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ISZ AMERIKOS . Kovoje prieszais Ku Klux

33 metai adgal neturėjo nieko, 
paliko milijonus.

Lynn, Mass. — Trisdeszimts 
tris metai adgal, pribuvo isz 
Rosi jos vargingas žydelis Jo
sią Grossman, kuris užsiėmė 
pardavimu zapalku ant uly- 
cziu. Ana diena Grossmanns 
mire palikdamas 20 milijonu 
doleriu Jurto.

Ame rike kožnas turi t n pa
ezia proga dasidirbimo turto, 
o tiejei ka daugiause rėkauja 

Amerika, neapleidže 
jog czionais

buk atlankys
Senukai la

prieszais 
josios, ba žino, 
jiems geriause.
Po 20 metu susilaukė savo din
gusi sūneli, bet atveže negyva.

Buchingham, Pa. — Kožna? 
Kalėdas, per 20 metu, Franas 
Hampton iriojo motere, žibin
davo lange žvake, tikėdamie
si, jog juju sūnelis sugryž na 
mo per Kalėdas. Iszsipilde ju 
ju ilgas laukimas, bet no teip. 
kaip sau mane.

Kėlės dienas priesz Kalėdas, 
tėvai aplaike gromata nuo din 
gūsio ąunaus,
juos ant Kalėdų, 
bai nudžiugo ir pasirenge ant 
priėmimo savo sūnelio kurie 
per tiek metu ne buvo mate. 
Kuczios vakara pribuvo paf 
Komptonus juju kaimyr Aap 
rcikszdamas, buk jisai rado ko 
ki ta} nepažinstama žmogr 
grabeje suparaližavota kuri? 
mirė neiszajszkydamas kuom 
jįiuii yra. Motinos szirdis pri 
jaute nelaime, liepe vyrui pa

• kifhryT* nuvažiavo pas 
graboriu kur lavonas radosi, 
kuriame pažino, buk tai juji 
sūnūs, kuris radosi nuo tovisz 
kės pastoges tiktai septynos 
miles kada ji patiko nelaime.

Kunigas aplaike gyva do
vanele.

Petersburg, Pa. —-■ 
kun. Juozas Canter,
Petro ir Povvlo kataliku baž 
nyczios, iszgirdo verksmą ku 
dikio lauke. Iszejas pažiūrėti 
kas tai butu, rado ant trepu 
maža kūdiki apsukta in puikia 
kaldrelia. Kunigas atidavė kū
diki in rankas policijos. Kėlės į kas dasiprato,

Vikaras 
prie SS

Klanus.

Už 

■
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John Parker gubernatorius 
valsczio 
karsztao kova
tinga draugavę Ku Klux Kla
nus, kurie teipgi 
szais katalikus 
atejvius. 
koris

U AL.. j

užvedeLouisiai/a
prręszais slap- 

“ i Klux Kla-
i kovoje prie- 
žvdns ir visus 

Gubernatorius Par- 
iszszauke m i Ii c i j e 

idant gaudytu tuos szeszkus 
pasislepinejekurie 

koms.

net

po mas-

Užsiszoko ant smert.
Chicago. — Stanislovas Asi- 

lauckas, 26 metu, ana diena li
kos surisztu mazgu moterystes 
ir turėjo didele 
tęsęsi tris dienas.
szoko daug, o kad turėjo nau
jus czeverykus, 
kulnies pusi i ūke,

Veselka, kuri 
Jaunavedis

iszszoko aut 
nuo to kvlo 

užtrucinimas kraujo, na ir 
sziadien Asilauskas jau guli po 
szalta žemelio. — Kokia pra
varde takia ir neiszmiutingas 
pasielgimas. Ponas Asilauckas 
buvo asilu, jog nežinojo kada 
paliauti.

na

buvo matyta 
panedelio 

Pavakaryje atėjo vaikas,
y

Szuo buvo isztikiamas lyg 
smert.

Lanesville, Pa. — Naszle La 
Porte, 82 metu,
per savo kaimynus 
rvta. 
atneszdamas maista isz sztoro 
bet niekas jam neatidare duriu 
ant barszkinimo.
gryžo Utarninko ryta, 
ris buvo užrakytOs,

9 •
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New Yorkas praleido per Ka
lėdas 250 milijonus doleriu, 

i , • ...

Czionnitinio 
miesto gyventojai per Kalėdas 
praleido daugiau kaip 250 mi
lijonus doleriu ant visokiu do
vanu. Suvrszum 200 tukstab- 
ežiai žmonių turėjo užsiėmimą 
per Kalėdas 5000 sztoruosia.

New York.

Banditai nužudė kasijeriu 
paimdami $20,000. .

Pittsburgh, Pa. — Ross Den
nis, kasijerius del Pittsburgh 
Coal Co., veždamas $20,000 ku
riuos ketino iszmoketi darbi
ninkams Harrisono kasyklosia 
Beadlinge, likos sulaikytas poi 
kelis banditus, nužudytas ii 
apiplesztas. Banditai inmete 
pinigus in savo automobiliu ir 
nupiszkejo ne žine kur.

Augszcziause bažnyczia ant 
svieto.

Miesto valdže
davė pavelinima ant pastatimo 
milžiniszko namo vadinama 
Chicago Building, kuri statys 
prie Clark ir Washington uly- 
cziu.
bažnyczia 
556 pėdas nuo 
virszunes bokszto,

Chicago.

Anglijos laivus apdaužytas ir užmestas ant kraszto.
i
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Daug laivu nuskendo laike 
dideles vėtros.

London. — Apie dvideszimts 
laivu nuskendo, o 42 žmonis 
teipgi, laike dideles vėtros ku
ri siautė Anglijos pakrasz-

Puikus paredkus ant paczto, 
darbininkai siaucze su 

vaikais. > t
Lapkriczio 17 d. sz. m. užė

jau in Pakruojaus pašžtit nusi
pirkti paszto ženklu, bet turė
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cziuosia per 48 valandas. Ble- jau iszstoveti gal 20 minucziu,
nes paszto tarnautojai, kuriu 

instaigoj, visi 
vienas, pasiso- 

<i maža vaika, 
žaidė su juo, ir man papraszius 
paszto ženklu, eme kelti vaika 
nuo stalo, 
lipti Jai 1a 
gan ilgai, pagaliau vaikas, pil
na. gerkle rėkiantis, buvo nu
keltas nuo stalo; kiti 2 tarnau
tojai gaude po paszta dar 3 
vaikus, kurio užsilipę ant sudė
tu kerezioj siuntiniu, jokiu bu 
du nenorėjo apleisti jiems pa
togios vietos. Kaip matyt, vai
kai buvo “vyresnybe,” nes in 
visus grūmojimus

I I

I
I
I

buvo iszviso
buvo “
dines ant štai

3 
užimi i
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Anglijos laivas Manchester Spinner ana diena likos apdau
žytas ir užmestas ant kraszto per smarku vejb o kad laivi-J 

ninkai negalėjo apvaldyti laivo tai ir jin apleido. Ta nelaime 
atsitiko visai ayti Bostono prieplaukos.

-------------------- i--------------
Kūdikis gimė įlegancziam 

name, j

Pittsburg, Pa. r— Laike
la ugnis siautė ant

hz Lietuviizku Kaimeliu

Prie-

ka
na ugnis siautė ant pirmo 
laipsnio ant Spruce ulyczios, 
pati Petro Katarinskio, gyve
nanti ant antrę laipsnio pagim
dė kūdiki.
prie sorganezios motinos, 
nūs josios iszbego paszaukti

Daktaras pasiliko
Su

bet szis nenorėjo 
ceremonija tęsęs »<

Ivyresnybe, ’y 
ir varvmus 

jie visai nekreipė domes.
Spekulantai apsigavo.

(Alytaus apskr.) 
Pasirodžius litams, 
pradėjo žmones gąsdinti, kad 
tai esą blogi pinigai, ir kad jie 
busią tik ligi auju Metu. Vienu 
žodžiu, visaip stengėsi litą 'že
minti. Kuomet lito kursas bu
vo 300 auks., tai pirkliai už 
poperosn pakeli .eme 80 auksi
nu, gi kas mokėjo litais isz to 
eme 1-na litą. Maistinėse krau
tuvėse litais irgi dvigubai bu
vo brangiau, negu auksinais. 
Pirkliai laikinai vorai pelne ii* 
insikabine’ laikomi' nuirsimi? ’ " 
Mainyti juos in litus taip pat 
nesiskubinu, bet dar žemiau 
nukritus markes kursui, spe
kuliantai gerai 
bes užsimokėjo. Mat nors ir ' 
visa maisza markiu prijBirijjko;;{ 
bet kuomet atėjo laikas jas 
iszkeisti tai litu už jas gavo 
tik žiupsni. Tokiam stoviui su
sidarius vietos 
ūkininkus apie litus pradėjo 
informuoti tai vieszose vietose 
iszkabindami lito kursą, tai 
ragindami neklausyti szmugel- 
ninku. Ir žmones isz ju ragini
mu ir aiszkinimu suprato, ka-

GirardviHe, Pa. f Motiejus 
Danielius, gyvenantis Kolora
do kaimelije, 
boileriu No. 5 
mirtinai apszutytds 18 Gruo
džio, mirdamas nuo žaiduliu 
dideirbsia kaneziosia 19 diena. 
Laidotuves atsibuvo 22 Gruo
džio su bažnytinėms pamal
doms Shenadorije o palaidotas 
ant senu kapiniu. Prigulėjo 
prie dvieju draugyseziu Gir
ardville, kurios savo draugft 
palaidojo prigulincziai. Velio
nis buvo senu skaitytojum 
“Saules.” Paliko dideliam nu- 
liudimia savo moteria 
dukteres. Paėjo isz Kauno,.rer 
dybos, Sziauliu* apskriezio, 
Meszkucziu parapijos. Lai jam 
bus lengva szi žemele laisvoje 
szaleleje.

dirbantis prie 
kasyklų likos

kuris . vieszpatavo
Seirijai,

dės daug padalyta.
Vela sudegino kataliku 

bažnyczia.
Montreal, Kanada..—

szininkai katalikiszku bažnv- 
cziu vela padege bažnyczia. 
Tuom kartu sudegino bažny
czia Szv. Tamosziaus Fassette. 
Yra tai doszimta bažnyczia ku
ria nežinomi piktadarei pade
ge szimet.
Milijonus surado senoviszkuo- 
sia kapuosia, užkasti 1500 

metu priesz Ohristusa.
Kairas, Egiptas. — Senovės 

užlieki! jeszkotojai surado se
na užkasta miestą Loxor, kur 
surado kapa karaliaus Tatank- 
.haineno,
1500 metu da priesz Chrte- 
taus užgimimą. Tame kape ra
do visokiu brangenybių, žem- 
cziugu, aukso ir t,t. vcriies aht 

j penkiolika milijonu doleriu. 
Jeszkotojai ketina i atrakti -ki
tus kapus buriuosią tikisi su
rasti da daugiau skarho.

i Egipto valdže turi pirmybia 
I prie surastu skarbu o kas pa
siliks tai atiduos del angliszku 
jeszkotoju. *
Naujos apsivedimo tiesos del 
..... - rusissku kunigu.

Moskva. — Ant sejmo 
nesniu kunigu”
ir permainytos kunigiszkos tie
sos. Dabar, pagal taisės naujės 
tiesas, 
gales pasilikti arciviskupais, 
naszlei gales vela apsivesti su 
antra moterie, zokoninkai ga-

pirkliai

jusios iszbego paszaukti 
ugnagęsius, kurie isznesze ser- 
ganto su kūdikiu, iii saugesne 
vieta, po tam ėmėsi prie gesi
nimo nauKB Niekas jokios ble- 
des nepanesze. 1
Kūdikis be ranku ir kojų mirė.

Chicago. — Mergai to' Le0’1 n*

gimė du menesiai

tai

buvo 
Saules. »>

Brašca, km i g 
kojų Įr ranku mirė 

laike Kalėdų. Kada mergaite 
gimė daktarai buvo tosios nuo
mones, jog gerinu 
kūdikiui atimt 
motina ant to nesutiko.
Kūdikis, nusiszove isz netycziu.

Sommervillo, N. J. — Jonas 
Zenitą likos arezstavotas ir 
turės iszajszkyt apie mirti tri
jų metu mergaites Stella Va- 
linszkis, kuri likos užmuszta 
nuo revolverinio szuvio. Zeni
tą sako, buk kūdikis atėjo 

iszczvst i- 
ft t

adgal be
-Y! 41

Sziauliu *

ir dvi

butu idant 
gyva s t e, bet

“jau- 
likos nutarta

—t—'----- *

Carnegie, Pa. — Czionais 
žmonelei daug užsjiinineje vaz-

tai vedusieji kunigai už savo sukty 
Mat

i

aritra moteria, zokoninkai 
les teipgi apsipaeziuot po pa
metimui zokono be paniekini- 

luomo, teipgi kuni
gams pavėlinta apsipaeziuot 
su naszlems.

i i

rimu namines. Viena moterėlė 
likos nubausta ir dabar sėdi 
kalėjime. Tai dabar Juozukas 
užėmė josios vieta pakol neat- 
sedes moterėle savo bausmes. 
Tasai Juozukas turi Lietuvoje 
paezia ir vaikus apie kuriuos 
visai užmirszo ir lėbauja su ki
toms. Jeigu greitai-' nosusival- 
dys tai visiems apie tai apgar- 
sys Dede Taradaika, 
Juozuką! nė bus tau baika.

4

mo savo inteligentai

buk kūdikis 
prie jojo kada buvo 
nias revolveri ir padėjo ant 
stalo. Mergaite priėjo prie sta
lo, paėmė revolveri, patraukė 
vamzdi ir revolveris iszszove. 
Palicije tam netiki, nes sako, 
jog kūdikis neturėjo tiek pajė
gu idant patraukt vamzdi.

Nelaimingos szventes nuo 
munszaines.

New York. — Munszaine bu
vo priežaste daug nelaimiu per 
Kalėdas. Czionais mirė 18 žmo
nių gerdami taja trucizna, o 
48 randasi ligonbutese.

Boston. — Du mirė czionais 
nuo munszaines o apie penkes- 
deszimts randasi ligonbutese.

Uniontown, Pa. — Munszai
ne buvo priežaste kruvino mu- 
szio czionais kuriame likos už- 
muszta. keturi žmonis.
Suorganizavos nauja darbi- 

ninkiszka partije.
į New York. — Ant sejmo 
Darbininku Partijos, likos nu
tarta idant Amerike suorgani- 
zavot nauja darbininkiszka 
partije pagal užmanima sovia- 
tu isz Moskvos. Teipgi likos 
apsvarstyta idant atgaivyt ko
munistu partije kuri vos gy
vuoja czionais. Valdže tuosius 
bolszevikiszkus pastumdėlius 
turi ant akies ir jeigu pradės

Vaikas su- 
bet du- 

buvo užrakytOs, girdėjo 
tiktai staugimą szuniuko. Vai- 

. jog ne viskas 
i nrtme ir 

praneszo apie tai palieijai.
Palicije pribuvus, isžverže 

duris, surasdami lavonu mote- 
res ant lovos, prie kurio stovė
jo szunytis lodamas. Kada im 
dėjo lavonu in ambulansa, szu
nytis inszoko teipgi ir nuvažia
vo drauge ant sargybos. Dak
taras pasakė, jog motere buvo 
negyva per 36 valandas.

$5 už kožna gimusi kūdiki 
1923 mete.

Parkersburg, W. Va. — Mo
nongahela River and Railway 
kompanije, apreiszke del szim- 
tu savo 
West Virginijoi, 
penkis dolerius aukse už kožna 
naujei gimusi kūdiki per .1923 
metus. Kada užgims kūdikis, 
kompanije padovanos penkis 
dolerįus, kuriuos sudės in ban
ka ant vardo kūdikio.
Paliko persiskyrusiam vyrui 

$5,000,000.
Excelsior Springs, Mo. — 

Mrs. Julįa Woods Davis, 
dama, paliko savo ketvirtam 
vyrui George Davis, visa savo 
turtą susidedanti isz penkių 
milijonu doleriu. Buvo tai jo
sios ketvirtas vyra su kuriuom 
apsivedė 1921 mete, bet gyve
no su savim tiktai keturiolika 
menesiu. Velione buvo aplai- 
kius turtą po mirezoi savo te- 
voi ••^amford, Conn.

minutas priesz suradimą kudi-j buvo paredkia tam
kio kun. Canter girdėjo, kaip 
kokis tai automobilius sustojo 
prie klebonijos, bet nežinojo 
priežasties, pakol 
maža sveczia ant trepu.

Maiszatis terp baltųjų ir 
juoduju.

Uniontown, PA. — 
tije Revere, kur 
gelis straikieriu, kilo sumiszi- 
mas, kada keli straikieriai pa
vadino kelis nigerius 
bais, 
szis 
pavojingai Franas Koskis. 
Jeigu ne butu pribuvia 
tinei,” 
muszis pasibaigęs, nes baltiejc 
buvo gerai apsiginklavia ii 

visus juo-

nesurado

Užmies- 
rnndasi dau-

“ske- 
” Isz to kilo kruvinas mo
kliname likos sužeistas 

Franas
“stei-

tai nežine kaip butu tas

ketind ‘ iszskerdyti
duosiąs.'

g < . , J-

Metas 1923 bus nelaimingas.
Hoboken, N. J. — Profcsoris

Meyęr, pranaazauje, buk atei
nantis 1923 metas bus labai ne
laimingu, nes žadinėtos, ne
laimes ir staigios mirtis bus
d įdėlios.^ Norints biznai ojs 
geraijbet.straikai, drebėjimai 
žemes ir kitos nelaimes kils 
visur, influenza vela prasipla
tins terp žmonių, terp vedusiu 
poru bus daugeli ženklyvu per
siskyrimu, žudinatos prasipla
tins, prezidentas Hardingas 
turės daug beplos su valdžia, 
žmonis bus neužganadytais su 

riebyriu valdipiu, o projnfyicije
kaip rodos gaus per kaili.

iszede molinoje 
pasiliejo ant

Bite tai augszcziause 
ant svieto, turinti 

ulyczios lyg 
arba 7 co

lius augsztesnis už Washingto-
no pomnika. Namas bus nau
dojamas del visokiu kancelari- 
ju kaipo ir bažnyczios.

Matys su kiauliszka akia.
Patterson, N. J. — Kiaulisz- 

ka akis indeta in tuszczia aki
ne skyle, ketina sugrąžyti re
gėjimą Alfredui Lemanavi- 
cziuiy 18 metu senumo. -

Dr. Edwards Morganas yra 
tvirtas, jog jojo operacije nu- 
siduos pasekmingai, nes akinei 
neryai ne yra sugėdyti ir vai
kas matys gerai isz kiauliszkos 
akies.
Ir žmonis gere tokia trucizna?

New Yprk. — Palicijantas 
Donahue, kuris sergsti konfis
kuota. munszaine czionaitineje 
palicijos stoties, užtiko viena 
maiszima penkių galonu moli- 
nukeje, kuris
bonkoje skyle ir 
grindų. Paszaukes in talka ki-l 
ta palicijanta, abudu pakele 

’ molinukia idant iszpilti in grai
bia. Bet vos pakele nuo grindų 
“sztopas” eksplodavojo ir už
degė mandieras ant palicijantu 
isz kuriu vienas likos baise! 
apdegintas ir turėjo būti nu
vežtas in ligonbutia.
Sudze žinojo kaip paguodoti 

motina.
Kansas City, Mo. — Sudžev r I

George West nubaudė Karoliu 
Caraway, 19 metu ant vieno 
meto kalėjimo ir užmokėjimo 
tūkstanti doleriu už sumuszi- 
ma savo motinos. — Sudže už
klausė: “Ar prifiažysti, jog su- 
muszei savo seno motynelia?” 
Ant ko kaltininkas atsake: 
uPrisipažystu, bet turėjau ge
ra priežaste, neš man nedavo 
pinigu.” |

“Jeigu tik už tai, tai neturė
jai jokios priežasties, ant atoj- 
tios atsimyk guodot savo gim
dytoja, o dabar turėsi gana 
laiko apsvarstyt,1 kiek už tave 
iszkentejo tavo motina su ku
ria teip nedorai pasielgia!!” 
tarė sudžė in Karoliu.
“Kūdikis” pacztiniam maisze.

Franklin, Pa. — Czionaiti- 
niam paczte darbininkai nema
žai iszsigandoi kada vienam isz 
pacztiniu maiszu ižgirdo kudi- 
kiszka baisa 4 ‘ marfia, mama. * ’ 
Nusistebėjo visi, bet kada 
pacztoris atidarė, maisza, rado 
dežoje didelia lėlio, kuri iszta- 
re tuos žodžiuą,,, kada maiszas 
nukrito nuo stalo. , h.

darbininku visoje 
jog dovanos

o dabar turėsi

T

mir-

bankieriaus Woods isz
t '

o tada

KADA INVYKO KALĖDOS.

Yra stebėtinas daigtąs, jog' 
nėra tikru žinių kaslink tikros 
Kristaus gimimo, dienos. Gruo- 
džia. dvideszimts-penkta yra 
tik tradicija, bažnyczios pri
imta apie vidurį ketvirto 
szimtmeczio. Lupi, mokintas 
jėzuitas asztuonioliktame 
szimtmetyje, sake:

“Nėra nei vienas menesis 
metuose, kuri koks nors yaszy- 
tojas nepaskyrė kaipo Kris
taus gimimo laika.”

Seniausias apvaikszozioji- 
mas Kalėdų Gruodžio 25 pasi
rodo Ryme, ketvirtame szimt: 
mėtyje, ir buvo pirmiausia mi
nėtas Ryme dokumente, Philo- 
f ' ii F '
caliąn kalendoriui,

viduti

visus pinigus
Valdže tosios me dalykas: staiga auksinai 

isz prekybos iszejo.
dar stengos
brukte brukdami juos ūkinin
kams, bet jau dabar galima sa
kyti, kad auksinu prekyboje 
nėra.

P irklini 
juos palaikyt,

Ant
L

“martia, mama, 
visi, bet kada

" ■ ■ * r

Gyvojį bažnycze” kaip toji 
naujoji soviatine bažnycze yra 
žinoma, valdys 
vienam ižde.
naujos bažnyežios meldže so-
viatu idant sugrąžytu in juju 
rankas visus turtus konfiskuo
tus isz bažnycziu. Valdže ant 
to nieko da neatsake.

Obuolis be seklu ir szerdies. 
v

. Montreal, Kanada. —
suvažiavimo czionais auginto
ju vaisiu, likos rodytas naujo 

jSztamo obuolis kuris ne turi 
seklu ne szerdies, kuris užaugo 
Abbotsforde. Obuoliu likos su
rastas isz. netycziu ant tūlo 
medžio, bet kokiu budu jisai ne 
turi sekios ir szerdies, tai ne- 
dažinota.

Muszei terp Fascistu ir Ko
munistu.

Rymas. — Daugeli musziu 
atsibuvo per Kalėdas terp 
Fascistu ir Komunistu po vi
sas dalis Italijos, kuriuosia žu- 

Įvo apie dvideszimts maiszti-

Bedarbiai.
Gautomis isz Kauno miesto-» 

darbo biržos žiniomis, nuo pra-,
džios 1922 m. iki Lapkriczio 15 
d. užsiregistravę bedarbiu 478 
vyrai ir 1,444 moters. Pareika
lauta darbininku, tarnautoju ir 
tarnacziu in inva irias inmones 
bei pas privaczius asmenis,-— 
1563 vyrai ir 2059 moters. Pa
siusta in.darba — 259 vyrai ir
2,434 moters. Isz skaicziu isz- 
rodo, kad in darba pasiusta
daugiau, negu iszviso užsirę- . 
gistravusiu. Taip yra dėlto, 
kad tas pats asmuo yra siun-

Taip yra dėlto,

po diena [ninku o daugelis sužeista. Ka-
i aresztavo-354 metais, met minėjo senesni I lojimai pripildyti 

rekordą' isz 336 metu. Szv. Au- Į tais.
» ’ > „ : - * • *i » > .< ■ «. «

gustina invede Kalėdas Angli-
joj ir ten szvestos, ,598 metais. 
Vokietijoj neszvęsūos iki 8J.3
metate, ir Norvegijoj apie Vi
durį deszimto szimtmeczio per

už daug karszcziuotis, tai isz- 
vąrys in Rosi jo, kjir galęs dar-,
buotis kiek norės. ' < , t X *'I.....- —• -----

* Simus turtingo tėvo yra 
iszmintingesnis už tęva.

ft 
i

! o ne paskolinot.
7 ?' {■’ J. f

Ji

•t 
»■

H
'v I

Paezia galima tik rodyt,
;(| iii i (’Ll;?!

TEISYBES.

t Auguole galima pažinti 
pagal josios sėkla.

Rymiecziai apvaikszcziojok * Karta medis sulenktas, 
gimįma Neapgaletos Saules į jau nesiduoda iszsitiest.

Tolimas vanduo neužge-

cziamas kelis karius, in kelias' 
vietas ir toks iszsiuntimas re
gistruojamas.
asmuo saraszuosna patenka 
keletą sykiu. •

Darbo Birža.
nusi darbininkais, ir sujieszko 
jiems darba be jokio atlygini
mo už tarpininkavimą.

Užtat vienas

t . • - • •

gyvai susi rupi-4«->

karalių Hakon/ Gerasi.
apvaikszcziojo ft

Gnfodio 25, lyg Julian kalėm 
doriaus ir reiszkc saules atgai- sina* ugnies artimoje.

+ n aiinrnmn nn rv I ftvintą stipruma po rudenio nu- .

ft.

Negalime apsiejti i be
leidimo. Ir todėl paskyrimas žmonių, kurio mums nuolatos
Gruodžio 25 del1 Kalėdų rodos rodytu ant dalyku, kuriuos ir
symboliszkas. v > be juju matome. »lui

’ I '1

/ TO
Baiminga meile * ne yraft

teisinga.
Griekus mokinamos beft

mokytoju.
Tikriauses kėlės in gar-*

I
Daugiaaše klaidu papiU
----- - - i i

ft

be, yra mirtis.
ft

do — drukorlus.
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1923 METAS.

Nauju MetuSu sziuom
Ii name musu skaitytojams ka-

ve-

nuogeriausio pasivedimo, 
idant Dievas visus užlaikytu 
nuo visokiu nelaimiu ir sveiki 
sulauktumem kitu nauju metu.

Pradekime szi meta su nauju 
gyvenimu, broliszka meile, 
praszalinkime visus nesupra
timus, neapikantas,

broliszka

užvydeji- 
mus, lai musu szirdysia užžydi 
tikra artimo meile, o busime 
laimingi ir turėsimo Dievo par 
laiminima.

To viso jum vėlina isz szir- 
“Saules” Redakcije.dies

Naujas Metas!
Nauja gadyne svietu visokiA 

artinasi priesz mus.
Milijoninis laikas liekasi už- 

kaipo kas, *ka jau
<langiau nesugiyž, kas praėjo.

Naujas Metas! 
j an jos saules,

• ikalije,

l’žtek ėjimas 
szviesa naujos 

vilties, nauju užmanimu, naujo 
Doro.

Užgimimas naujo gyvftsczio!
Ejkie ir tverki! — szauke in 

mus balsas isz tolumo.
Tu, kuris jau pradėjai savo 

darba, nopaliaukie savo darbe, 
su tvirtu noru iszgalek lyg pa
baigai.

Tu, kuris turėjai pilna kliu- 
cziu ir nepasisekimo bandyk 
isz naujo!

Kožnas suskambejimas laik
rodžio primena, mums, jog gy
vastis ne yni skubi, viena kazi- 
ra prie gilukio, bet darbu pa
lengva, ant kurio daug laiko 
reike sunaudoti.

Su kožna valanda praejna 
viena valanda. Nauja valanda 

gal geresne, 
— Alsi myk, 
yra geresne

stoję priesz mus, 
ne kaip pniejta. 
jog toji valanda 
<lel iszpildimo savo užduoeziu. 
Neatidekinekio jujn, nes laiko 
negalema atidėti, noriais ir 
norėtum.

Senas metelis praėjo ir yra 
negyvas, priguli jisai prie 
praejties, o sziadien ir ryto yra 
musu.

Visos musu klaidos 
minimai, 
vy dėjimai, 
ir žaidulei nuėjo in kapa drau
ge su tuom senu metu, kurie 
jau daugiau nesugryž.

Su tuom 
musu veidai pražydi 
Rzypsojimu — linksmybių. 
Pradekime gyvam ima isz nau
jo, su naujeis 
pajėgoms!

Saule mums szvieczia!
Žiūrėkite kaip ejna augsz- 

augsztyn. ir 
drauge su 

laja saule kas kart augsztyn ir 
augsztyn musu gyvenime, pa
kol daejsime lyg laipsnio musu 
stengimu. Tokia, \ra musu už
duotis!

Pradekime szi Nauja Meta 
drasei, be baimes, 
oagialba 
iroksztame, ko jums vėliname 
isz tikros szirdies.

tyn, 
augsztyn.

atidėti,

nusiže-
jiepasisekimai, 

skausmai szirdžiu

^9

uz-

laiNauju Metu, 
su nusi-

norais naujoms

kas kart
Ejkime

o su Dievo 
dastosime to ko

_____  \ 
z Maskvoje sziadien 
kautis kursu pinigu: 
szimts auksinius rublius moka 
103 milijonus soviatinju rub
liu, už angliszka švara 88 mili
jonus, anierikoniszka doleri 
milijonus, francuziszka 
ka 1,250,000, szvaicariszka 
trauka

Maskvoje vra se-•*

už de-

22 
frau-

1,250,000, 
milijonus, szvecliszka 

karūna 5 milijonus, 
lyra. 600,000, vokiszka markia 
4,250 rubliu.

•> 
• 4

ita/iszka

Ana diena Wiscon’sine ant 
geležinkelio suszalo airi smert 
geležkelio sargas. Dingo senu
kas laike piljimo savo dinsto
ir tai ant plecians, kur buvo 
didele atsakomybe. Teipr Ti- 
motouszas Timey — teip vadi
nosi sargius, — dingo kaipo ’ka
reivis pildantis savo dinsta. 
'Jojo darbdavei, locnininkai 

nesirupine jojo 
mirezia. Visuomene, kuriai 
tarnavo, turi galvas užimtas 
kuom kitu idant turėtu gaile
stis apie mirti seno darbininko.

I... • • " - w I

geležinkelio,
Visuomene

Liūdnai apvniksztiiiejo Ka
lėdas jojo maža szemynele ne
lekia duoiidavib ir tėvo, kuri 
yra vargirigath padėjime. Teip,
tai ant svieto ejna; niekas ne

va rgn savo 
užimtas

sirupina sziailibiF 
artimo, kožnas 
reikalais....

savoj

Czikaginis pacztas aplaiko ir 
paezto neiszsiuncze daugiau 

kaip kokis )$itas pacztas ant 
sieto. Pagal šnrasza paezto, tai 
in viena diena, iszsiunte ir ap- 
laike 6,389,306 paezto pirmos 
klasos ir 3,

treczios klasos — ir tai in 
viena diena.

Laike Kalėdų 
buvo pripildyti 
kur lyg lubu, ba gromatneszei
panedelije nenesziojo paezto.

146,000 svaru antros
ir

visi paežiai 
paežiu, kaip

Žydai Rosijoi pradėjo gink
luotis pricszais pogromus. Teip 
danesza telegramai isz bolsze- 
vikiszkos Ukrainos, puse mili
jonu žydu Rosijoi yra apsi- 
ginklavia iii karabinus ir ma- 
szininius karabinus, pasirengia 
ant apginimo savo gyvasezių. 
Rosijoi vieszpataujc
žyd i sz ka orga n i zac i je, 
szakos randasi po visus mies
tus in kuria priguli visi žydai 
nuo 18 metu. Žydai yra balinė
jo, jog pogromai Ukrainoj ve
la pasiantrys ir isz laik pasi
rengi neje ant 
klupimo.

Bolszevikiszka valdže mažai 
rūpinasi apie tai ir nesibijo jo
kiu rovoliueiju. Luosnoriai su
sirenka ant musztru teip kaip 
ir paprasti kareiviai.

>
tai tik lai-

slaptinga 
kurios

atinusziino už-

žydiszka organ izacijc 
tiems pogromams, 
kas parodys.

Ar toji 
užbėgs

senumoSzesziolikos metu 
vaikas Albertas Kruger isz 

apkaltintas

ne kaip
O kad

New Yorko, likos 
in kalėjimą ant 39 metu už va
gyste. Vaikas gavosi in narna 
tūlos moteres ir ne tik ka jaja 
apvogė, bet kankino su degan- 
czioms zapalkoms,

Sudže Humphrey, kuris vei
ka nubaudė apreiszke, buk vai
ko smegenis yra , persemtos 
piktadarystėms ir bus saugiau 
ji uždaryti kalėjime, 
laikyti ant liuosvbes.
turės pergyventi kalėjime 39 
metus, o dabar turi 16 metu, 
todėl turės atbūti kalėjime lyg 
55 metu.

Argi nesiranda kitokio bu
do nubaudimo nepilnameeziu 
ne kaip uždarymas jujn kalė
jime ant tiek metu? Argi po 
a t sėdėjimu i tojo vaiko 
tiek metu, 
szirdis kartumu ir geismu at
lyginti svietui, jog jojo geriau
sios dienos buvo praleistos už 
kalėjimo muru. Rodos teip. 

i

Washingtone nemažai nusis
tebėjo isz aplaikytu daneszimn 
apie skerdynes Rosijoi. Snra- 
szai parodo, buk bolszevikai 
nužudė viso 1,766,118 žmonių, o 
tosios žudinstosc prasidėjo su 
diena 7 Novemberio, 1917 me
te, kada tai bolszevikai apėmė 
valdže nelaimingoj Rosijoi.

Bolszevikai per taji laika 
lyg sziam laikui iszžnde: 815- 
000 mužiku, 355,250 inteligen
tu, 260,000 kareiviu, 
visokiu darbininku, 54,650 nfi- 
cieriu, 48,*500 žandaru, 12,950 

locnininku, 
aficierin, 

profesorių ir

tojo vaiko per 
neprisipildys jojo

taji

192,350

10,500
8,850

žemiszku 
palicejsku 
daktaru, 
mokytoju, 1,250 dvasiszkuju ir 
popu, 28 biskupu. v

Žinoma tasai skaitlis vra ne 
visas, nes nužudyta daug dau
giau. Washingtonas stebisi la
bai, jog bolszevikai iszžudino 
tiek mužiku isz ko duodasi su
prast, jog ir mužikai yra prio- 
szingi bolszevizmui Rosijoi. 
Bolszevizmas Rosijoi likos isz- 
mandytas kraiijuje tukstan- 
cziu nekaltu auku, ne kaip ko
kioje revoliucijoj istorijoj Be
sijos.

6,155

Niekas tiek nepaaukauja sa
vo gyvasczhv kaip motinos 
laike gimdimo kūdikiu. Czion 
Amęriko septynios motinos 
mirszta ant tukstanczio kudi-

kiu laike gįmdimo. Tas paro
do, kiek mes esame skolingi 
del musu motinu, 
pasirengia, atiduoti

kurios yra 
savo gy- 

vaste kad mes gyvontumem.
Turime būti dėkingais del 

daktariszkos žinystOs, jog mir- 
gimdimu pradedaoze i laike 

mažti.

Po visa sjįlypn dabartiniam
Jaiko, pasklydo vilnis visokiu 
prasižengimu, o ypatingai di- 
dOšiuuosia , mįeštuosia kaip 
Chicago,- New Yorke Ir kitur. 
Negana, to, szaltis ir prisidėjo 
prie visokiu^ prasi žengimu.

kaip

Chicago in viena dietia buvo 
net du szimtai ugniu, nuo szal- 
ezio suszalo szeszlos ypatos, 
apipleszima i žmonill per pikta- 
darius dauginasi su kožna die
na.

New Yorke panaszus padė
jimas, nes upiploszimai žmonių 
atsibuna ir dienos laike.

Laike szVencziu toji vilnis 
prasižengimu atojna su kožnu 
metu, nes vargszai neturėdami 
pinigu ant padarinio savo szei- 
mvneloms linksmu 
apipleszineja tuos, 
už daug.

Kalėdų, 
kurie turi

aplaiko da- 
Lietuvos idant 

ar užmusz- 
Amerike

KADA.'PRADĖTI, LAVINTI
VAIKUS.

žinoti kaip

Tankoi žmonis 
vieniastes isz 
atimti po mirusiai 
tai ypatai czionais <>xv.,
palikta turtą ar atėmimo pini
gu nuo kompanijų, nežinodami 
kur kreiptis su daviernastems 
idant juos iszvorst aut anglisz- 

neturetu jokiokos kalbos ir
atėmimo pinigu, 

užsiima redaktoris
F. W. Boczkauskas,

ergelio ant
Tuom 

“Saules” 
kuris ta ji darbu atlieka kanuo- 
teisingiausia ir jau yra iszver- 
tes szimtus daviernaseziu po 
visas dalis Ameriko, o žjnonis 
neturėjo jokios 
aplaikyti pinigus.

F. W. Boczkauskas taji dar
bą atlieka del Rendingo ir ki
tu angliniu kompanijų pasek
mingai. Todėl neužmirszkite, 
jeigu kada jums prireiks tojo 
patarnavimo kreipkitės tiesiog 
pas mus.

sunkenybes

Visiems musu skaitytojams, 
kurie prisiuntė < 
gerus velinimus szi rd ingai <le- 
kavojanie už atminti. Lai Die
vas jums atmoka szimtaropai.

Skaitytojai “ 
davadni žmonis, atsiligino už 
prenumerata ir da aplaikerne 
nuo daugeliu po nauja skaity
toju kaipo dovana, 
platina patis skaitytojai, be 
pagialbos agentu, kaip tai kiti 
laikraszczei daro. Juk geresnio 
agento nereikė del laikrasz- 
czio kaip skaitytojai, 
jiems miela lai 
na to paties. Todėl

tais net.

Negalime tikrai 
greitai kūdikiai mokinasi, bet 
sakyta, jog dauginus iszsimo- 
kinapirmais metais negu bile 
kitais metais.,Kuomet kūdikis 
gimsta, jam pasaulis yra ne- 
aiszki vieta. Yra szviesa, skam
bėjimai, norai, sziIma, szaltis 
ir t.t. Nieko nereiszkia vietos, 
daigiai^ tiksjtii ir t.t. Jis negali 
vartoti nmskulius ir kitus kū
no dalis. Negali atsiliepti in ka 
mato, girdi ar jauezia.

Bet pabaigoje pirmu metu, 
jau mato viską aplink ji, jau 
kūno sąnarius vartoja. Papras
tai jau gali pastovėti ar pa- 
vaikszczioti sau vienas. Jau 
nuduoda augusius, gali paimti 
daigtus, atidalyti baksu vir
ažus, isztraukti daigtus ir kar- 

ir atgal padėti. Jau
su pra n ta žod ž i u s i r ga ii kelis 
isztarti. Jau žino baime, pik
tumą ir džiaugsma netik kuo
met mato gražus ar blogus 
daigtus, bet žino jeigu praeity
je su tais daigiais susidūrė.

Kūdikis szesziu arba asztuo- 
f

iu menesiu senumo jau pažys
ta savo važiuojama stovy ne, 
motina, su kepure, ir parodo 
džiaugsma kuomet motina ant 
lauko iszveža 
žvsta motinos 
kambaryje ir verkia jeigu 
gana greitai prie 
Parodo, jog 
žvsta ma i 
ar pyksta 
jog kiti isz jo pastangų kalbė
ti juokiasi. Nemėgsta apjuoki
me, bando patikti ir jeszko pa
gyrimo. Ir taip prasideda mo
kinimo ir doriszkos ypatybes 
pamatai.

Bet ilgai po tam, 
pradeda svarbesni us 
Jis supranta . reguliariszkumo 
svarba. Jis supranta jeigu no

tų ui verkti ir

stovvne
su

vėliaus jau pa
baisa kitame

nė
jo neateina.

nenori jog nępa- 
ji nesziotu.

kuomet
Verk ia 

patemyja

kūdikis 
daigtus.

ri ko nors tik
gaus ar tai, diena ar nakti, ar
ba supranta, jog jo valgis, 
maudijimas, 
szviežio oro

jog jo
miegojimas
panesžimas, ir

valgis
ant

9

viskas, turi savo laika ir nie
kas heperniainys
kas plianas petik kūdiki svei
kesni padarys, 
ji nuo

Regula risz-

mažens prie
bet pripratins 

tvarkos.
dovaneles ir Apart to motina gali be bėdos

atlikti kitus darbus.
Todėl klausima

Saules ?» v ra

Kada pro
ga Ii me 

tuoj po 
Pirmiausia vra tik

i 4

4 4 Saule”

ir kitiems veli- 
“Saule” 

turi daugiause skaitytoju po 
visas dalis svieto.

T 
ii.atsiimu-* 

kiiillB ai simona kuiįpiet. pasen
sta. Jau pradeda suprasti apie 
teisybe ir skirtumą tarp didy-

, i■„»,i,,r... ........

t jį ikfefirlius kualipjffhis n.tsiti •H;Imi>tO)J
J

4 4 
dėti lavinti kūdiki 
atsakyti sekaneziai: 
gimimu.”
atlikti reikalingus daigtus ro- 

penejima, 
prausima, ir miegojimą. Regu- 
lariszkumas būtinai reikalin- 
gas.

Kuomet kūdikis 
trijų arba koturin

gulariszkai. k. t.,

sulaukia 
menesiu J

nes kas jau gali galvute sau vienas pa-
kelti jeigu kai laiko kuna, to
dėl kasdiena ta ir rėikOtu pa- 

Po keturin arba pen-daryti.
i u menesiu jis 

nors,

KUR BUNA?

di su rankute ' i
griebti ka nors, todėl reikia 
jam paduoti inyairiu daigiu. 
Kaip tik greitai jis gali atsi-
sesti ir vartoti rankutes, reikia 
paduoti tinkamus daigtus pa-

kuris
y

Kazimioras Minką.
randasi Ameriko apie 15 metu 
nuo kurio jokios žinios neap- 
laikeme, girdėjome kad jisai 
yra mires, 
yra 
nes
butu miręs tai Petrui nerei
kėtų ejti in kariumenia.

Jojo brolis Pėtras 
imamas in kariumenia, 
jeigu Kazimieras tikrai

Jišai 
turi seseria. AmCrike, bet apie 
6 motai kaip** su jaja nesusi- 
raszinbjo. Jeigu kasapie ji da- 
žinotu, tegul duoda žino jojo 
seniems tėveliams kurie ran- 

(t.j .5dasi dideliam rūpestije.
Europe — Lithuania.
Baltrus Miukus, 
Gistenii kaimas, 
Veliuoiios valsczio 
Kauno redybos.

Paieszkau sūnaus Jurgi To- 
liusza, paeina, isz Kauno Red.’, 
Tauragės Apčkr., Szilalos Pa
ra. Jo motina yra* blogam pa
dėjime, labai serga liti ir nori 

sunum pakot da 
(t.105

susižinoti su 
gyva.

A. Teliuszis 
Box 541

J 
Morgan, Pa.

i

sibovinti ir egul sau bovinasi. 
Nereikia sustabdyti ji, nes taip 
užsiinteresuoja, jog per ket as 
valandas bovinasi. Ir tokiu I u- 
du iszsimokitia koncentruoti 
atyda, ir kuomet užauga jeigu 
trūksta tos ypatybes pasidaro 
nerviszkas ir negali gana ilgai 
viena dalyku atlikti.

Ir tas pats su vaikais nuo 
vieno iki szesziu metin Vaikas 
daug pasimokina nuo pasibovi- 
nimo. Tik jiems reikia prista
tyti tiles ir duoti idėjas. Kaip 
nubosta, nupirk- naujus. Szito 
senumo vaikai mėgsta pakar
toti ka' tik szeimvnds kiti na- r ,
riai daro, per valandas gali nu
duoti, jog szluoja, gafnina vai-

<1

duoti, jog szluoja, gamina val
gi, prižiūri naihhš a i*'darželius, 
ir Lt. Tas vis mokslai. Tevdms 
reikia ptižiureti, jog naudin- 
giatisi metai inio kūdikystes 
pakol eiiia ! i mokykla yra ge-
rinušla suvartoti'. Vaikai moki

. ’ M - , , I. • . / S Pnaši ir protiszkai auga per 
szita laika, tik pasilieka klau-
simas kaip isžsipletoa.

Jau tlabiii; supranta aį)ie Ihi-
ka ir f.t.‘ jau pradeda suprasti

<1 . f ■ f > t

ku kuriuos jis mato ir sapnuo
ja. Vaikams pashkojant pasa
kas reikia, mažduug teisybe pa
sakyti, ir nereikia pratinti prie 
melu. T 
jam pasakyta 
riausias 

, ? į

kidtL klausyti tėvus
_ U/ ' a

mins..
Kr vaikai nuo mažens iszsi- 

mokina, stiuku atpratinti. Per
sikelt ihio laike, antrais motais, 
kuomet kūdikio skystas mais
tas mainytas in drutesni valgi, 
tada galima patomyti ar val
gys sveika maistą ar reikes 
maiszyti, 
st o valgys regulariszkai ar rei
kės per visa diena peno!i ir 
gerai sukramtys maisto.

Męiiu, nuo kūdikystes 
eina in mokykla,

laikas pamokinti szvariai 
užsilaikyti. Turi palis rankas 
ir burna nusiplauti, prižiūrėti 
dantis, kaip vanoti skepetaite 
ir neimti nuo kitu vaiku ju ti
les. Dabar 
s ve i k ai vai k szcz i o t i, 
pripratinti ilgai miegoti ir pa-

ant szviežio oro. Bet 
regu 1 a r i sz k o m s v a 1 - 

prie

Furi likot i i vi r k n kas 
, if pavyzdis go

binius. Reikia pamo- 
nuo pat 

mažens — ta visnomot jie atsi-• •

maistu
ar jis užtektinai mai-

ar

iki
yra geriau-

4

i i

si a s

laikas pamokinti 
ir laikas

si likt i 
kaip ir su 
gymo valandomsi vaikai 
vi rszmi net u turi priprasti.

Yra sunku jeigu tėvai duo
da pilna valia 
kystej, ir kuomet 
bando juos valdyti. Laikas vai
kams priprasti 
pratimu yra 
nelaukti 
t virt i.

—Uorei m Language Infor. Service.

vaikams kudi-
užauga jau

- prie geru pri
pilt jaunystėj ir 

pakol pripratimai

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. !) ryto iki 8 vakaro. 
2-tras Floras - 44 WEST BROAD ST.

DAKTARAS L W. HODGEIS
Philndellphia Specialistas

Užslseuejaslu ir Chroniszku Limi
Eikite ten kur CHato tikri kad sau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
liszka gydimą, per. daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplatkote nuo manes yra 
gvarantuotas.

Jalgu esate silpni, nervlszkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, ątejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yr» 
pavojinga.. a >

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimus ir sunkumas po val
giui. guzai, svaigulis, silpnumas szlr« 
<Ues« Ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszberimal, papuczkos, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunis- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu teip tai matykite ma
ne.

Rumatlsmas visokiuose padejlmuo-

pavojinga..

se. tetppgl isztlne Ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti Ir trote nuodėju, 
silpni Ir nuvargę, pailsę Isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pallstat, pikti, iszbliszkusi* Ir 
Iszberlinai ant .ye|do, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas kau
luose, skausmas gerkleje, stoka* en
ergijos. Todėl nelaukite.

pasekmingai gydžlu katara, astma, 
dusuli, pžimas galvoje, trumpo girdė
jimo, isztlnima gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speciales ligas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis, ... ... .. . •

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszaiszkinslu kokią skirtumas, geres-< 
nls Ir daug pagelbantis yra mano spa- 
sabus gydimo. Padekavones nuo dak
taru, tojerlu ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekomendavoti per 
gąraingiaUąius Europos ir Amerikos 
Specialistus: ,u ... i r r

iBzaiszkinslu kokis skirtumas, geres^

Speclalistus:
Ketvergais ir Petnycziomis 10 
vai. Vyte iki 8 vai. vakare. Su- 
ba tom is 9 ryte iki112 piėi. ‘ į 
Dr. Hodgens Medical Officea
batonus 9 ryte iki112 pidi

į

4 S. Centre St. ' (2-tras floras)
’ Pottsville, Pa.

■' i

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš gaivos paša
linti ptrli^ąniLs. Tik kelis kartus panau-

Raffles
pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 

galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Itufflfa pagelbės jums visuomet ją

Ir yra taip legva visiškai iš gaivos pašy

ti ojus

'I

/ A

A

galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
* "» * . «« —, « * j •

'I UI

ir liuylAg pagelbės jums visuomet ją .
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—

i

pleiskanos tuojau s sunaikina juos. 
J J
pafito žeiiklpliote tįsiui j Inbaratorij i.
N i i«i pi rk i f o bpnkp flujllcu buvo aptiekojo šiandie už 65c., arba priaiųakite 75c.

£

i inparatoriji.
fc AD. RICHTER & CO.

i 04-fĮ 4 Sof 4thSt.___________________ Brooklyn, N. Y.
■'i i * , *

L. e

CĮahitaras fitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo: *
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, ATSIRAUGĖJIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
NERVISZKUMAS,

•# ’
Darytas isz išbrinktųjų geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-, 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso genimo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus. t

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

GALVOS SKAUDEfflMAI, 
NUSILPIMAS, IR T. T

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.

R.* * » i • r ’ 4* h ’ < J 1 A • 4 įr y

RALTLIOS-AMERIKde
UI LINIJA 9Broadvay, NevY>rk.NY

TIESI _
KELIONE

4> ’lt $

« t < «tl < it » .1 f't I * * ’’

■j /‘pi
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LIETUVA.
PER. i-la.>ibup.ga,pTiI-UVM BU P. GZVPTlJZNĄ 

LIEPOJĄ
Lietuvei važuojant in Piliąva aplenkia 

lenku juosta (karidora)
Visa treczia klasa padalinta In kam- 

barus ant 2« 4. C Ir 8 toru.

LITUANIA ......... 17 gausio
ESTONIA............7 Vasario ,

Isz New Yorko ar Philadelphia In Hamburgą 
$103.50. In Plliava SlOCJiO. In Liepoja $107. 
Isz Philadelphia in New Yorka geležiu keliu.

Kreipkitės prie Vietiniu Agentu.

7 Vasario .

u A
Ii

*

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
r 5

rtiU; L*

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New Yorka kreipkitės in atsakancziausia

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA 
kuri yra visiems Lietuviams gerai žinoma.

Tszmainome ir siuncziame pinigus in visa pasauli 
pagal dienos kursą; • 
ant stocziu ir suteikame nakvine savo hotelije; bagažus 
pristatome ant laivu įy apdraudžiamo; padarome pas- 
portus ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu ant laivakorcziu ir pinigus kurso.

GĖO J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Ofisos valandos: Nuo 8 ryte iki 8 vakaro.

pasitinkame keleivius New,Yorke

Reikalaukite

n ■ .. . f

Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet

VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras! 
LIGOS Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beffije 82 f 

motus, in vairias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo užslnuodinima kraujo Ir silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias Ilgas pa- 
einanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypatisz- 

> kat, per laiszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusteikai 
i ir Lenkiszkai.3? *?

DR. KOLER -

Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeliomls 9 iki 2 popiet. \

PENU AVĖ,
k į

PITTSBURGH, Pi.

ft

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata---- 3k-a

4

iii
id

u. r
Prisiuskitb mumis $2.00, 
jumis i^zsįustą .per paęzta. Adrešavokite:

W. D. BoczkdWski-Co. Mahanoy City» Pa. '

ijR""-'"—;---- :—------------------------------------ ------------------- -—■
\ Knyga “Sveikata” turi kelis sžimtuš visokiu 

‘/paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimu, teipgi 
apraszomi visokį apsirėiszkimai žmdgaps kūno

ir j drudziai apdaryta audekliniais vyrszaisu 
o knyga1 bus tuo jaus*

, gyvenime ir pamokinama, kaip Žmbgui d^sisau-j 
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygos Lietuviui 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikeij

I

<ų



fc*11 ■ ---- ------------------ — - - -

DŽIAUGSMAS VAROSZU,
r - G

$h, kaip^ man szaltaT

kaip> mari szalta, — pusbalsiai 
dejavo asžtuoniil metu borui u-
kas, Vaiksfccziodamas skersai ir 
iszilgai savo kambarį, kurs 
jam su minute ir sesute buvo 
kuknia^stalava, seklyezia ir
net iniegk/Tmbariu.

— Oh! kaip man szalta, 
kaip map szalta!

— Szszsz. Broleli, tik ne
pribudink mamute, i J taip gar
džiai miega.— sesute grasino.

— Bet man szalta!
— Tai kas? Ne tau vienam 

Bu turn vyras, bet el
giesi kaip mergaite, 
czilpiku -

Priėjės prie savo sesutes, ku
ri sėdėjo ant lovos, gale ma
mos kojų, apsisautes motinos 
senu ir jau 
ploszczirim, apkabino ja, ir 
pusbalsiai tarė:

— Tau, sesute, v i st i k bar
tis ir bartis! Kažin kas bus isz 
tavęs kaip tu užaugsi!.’

Nežinau, broleli....
— Nors syki ir tu jau nie- 

i. ko nežinai!
Motinai bemiegant kruste

lėjus, sesute savo pirszteli prie 
lupu pridėjus, rode, kad bro
lelis daugiau nekalbėtu. Ir abu 
jiedu, brolis su sesele, žiurėjo 
in savo mieganezia motinėlė, 
kuri jau antra savaite kaip sir
go nuo persidirbimo. kitiems 
grindis bemazgojaut, kad tuo- 

vaiku-

SZUltH...
dar su

• atkirto septynių 
metu mergaite.
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SAULE.

KALĖDŲ DOVANA.
Cit «ii» .i t j *  '

Czia, Amerikoje, visi su lie
kant rimui laukia visokiu 
. I.

szvencziu.
<>■

If
*

laukia
Už vis ^(augiausia 

ai .Kalėdų, nes tuomet drau- • « • . » I • •gai, gimines ir artimesni atsi
mena mus sii dovanomis. .

Taip ir Maryte lauke Kale-

kV.F
u

4 t

I

sudilusiu žieminiu

rode,

bran-

mi „ųžsipelnyt sau ir 
czianlR pragyvenimą.

Kiek laiko pabuvus ramiai 
žiaurus vejas lauke suuže, net 
abu vaikucziai sudrėbėjo ir 
dar labinus vienas prie kito 
glaudėsi, kad szileziau butu.

— Sesute, rytoj Kalėdos, o 
mes nieko neturime

Ir vėl tyla, ir vėl abu žiurė
jo in savo motina.

— Sesute, tu mano
gioji! Mes abu, ir mamute, esa- 
ihe nelaimingi. Mamute serga... 
<)h! kad mamute.nebūtu susir
gus, tai mes būtume gardžiu 
yalgiu ir daug ko kito ant Kar 
l£du tureje. Bet dabar...

— Kas bus?...
*— Nieko! mums tik var- 

, <ias szveneziu — Kalėdos. Val- 
į gyt nieko neturime, apart la- 
Isziniu. paspirgintu su duona. 

Pieną mamutei turime czedyt, 
kaip czedijame dvivaites, atsi
sakydami, kad pieno visai ne
norime. Nėra kaip ir uorei, tik 
po kvorta gaunam ant dienos.

— Ir tai neilgam, jeigu 
mamute nepasveiks.

Teisybe,— teisybe....
Laikrodis ant lentynos sto

vėdamas, kurs kokiu tai bildu 
dar buvo užsilikęs isz geres
niu laiku, iszkale ketvirta va
landa po pietų. Neužilgo pra
dėjo ir temt, tamsa sukilo kam
bario kampuose ir net vaiku
čiams likosi klaiku, nuobodu 
vieniems besėdint.

Uždeg gaza (kambaryj 
vienutele lempa ir pe- 

ir paszildyk mamų-

r>

buvo
ežiukas)

*ft?i pi^tio. ’Tik dabok, broleli, 
.*kad daug neisznaudotu, kad 
kitam kartui liktu, nes mamute 
sake, kad guzas yra labai bran
gus.

— Tik nesibijok, asz nema
žas vaikas esu.

Uždegęs gaza, paėmė bioti
ni puodeli pieno, kurs ant galo 
bonkos dar buvo likos, supylė 
in puodeli atsistojęs ant kėdės 
i(r rankoj turėdamas puodeli, 
užkėlė ji virszum mažos lieps
neles.

Motina pabudus nusistebe-• •
.10 •

hRUI.
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— Tai biski miegojau, kad 
r^et tvirtesne, drūtesne jau- 
cziuosi. Turbūt liga jau nuo 
manes bėga.

O asz esu linksma, mamute....
1— Kur tu nebusi linksma, 

dukrele! Tūri but linksma? Mo
tina tuoj pasveiks ir vėl gerai 
gyvensime, 
dirbi ?

— Tau pieną szildau, ma- 
' L. 

gersiu.

1

Petruk, ka tu ten

Miss Beulah Rodgers (isz kai roses) ir Miss Katre Boli- 
bougb, dvi merginos isz lowos, kurios laimėjo pirma dovana
Chjcage ant laikytos tonais parodos, dabar keliaus in Fra nei- 

višok i valgije mokyti tenaitines moterėlės kaip sudėsiineti 
in bleszines, nes francuzes da to iieiszmoko.

mums

Petruk, szia 
parneszk pyrago

—- Yra! — abudu atsake.
— Duonos ?
—* Dar biskis, bet 

užteks, mamute.
— Asz žinau, 

pinigu, bok
Kalėdoms. Po Killed u, tai po
nas Dievas vėl duos.

Petrukas buvo jau per duns 
iszeinas, kaip iszgirdo motinos 
baisa: “Petruk!”.

Ka mamute?
Sugriszk prie 

dar paskutini
CĮ o

grauži, asz 'ma
nau užU’jks sįlkę4 dar papirkt.

manes. a

Parneszk viena. Asz taip užsi
norėjau silkes, taip užsinorėjau 
jos užvalgyt.

Petrikas greit isz krautuves 
sugrįžo, parnesze maža bandele 
baltos duonos ii’ silke. Padejes 
ant. stalo, buvo silke beiszvy- 
niojas kaip sesute jam tarė:

— Asz esu gaspadine. Ati
duok man silke. Asz sutaisv- 
siu visiems lygiai,,Asz esu gas
padine, ar no r.

— Tik neinfli^jįiuk!
Tik nedejypk kaip sena

i. '-4
Kokia k65sta 

. .aug la i k 
kaip tu mane pavadinai 
mergaite su szilpiku, o jau da
bar esu likus sena hoba...

— Nutilk, nes silkes negau
si... Mamute, žiūrėk, kokia di
dele silke, ir kokia riebi! rl\*rsz- 
ke iszvyniojus isz popieros ir 
augsztyp už uodegos pakėlus 
rode motinai silke.

skūra ir 
szmotelius,

— T 
boba...
— 1_ ___

sosufcTrNed:

— Nulupk 
pjaustyk in

KO
isz tavęs, 
prabėgo 

maža

šu
tai

man busi gera mergaite. t) tu 
Petruk, atneszk isz botros li
kusia duona, ir padek balta ryt

y

dienai.
Petrukas sugryžes nuo bot

res, džiaugėsi:
— Ale tai kad gardžiai

gražiai

O jau apie 
nei lieka ne

mute. Ar gerai! Nori?
— Gersiu, 

man tuojans. Tai man vaikas! 
JLasziniu ar dar yra ?

Duok
* k

praszvito. Nustebo žiurėjo, kas 
czia dydasi 
mis netikėdami. Ai- tik 

vienas
Bet kur tau! Sve-

prie stalo, pa
po, obuol i, ir

ir patis savo a ki
ne šap

ki to tvliainuojame, 
klausinėjo, 
ožiai kvioezia 
duoda vaikams 
szaka vynuogių. Motinai pasi
kėlus nuo lovos, mergina prie 
jos priėjo ir žiurėjo in jos vei
dą, kurs buvo iszblyszkes, pa
akiai pamėlynavo, tik vien 
akis dabar buvo jautrios, dė
kingumo pilnos, net isz 
džiaugsmo jai per veidus asza- 
ra po aszarai riedėjo. Galop ji 
pradėjo dekuot:

O kokia esi mums gera, 
jus 

atsiuntė.
aiigszcziausis 

Szirdingai 
Jus abudu 

Dieve

Iszt ikru j n 
pas mus 
asz jum dekuoju. 
turite auksines szirdis.
duok jum visokiu geriausiu lai
miu už tokius labdaringus žy
gius. Acziu, szimta svkiu 
aeziu!

Aežiu,

Nora už ka mum de- 
kuot. Jono Angsztaiczio tai 

jo sumanymas jusiszmislas, 
apdovanot.

Petrukas

apleidus

su savo sesute, 
sveikino-šveitrius, krato jiem 
rankas ir dekavojo už suteikta 
mielaszirdvste.

Atsisveikinus ir
kambario gyventojus, Augsz- 
taiezio mylimoji tarę:

— Nu tai ir4dVo dovana 
ant galo piipiyk.au! * Net man 
galva ramesne dabar, nes ne
žinojau ne ka pirkt. Tau ne tas 
ne tas netiko, pakol nepasakini 
ka nori.

— Acziu už (lovana, man 
buvo daug linksmiau žiuret in 
suvargusius žmonolius, 
ma is esant; 1
visai bereikalinga daikta stu- 
boj.

links-.......... ............... ..........................
vietoj turėt koki

daug, 
dovana pa-

I . , į • ■ I ~ ■]

du tikėdamos gauti geiHi plosz- 
cziu nuo vyrelio. Visoms drau
gėms apipasakojo ta naujiena, 
Tik biednas Jonelis 
Mat, k a.

<

iiožinojo. 
paprastai 

vyrai savo gaivu uesukp apie 
tokius niekniekius. Atėjo, pra
ėjo Kalėdos ir tiek to. Bei ki-

norėt i

taip su moterims.
Maryte buvo užėjusi pas su
draudė pasidalint] ka turiv o 

szirdėlėjo.
— O ka-gi tu, 

gausi Kalėdoms nuo vyrelio, — 
užklausi1 Ma.rvte.

Tai ka czia gausi. Na-gi 
ka reikia tai pati nusiperku. 
Juk vis už vyro uždirbtus pini
gus — atsake Petronėlė.

Kaip tai, tai tu nieko ne
sitiki nuo vyro. “My good
ness,”

Petronėlė

Kongresas balsuos su pagelba 
v maszinos.

(

’

k .urmaivuLifl-y

įt

I
l

v v ro.
o ka-gi tu parodysi sa

vo draugėms po Kalėdų, kuo- 
gavai ant 
nusistebėjo

kamet užklaus, 
“Christmas 
Maryte. 

<■ 1

— Ka paisyt draugiu. Dar
bai dabar neeina.

?)

Petras dvi 
savaites dirba, o tris szvenczia. 
Džiaugiuosi, kad yraDž i a ūgiuos i, kad yra už k a 
duonos nusipirkti. Tegul drau
ges kalba ka nori. Jos man ne
laimėje negelbės 
Petrone.

— Mano 
nedirba jau 
“ 1 don’t care, 
gauti ta ploszcziu ir

— pridūrė

Džanukas
«>
• ’>

“Džanukas” ir 
-ežias menuo. Bet

jis turės man
gana

11 žs i ka rszcz i a v o M ji rv te.
— Nors ir reiketu badu 

mirti — pasityeziodama pri
dūrė Petrone.

Vakare, kuomet Jonukas pa
rėjo namo tai jau Maryte ir 
pradėjo savo giesme

Jonukas klausos ilgai, bet 
kantrybes netekes pridūrė:

— Maryte, žinai,

• giedoti.

nedirbu, 
greitai' 'eina.

kad asz 
tave myliu, bet pati matai, kad 

o sutaupyti pinigai 
Nepamatysime, 

kaip in skola inbrikime. Dova
nok szitas Kalėdas. O kitas, 
jei sveiki sulauksime ir gerai, 
uždirbsime, nupirksiu ta, ko 
tavo szirdele trokszta. Ar ge
rai bus, Maryte? 
užklausė Jonelis.

< ■ 
tu

meilingai

Thompson isz. 
Wasliingtono iszrado ir padir
bo.nauja maszimi su kurios pa
gelba kongresmonai gales bal
suoti aut visokiu inneszimu. 
Toji maszina suezedins apie 
tris mem'sius laiko per meta.

į. Vi

Marshall F.

— Nesidžiaugk per 
nes ne tavo viena 
likom. Asz po jos kaldra paki- 
szau deszimts doleriu.

Auksztanczio veidas nusi- 
szypsojo, nes ir jis ta pat buvo 
padaręs, tik po duona, pakiszo. 

nieko apie

szįtaip kal
bi! Ar mariai, kad asz rausiu 
isz gėdos priesz drauges.
“Mere” ir visos 
drauges jau žino, kad asz gau
siu ta ploszcziu, o tu man liepi 
laukti kitu Kalėdų. Ne, nieka
dos! Asz ta turiu gauti ir jau.

v,. nenupirksi, tai
man nupuls Bįaltrus. Juk tu 
žinai, kad jis mane dar myli. 
Negyvensiu asz su tavim, tu, 
beszirdi!

— Tavo valia, Maryte. Asz

— Ka, tai 
Ar manai,

,1 u k 
kitos mano

Jeigu tu man 
man nupirks Baltrus.

ka po duo-

negajliu ta daryti. Jeigu Bal
trus tave taip myli,’“well,” 
ka padarysi. — Pasiėmė kepu
re ir.iszęjo.

Ilgai dūko

well

TARADAIKA

I
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Daugeli kartu buvau kvies- 
• tas in mieSta. Utiko,

Nuvažiavau, pažiurėjau, la
bai man patiko,

Visi vyrai dori ir.grąžei ap
siėjau,

Kada tik nedirba,

Su panelėm

PILOZOPIJE RAULO.

Junajtetstoits kas kartas 
daugiau imasi prie tokiu vyru, 
ka tai atvažiavo jęz seno kra- 
jaus, palikdami 'savo 
ir vaikus, prižadėdami
I i u metu sugryžt pas juos. Bet 
kaip gavosi in Jamerika, ir 
pradėjo uždirbinet gerus pini- 

tai apie savo bobelkas ir 
ir sau kitas 

novos už paezia. 
Asz manau, jog del tokiu pa- 
sziemeku turėtu būti didelis 
poniszment, ka ne turi proto ir 
daro ne tik nelaime del saves

gH8, 
vaikus užmirszo 
iszsirinko,

bet ir kitiems.

Dabar 
laims

*

bobeles 
po ke-

žmonis turi
dan ever. Kada 

asz buvau jaunesniu ir lankiau 
savo svythart, tai jeigu nuėjom

gud
I bet er

kvepia silke! Taip gardžiai 
kad net man dabar seile teka.

—Kur jau netekės ?
Sesute supjausezius 

silke,’ prinesze torielkoj prie
lovos ir visi valgė ir gardavosi; 
netiek jie suvalgė, kiek pi’iši- 
gardavo, tirviena silke, pada
linta trims y pa toms, ir toms 
iszalkus, niekas per puota. Vai- 
kucziai net silkes kaulelius su
kramtė iszcziulpe. 
silkes gardumą,
kalbos; tai gardi! o kaip gardi.

Tokio tik maisto 
kucziu vakariene 
kambaryj sutvarkius, buvo 
rengtasi visiems eit gult, kaip 
netikėtai duris kasžin pabeldė.

Petrukas pribėgės duris ati
darė pažiūrėt ko kas reikalau
ja, bet jam duris spėjus atida
ryt, ėjo in vidų gražus, jaunas 
vaikinas, o paskui ji inseke dar 
gražesne, jauna mergina/ Vyras 
ant rankos užsikabinės turėjo 
didele kaszele su balta jnarsz- 
kele pridengtu. Priejiy jis pHc 
stalo, keszelc .ant stalo pastate 
ir marszkele nuo jos nutraukė.

— Mes jums atneszeme 
maisto Kaledn szyentei.

Ir jis pradėjo traukt isz ko- 
szelio, ir dėt ant stalo.

— tKa? Kagrcįia darosi?
Visokiu vaisiu, duonos, py

ragą iczi ii, mėsos, ir viszta Ka
liui u pietums.

pa valgius 
ir viską vėl 

sutvarkius

'-Visu trijų akis

atsiminkite ir 
nors apie dL

Maryte .po kain 
barius. Kaip tai, užporyt Kalė
dos, o ji neturi ploszcziaus. Ka 
daryti. Gazdino Joneli Baltru. 
Bet Baltrus jos nemyli. Kas da
ryti. Skolinti pinigu? Kas 
duos? Taip Maryte bemastyda- 
ma nuėjo in lova ir užmigo.

Kuomet Maryte atsikėlė, jau 
buvo szviesu. Matėsi ant žemes 
sniegas. Ęuikios bus Kalėdos, 
maste sau. Bet kaip bus su 
ploszczium? Ir vėl nerimastis

Skolinti pinigu

Bet kaip bus su 
4 .

Bet savo m v Įima i 
tai nesako.

— Petruk, suneszk viską in 
botre, tai busi man geras vai
kas.

Mamute, žiūrėk 
na radau.

Motina lovoj pasikeldama, 
nžcziupo lovoj osanczih de- 
szimtine.

— Tai koki geri tie žmonos 
yra, vaikeliai! Kaip jus užaug- 
sit, mano mieli, 
jus biednesnius, 
desnes szventes.

Petrukas nukraustes stala, 
linksmas po kambarį bėgiojo, 
tai ant vienos, tai ant kitos ko
jos szoko, rankomis plojo.

— Kas tau, Petruk, sūneli 
tu mano, ar neisi jau gult? Se
sute jau atsigulė, tavos laukia
me.

— Mamute, nobedavok, ir 
asz tuoj gulsiu. Bet mamute!

Ka?
— Mamute, asz miego riė- 

negaliii' užmigt Maniu-
1 ' 4 1 ' *

— Ka tu. .d a bar nori i
—Nieko! Ale tai bent Ka

lėdos bus mums rytoj!...

noriu... i 
te, sesele!.

«

kankino ja.
Jonelis, kažin kiir kaip isz- 

ejo vakar, taip negrižo. Užpy-
1 . 1 'A

ko gal. Marytei nelabai rūpėjo 
Jonelis, rūpėjo tik ploszczius.

<Atėjo Kaledii rytas, Maryte 
viena. Apie Joneli nesigirdėti 
iijeko, Skambalas suskambėjo.

durų. Šie Jonelis, tik
Tai gal Jonelis. Nubėgo Mary
te prie < • • i *• ♦
tei, ir dar Jonelio rąszy ta. Nu-
laiė.zkneszys. Laiszfcas Ma'ry-

ga. Gal Baltrus tau tris tokius 
ploszczius nupirks. Asz szven
tes praleisiu pas draugus.

Jonas.
Marytei sustojo szirdis pla

kus. Dar karta 
Kraujas užvirė.
driso. Pinigu siuusti jos’kelio
nei pas Balt iii.
Bet kas dar vi i. .•4 
rojo Joneli | 
neiszsigando,

Verke Marvte visa diena. 
Niekur nėjo, nes sarmata, j(*i- 
gu drauges pamatytu su senu 
ploszczium.

Ant rytojaus sugrįžo
Rado Maryte begulinczia 

Nusistebėjo rados ja 
mane, kad ji kur 

toli su Baltrum.
■Maryte pabudo. Pamaczius 

Joneli puolėsi pi’n* jo ir melde 
atleidimo už jos užsispyrima ir 
savvmeilo. Jonelis vienas sau 
szirdyje linksmai juokėsi. Kaip 
nesijuoktu? Nors syki 
Mary te apguloj o. O moteri ap
galėti, oho!

Maryte prisipažino prie kal
tes ir prižadėjo su kantrumu 
lankti kitu Kalėdų, kad gavus 
nauja ploszcziu. O ka drauges 
mano, Maryte nekreipi* domes.

i perskaitė. 
Kaip jis taip

lužoidimas!
Juk ji lik no- 

pagazdinti. () jis 
, dar apsįdžiau-

go.

Jone-
lis. 
loyoje. 
namie. Ja.u

savo

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausiu koncer-
tinti Grojiku ir Mokytoju.

Mes taip-gi turime geriausi 
pasirinkimą ir kitu muzika- 
liszku instrumentu. Klauskite 
musu kataliogo, gausite dykai.
GEORGI &V1TAK MUSIC CO
4639 S. Ashland Ave. Chicago.
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, Mauretania
30,704 tonu

džiugo Maryte. Gpl prisiuntė 
pinigu ploszęzhu. Skubinai ati
darė, ir kt} iszskaite;

pas Baltru.' Gal Bal|rps nėiio- 
res už tave mokėti. Buk laimiu

pinigu pioszęziuh Skubinai ati- 

Czia indedu 25 dęl. kelionei

visi siisi- 
ejna,

Pagrajina, dainuoja ir grąžei 
paszoka, 

ir miselem ap- 
siejti moka.

Negirdėjau bjauraus žodžio 
nevieno betariant,

Norints maeziau kaziruojent 
ir geriant,

Be didybes ir puikybes, gy
venimo dofos,

Jeigu katras ko nežino, kiau
šis kito rodos.

Apgavysc.ziu ir niekyseziu 
ne nori klausyti, 

gerinus 
y

Tik storojesi kaip 
viens kitam darvti 

atistinka, 
apgailu o j a.

Kaip ženoti teip ir nevedi;! 
visi isz vien draugauja.

Ir moterėlės ir mergeles ver
tos paguodones,

Neiszejo da neviena isz Die
vo malones.

Grąžei visos užsilaiko, mei
lei sutikime,

Nmižsipelne da ne vieno ma
no papeikimo,

Asz sugryžes isz to miesto, 
sau liksmai dainuoju,

Ir ka maeziau tame mieste 
nieko nemeluoju.

Jeigu beda visi

ft ft *4

Kaip tik po

Vienam Pennsylvanijos mieste, 
Ne labai mažam pleise, 

Kur Lietuviai ergeli su ku
nigėliu turi,

Ir dauginus daryti nieko ne
turi, 

saliunus tran
kyti,

Ir bjauriszkai pasigerti.
Gerymas jiems teip 

apsuka 
Kad namon sugryžti nemoka. 
Atejna in pagialba paliemonas

Ir duoda lakupia nakvines 
tasai ponas.

Ten malszei sau iszsimiega, 
Ant rytojaus susisarinatines 

namon bėga,
Bet už taja nakvynių turi už

mokėti,
Po 10 ar 20 doleriu privers

tas padėti.
Gaila kad dauginus tokiams 

nereike mokėti,
Gal tada kitaip iszmoktu ap- 

siejti.

galva

* * #

Antra diena Kalėdų tai buvo, 
O ir puikus szokiai atsibuvo, 
Isz viso miesto vaikinu susi

rinko,
Ir vienam riebam ir plikiui 

būti teko.
Ant to nebago visi užpuolė 

muszti, 
galva jamIsz ko daktaras 

turėjo susinti.
Palicmonai žinoiba tuojau s 

pribuvo, 
j u ten buvo,

r*

LIETUVON IN 10 DIENU 
per Southampton ant Milžinu laivu 
Vienatinių vandeniu kelias Lietuvon 
Aquitania 
45,647 tonu

Berengarja * lį 
52,022 tonu '

Apleidžia Now Yorka kas Utarninka 
Greitas persėdimas Soutbamptone.

Lietuviai ypatiszkai lydėti
Ip Ptllpyn 2. klęsa $15|).00 Kares 
In Plliava 3 UUsa $106.50 Tax Extra t 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS « 
sėda ant laivo Pillavoj važiuojant 
iii Southainptona Ir ten porsOda 
ant mUžiųu Jaivų. Kožna savaite.

Grele^inusl laivai pasaulyjis. 
Informacijas apie prek0s ir re,Ucd- 

lirigus dokumentus del iszkalno ap- < 
mokamu keliauniuku įgalite gauti 
no biio agepto. Parcikąiaukito. Yra 
vienas Jusli mieste ar aplelinkejo.

f
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ant pikezeriu už deszimtnka, o 
po tam užfundinau ajskrimo, 
tai buvome abudu užganadyti 
o mano svvthart buvo rodos 
septintam danguje. Dabar isz 
to flaperei juokėsi, ir ne nepa
sijudina isz vietos be automo- 
biliaus ir tai ne Fordo, bet su 
tokiu kaip milijonieriai važi
nėja. Dabar Meres irDžianai 
trankosi po rodhauzius ir lau
kus, bet apsivedimu yra ma
žiau ne kaip buvo. Isz ko duo
dasi matyt, jog kitados meile 
pekszti buvo geresne ne kaip 
su automobileis.

* * •

Sako, jog nuo laiko užejimo 
probiszino szitam kontre žmo
nis ižgere tiek viskes, jog ant 
kožnos galvos pripuolė po 
paintukia. Nežinau kaip tai ga
li būti, ba asz žinau, jog keli 
mano frendai nuo laiko probi
szino ižgere daugiau kaip po 
deszimts paintukiu. Kada tik 
kas jiems primena apie taji 
d ra j la, tai turi szma.uk sztole- 
ti stikleli idant jiems szirdis 
ne trūktu isz gailesezio. 

# ♦ ♦

Ant viso svieto da vis ejna 
dideli f ai tai, o ir pas mus Lie
tuvius nekitaip: deszine bara
si su kai rėja, klerikalai perkū
nai! ja ant tautininku, tautinin
kai ant progresistu, o progre- 
sistai ant redikalu ir 1.1. Jau 
tojo faito už daug ir net žmogų 
padaro sik. Geriause, kad su- 
sžaukt konferencije ir tegul vi
sos partijos iszspjauna ka turi 
ant sumeinijos, bekoz der iz no 
oter vej aut.

I

Dainavo ir

• v - * “I ■■ ”
l

Evridej skaitau popieruosia 
apie visokias žudinstas, ir ne
žinau, isz kur tosios žudinstos 
imasi. Isz pradžių markiavau 
ant sienos kryželius kiek nužu
dyta, bet sustojau, ba butau vi
sa siena sumarkiaves. Protes- 
toniszki kunigužei, ka tai u ro

gėms sitizenus
kad viskes ir alaus negertu, 
geriau padarytu kad verstu ža
dintojus ant gero kelio isz ko 
atnesztu visuomenei didesne 
nauda. .

formavo ja” I

»

Mano Keide norėdama būti 
stailisz, pirko sau smart szort 
drese ir trumpas paneziakas 
suraitytas lyg keliu. Kaip Rei
de iszejo ant ulyczios su nuo
gais keleis, tai baj gali, visi 
bojsai turėjo daug funiu. Jeigu 
teip tolinus mada mainysis tai 
po strytus vaikszczios mergi- 
cos su beiting sutąis, o geras • 
vyras turės sudėti namie arba 
užsidaiydi in ajsbaksi, kad tu 
Visu dyvu nematytu ir nesu- • 
grieszytu. — Raulas.

I

Suėmė visus net 22
O 23 tai “skydoo’ padare,

O visus kitus in džela suvarė, 
Ten diena ir nakti' visi perse- 

, dėjo, .
linksmai laika

jira Įeidinėjo.
Ant rytojaus atsibuvo prova 

Visus atvarę priesz suda,
Vieni po peukinia užsimokėjo, 

O du net po, 25 dolerius pa- 
' dėti tūrėjo.

Tas atsibuvo Mjczigano ateito.
Ne yisai mažam pleise, 

Teip Lietuvei visados apsi- 
! v ejna, 

Kada tik kokia szvente buna!

*fr , dėti turėjo.

Ne yisai mažam pleise,

i

Nesikankink sa
Reumatizmu j 

Neuralgija Strėnų Diegliu
Skausmais Kratinėje' 

Skaudamais Muskulais
patrink .truputį su 1 . .

Pain-Expelleriu 
aut skaudamų vietų, ligi pa* 
jausi odos degimą—-ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos,4

‘ į . ” # * ” 4 ■'' -"

Tikrasai Pain-Expelleria turi 
INKARO vaisbaženklį.

mąs tuojaus užstos, 
‘į » * • * ’4 <: “ ■/ * ’ .
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CAPITAL. STOCK >l25.000.0e •
Sumlui ir ProfltH i534.rn.50

> Mokame antrc. procentą ant auddtu 
r pinigu. Procentą prldedam prie Jus 
(pinigu 1 Sausio Ir 1 Liepos, nepal- 
aant ar atueazat parodyt knygute 

Ar ne. Mes norim kad Ir jus turė
tumėt reiklia bu musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

) Bankas adaras nuo 9 ryto Iki 3 
C popiet Snbatomls 9 ryte iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Proz.
Jos. E. FERGUSON, Kaslerlus.

Ant J. Sakalauskas 
1IETUVISZKAS ORABORIŪS 

IR I1ALSAMUOTO.TAS

Laidoja kunue Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi prl- 
ata t o automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz gailu jumle 
pigiau gerlaus parduoti negu kili.
Ml E. Pine SU Mahanoy City, Fa.

I Žinios Vietines
Pnnedeli Naujus Metas.
Visiems i vėlinamo, ilgu 

,! metu, geros sveikatos ir pasek- 
I mingosnio gyvenimo.

Panedidi “Saules” ofi
sai ir spaustuve bus visa diena 

i uždaryta.
— American Banking Trust 

(’o. naujas bankas, iszrinko sp- 
i kanczius
JonasII

I •

: tas,
Ryan,

JONAS M. CISARIKAS 
Fire Insurance Agent

,T

c
j Apdraudžlu (Inszurlnlu) Namus, 

Tavoms, Naminius Rakandus, 
nuo Ugnies.

Geriausiose Kompanijose

C 
*

c
5

Į 315 W. JI a h an o y Are, Mahanoy City

Saules * I

direktorius: 
prezidentu, 

vice prezidon-

<|caipo
Smithns

Joseph Wyatt
Vi k toris Lapinskas, John 

James Kirchner,
Emil Kubek,
Kogel, A. Navaku uckas, 
Farrel, Rev. Sanjek, Joseph 
Vnsil, (’has. AVittmer.

Rev.
Dr. Dumi, Sam

A.
Rev.

Pasirengdamas ojti na
mo isz darbo Vulkano kasyklų, 
apie treczia valanda Subatos 
diena, Antanas Ruksztolis, 30 
metu jaunikis, likos užmusztas 
per nupuolimą akmens. Ruksz- 
lelis buvo ant burdo po No. 609 
14. Pine nli. Paliko motina, du 
brolius ir seseria Amerike. Pri
gulėjo j>r i e Szv. Juozapo para
pijos.

SAULE
■^TVFHTT

I

bV V 1 į V M / T J * U /M’i* 114'c <
• PAL0CXUS NAUJO AJRISZINIO GUBERNATORIAUS.
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h REIKALINGA AGENTU ^ W*‘ k

MARSZKINU
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DIDELE MAR3ZKINU DIRBTUVE 
roikaltiuje agentu parduoti ju maraz-

I
kinus tiesos neszlotojama.
prekes. Sempclel dykai. Madison Milla
G03 Broadway, New York. ad.
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Dubline, irlandijoi njrisziu ge-kuriamc apsigyvens naujas5
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Palocius Phoenix Parke, 
uoral gubernatorius Tim Healy. Prie tojo palociaus atsibūvi nėjo nekarta kruvini maisza- 
czei ir nekarta palocius buvo bombarduotas per pasikelelius.
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ISZ SHENANDOAH, PA. NAUJIEMS METAMS. I

Petras

TEMYKIT LIETUVIAI

*l|Kar£x:»»««4gr:^‘ • 11 ■•■■', Mmi >»•*
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Siuncziu pinigus * pagal 
dienos kursą. Parduodu 

kompanijų 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailėsite.

szipkortes

Turėdami

'W ’ ■<

i
■MBr- 
fel

I

K,

J
i

S. JUOCNUKIS.
Lletuvlszkas Krlanczius.

Paaiuva visokius Siutus ir Ovorko- 
tus pagal naujausia mada ir Isz 
geriausio materijolio pagal noro 
kostumcrlaus. Senus pataisau ir 
iszprosinu ir padarau kaip naujus. 
Mano darbas gvarantuęjamas ir 
busite visame užganėdinti.
102 E. Centre St. SHENANDOAH

I

r..

A(! 
tankiausia pavadina kvailiu.

Mirtis kareiviu
garbe generolams. 

. .    —s—

Gera ir teisinga žmogų

JOSEPH G. BOGDEN,.
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

41 atneszaŽengdami in Meta Nauja 
Bent nustokime raudot, 
Broliai, verksmas mus tik 

klupdo 
Mums indarba norint stot!
Tvirtu noru, linksniu veidu 
Mums likimą reik atsvert, 
Kam ant broliu* veltui barties 
Kad mes bijomo pritveri.
Nngrisau blogu vaizdeliu

Petauckas 
metu, likos užmusztas per kli
nika laike Kalėdų, 
suko isz ejnanczio 
liaus ir neužtemino 
nanezio karuko.

— Neiszmintinga meile bu
vo priežastim 
delio vakaro, 
sūnūs barbėti o 
pasiutiszkai 
Valincziute, 
Brownsvilles. Abudu nuėjo ant 
szokię, laiko kurio užėjo kokis 
tai nesupratimas. Foltzas (ku- 

protestonu) nuėjo su | 1 • • •

Petras isz 
automobi- 
prisiarti-

#

SKAITYKITE “SAULE“
I M

SROYAL MAIL
APMOKĖTA kelione
Pargabenkite savo gimines 
in Amerika per Royal Mail 
Linija.

< Specialiszkas patarnavimas 
del lietuviu pasnžieriu, geras 

czisti kambariai

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA. 

—"$----------.
Nori kad taupytumei pinigus sziam bąnke.
Nori kad atydarimnet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko dauginus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia investyt 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte. 
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dekite savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
----1— 

(! DIREKTORIAI:
D. M. GRALIAM, Proz. 

LEON ECKERT, Vlce-Proz.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKJEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZfcVICZlA, M. GAVDI^. ?
— ^1,  „g „ — ■■■ ■ * ■■■ I ai4hi «■«■■■ — in w siaH^——|

Ikun. K lavonas 
suriszo mazgu 

su 
Jauna

Serodoj 
Uoaldnle

Joną Aidukaiti 
M a rga r i e ta Sak a 1 i u t e. 
pora iszvažiavo in Bostoną kur 
ir kelinti apsigyventi.

isz 
moteristes

žudinstos pane- 
Folttfc, 21 motu, 
Foltzo, mi lojo 

lietuvaite Maro 
18 metu ISZ

Jioman szirdi tik raudin: 
Kad mažucžiams jau lopszc- 

Ivi
:rvalgys 

visiems.
Dideli parankus greiti laiva*

tankiai iszplaukia
ORDUNA ORCA
ORBITA OHIO

Laivakortes in visas dalis
dalis Europos.

Raszykite o gausite knygute.
Kreipkitės ant adreso.

ROYAL MAIL

f Soredos ryta mirė Katrie 
Kisieliene, pati sztorninko 

nuo 1U2 
Centre St. Nabaszninke ilga 

Josios 
pirmas vyras Jokūbas Drabnjs 
miie keturi motai adgalios. 
Apricz dabartinio vyro teipgi 
paliko trisjsunus ir viena duk- 

Motina p. 
ir viena

9 i
s Kisieliene, pati
I Andriaus Kisieliaus
j 14
Į laika sirgo džiova liga.

L -

W. TRASKAUSKAS
F1RMUTINIS LIETUVISZKAS 

BR1UORIU8 MAHANOY CITY, PA.

t f

Pasamdo. Laidoja Kunus Numirusiu.
Automobilius del Laidotuvių Krlk- 
sztlnlu, Veaellju, Pasivažinėjimo 

ir t L
520 W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

rJetwlszkaa GrnborluR

* K. REKLAIT1S
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą. 
Turi *pagelbinlnlp motoro.

Prleinamoa prekes.

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, FA.

Bell Telepbonas No. 149

1

i

C M A S . S . F A R M L K r 
Real Estate Agent 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubaa, 

mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojamo namus, koletavojamo 

randas lr ttip tolinus.
m W, Centre SU

Notary Public

Mahanoy City, Fa.

Tvlrcilaaala LIotuvhika 
0 A H K A

Didele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.

‘ Ealu po priežiūra Valstijos, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Batikoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palalkl- 
mul. Siunczu pinigus In Ti
tai dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus kellaujanUems In Lietuva 
Vilkas daroma tejslngal, grel 
tai ir pigiai. R&szykite apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsaklma. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
601 W« Mslianoj AreH 

MAHANOY CITY, PA.

D1L JUOZAS J. AUSTEI 
(Idetuvls)

_ Buvusia Daktaras Karlumen-
If. sjs.l- Gydo visokias I.ygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte,-12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 vakaro.
11S E. Coal SU Shenandoah.

Bell Tel. 859-R.

.GERA PROGA PLIKIAMS!

Arablszka Mostla yra tikrai pasek
minga ir kas prlsluns keliolika stem- 

L* pu Ir savo adresą tai aplaikys tuju 
ftrablszku gyduolių dykai. Raszykito 
ant tilo adreso Dr. Jmbco, 236 Droad-

| kita tsloa progoj risi kurie yra 
pu-pilklai arba risti yra nuplikta. t.f.

r
i

į

I way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo-

trre. Motina p. Moliusziene, 
l seseres ir viena broli ežia 
Amerike ir viena sesere lietu- 
voje, teipgi daug kitokiu 
nu ir pažinstamu. 
prie Szv.
draugystes. Buvo apie 40 metu 
senumė. Laidotuves atsibus 
subatos rvta.

gimi-
Prigulcjo

Magdalenos

Laidotuves

moterų

Szimas Palubinskas, ku- 
ant 1200 

pirko nuo 
narna ant

kuriami1 laike 
metu p.

ris laiko grosorsztori 
14. Centre ulyczios, 
Cohimbios bravoro 
Main ulyczios
saliuna nuo daugelio 
Juozas Margelis.

Kunigas J. York, slavo-" 
ku prabaszczius likos perkeltas 1 
in Philadelphia, o in jojo vieta 

parapije kuni- 
Vlosak isz Bethlehamo.

pribuvo apimt 
gas

Jonukas, trijų metu sū
nelis Kunaszu isz Moreos, in- 
puole in katila verdanezio van
dens apsiszntindamas ant 
smert. Motina tame Įniki1 skal
bi*, kūdikis privežliojo prie ka
tilo persisvere ir inpuole.

— Pana 
k i ule apėmė 
tęs spaustuvėje

apsiszntindamas

Petronėle Stncz- 
dinsta linotypis- 

“ Saules. > 1

Szv. Magdalenos Draugystes 
domei.

— Szv. Magda lenos Drau
gystes nares malones susirink
ti Gruodžio 30ta d. 8ta. vai. rv- 
to, Szv. Juozapo bažnycziojc 
dalyvauti laidotuvėse mirusios 
nares a. a. K. Kisaelienes.

S. Rutkauskaite
Raszt.

J

Metinis Susirinkimas.

Metinis susirinkimas Mer
chants Banking Trust Co. ban
ko del aprinkima direktorių ir 
del apsvarst’/mo kitokiu reikalu 
astibus tam© banke Utanūnke 
9 Sausio 14^23. Balsavimas nuo 
2 iki 4 vaipopiet.; • 4t

DANIEJJ F. GUJNAN, Sek.

PBfANESZIMAS.
_________ . 'F

Victory, Bondsai kurie buvo pa 
szaukti 15 Gruodžio 1922, 
War Savings Stempai kurie 
yra pakaukti 1.S ausie 1923m.

ir

tai galfima juos pameti in mwm
banka kaipo “ke&z”. 4t.
^anorican Bankirig Trust Co.

Centre ir Catawissa St. .

ris yra ]
Mare namo, paliepė merginai 
truputi palaukti lauke sakyda
mas, jog tuojaus sugryž. Folt- 
zas atsisveikino su tėvais, pa- 
bneziuodamas visus ir iszejo 
laukai. Priejas prie Mares, be 
jokio žodžio isKtvauke 
veri, ūžaudamas in savo myle- 
ma ir pats sau paleido kulka. 
Mare mirė prie duriu ligonbu- 
tes o Foltzas 
valandų po tam. 
draugavo apie 1 
savim. Valincziute paliko dide
liam nulindimia 
brolius ir viena seseria.

re vol-

mire in keliolika 
, Jauna pora 
18 menesiu su

tėvus, penkis

naujus— Pradekite naujus me
tus su gera, sveikata, ojdami in 

kur gausite 
, o receptus 

sutaisys jums aptiekorius Ka- 
zunas kanuoteisingiausia.

Kazuno aptinka, 
geriausiu gyduolių

PASINAUDOKITE VISI — 
DYKAI!

Stebėtina* mestis kuri sulai
ko slenkimn plauku, iszezysti- 
na pleiskanas ir sulaiko nježe- 
jima, pražylama, ir atgaivina 
szaknis plauku. FREE SAs^t-
PELI visi aplaikys ant iszme- 
ginimo, o 
puikius plaukus. Ratezykit tuo
jau s lietuviszkai pas’;

Five “Specialties
23G Broadway, Box 9 W.

, Brooklyn, N. Y.

ingysito drūtus ir

(t.104 
f f

Nauju Metu Ekslcurcija > 
Mummers’ Parodai 
Philadelphia J 

Z Sausio >
Hpecialis treiims Nedėlios naktį. . S

, I Isz I 
Sbamokln 
*.\ft. Camel 2 
{Ashland V...\.. 
įGirardvillo ... 
■{Shenandoah . 
lMi|hanoy
^Tamaqua (Tlklotas $3^25) 
.Philadelphia pribus

i.

e«*M MS

• t ■

•<JT

..... .

Ryto1 
1:30 

1:30 
2: ?1‘ 
2:28 
2i00

City (Tikietan $3.25) 2:49 
3:16 
6:00

CJBIŽTANT— Specialiafckaa treinas 
APleia Philadelphia stacija 6:30 
valanda vakare ta pat dl^ena In virš 
minėtas vieton. Tikintai ijerl tik ant 
ekskurslpiu trelnu, . \

$3.50 “DiAbeltAvaa

Papa, Mama inkai i u.
Nngrisau tųcziu svajonių
Ir žaidimu nekaltu, 
Noriu dirbti už Tevvne — 
Ja prikelti isz kapu.
Noriu garbint ir mylėti
Tauta, brolius ir seses,
Savo dainoms juos lydėsiu
Gal pabust još jiems padės?! 

ft A > p — Ateivis.

1

D. F. GUINAN, Sek. Kasljerlus

7
v

T

♦

X

Verdant pagal receptu.

mano, 
valgis kaip 

vela, 
jog net, visoje kitknioje pa- 
smirdo, — asz negaliu valgyt.

Pati: — Tu tik insivaizdini. 
Sztai knygoj pasakyta: Sudė
jus ta ir ta ir ta ir pagaminus 
jis buna labai skanus. Asz pa
dariau pagal knygds nurody
mo.

— PacziuteVyras: 
szis tavo darytas 
tai priklus ir sudegintas 

net , visoje

l’ERSERGEJIMAS

— Mahanoy City Water 
kompanije prasergsti visus, 
jog vandens randasi Itibai ma
žai, todėl bereikalo nelaistyki- 
to vandens, pataisykite began- 
czes paipas, gumines paipos 
yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
Mahanoy City Water Co. (t.f.

1<
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GYVENIMAS

Sz. Marijos Panos, 
PREKE TIKTAI 25c.

W. D. Bocakowekt.Co. 
Mahanoy City, Fa.

r A
^w<> b*'
■t a !i” . u/*'4 ’’

Valgiu Gaminimas
' \ « f K* Jt ra

}

STEAM PACKET COMPANY Į
26 Broadway. ‘ ^'Nww' Yorlr.

Arba pas vlotlnlua agentus..
New York.'

ja
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i Geras Tavoras
<• s

r

I
ii

i

į Padare varda Guinano Sztoruj |

iii

t.
Namu Prižiūrėjimas |Si ‘

x

Kožna moteris ar mergina
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. J62 puslapiu 
didelio 'formato. Drūtais 

. audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai ,H , . . $1.50

I

w P,, BOOZKAŲSKAS-OO. 
MAHANOY OITY^ ^A' '

'* I

S
i

rašte geresnio pecziaus už 
Buckwaiter pecziu.
Negalima I
Euamelas netruks nei nesilups.

už taiMažiau kasztuos pataisymai, 
kad yra padirbti isz geriausio ir dru- 
cziausio geležies. Yra padirbti per 
geriausius mekanikus. Toksai peczius 
turi but geras.

•» *

& * I

Moterems Pluszinei, Kailinei
pi,.A, 1n. , , h ‘Už

U, V'1*
■y N

ir; Kitoki Kotai
' ' * .1 Ulbi M1
'■'d:.

f S i >"’< į1Y įnF < , 1Atrasite kad Guinano kotai ilgiause nesziojasi., f
^Gera tavora visada apsimoka pirkti.
Gal ir daugiaus pinigo mokėsite bet ilginus

i

l

,7

nesziosite jnusų kotus^r'
_ "Ik11 1 ’• ” J 1 •

Gaunate Naujausios mados kotus.
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GUINAN 201 W. CENTRE ST
MAHANOY CITY, PA.
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