
H if-

r
4

*. W Lil

'I

T'į
IK ^Rį»"

. f ftrar’i, 

n . ‘
,£Hį

1*
'i"'™

#'n"

|

I

£ r •' Jifin d
’W Mįl

IF v
ff’l

į

/ 'i

*

4

♦

■Sl,iW

> 
Ff t

/

I

L..«

o o

o

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

YEARLY SUBSCRIPTION $2.50. BRINGS THE BEST RESULTS
TO ADVERTISERS. ADVERTISING RATES ON APPLICATION.

PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA.

r

4

%

■i'V'

—

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 4 SAUSIO (JANUARY) 1918
. .—I] ■ I I III... „I...................................... Į........—Į. .»,■!■ II „ . 4

■i.

>■•.iHit:

1 h

J'

O

u

B • p1" Iff i'

» 11 * i: >

':ji|:i; 1, "ii.* ,1 jif i 1 a’mJI1

No. 2 m
Isz Amerikos

/ KNTRRRD AT THB MAHANOY CITY, PA., \ 
\PO8T^>FFIOB AS 8BCOND CLASS MAIL MATTBRJ

Ka padaro Angliszka kulka1 kada trūksta.

Katalikiszkas misijonieris pe
rėjo ant episkopoliu kunigo.

New York.— Vienas isz ženk 
lyviausiu misijonieriu isz Pau
liški zokono, Rymo kataliku 
kunigas Tamoszius Walsh, ku- • ris keliavo po visa Amerika su 
misijoms, perejo ant episkopo- 
linio kunigo ir apėmė parapi
ja Szv. Lukosziaus ant kampo 
Convent Ave. ir 41-mos uly- 
ežios. — Priežasties pametimo 
katalikystes nepaduoda.
86 žmones mire in viena diena.

New York.— Sveikatos b ju
ras savo raparte paduoda, jog 
priežastis stokos anglių prisi
dėjo prie mirties 86 ypatų vie
na diena. Arti du tukstanezei 
ypatų serga plaucziu uždegi
mo ir kitokiu ligų nuo dideliu 
pznlcziu.

Mirtis sunkiausio žmogaus.
Philadelphia.— “Baby Jim” 

Simons, nigeris, badai sunkiau 
sias žmogus ant svieto, mire 
czionais praeita vakara. Svėrė 
jisai suvirszum 800 svarus ir 
rodėsi daugeliuosia cirkusuo- 
sia ir muzejuosia už piningus. 

' 1,682 kareiviai mirė abazuosia.
Washington, D. C.— Vyriau 

sias kariszkas daktaras Gorgas 
apgarsino savo raparte, kuria
me iszrodo buk amerikoniszko- 
sia abazuosia nuo Rugsėjo 31 
lyg 14 Gruodžio mirė 1682 ka- 

' reiviai o suvirszuin 6,000 serga 
visokioms ligoms.

, Norėjo pakart pastori ir 
tari

farmeri.
Andobon, Iowa.— 

greita pribuvimą palicijos pri
guli ižgialbejimas gyvaseziu 
W. A. Starck pastoris ir Fred 
Jenekhing, jaunas farmeris. 
nuo pakorimo. Inirszus myne 
žmonių jau turėjo kilpas užde- 
ja ant abieju kaklu, kad sztai 
pribuvo palicije ir abudu iž- 
gialbejo. Kandidatai ant pa
korimo priesztaravo prieszais 
Valdžia ir abudu yra vokie 
ežiai, 
siclgs.

Ne visos kasyklos Skulkine 
dirbo per Naujus Metus. 
Pottsvile, Pa.— Tik szeszios 

kasyklos Readingo kompani
jos, isz 35, nedirbo p e f Naujus 
Motus. Didesne dalis kasyklų 
paliovė dirbti da priesz piet 
i$z priežasties stokos darbiniu 
ku, kuriems nesinorėjo dirbti 
nes turėjo užsipylia guoges. 
Kompanije tokius slakerius tu 
ri ant akies ir po karei kitaip 
su jeis pasielgs.

1917 mete iszmoketa $7,000,- 
000'f ‘konpenseiszion. ’ *

Har^siburg, Pa. — Pennsyl-

Baby Jim •r

Tik pei

Valdže su jeis kitaip pa
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Badai generolas Kaledinas užmusztas. — Bolszevikai paėmė 
Paltava. — Pakajaus iszlygos atmestos

W. 9. BOCZKOW8KI, Free, and Mgr.u« x>vzvxrikv/ w Dixi fl jrrtHB* nuu <01 
F. W. BOOZKOWSKI, Editor;

London.— Smarkus musziai eina terp Kaledino kazokus ir 
Bolszeviku pietinioje Rosijoj, o bledes milžiniszkos; badai Bol
szevikai likos sumusztais — Bolszevikai paėmė Poltava. Tosia 
musziuosia badai generolas Kaledinas likos užmusztas. — Ba
dai Bolszevikai atmete pakajaus iszlygas paduotas per vokie- 
ezius Lietuviszkoje Brstoje.
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^Turkai sumszti Palestinoje.

Washington, D. C.— Telegramai danesza, buk Anglikai po 
smarkiam musziui paėmė in nelaisvia 600 turku ir vokiecziu o 
užmusze suvirszum tūkstanti, teip-gi likos paimta 28 maszini
nes armoteles. 
ruzaleme.

Anglikai atspyre nevidonus ant visos linijos Je

Kronsztado forteca iszleke in padanges.
Petrograd.-— Kronsztado forteca iszleke in padanges per 

baisia ekspliozije, kuri pakylo isz nežinomos priežasties. Kiek 
pražuvo, tai d a ne i szt yri neta.

Irkuckas liepsnoje, gyventojai mirszta nuo bado.
Tokio*— Baisus musziai eina terp bolszeviku ir kazoku. 

Miestas Irkuckas randasi liepsnoje, gyventojai mirszta nuo ba
do ir szalczio. Bolszevikai nužudė francuziszka konsuli ir jojo 
du pagialbininkus.

A
du pagialbininkus. Tikra anarkije tonais vieszpatauje jau nuo '. • * *® .keliu sanvaicziu. Visi geležkelio sargai nužudinti.
kacije su Petrogradu visiszkai pertraukta.

Goremkinas, jojo pati ir žentas nužudinti.
Petrograd.— Telegramai pranesza buk ministeris Goremki 

nas, jojo pati ir žentas likos nužudintais per razbaininkus So- 
czoje, Transkaukaze.
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Szitas paveikslas likos padirbtas nuo fotografijos kuria likos atimta ,nuo vokiszko nelaisvfo paimta per anglikus.
1Szuvis likos paleistas per anglikus Passcliendaele ir laike trūkimo paveikslas likos nutrauktas.

tosia per ka sUdege du blockai l 
Ugnis padare bledes' 

Du ugniage-

Antras žemės drėbė jimas Gua
temala sunaikino viską, 
kas iszliko nuo pirmojo 

drėbė jimo.
Washington, D. C.— Guate

mala City, sostine Guatemala 
respublikos tapo visai sugriau 
ta per antra žemes drebejimu 
ir 125,000 žmonių — viso kiek 
yra gyventoju — likos be pa
stoges, suvirszuin 1,000 gyven
toju likos užmuszta o keli tuks 
tanezei sužeista.

Žinios sunaikinimą
niesto atėjo sziandien in Was-

apie

hiiigtotfa k»I)le^rama gauta lai 
vyno departamento per bevieli 
ni telegrafa.

Laivyno departamentas pa-
liepe visiems laivams, esan
tiems apielinkese Honduras in- 
lankos ir Guatemala Pacifiko 
pakraszcziu duoti visa galima 
pagelba nelaimingiems žmo
nėms, 
liauna, 
ja miestą.

Vokiecziai padege miestą.
Norfolk, Va. —

padege szi miestą keliosia vie-

Drebėjimai žemes nepa
Gyventojai apleidine

Vokiecziai

I •

namu.
ant $1,500,000.
šiai pražuvo o szeszi .likos su
žeisti. Keturi vokiecziai likos 
aresztalotais.

‘i
86 laipsniu žemiau zero 

Alaskoje.
Dawson, Alaska.— 

vieszpatauja baisus szalczei, 
termometeris rodo 86 ląipsnus 
žemiau zero. Daug žmonių mi. 
re o szimtai serga.
ves negali atsibūti pakol szal- 

I

tis truputi neapsimalszys.

į

)

Cz ionais

Ugnis, padare, bledes ant 
$125,000.

Pittston, Pa.— Ugnis sunai
kino czionais tris didelius kro- 
mus O. P. & C. O. czeveriku 
kroma, Swectland Candy Store 
ir Woolworth penkcentini kro
ma ant Main ulyczios. Bledes 
padaryta ant $125,000. Ugna- 
gesiai pribuvo in pagialba isz 

aplinkiniu

-.i.-

Wilkes-Barre ir 
miesteliu.

Laidotu-

SKAITYKITE “SAULE”

ERGELEI ITALU GABENIME IN SAUGIA VIETA SUŽEISTŲJŲ KAREIVIU

Rosije sugrąžys Austrijai laivus.
Amsterdam.— Keturiolika austrijokiszki laivai užgriebti 

per Rosija laike kares, Ims sugrąžyti Austrijai pagal padaryta 
sutarti Bolszeviku Lietuviszkam Brzesciui. 
verti apie 18 milijonu doleriu.

Prancūzai paėmė Italijoj in nelaisvia 1,400 vokiecziu su 00 
maszininioms armoteleins.

—Aplinkinėje Monte Tomba, Italijoj Prancūzai paRymas. —Aplinkinėje Monte Tomba, Italijoj Prancūzai pa 
erne in nelaisvia 1,400 vokiecziu, 60 mašzininiu armoteliu ir 17 
dideliu armotu, teip-gi daugeli kariszko materijolo. Anglikai 
su Italais bombardavo pasekmingai vokiecziu ir austru pozici
jos/ Paduoj vokiecziai supaikino bokszta katedros, koplyczin 
Santo ir miestiszka muzeju.

Kazokai sumusze raudonuosius, paimdami in nelaisvia 400 ir 
daug ginklu.

Ukrajiniecziai ir kazokai supliekė baise!• Stockholmas.— 
bolszevikus, paimdami in nelaisvia 400, asztuones dideles armo- 
tas ir 328 maszinines armoteles. Kazokai vejesi paskui bolsze
vikus karsztai ir tikysi da daugiau paimti in nelaisvia. 
du szimtai bolszeviku likos tižmuszta ir daug sužeista. . .

vanijoj, pagal “kompensei- 
szion” tiesas, iszmoketa 7,161,- 
094 doleriu už sužeidimą ir mir 
t i darbininku. Mete 1917 atsi 
buvo 232,425 visokiu nelaimiu 
isz kuriu 3152 mirė. Už patro 
tima 182 ranku iszmoketa 
$252,943; už patrotima 71 kojų 
iszmoketa $108,616; už patro- 
tinima 447 akiu iszmoketa 

Isz viso iszmoketa 
atlyginimą už visokes nelai
mes del 75,076 ypatų.

$475,954.
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Lietuva pati turės nusprensti savo likimą. — Taikos tarybos 
pfogresuoja. — Apsimainys belaisviais. — Rusai apleis 

užimtąsias szalis. 
b ■ . «

Brest Litovšk.— Laikine sutartis apie’ keletą svarbiu daly
ku, ju tarpe paliuosavima kares belaisviu ir atnaujinima pirkly 
biniu r’ysziu tapo padaryta sziandien tarp Rosijos ir centraliniu 
valstybių delegatu, diskusuojaneziu dalykus, kurie atsitikime 
visuotinos taikos, turėtu būti iszriszti ežia atstovaujamu szaliu.

Laikuos^svarstymas užsibaigė sziandien, o pamatai pada
rytosios sutarties sutarta su sanlyga, kad jie bus peržiureti de
legatais atstovaujamu valdžių.

Kas link sutarties santikiu, prieita prie susitarimo apie atgai 
vinima stovio, kokis buvo kada kare prasidėjo.

Susitarta, kad nekurie instatymai, priimti laike kares, turi 
būti panaikinti ir tiems, kurie jais yra paliesti, turi būti sugra
žintos pirmesneses teises ar padarytas atlyginimas.

Smulkiai apibrėžta, taisykles palieczianczios apmokejima

užimtąsias szalis.

Padarytos iszlygos apie nuostoliuskares kašztu ir noustoliu.
aplaikytus civiliu gyventoju už kares lauko.

“Sulyg principais Rusijos valdžios, kuri paskelbė visiems 
Rosijoj gyvenantiems žmonėms apsisprendimo teise'ir net atsi-

x;:

I
I
i1
I
B

•J>:
Ir

skyrimą, tu teritorijų (t. y. ir Lietuvos) gyventojams bus duota 
proga in trumpiausiai galima laika l.iuosam ir viszkam nuspren 
dimui klausymo ju susivienyjimo su viena ar kita valstybe, ar 
sudarymo savo neprigulmingu valstybių.

Sziame atvejuje buvimas bile kariuomenes, apart szalies ar 
vietines milicijas tose teritorijose, kurios balsuoja, nebus leisti
nas, kol klausymas nebus iszrisztas. Tuapygardu valdžia pasi
liks rankose demokratiszkai iszrinktu vietiniu gyventoju atsto- 

Diena evakuacijos ir kitos aplinkybes ir pradžia armijos
I demobilizacijos turi būti nustatyta speciales karines komisi
jos.”

Principiale sutartis atsiekta kaslink abipusinio pal mosavi
mo ir sugrąžinimo in ju namus kares belaisviu ir internuotu ci- 

I viliu gyventoju, taip-gi apie sugrąžinimą pagautu pirklybiniu
k <<***te _ w nr.y-.i.______________
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Kada musziai tęsęsi kainuosią terp Italu o Austru, daug Italu likos sužeisti. Idant tiems nelaimingiems duoti 
greita daktariszka prižiūra, reikėjo juosius sauge! gauti in ligonbutes.

t tokiu budu nuleidinejo sunkei sužeistnines virves nuo vieno kalno ant kito ir 
vėikslas tai geriausia iszreiszke.
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LIETUVA PAVOJUJE. rinkti lietuvius in atskirus bu-

kuomet

VO
(Fr*

Buna tautu gyvenime kita 
kart toki atsitikimai, 
žmones turi nžmirszti vpatisz- 

' • « • • t * •kns vaidus ir insipykiijms, sa- 
ypatiszkua arba pavieniu

rupiu ar partijų interesus ati 
dėti anti on eilen ir susilieti in t * - w ' j./i 'J 
viena stiprį kųųu, 
viau atsispyrus gtesianeziam 
visai tautai pavojujn, ir neszti 
ant tautos geroves aukuro 
sas savo pajiegas, net ir 
gyvasti. 
r i as

kad long-

rius ir duoti jiems pastoge, 
gyvendami ant laukių geležin
keliu stotys^ ir prie ju piečiuo
se, žmones daug kentėjo nuo 
lietaus ir szalt umlkcziu, nes 
tai buvo pradžia rudens ir jau 
Rosijoj buvo szalta naktimis. 
Tuomet daugiausia ir 
vaiku ir silpnesnes sveikintos 

Antras komi

nes

iszmire
- - isilpnesnes 

seniu ir motoru.
tetų darbas buvo sunkesnis už 
pirmoji - tai buvę apdengti 
žmones, nes daug ju atvažiavo 
basu, viejimarszkiniu. (Lietu
viai vasaros laiku vaikszezioja 
basi, o isztremimo laike' buvo 
dar szilta musu krasžte.) 
rūpinti desetkams tukstaneziu 

nesuge- žmonių drabužiu ir avalines 
pasilieka ver-

Lietuva,

VI-

savo
Tos tautos, pas k li

vru stiprus pasiryžimas
statyti augszcziau tautos reika 
lūs už savo \^iatiszkus arba 
partijinius, iszlieka gyvos ir in( 
gyja laisve: kurios gf 
bi to atlikti — 
gaiš.

nuo komitetu nukenlejusiems 
nuo kares szelpti.
viii komitetu tame valstvbinia- 
me organe dalyvavę atstovai 
isz pradžios nuo Cent ralio Ko
miteto, o paskui nuo Petrogra
do ir Maskvos. Atstęvavimas 
posėdžiuose tos valstybines in- 
staigus ypaez reikalingastbiivo 
kuomet svarstyta kiekvieno ko 
miteto sąmatos. Isz szito ma
tyt, kad komitetai buvo skaito 
mi pusiau valstybjneini|s instai 
gomis, ir ju darbas ypaez pinin 
ginęs iszlaidos, isz kokio jos ne 
butu sza Itin id, buvo 
kontroliuojamos.

Nuo lietu-
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i egoizmą state augszcziau
Nors suskyli-

padare ,dėlei ko nukent ėjo tik 
tremtiniai
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ant sanžines nekuriu deszinior 
jo sparno ypatų, nes jiėms pri
gulėjo galutinas žodis. Tas 
skylimas jautėsi per visa komi 
totu veikimo laika ir didžiai at 
sirugo net Rosijos Lietuviu. >Sei 

Musu sanžine butu rainės 
. atsitiki

mai butu ateityje pamoka ne 
tik Rosijos, bet gal ir Ameri-

iji-Kv?-?:
M

V K M
M

K 9i.

MI ■M
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ddžios mė.
Komitetai ne, jeigu loki liūdni.

Pa- turėjo, savo kontroles organu

reikalavo didelių.jszkaszcziu, o 
tapusi kares komitetai ju įieturejo.

lauku, pakliuvo didžiausion m*‘ėjo kreipties in valdžia, 
laimeli: jai gresia ne tik dar! komitetai iszgavo leszas, 
sunkesne vergija, bet ji tiesiog! ėjo daug laiko, ir žmones 
nyksta ketvirtas metas isz szio ežiai mate vargo, 
pasaulio. Kuomet kares
ra užliejo krauju Lietuvos pa- kur kas 
kalnes ir gaisrai naikino viską, 
kas tik galėjo degti, — žmo-i 
nes. susimaiszo su 
žvėrimi s, pa u k szez ia i

vi

vi
rio

and- szalczio.

Prisi- 
Pakol 

pra- 
dik-

kentejo nuo 
nes žiemos Rosijoj 

szaltesnes, negu

t. y. revizijos komisijas ir 
suotinvis susirinkimus, kur f .i h V ■ . » ■„ , !
szai svarstyta darbavimos ko
mitetu, patyrimai revizijiniu 
komisijų. Visa tai paskui bu
vo garsinama lųikruszc^iuose 
ir tokiu budu tekdavo visuome 
nes domai. 
se buvo

tik Rosijos, bet gal ir 
kos lietuviams, vengti tokiu ne 

' ' z-
Rei-

?4

,ra£

*2 i

į ‘ ■

F i
i

i .
•< »

GfcNtm 0UWNA.

<1: : 1

B

vra 
Lietuvoj.

Parūpinus mųž daug paken- 
cziamesni gyvenimą tremti
niams, komitetai ėmėsi ir už 
apszvietimo ju.
tams prisiėjo dikeziai pakovo
ti su senos valdžios biurokra
tais, nes jie buvo labai prie- 

1 a v i n imu i s i žmoni u,
ypaez dar dėlto, kad tie komi
tetai buvo daugiau rankose at- 

globojo 
isztremimo neiszlaike ir iszmi- lietuvius, latviai — latvius, len 

silp kai — lenkus ir t. t.

alejo degti,
gyvuliais, 
s. apimti 

ba’imc, kiti nustoję proto, bego 
Kas mate 

isztremimo laikus, mane, kad 
didesnes ne lai įtiek negali būti. 
Dabąr-gi užėjo mums dar di
desne* nelaime: mums gresia pil 
noj prasmėj to žodžio badas ir 
visiszkas i sznvk imas. •1

kur tik akis nesze.

szingi

vvenima
pinosi
Czia komite-

Laikais skini tautu: lietuviai

Bet ka-re daugiausia maži vaikai
nos moteris, seniai, bet stiprės- daugi kiekviena tauta rūpinosi 

savo žmonėmis, tad visiems ly
giai pirmiausiai apszvietimas 
rūpėjo ir, veikdami tokiuose 
reikaluose sutartinai, iszreika- 
lavo leszas pradinėms, viduri
nėms mokykloms ir isz pradžių 
net mokiniams augsztuju mo
kyklų, |>et paskui buvo jiems 
atsakytu valdžios, nes sulyg 
jos sanprotavimo studentai ar 
studentes galėjo jau patys užsi 
dirbti.

Reikia prisipąžinti, — sena 
valdžia, turėdama daug rupes
nio su kare ir viduriniais savo 
reikalais, mažai tęsikiszo in mo 
kyklas ir ąbelnai in vidurini 
nukentėjusiu del kares komite
tu veikimu, bet vis-gi ji sten
gėsi, kaip tik galima ir kur ga
lima nukirpti, numažinti pa
skyrimu piningu.
skiriamos lęszos jau gale 
szįoliktu metu buvo sumažin
tos bėveik per puse normos, 
gi po 20 kap. ant dienos' žmo
gui buvo palikta, nepaisant di 
dejanezios brangenybes. *Todel 
komitetai priversti buvo per
tikrinti

ui vis-gi galėjo iszlikti gyvais. 
Kas iszlaike isztremimo laika, 
kuris tęsęsi viena — du mene- 

( siu, tas vis-gi paskui gavo kur 
prisiglausti Rosijoj, nes rusu 
krasztas yra didelis ir jis galė
jo daug žmonių insisunkĮi sa- 
vyfe Rosijos resursai tuo
met dar nebuvo taip iszsemti 
karęs iszkaszcziąis, nes tas at
sitiko dar tik po metu nuo ap
skelbimo kares.

Patys lie^uvįąi tuojaus grie
bės už darbo, kad tik iszgejbę- 
jus savo brolius ir seseris; czia 
didelę rple sulos^ę apsigyvenu- 

' šieji Rosijoj lietuviai, kurie, ži
nodami vietines iszlygas, daug 
palengvino darba tremtiniu 
szelpimo. Kur buvo susitvęru 
sios kokios nors lietuviszkos 
draugijos, ten tuojaus jos tapo 
centru szelpinio tremtiniu: isz 
vienos puses tremtiniai kreipė
si ten, jieszkodami pagialbos, 
isz kitos puses ir aukos ten pra 

’dėjo plaukti nuo privatiniu, ge 
ros valios žmonių arba atskiru 
draugyju, ir tokiu budu užsi
mezgė savaimi vietos komite
tai nukentejusiems del kares 
szelpti. Su laiku, atsikvėpė 
nuo didžiausiu baisenybių, ir 
patys tremtiniai, ypaez inteli
gentai, pradėjo dirbt iv komite
tuose i r-palengvino vietiniams 
veikėjams darba ir paskui dau 
gelyje vietų jie pasiėmė komi
tetus in savo, rankas. Lietuviu 
Centro Komitetas^, persikėlęs 
isz Vilniaus.su nekurioinis sa- 

• vo instaigomis, eme steigti sa
vo .skyrius tose Besijos vietose, 
kur. buvo snbege .daug trem
tiniu, bet kur delei stokos inte- 

.9 * •

ligoniiszku . jiegu nebuvo Siisi- 
tvere komitetai. Tverdamas T! •
viętos skyrius, Centro Komite
tas praplėtė,savo veikimą po 
visa' Bosija ir tapo didžiausia 
lietuviszka instaiga nukentėja 
sietus del kares szelpti ir tokiu 
budu7 turėjo suvirsžum szinMa 
skyrių. Isz viso lietuviu komi 
totais buvo* aprupinrima apie 
100 tukstaneziu 1 ietuViu.
^Pirmiausiu darbu vietos ko

mitetu isztremimo laike buvo

11 ■■zjb Mmi
Ii ■

n

Tokiu budu
* ‘ 4

szė-

vienos
, se -

materiali padėjimu 
tremtiniu ir skirti paszialpa 
tik tokiems, kurie negalėjo už
sidirbti, kaip padekim
moters su daugeliu vaiku 
niai arba pavieniai vaikai.

Apsigyvenę ant vietų ir susi 
pažine su vietinėmis gyvenimo 
aplinkybėmis, tremtiniai pra
dėjo imties už darbu ir tokių 
budu darbininku padėjimas su 
Ij’ginant pasigerino, nes uždar 
biu buvo užtektinai ir buvo ga 
na gerai apmokama. Kadangi 
isztrėmimas buvo iszszaųktas 
kare, ir žmohes ye isz savo prie
žastiės nustojo nuosavybes, tad 
valdiža skaitė . aprūpinimą 
t rėm t i n in Valstybiniu reikalu, 
todėl ji instęige atskira tam 
tikslui departąmenta:

Darbas komitetu o 
v a r o m a s bepa r t y v i ii i 

(kitaip ir negalima buvo dirb- 
galejo dalyvauti 

' partijos žmogus, 
jeigu tik jam rūpėjo gelbėji
mas žmonių. Bet per visuoti
nus susirinkimus atskyręs par
tijos iszeidavo aikszten ir czia 
jau komitetu Veikimas buvo 
svarstomas daugiausia isz pa-i ■ ‘ <1

žiūros kiekvienos partijos: su- 
siskirtimai iszkildavo smarkus1 
ypaez tas apsireiszke apvertini 
Ine darbo Petrapiles Komiteto, 
kur insivyravimas partijų da- * • • » • v<» save 'dauginusia pajusti.
z. .

ti) ir juose 
kiekvienos

i

susipratimu, kur veikti turi ly 
giai visu partijų žmones.
kia prisipažinti, kad komitetu 
darbuose buvo klaidos (kur ju 
nebūna!) jr, atvirai kalbant, 
galima buvo kur kas daugiau 
nuveikti, bėt, nepaisant to viso 
ir musu veikėju mažo prityri
mo visdorneniniam darbo

begalo 
milžiniszkas 
nant su musu 
veikimu.

pa
daryta

J

daug, 
darbas, 
a bei na i

(Da bus.)

J

atlikta 
su lygi- 
jaunu

— —„—--- ------------ -

KARES TAUPINIMO STAM-

Nuo

iszleido pei 
tu ofisus kitas

butu, gali pradėt ezedyt savo 
penus, nikelius ir deszimtukus 
kol nesurinks 25c. kad nusipir-,.

gavus

Gentralis Komitetas, isz prie
žasties nesusitaikvmo laike su- </
si tvėrimo jo Vilniuj, daug nu
stojo savo veikime: nors jame 
darbavosi ir jautresni veikėjai 
kairiojo sparno, bet nekurie už 
sikirteliai trukdė darba ir to
dėl, jeigu to skylimo butu nebu 
y e, Komitetas butu daugiau nu 
veikęs. Czia partijų kivirezai 
isz Vilniaus laiku daug blogo

___________ ♦

tikslui departamėpta: ben
dram tvargymui tu darbo bu-^
vo sutverta Qsoboje Soviescza- 
nijp po okazanįju pompszczi 
PQstradavs^ium ot voiny, in kų 
ri inpjo apart atstovu nuo vi
sokiu vąldiszku szyriu, Durnos 
atstovai nuo tąutu, patekusių 
kares auka, taip-gi atstovui-
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POS IR PALIUDIJIMAI.■ .y. wį s y (.'I-/,. į : v- ■■

3 d. Griiod. 1917 ir laikė 
1918 su Su v. Valstijų valdžia 

visas bankas, priez 
agentūras kaip

paskirta pinigyno sekretoriaus 
kares taupinimu štampas bei 
paliudijimus, suteikiant kiek
vienam vyrui, moteriszkei ir 
vaikui Suvienytose Valstijose 
proga padėt Vaįdžiai Jainieti 
kare ir indeli savo pinigus in 
Suv. Valstijų ąpsąųgas — sau
giausia ir tikriausia pasaulyje 
indeli. Kiekvienas žmogus 
nepaisant kaip jis biednas be

« i

Czedykite
'*■ !‘ " i • " 4 |!i

szitus

Leibelius ir

Bleszines
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Virszininkai Italu kariumenes

Italic in laika paskyrė nau
jus vadus ant kariumenes 
idant ižgialbeti likuezius savo 
armijos nuo prapulties. Szitie 

ii ' ' * i ' ■ ■'!vyrai ėmėsi prie dąrbo gam
tai ir atspyre užklupima. Aus
tru ir vokiecziu pągąl paskuti
nius (laneszirnus isz kariszko • 
lauko.

kns nžczedo stampa ir 
užezedo korta.

Kada surinksite 16 užezedo 
kortu reiszkiancziu $4.00 sueze 
dytu, pridėkit kelis centus pa
dengti. pelną, kuris jau buvo 
gautas (Gruodžio .1917 ir Sau
syje .1918 jis bus 1.2 centu, ir 
iszmainyk ji ant kares taupi ui 
mu stampos, kuri jau kainuos 
$3.00 1 d. Sausio I090 • g — kil 
dama kainoje nuo 4 bertaini- 
nio surinkto nuoszimczio, kuri 
valdžia iszmokes jums už 
pinigus, 
stampomis jus gaunate veltu 
kares taupinimu paliudyjima, 
ant kuriojus užlipinate savo 
kares taupinimu štampas. Ka
res taupinimu paliudijime yra 
20 vietų ir khda tik galit nusi
pirkti kita kares taupinimu 
stampa, uždekit ant savo palių 
dijimo, kol visu vietų neužpil- 
dysite stampomis, už kurias 
valdžia iszmokes jums Sausio 
1. d. 1923 m. $100.00, 
busite mokėjo už jias tik apie

Tai yra, jei galit pirkti 
• 20 kares taupinimu štampu* 
priosz pabaiga Sausio 1918 m. 
jos jums kainuos tik apie 82.40 
teeziaus palindijimas (certifi
cate,) kuri už jias gausite pa
reis in 100 per penkis metus.

pelno

,1US

Su kares tau pi n imu

nors jus 
apie

kOO>!*»>]

h
iii

82,40.

vadus 
'jft
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...BU LATVAKORCZIU SKYRIUM...

P. Y. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
S.S. Pittsburgh, Pa.

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams.

12tb. and Carson St,

Banka talpinusi savam bud inkų kurio vertu iszncsa apie 
ngJlR. $150,000 ir var'oja szeme laike apie milijoną dolieriu 
JHfla' ir randasi no kontrole Valstijos rennsylvanios. Už su- 

trupintus Pinigus moka 4 procentą, binnczia Pinigus 
ĮiįĮffiffĮ in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes.% Užlaiko 
UHbEii Notariiinlna kancelarija del padirbimo doviernasezitt

$150,000 ir var'oja azeme laike apie milijoną dolieriu' F 'var’oja szeme laike apie milijoną <1 oi tonu 
io kontrole Valstijos rennsylvanios. Už su-

i'ialna kancelarija del padirbimo doi 
iu dokumentu reikalinga. Lietuvoje.
e • « • 1 •

7V

i

L ir Kito! . ._
R žinia skyrius randasi po vadoviste 

Karoliaus Varasziaus valdisxko Notaiij

. Užrub«- 
všdoyiste ^er ii žinomo 

lUSEO. «’ 8□ ,r į - ■ -

T
jus pirksite štampu už $4.12 
Sausyje 1918 m. ir perleisit jin 
pacztui sekanti Gruodi, gausį-

. I'“-'. .

........ .................. ---------------------r **' - 

nuoszimtis . kuri!$17.60, t. y 
valdžia jums išmokės už ' pa-, 
skolinimą jai savo pinigu, r ; -

Jei kad d noris rei kalant umet 
pinigu ir‘ hofetumel g/uif 'tiz- 
mokesti už savo 
galit pervesti by kuriam Štiv 
Pytu Valstijų paezto’ofisui

. 4 te $4.23(*.
(hofetumet gkut 

paliudijimą, 
le 

’i r ' 
pranoszdami 10 diotiu isz kailio 
apturesit pilna suma, kuria in-’

SKAITYKITE “SAULE” 
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$2,500 Dovanoms
f .0 <■

Liberty Bondsais
$2,500 verties Liberty Bondsu bus duodami dova

nai už Leibelius ir tuszezias Bleszipes Periu’s Extra 
arba Pęnn’s Long Cut Tabako ir už tūszczias Blėszi • 
nes Honey Moon Tabako. Penkios Dideles Dovanos, . 
$500, $400, $200 ir $100. Paskiu 20 Dovanin po $50 
kiekviena.
Pennsylvanijos.

j*

nes Honey Moon Tabako. Penkios Dideles Dovanos

Visos tės domiuos tik szioi aplinkinėje.
Kėntestas užsibaigė 28 February.

Prisidekite dabar.
Prigialbekit savo Bažnyėziai, Draugystei, Unijos 

Lokalui, Policijos arba Ugnagesiu Dept. iszLokalui, Policijos arba Ugnagesiu Dept. isz 
•> laimėti Didele Pinigine Dovana. '

Gaukite ;ka daugiausia saiiaru juso draugyjbs ida
4 __-Ji' C.' 4 — "‘.MR ' 4. < • . • . J * . •*

laimėti Didele Pinigine Dovana

ut czedy tu Pdim’ Tiibąko Kebelius iriHdriey Moon Ta •
___ ___ - ____ ' J J ' A A

bako Bleszines. Jie skaitosi už Balsus sekaneziai:
Pėnn’s Extra (Mėlynam Pakelyj) arba Penn’s Long 

—100 BalsuCut (Ė altam Pakely j) 60c vertėsvul teini x^<in.viyj2 uvu vex tea ......... ■ xuv Daibu
Penn’s Extra (Mėlynam Pakelyj) arba Penn’s Long 
Cut (Baltam Pakelyj) 30c vertes —— 100 Balsu 
Penn’s Extra (MėlynamPakelyj) arbaPenn’sLong 
fault

Cut (Baltam Pakelyj) 30c vertes

Cut (Baltam Pakdlyj) 10c vertes —

t

vi ,r
■*
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duodamas jums gryno
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—100 Balsu

Cut (Baltam Pakelyj) 10c vertes —— 30 Balsu 
Penn’s Extra (Mėlynam Pakelyj) arba Penn’s Long 

-10 Balsu 
-10 Balsu

Cut (Baltam Pakelyj) 5c vertes —
Kiekvienas Honey Moon Pakelis vertes —

Lebelius ir
Post) arba eksprėsiif Siidcįlc in vieną hiuntimni ir ap 

savo organizacijos vardu ir atskirai laiszka, praneš: '•« ‘'W f 99 9 • < 1 • ♦ 4 * .*> <* • "1
osim jums prigulinczius baikis ir karts nuo karto pa

• ■ ■ A H? 1 ■ ,r'" Z'' <
Siuntinius adresuok:

Blesžhies ’siiiHdte anum krasa (Parcel
V..' Tūr... < H L • -vn/A t ... . '*v.

Ant sinntiuo užriĮszyk 
1 1 * ' f f

darni kiek lėbeliu ar blėsziniu siuneziama. Męs pridiu

mokėk persiuntimo leszas.

skelbsimo laimėjusiu vardp.
Pradek dabar! Darbliokis!
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mokojot. Kitais žodžiais jei ' SKAITYKITE “ŠAULE?’ 
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PENN TOBAOOO COMPANY
______a.   a? , m. maa j*, aaContest* Department

WILKES-BARRE. PENNA.
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U. S. Protection”
Duoda daugiaus vigados ir nesziojimo

U. Sj Guminius 
Apsiavimus isz priežasties kad randate daugiaus vigados ir nesziojimo 
kiekvienoj poroj.
sudeda pirmybe prie U. >S. Protection 
kurie dirba lauke, 
ilginus nesziojasi.
persto vos.*

S. Gumini Apsiavimai
U. S.” ženklas randasi ant(.l(iękvienos poros — yra tai

S

u
‘ 1 »

Esate gilukningi ir iszmintingi iszsirenkant sau

%

kuri reiszkia sausos kojos deltų 
Padrutinti tenj<ur nesziojimas vra dauginusias ir 

UU. S.” beSuczedinsite pininga per nesziojima
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Gausite sztoruose ąrba sztorninkas gal jumis gauti.
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ženklai
juminios fabrikos pagaulėje. Yra tai juso protekcije. Parsi-

1 
d idžiausios 
duoda visur.
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j >olszevikai- Vrildondsa 'Petro 
grada ir pradėjo daryti szioki 
toki paredką miesto. — 
randasi kitas Bolszevikas!
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Kur

je-laike rykszte.
Paregėjus sedinezius dvyle

ki! seniu, Margarieta labai per- 
. t

sigando, bot ingijus drąsa, pri
siartino prie ugnies tardama:

— Geri žmonis, gal pavelin 
site man kiek susiszildyt, nes 
esmių labai sustingus nuo szal- 
czio.

Dydysis Sausis pakeles savo 
žila galva užklausė:

— Mylenąąs kudyki, kas ta
ve in ezion atvedė ir ko jiesz- 
kai ?

tl

Jieszkau piolkoliu, — at 
Margai*i e t u d re ba nezi u
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Arba kaip Dvyleka Menesiu 
atkerszino moterei ir duk- 
terei už juju nedorybes.

Kitados stovėjo prie dide
lius girrios grinezele kurioje 
gvvono motore su duktere var- 
du Elena. Pas ta ja motore ra
dosi ant tarnystes sierai a, mor- 

vardu ^Margarieta, kuri
buvo labai patogi ir gera, bot 
toji motore su duktere labai jo 
sios neužkento,^ 
sioratelia dirbti 
darbus.
Ii kambarius 
sinti, plauti ir verpti ir karves 
melžti. Elena nemokėjo jokio 
darbo ir per dienas miegodavo, 
grąžei rodosi 
ant spacioriaus

Varginga sietatelia niekam 
nesiskunsdavO isz savo sun- 

gyvenimo, kantr.ei konto 
paniekinimus ir kumsz- 

-zes, kaip nuo motinos kaipo ir 
kuom jiji buvo joms 

paklusnesne, tuom jiaja dau
giau paniekindavo ir ant galo 
nutarė tos dvi nedorėles pra- 
szalint sieratelia visai.

Viena diena, laike dideles žie 
szalcziu Elena

pr i versdamos 
srink iausius 

Vargsze turėjo szluo- 
, gaminti valgius,

ir vaikfzcziojo

sake 
balsu.

— Juk dabar ne laikas jiesz 
koti piolkeliu, žinok, jog dabar 
žįemą ir visas svietas uždeng
tas sniegu.’

— Žinau tai gerai, bet moto 
re, pas kuria tarnauju ir josios 
duktė iszvare mane in tuosius 
kalnus jieszkoti piolkeliu ir lie 
po nesugryžt pakol juju nesu
rasiu ir joms neatnesziu. Mel
džiu, 
man vieta, kur galetau surasti 
tuju žiedu?

Tada Sausis pasikėlė isz vie
tos ir nuo jas pas kita seni pra
kalbėjo in jin:

— Broli Balandi, 
augszcziausia vieta:

Ba 1 a nd i s at s i ke 1 ia s, 
rykszte augsztyn ir pradėjo mo 
suoti su jiaja prie ugnies.

v

geri seneliai, parodyt

užimk

iszkele

Ta
me pasikėlė liepsna lyg debe
siu, sniegas pradėjo tirpti, me-

O ! * *

džiai ir žoles apsidenge pumpu 
teis, žoles pradėjo žaliuoti. 
Žoles iszrode kaip pavasaris o

7 '’ I v •" '■

krūmai net •mėlynavo nuo piol 
ku.

— Skink juosius greitai!
Su didžiausiu džiapgsmu 

Margarieta pradėjo skiri!i žie
dus ir in trumpa laika prisky
nė puiku bukietą piolkeliu. Pa- 
dekavojus szirdingai sene-

na-
szirdingai* • liams nubėgo nudžiugus 

mon.
Elena su motina paregėjai 

ineinant Alargarieta su žiedais 
labai nusistebėjo ir susimaisze, 
o žiedu kvepšnis davėsi jaust 
po visa grinezia, abidvi suszu-j 
ko ant kart:

— Kur tu juos radai?
* — Po medžeis, ant kalno, — 

atsake sieratele.
Elena pagriebė žiedus isz jo

sios ranku netardama ne aeziu. 
Ant rytojaus vela paszaukė 
*i^argarieta ir rustai tare in jia

— Eik man tuo jaus ir par- 
neszk žiemuogiu nuo tojo kal
no, bet žiūrėk kad( butu geros 
ir szalczios, nes kitaip iszrau- 
siu tau plaukus isz galvos su 
tavo smegenimis!

— Bet kas girdėjo, idant 
žiemos laike augtu žiemuoges.

— Tylėk tu bjaurybe, ir da- 
ejo in I ryk kaip asz tau liepiu. Eik, ir 

kalnus jieszkoti žiedu, ant kai- kad man nesugryžtum be uogu.
. ^Nelaiminga mergaite brido

kaus
visus

/ <
dukters,

mos in dideliu
tare in Margarieta:

— Klausyk, turi eiti in kal
nus ir parneszti man kvopa\- 
< žiu piolkeliu (žiedu.) x

— Kas-gi girdėjo, idant žie 
mos laiko žydėtu sniege piok 
kaiį ' •

— O tu prakeikta ragana, 
daryk teip, kaip asz tau palie
piu. Eik lauk ir man nesu- 

ryžk pakol neatneszi piolku!
Motina Elenos teip-gi iszplu 

do bjanreis žodžeis sieratelia ir 
iszmete vargsze per duris.

r

Verkdama mergaite,

/

nu nebuvo matyti ne_žmogisz-
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Asz m išimu, jog per tuosius1 
Naujus Metus kiek pasilsėsiu, 
ba ir neturėsiu ka veikt, 
stojosi gėri
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'Ateja pas ungara ant kriksz*
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Po szimtS’knypeliuįhteip svie 
te tyka kaip avižų seje.
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Birželi,* užimk i e

v, ze- 
medžoi ta

pau k sz-

{'

ko padavė jam rykszte in ran
ka kalbėdamas:

— Broli 
augszcziausia vieta.

Birželis paklausias perdeti- 
nio, stojo priesz ugni ir pradė
jo sukti aplinkui su rykszte. 
Liepsna volą pasikėlė net dobė 
siu, sniegas pradėjo tirpti 
me apsidenge žole,
pais žole pažaliavo o 
czei pradėjo ežiuIheti. Pasida 
re tikra vasara o terp medžiu 
pasirodo daugybia žiemuogiii.

— Rinki e jiaises greitai, — 
kalbėjo Birželis.

Su džiaugsmu Margarieta de 
kavojo seneliams už tuja dova
ną, 
leidosi greitai namo.

sieratole

o prisirinkus pilna gurbe! i

Vo$ ’tsierafele ženge per 
slenkstr’inotina su duktere pa- 
szauke: te . . . .. te

— 'Kur tu jiaises gavai?
— Ten ant \urszaus kalno, f

— atsake sieratole.

Elena paemus.uogas ryjo vie 
na paskui kita kaip iszalkias 
vilkas, bėt sierateliai nedavė 
ne vienos. Ateina diena vela 
sumanė siunsti sieratelia in kai 
nūs, bet tuom kart idant par- 
nesztu jiai obuoliu.

gird i Margarieta, 
sziandien eisi iii kalnus ir par- 
neszi man gražiu ir raudonu 
obuoliu, bet atsimink, idant be 
juju nesugryžtum, 
dantis iszmus^czia.

tl

Ar

v •

nes visus 
Negai- 

szyk laiko ir neszkis tuo jaus. 
Pridėjus da kumszcžia ant kup 
ros, iszvarė nelaiminga sierate 
lia ant didelio szalczio ir snie- 
go.

Vargsze ėjo per sniegą apsi
verkus o aszaros tuojaus suszal 
davo ir nubirę jo nuo veidb 
kaip deimantai.
kalno kur sėdėjo dvyleka sene- 

pa sza il

Atėjus = ant

kos pėdos, visur sniegas ir snie po sniegą ir lipo ant kalno kiek liu; vėrkeneziju balsu 
Teip beklaidžiojus pakly turėjo pajiegu. Ant galo vela ke:

do didelioje ir tamsioje girrio- priėjo prie sedinc/ziu senuku, | 
je, buvo įszalkus ijr pailsus ir kalbėdama: 
vos laikosi ant kojų. Jau keti

gas.
I

T. . ..
— Susimylėdami seneliai 

duokite man onpolnf nes jeigui$ioliuK nes jeigu
— Geri žmonis, susimylėkit I be juju sugryžsziu namon tai 

no griūti ant sniego ir mirti ant manes ir pngialbekite man mane tosios i nedoros motere.~ 
szaltije. kad sztai ne toli pare- surastržiemuogiu ir truputi su|užmusž.
gejd it n t kalno sž vieša. Buvo siszildyt.
tai ant pat virszaus kalno. Pra- Dydysis Sausis pakelius gal- 
lejąi lipti su paškutinioms pa-Į va atsiliepė:^

— Ar tu nežinai, jog dabar I czia, sniegas nutirpo o medžiai
I ' ‘ L

i

)S

jiegoms ir dasieke savo tikslo.
Kada priėjo prie ugnies, 
gejo dvylėka senuku sedin-1ges po sniegu neauga? 
ežius ant akmeniniu sediniu, o 
kožnas buvo baltai pasiredias. I dora motero su savo

Tada Sausis paliepė Riigpju 
ežiui užimti jojo vieta prie ug
nies, o kada pamosojo šu ryksz

į
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La
bai gerai, ba ne po tam laikas 
kad armiderius kialti.
Nustojo truputi nesupratimai, 

Nustojo kaziravimai,
Žmonelei dirba be pasilsės, 

Ir pagyrioti nereikės.
Teip nevienas prižadėjo pa- ’ 

taisa gyvenimo po Nauju Me- 
t u ir pradės isz naujo, kožnas 
turi linksma veidą ir žmogisz- 
kai užsilaiko.

Net man smagu darosi, kaip 
dabar pasitaiko per koki kai
meli praslinkti. * Jau vyruti ne 
tas, kaip priesz kelis met us bū
davo. Sziandien kožnoje grin 
ežioje laikraszczius skaito, ne
girdėti pliovoniu tai*ir gerai.

Dingo prasivardžiavimai,
Ir višoki skersavimai,

Pas skvajerius provu mažai, 
Tai labai, labai gerai.

Sziandien tinginius visur pei 
ke, 

Piningus reike kavoti, 
Ba gatavi aprabavoti,

Kur girdėti, tai daugiausia 
tinginei skryneles atpleszineje.

Mergos ir jaunieje niekam 
netykia,

G irtuoklei ir didelei iždykia, 
Tėvai nieką negali padaryti, 

Tur isz namu iszvaryti.
Amerike Lietuvei jau žcnkly 

vai apsiszvietia ir!jau bjaurina 
si niekyštenr, už tat privalo to
kius paszlemekus trutnpai nu
tverti ir ragus1 nudaužyti; *’

Asz mistinu, jog per tuosius
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Artilerijos kapelije po vado- 
vysta Frąno Sutherlando.

Toji kariszka kapelije susi
deda isz geriausiu sąnariu civi 
liszku kapeli j u kaipo isz Souso 
Pryoro, Conway 
sirnfoniszkos
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cziansia naipo.
Sieratole padekavojo szirdin 

gai senoliams.'už dovana, leido 
si žemyn nuo kalno.

Elena su motina buvo tosios 
nuomones, jo$ Margarieta jau 
daugiau nesugryž pas jiaises, 
bet labai misistebojo, kada sie
ratole i nėjo in gri.nczia. Pare- 
geja tik du obuolius, pradėjo

;/ - ' 1 . • te ‘ " S'' " 'f :' lj ’ ' ' te ' ' «>

į

terš iszsirenge josios jieszkoti.
Sniegas nupuolinejo dideleis

Szal-1

grinezelėje 
su- 

paeme

.’ J

ir

Toji

Rusiszkos 
orkost ros

Sontherlando kapelijos. 
i-aiteline kapelije priguli prie
pirmo pulko laukines artileri
jos ir susideda isz trisdeszimts 
geriausiu muzikantu.

Daktaras trucino ligonius 
idant ąpląikytį juju 

posmertinia.
.r r:\. |

Buller, Pa.— Palicije aresz- 
t avojo czionais daktarą Kartu- 

t, skvajerį McNalley ir koki 
tai Kubinski už sutarti nutru- 
cininio Jono Zofago, idant ap- 
laikyti už jin 5,000 doleriu po- 
smertines nuo asekuracijos 
kompanijos. Daktaras buvo 
susitaręs Su skvajeriu MčNal- 
ley ,kuris buvo agentu asekura 
cijos kompanijos, idant užraszi 
net liguotus ateivius ant aseku 
racijos, po tam daktaras mitru

ba.

plotais ir užklojo viską.
tas sniegas szvilpe per kalnus 
ir girres o motina su dukterį1 
jau daugiau riesugryžo, nes su
snai o ant kelio.

'Elona pasiliko
viena, o kada nesusilaukė 
gryžtanezi u moterų, 
grinczelia kaipo savo locnasto.

1 ! ‘ 4 1 r-)

:■ ' ' .. . . A - - C , .

su goru jaumkiu ir gytfeno lai
mingai,

Dievas neapleidže nuskriaus 
tujn sieratu ir turi saVo globo
ji- ' ; • -r------ ------------
.ii . -   r.-- -   ----- t i . . . '. l —- .  - • . .n 'j.  ii. .... . - ~

NESITIKĖJO, JOG JAM PĄ- 
PARYS TIEK SMAGUMO.

j . - ? i " ■*' *te - 1 ■ ■ ' i* V',r»k -" - ‘ ' ....

ant josios plūsti visokeis žo- grinczelia kaipo savo locnasto,
džois: A , 'X, Po kokiam tai lailtbi'apsivedė

'— .Del ko ijeparneszei dail
iau? O gal kitus suodini, tai(V O 

bjaurybia.
— Nesuvalgiau kitu— .Nesuvalgiau kitu, nes 

man tik tiek buvo pavėlinta pa 
siimti ir paliepta eiti kagrei- 
cziausia namo.

Elena netikėjo sierateliai ir 
plūdo ant josios bjauriauseis 
žodžeis. Da niekados Elena 
sM motininę buvo pagavia teip 

, o kada tuo
sius suvalgo, užsinorėjo turėti 
dąugiau.

— Motina, tarė Elena,’ duok 
man sziltas drapanas, asz pati 
eisiu parneszti obuoliu.
taji medi atrasiu ir prisiskin- 
siu kiek norėsiu.

Motina atnesze Elenai szalta 
skranda ir kėpure. Elena už
ėjo ant kalno jieszkoti obuoliu.

Sniegas uždengė visus takus 
žmogaus pėdos niekur? negali
ma buvo matyti. Ant galo už
ėjo ant kalno. Prieja prie ug
nies, prie kurios sėdėjo aplin
kui dvylėka seniu, 
džiu persigando, nes insidrasi 
nūs paszaukė garsei:

"A ’ ■> A’r* P -o k • '

gardžiu obuoliu,

Asz

pra-

ft*.

r-

_ K j Gedminas, cindavo savo auka* ir dalinda-

Siuncziu szirdinga padekavo 
nią už teip puikia knyga kokia 
yra Ci 
na.”

Tūkstantis Naktų ir Vie- 
Da tokiu istorijų ne es

mių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri, mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
d a pareinu isz darbo ta i. tuo- 
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
k a man kiti kalbe,įo apie ta kny 

neparsigabenau 
Ve-

giminia numirusio.

ku- 
ant

vosi piningais su skvajeriu ir 
Praeita 

meta tasai rakalis mitru cino 
koki tai Stanislova Flisa, 
ris buvo užasekuravotas
$10,000, bet kompanije pinin
gu neiszmokejo nuo to pakylo 
nesupratimas terp juju ir dak
taras'iždave visa surasza. Dr. 
Kartuba likos 'nubaustas ant 
20 metu in kalėjimą.

NUSIPIRKO
IR VIENA NAKTŲ” KNY

lei priek tam sibiriniš szaltis. 
Szirdeles net ant szirdies saldu 
darosi kada žmogus dagirsta, 
jog svietelis pasitaisė ir dau
giau iąiasi prie skaitymo.

Be to, ka tik aplaikiau tili- 
grama isz Najorko gubernijos, * 
kur randasi maža apigarda ir 
gyvena desetkas musiszkiu, tai 
vaikine tarp juju yra:

Tris narsunai, 
Ar palaidūnai, 
Kur jie randas,

Buna musztine žaras,

“TŪKSTANTI

ga pakol sau
isz redakcijos 4‘Saules.” 
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa-

Ji, I

garba, Vincentas Malais^ka,
Sparrows Point, M’d.

G A IR UŽCZEDINO 
PINIGU. ' 

Siuncziu szirdinga padėka-Siuncziu szirdinga padeka- 
vonia del redystes “Saules”

‘I1' - ■ ’ 1 - ’ . , . f. x t 4 . | • x T.... 11 '' ’

už knyga “Tūkstantis ir viena
•naktų,

garba7

ą ’ ’ kurioje radau kanuo- 
i sa..... . . ........ i

vo amžiję ne esmių skaitės ir 
negirdėjas.
knygos neturėjau, tai vakarais

w ■ 1 ’ ' F1 , ' . ■ ■ Ii Pi,.......... 11 •"* h T ' • |( i j . ", || . 4 F

puikiausiu istorijų kokiu da
'W

i

Kada.da tosios

' • tinu,
Ir prisikabino prie kitu vai^ 

kinu, i 
Tudjaus griebėsi už kitu, 

Su nagais už gerklių, * 
Ant rytojaus visi žinojo,

Ir ant polanderiu su pirsz< 
tais kaisziojo.

Tokiu in besieda ne reike pri 
-• f imti, * • 

Kaip szunis laukan iszvyti, 
Ba per tokius rakalius, 

Iszjuokia ir gerus Lietuvius.
« ’ ■ _ l_

Tai gud bai, mano sakalėliai 
ir patogios moterėles, laikyki-

* (: " J j. JIT* ■ '|| * '||'

ėjau po “ spikizes, ’ ’ Prageria-Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in % minutos laiko 

be truciznos.
DYKAI bus pasiusta ąnt keliu 

j / n i ii !•' A te_ _ •i5 • * • Lii Ii 1

l1̂. -L - ..r r n---n 77, .--- V|, . . . „.1^.- -p.- , .p.. ... (|- (| ,, r r -1^,. Įlr .. |T- W>1 _,r. r„( ,

kas' urnai atsius stempomis 
paczto 20 dvi centines tai gales

vau nuo 3 lig; 4 doleriu kas va- tęs szilumoš, ba dabai? nesveiki 
orai, o 
rai.

karas, o dąbar ta suezedinu ii 
turiu namie puiku užsiėmimą 

meto del blakin isznaikinimo; skaitydamas taja knyga ir ne

— Duokit man obuoliu tuo- 
jaus ir tai tiek, kiek galetrtu pa

?, ' .< ‘ • > / • ' ' -t

neszti.
,. , » . te..i .. . . , j ■ ,, % ■ i- «

Dydysis Sausis nusiszypso- 
Pąemias rykszte apsuko

, '•h’ !' 1 • 1A 1

l> Vi T !■■’■«’ 'f.’-". S’i. if" ’ ‘~F'li 1 r\ *■' <

Tuoj aus visas dangus apsiniau 
kę ir pradėjo‘baisėi snigti, (įug C

f .

pare-Į pats yiduris žiemos ir žiemų o-1 pražydėjo ant kuriu kabojo pui 
kus raudoni obuolei.

— Rinkie greitai, 
1 ' '

Visi sėdėjo ramiai prie ug-|iszvare in tuosius kąlnus jiesz-| Mergaite nudžiugus, pribėgo
Buvo tai Dvyleka Meno koti uogu ir liepe nesugryžt be prie dideles obeles, pakratė sza nįs su dvyjeka sėneis isznyko

— Asz žinau, bet mane ne- 
dukteria Rugsėjis, te

— tarė
jo. rąemias rykszte apsuko 
kelis kartus aplinkui galva.

busite sveikos ir bus įb
A hm" <!

A
'I. • * ' .f- ♦ *. . r KmT" f

. t

nies.
siu.
sis sėdėjo už visus augšzeziau- Į ir pąrodinkite kur asz galiu ju-| deli obuoliai,

pakelį ?nuoS žemes obelius,

Didžiausias isz juju Sau- j uju. Susimylėkit ant manęs kas, nuo kuriu nepuolė dudi

šia ir buvo už visus seniausias, ją pyiskint.
Jojo plaukai ir barzda buvo la- . Dydysis Sausis pasikėlė isz

T

bai bąlta, kaip sniegas o rąnko Į vietos o nuejas prie kito senu-
Kugssjis paszauke:

Kada mergaite \
i i

<*»

i '•<

pasidaryti visa goreziu tuju 
vaistu del isznaikijiimo blakių. 
Czia gausite konia dykai. Szi- 
tas ežia apgarsinimas tįk da

vaistu del isznaikijiimd blakių, 
a.. ... 1 .;

nemislinu valkiotis po kareze- 
maš trindamas alkūnes prie ba 

Vėlinu kožnam nusipirkt^to. Vėlinu kožnam nusipirkt^ 
tąją puikia knyga o kožnas tu-
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B* Specialty Co., 
Box 9, Sta. W.I
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retu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikfes istori- 
ięs. Kiti klauso .mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da
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karta dekavoju redystei už pa-
v‘* ■ A '• ■ M • ' £

Brooklyn, N, Y. j M, Baka, 412
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MYLĖTOJAI SKAITYMO.-
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J eigų turite laikraszczius:
Tarką, Moksląejvis, Moterų

*

7 b ' j /■ ■ i. ".-, ,^Jj, ip-

Dirva, Moterų Balsas, Nauja
Gadyne, Žvirbli, Kardą, Links
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ma Valanda ir kitpkes knygas,
" ' , • L I

prisiunskite in redyste, o bus
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apdarytos in yiena knyga pui^
> f kei, druczei ir pigei,
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Žinios Vietines
— Už tai kad pirma diena 

Nauju Metu spausuveje nedir-!

SAULE
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I Mano pus-brolis Antanas 
Kardokas ,apie ls() metu adgal 
gwveno Shenandoah, dabar gir

pus-brolis

dėjau New firitainf Conn, kas 
apie ji žino, malonėkit pranesz 

(to 3.)t i ant adreso:
P. Klimczauskas

28 Oak St.
Mahanoy City, I )H.

*

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE
SKAITYKITE “SAULE”

»»

bo todėl szita numeri iszlei-

Trijų K a ra- —
i

džiame tik keturiu puslapiu.
— Nedalioje “

lin.
— Pnnvdeli pripuola Rusna- 

ku Kalėdos.
— Dvyleka Lenku, kurie pri 

sirasze prie lenkiszko
apleis miestą Nedėlioję 6 Sau- 

Mount Garinei 
geležinkelio 

rr

* *

vaisko.

ant i 
11:44 

Penais suveis su

Ar Ar esi patruktas? r**"
H

sz.imtus

norite dasižinoti, 
dykai, sekretą kaip pa- 
luosuoti savo vyra nuo 
gėrimo papratimo. • 
Asz padariau
savo drauges laimingus 
prigelbėsiu ir jumis, 
jeigu 
rodą. Raszykite tuojaus 

nelaukite kad nobutp per Vfelu.
Mrs. L. Piasebka, Dep. 241

UNIVERSAL SALKS HOUSE,
206 East 14-th. St. • New York.

tai asz galu jus
ir

priimsite mono

Jaigu teip, 
iszgydyti. Be operacijos arba 

. patrotinima laiko.
moteres ir vaikai tikrai isz-
gydomi. Per mano spasaba.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pitsburgh, Pa.

Vyrai,

I*

Beabejones jus kurie Ssate patrūkiu

Išmokiname vyrus ir vaiki
nus balbsriauti in 4 ar 6 san 
vaites, bukia bosas ant saves 
uždėkite savo loena szapa. 
Dirbk dol saves. Apie dau

ginus raszyk ant adreso.
Barber School, 1202 Penn Aro

Pittsburgh, Pa.

locnft szapa.

NosokofFs

kentėto per metus, isz priežasties kad

i

' » 1 l‘ * ftDr. KOLER yra viena
tinis tarpo .Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo- 

k kinosi Varszavoje, stu« 
dijavo bogije 26 ni, in-.

p vairias ligas vyru ir 
t moterų, todėl jas nuo- 
xdugniai pąžinsta. Gydo 
* užsinuodinima kraujo'Iy

gal bijojotcs operacijos su pjaustiniu, ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus

TUKSTANCEI LIETUVIU GARBIN
ŠITA STEBUKLINGA KNYGA

Kožnas sergantis vyras bei moteris 
turi skaityti ta kniga ir pa

nauduoti ios namoKinimo.nauduoti jos pamokinimo.

šio in
Read ingo 
priesz pief. 
kitais rekrutais kuriu randasi
31 ir drauge iszvažiuos in aba
zu Niagara on the Lake, Kana 
da. < 
na padaryt del savo pabijotu 
puikes iszleist u ves.

*— Aplaikeine žinia isz Port 
Carbon kad p. Antanas Rama- 
szauckas. kuris pirmiau cv.in. nusimintus ir prastojusius viltos kad kada-nors jie gal būti stipri,, 
nais laike saliu na.

Daugybe jo prieteliii 
n dar turi vilti kad pasveiks.

Czioiu.itinei i nkai i t, SIUNTAME DYKAI ANT KOZNA PAREIKALAVIMA

Daugumas Lietuviu kenčia tylume todėl kad jie ne žiną kokią 
. Vienas daktaras saka jiems kad serga tokią ligą, kitas 

saka kad serga kitokišką ligą ir tas viskas padara juos nuliudintus, • • • • • 4 . 4 4 •• 4 4 . • . * •
ligą serga.

Kodėl nepasinaudojate isz progos ko
kios asz .galu juinis suteikti su mano 
pasekmingu gydymu ir bukite vienas 
isz mano dėkingu pacijcntu. Klausikit 
ka szitas žmogus raszo:

Beverly, N. J. Aug. 11, 1917. 
Brangus Dr. O’Malley t— 
Negalų rasti žodžiu inVales jumis 
padėkavoti už stebėtina patarna- 
vima delei inanTš, iszgytlomas 
mane nog dubeltavos rūpintos, 
nog kurios kentėjau per (levinis 
metus ir negalėjau dirbti, 
tižiau kitokius daktarus bot man 
negalėjo pagialbeti.
sveikas, i ‘ ,
Wllkes-Barre> Fa. Asz Csmiu Lie
tuvis, 70 metu amžiaus ir szirdin- 
gai rekomendavojn Dr. O’Malley 
del kiekvieno Tautieezio kuris ėsa 
tam ’paežiam padėjime 
pirmiaus buvau.

Jonas Gedminas,
Box «S. Be veri y, N. J.

[Tikra gromata randasi mano ofiso] 
Virsz-minėtn gromata yra viena isz 
szinitu gromatu ka aplaikau nog vyru 
kurie buvo tame paežiam padėjime 
kaip jus patįs kurie sziendien ėsate 
patrukta. Szendien szitas žmogus ėsa 
padėjime uždirbti dvigubai tiek kiek 
pirmiaus uždirbdavo 
gersesnis žmogus del savo pono. Isz-

Brangus Dr. O’Malley t—

ligas tinimo, invairias ligas paeinan
čias nuo neezystumo kraujo.
szaukite ypatiszkai, per laiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklezkai 
ir Rusiszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedcliomis iki 2-V. popiet

Atsi-

T

Bau-

Dar osmiii 
aeziu Dr. O’Malley isz

U

kaip asz

už tai kad esą

NAUJAS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

t

A. J. SAKAIAUCKAS
801 E. FINEST., MAHANOY CITY.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. TANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
A ADVOCATE OF UNITED / 
STATES COURTS.

iszlalmeja provose už paželdlmh Kasi 
kloso Fabrikuose, Goležlnkeluose. 
Lalvose Ir 1.1.

B. S. YANKAUS
/ ■

Fabrikuose,

pirmiau ezio- 
pavoj ingai

sveiki ir tvirti.

i Pirkite Klijonkes Dabar
M . Guinan’s didelis sztoras nupirko daugybe visokiu

klijonku kada prekes nebuvo tokos aug-sztos. Jie pa- ’ 
rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto- j 
rose visam paviete. * !

Pirkite dabar klijonkes kolei, da neissparduoti. <
Qalite dabar suezedyti pininga perkant karpe tas, j 

dyvonus ir klijonkes, pas Guinana. •
Mahanoy Cityr Mt. Carmel, 

Shenandoah.
' MŠ« ’* ,L

I GUINANS’

t

f

M

/J ' ■'

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

w ac
j<

i
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Vieta kur dėti savo paczėdžius yra in MERCHANTS
, I

Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti. Di
rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai.

Banka bando ingyti prietelius per patamavima savo 
; kostumeriamš. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti 
j namus arba prigialbeti biznije. Yra tai reikalingiausia 
• Banka jumis ir norėtu turėti jus už depositeri.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
D M. Grabam, Pres. L. Eckert, Vice-Pree. ~ ~ ~
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewttz A. Daniaewicz M. Gavula

P. C. Fenton
. A į

BANKING TRUST 00., BANKA.

j namus arba prigialbeti biznije.

1

i
A

kirpkite žeminus padėtu blunka dnbnr 154 Nassau St, NEW YORK, N. T. 
ir prisiuskito su (ic. stempomis o gnu- 
site paveiksluota knygute apie patrū
kima. ' ’

Vardas .........  '...................

•f
T

D M. Graham, Pres. D. F. Guinan, Treaa.atsiraugėjimo maisto, skausmą pilve po 
valgiui, koktumą pilvo ir vemate; jeigu

Mes norime kad kožnas Lietuvys, vyras 
ar moteris, žinotu visą teisybe apie savą 
ligą. Mes norime kad žinotumėte kodėl turite žarnų užsikimšimo, tulžiniūs atsiri
jus kentite ir kaip jus galite atgauti 
savą sveikatą. Tie visi dalykai yra 
pasakyti labai vertingoi knygoi, kūrę 

VeŽiotojai anglių isz Maha-. siuntame dykai ant kožna pareikalavimu.
nojaus prancsza sėkanezias pre

serga. C*
I

Parvežimas anglių pabrango.

Toje knyga yra parašyta po daugelis 
metų, tirinOjimo ir daugelis metu gydymo

kės del parvežimo ąnglios pra- tukstanėeis užsenejusiu bei chriniškų ligų, 
2-tro.

Parvežimas tono anglies 75c.; 
tono anglies maiszyto per puse 
85c. puse tono 60c.

Pasiraszyta 
Coal Haulers,

dedant nog Jannary

ŽJ^jK
i

&
u

T. G. Hornsby17
Uliezia III'

kimus, apvilktą liežuvC, nepriimną kvapą; 
jeigu negalite miegoti; jeigu turite baisus 
sapnus; jeigu esate išnaikinti; turite 
stoka ambicijos; jeigu jaustate pavargin
siu ir turite skaudingus raumencs atsikėlus 
iš miega; jeigu turite tamsus taškus po 
akių, esate nedrąsus ir šalinątise nuo 
draugų, esate nuliudys ir jūsų gyvenimas 
yra jums priklus;—jeigu turite tuos ligas 
ir apsireiškymus, tai turėtume skaityti 
tą naudingą knygą.

Gali būti kad esate kankiname kokio- 
mes privatiškomes ligomes, kuremes už
sikrėtėte ar koketuos paveldo; etomes 
ligomes, kaip nevalu ir blogu krauju, 
uŽnodijimu kraujo, skaudulcis, senais 
žaizdais, spuogais, odos ligomes, slinkimu 
plauku, variu taškais gerklei ir ant kuna, 
chroniško skaudėjimo gerkles, sutinu- 
somes bei uždegusemes, skaudingunies ir 
jaustames dalemes kūno; nusilpnėtu, 
nervišku, išnaikintu stoviuje,—tai tas 
reiškia kad ne esate sveiku. Turite gauti 
vieną. iŠ tų knygų ir persitikrinti ’ ąpie 
musų gydymo name tokiu ligų ir simpto
mu ir persitikrinti kokiu budu galite 
būti sveiku, stipru, linkstnu vyru ar 
moterę. Ta dykai siustą knyga yra 
krautuve žinios ir yra pilna geru patarimu 
ir informacijų, kūrės kožnas turi žinoti 
ir pagal juju sekti. Atsitiesk tuojau*, 
ir parašyk sava varda ir pavarde irjiiltru 
adreso visai aiškiai ant tuo poperio, kuris 
raųdasc žemiaus, iškirpk ir siusk mums 
Šiandien. *

I.
J

Miestas............ ;.......................
Lietuviszkai galima susi- 

raszyti ir pasikalbėti.

DR. A. W. O’MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street
Wilkes-Barre, Pa.

f f

DAKTARAS LORENZ
i

**
.„„'L.,.

Vienantlnls Specialistas Pittsburge,
I
» VYRISZKU LIGU
j ;■ ■ 1 ,• . •; -■ ■ .

Kuris kalba Lenkiszkal Ir Ruslszlud
-■ .•! -—:—. . i

UNION
NATIONAL

(n

Capitol Stock $125,000.00
; SURPLUS IR PROFITS $460,000.00
; MOKAME Antra Procentą ant eudtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu , 
1 diena Sausio ir Liepos menesųose, nepai
sant ar atnęszat'parodyt Knygute ar ne. Ą

Mes norini kad lr jus turėtumėt reikalą *

/

šaut ar atnęszat parodyt Knygute ar ne.

BA#K
MAHANOY

CITY

į

f
OFISOS VALANDOS! ’ 

Nog 9 ryte lig 8 vakare.
.'f

T f " f ■a musu Sauka, nepaisant ’ Ar mažas ari 
didelis. * ~
H. B ALL, Pros. — F. NOONAN,YIce-Fres.;

W. K0HLĘlW3MhieT Į \ L
Bankas atydarytas ė ryte lig S popiet, i

—mHMM

*

NVi

įįjfrfiį
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Į

of Mahanoy City, Pa. 
. ’ i

METINIS SUSIRINKIMAS.
Metinis susirinkimas Stok- 

holderiu Merchants Banking, 
Trust Co, banko isz 
City, Pa. del aprinkimo nauju 
Direktorių ir apsvarstima kito j kalboje, kūrę kožnas galo suprasti ir 

gydome ir

Z.

Mahanov kurios nievienas daktaras ne supranta 
arba ne Žirta kaip juos gydyti. Toje 

1‘ knyga yra paradyta aiškoje, paprastoje

i pažinti juos verte.

ninke, 8 d. January 1918. Balsia pasaka kaip jus galete jgyli už labai 
vimo vieta atidaryta nog 2 ly]£’| ,na^‘i prt'kc, pilną kursą gydymo, kure 

4 va), popiet.
Daniel K Guinan - Treti surer. Į auklių bei gelenčiu

kiu dalyku, atsibus banke Utar 
ninke, 8 d. January 1918. Balda 
vimo vieta atidaryta nog 2 ly^j

j i jį apsaka apie
20 yvairių ligų, kūrės mes

galcte vartuoti name.
Jeigu kentite, nuo skausmo strėnų, 

sąnarių, smarkių 
skaudėjimu galvos; jeigu neturite norą

SHENANDOAH, PA.
— Czi anais 

rietą Kane, gyvenanti po 
226 N. West Str. Namie nesi-i 
rado ugnies ne maisto.

— Per Nauja Meta 
vo paszovntinimas nauju 
gonu lenkiszkojo 
Szy. Stanislovo, kuriame daly-j 
bavo daug kunigu ir pralotas -

Koncerte dalvbnvo » • 
vietinis choras, lietuviszkas iri

Ant nauju var-į!
Irena Bocz-

Masonas.

•» Petnycziomis, 9 ryte lig 8 vakare.* vimjvaivuho, u’i/iv H6 o Yttąniu, 
bjedeliomis nog 10 ryte lig 2. po-plet

valgyti; jeigu turite surugusO pilvą,

suszalo Marga- 
\T A O.

atsibū
va r- 

bažnvezioje

Mahanojaus. 
gonu dirigavo p. 
kauskiute isz Mahanojaus.

Maizville, Pa.— Baisia nur
ėžia žuvo 16 metu senumo An
tanas Zigmantu, kuris likos pa 
gautas per volus ant Gilberto 
no brokerio ir sumaltas 
szjnoteliu.
szeimynok; ketino apvaikszczio 
ti taja diena Rinkamai isz prie-

LIETUVOS ŽEMLAPIS.
Senei jau laukiamas pilnaKjtnui JUU ICllllVlalliUO jJAJUlLVJ 

Lietuvos žemlapis, Habar iszejo
isz spaudos. Szis žbmlUpis ma- 
pa parodo visas 3 Lietuvos gu-
bernijas ir Prusu Lietuva, spal

644 Perm Ave. Pittsburgh, Pa.
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Nėra tokio Namo idant nebūtu kokios nors Muzikos
..i1 . I

. Jūsų Namuose.
i Columbia Lietuviški Rekordai.

L 1 .

■ , j Subątomįs, S ryte lig 12. „

i t y
L

P

,« i,

DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.-800.—9 So. Clinton St., Chicago
GERBIAMIEJI:—Meldžiu pasiųsti man visai dykai jusu bran

gią medikališką knygą.
(Išrašyk sava varda ir pavarde ir pilna adresa visai aiskiei.)

vuotas didumo 2^ x 20 coliu. 
Vardai miestu, upiu, keliu pa
žymėti aiszkiai .lietuviszkai.

Kuriam tik rupi savo tėvy
nės krasztas LIETUVA, priva
lo szis žemlapis rastis ant jusu 
sienos. Kaina tiktai 60c. su 
prisiuntimu mokesti siunskite 
paczto markėms arba Money 
Orderiu. Adresas: (t. f.)

M. J. Damijonaitis, , 
901 W. 33,-rd St

Chicago,i Ill.
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’ La* Skamba Lietuviškos Dainos
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Columbia Kalbamos
f 14
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Vardas, pavarde ir adresas
DR. JOHN D. RILEY 5

i! Specialistas Akiu, Ausies. Nosies,■>

n

I 
ant 

Ant Nauju Metu

žasties sugryžimo tėvo, 
buvo apleidias savo szeimyna 
per du metus, nes sziandien vie 
toje džiaugsmo, guli namie su- 
maltius kūnas sunaus.

kuris

KUR BUNA?
Mano giminaitis Jonas Vai

tiekūnas, girdėjau gyvena 
Boston, Mass.
no gub., Podbiržes para., 
szau atsiszaukt ant adreso: (3)

Jonas Kvederas,
29 ButcherAL
Mahanoy City, Pa.

f

girdėjau
Paeina isz Kau 

pra-
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Columbia Grafanola augsčiau parodyta ant pavciksle/o yra pigiau 
ei prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aižką ir švelną
balsą ir grajina 10 ir 12 colinius recordus.
Kainu SI8.OO
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PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienas šeimynos geriausis draugas, kuris

'b kjpuvianoiaD /irklu, nuoivOji
(t Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu'

ligų.
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Vyru ir moteres ligas. G yį

4i*

Nėra Lietuvio, kuris nebūt girdėjęs žemiau* paminėtas daineles^
Todėl rtcturl but šeimynos, kurioj stokuotų šių rekordų;

10 Celiniai Kaina 75c*
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E 2356 Lietuva Tčvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis tęka^
E. 2357 Biruti ir Kur banguoja Nemunėlis
E 2358 Darbininkų Marselietč ir Sukeikime kavą
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai
K. 2393 Saulelė raudona ir Jojau dieną
E 2394 Už šilingžlį ir šių nakcialy, (Dzūkiška Daina) 
E 1166 Sukruskime broliai ir Kur bakužž samanota 
E X167 Kur btga Šešupė ir Kur namas mus 
ET 1168 Šaltyšius ir Žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė

L

E 1245 Rūtų darželis ir Batų čystytojas
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
E 2339 šėriau žirgelį ir Dėdukas
E 2397 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis* 
F 1396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-mazurka.

i

r.,'j .
sbrI ; iiJ-t
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<>200 E. Mahauoy Avė. 
Mahanoy City, Pa. ! E lt68 Šaltyšius ir Žvirblelistikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų, 

branginti iki~35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 

Pilna’i tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi- 

suklastuotais vaistais, parduodamais 
uz. pjgv^nę viviijcį,
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame t .... . . .. ... ... .. 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.

Hį Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
i|

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York

Ta
iE

i

If Į 1

c Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa-
1 r ..........._ ................................. —

didelj.

gyduolę tokio
ffl duokite apgaut’ 
® ,i-ž niiTocnn Aipni

,orumo ir pagclbingumo. Nesi-

už pigesnę čienią.<• ’ ■ **
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

. - . . l .. 4 „ t * _ 1 -1 T M TP" A T J A C « m zxizl s
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.

ir žodis

t

W. TRASKAUSKAS
-GRAB0RIU8-.

o r

X

C L
ai aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus.

♦ 4 « . « • 4 v ' X* . « • _
; Patariame 

pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių
« • « •

&
V

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
rlglnus Ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Dąlgtus Ir t. t

520 W. Centre St, Mahanoy City, Fa.

CTaptauiyio s caMyto pacnpocipaHeH- 
, tiyio b C. LUTarax h b Hanafli npo_

rpeccMBHyio u KHtnapiliiHyio HapoflHyK) rasory

PyCCKOE C/IOBO
DMXOJUIT B Hbio IodkI, 

nOA PEAAKIAIER A. M. RACBOAbCKArO 
vpn yųarTitt m.i.taioiunxca pyccitttx, yKpaimcKiix, nojibCKitx n 

.uiToncKiix .uncpaTypiibix cii.i.
llepcAoiiiJA CTaTi.11 HOMbinaioTca ksk na pVcckom, tm; h xa 

aHr.iiiiCKOM aauKax.
«PyccKoe C/ioBOwemeAHeBHO HaxoAKTCs b 40000 pyccmix, yupamt- 

CKHX H nC/n»CKHX Aonax.

RUSSKOYE SLOVO
31.East 7th Street-

MWTAWTE

M

.iiiToncKiix .uncpaTypm.ix eiti.

auraiiiCKOM jiauuax.

Phone. Kepsington ,^106 W

ii
I

® New York,. N. Y.
-------BpodHbie HyMepa BMCbinaioTCfl tieanjiaTHo---------
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DR. E. G. KLIMAS
Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas. 
Atidaro nauja ofisą South puseje

Priejniriio valandos 2 iki 3 popiet. 
Nedelioje 6 iki 7 vakare;

1624 S. 4 St. Philadelphia
*
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savyje au&HaHUkra Čoiumbios balsą.' Turį vžliausioa'inadMS ruo-
Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra antra prekčje ir užliko 
torą'ir gvarentuoja'už|įančdininią.’ Grajina lOirlZcolini 
dus. Nora geresnes Grafanolos šiandien už tuos piningus.
Kaina JU3C/.CO

'f; i. r'.

užganėdinimą.’ Grajina 10 ir 12 celinius reRoc-

v • <

f

Ne turi nusimipti. idaut gali išgirsti bario garsiausių svi 
tu, kadangi jie ne atsilanko Jūsų gyvenimo' viętoje. įsus 

kurio gali išgirst visų artistų balsus k------- -
tų, kadangi ji 
Grafanolą is J

E 1216 Giesmė j Panelę Švenčiausią ir Avė Maria
E I2l5 Rūtų darželis ir Batų čystytojas
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
E 2339 šėriau žirgelį ir Dėdukas
E 2397 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis* 
E> 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-mazurka. 
a B95 Bum čik-čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.
E 2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka.
F ^339 Ncnnn. > vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.

x

t

I E 2225 Pamylčjau vakar ir Draugi, Polka-tnarurka, Orkestre.
< E 1 Mano laivas, Į>aina ir | sveikatą, Maršai, Orkestrą. .< 

•K IKI Tekėjo saulelė, Kadaš jojau ir StumbriŠkių pol.. Armoniki
E * Mano laivas, Į)aina ir J sveikatą, Maršai, Orkestrą.

E 1152 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo.
"E 1170 Velnias ne boba ir Kur bkkužš samanota, f * * - “
E 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba.
E 234.1 Siuvi ja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą.
E- 2343 Ant vie: os galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą.

■ .

E 1248 V elnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias boba, Dalis ant,
- __ -u. “ 1

E 2342 Siuvi ja ir Po dvigalviu ereliu. Maršas, Orkestrą.
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A. 0. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas :: 

. Cor. Main and Centre Street,
SHENANDOAH, PA.
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Įvairiausius Lietuviškus Šokius ingrajintua geriąusiaia murikantais > 
rasite vien tik ant rekordu ,,Columbia".

Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm
• 1 W a I' W • 1 A •ir už tą paČiakainą. f , * .

Užsakidanii nuo musų rekordų paminėkite Aiškiai jo numeri. Už* 
. 'sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip 6 doleriai.

Reikalaukite musų naują Kitaiio^ą Columbios Lietuviškų rskordų

svieto z:. Hs- 
usipirk šitą 

kokiu tik nori ir

‘ J|»5S.OO
kada tik nori. Grajina 10 ir 12 colinius rekordu?.

i
Jeigu norite nusipirkti.kalbanu^iųašinų kokios, čibn nėra paminėta arba kito-

h“<‘ ‘ "’!» <i. L

Kaina ■ ‘ X*

€

niškiĮ reikalingi^ daiktų, reikalaukite nuo musų Ilustruoto Kataliogo.
Reikalaudami iš Kalbamų Mašinų arba Rekordų siųskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreso,
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160 N. UlFTH AVENUE
DEP. A1. • 
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