
♦ ■ ■
l^n

( 
/

f 'V 9 • < W e o SU Mfc O O MM O O OOM*

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

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $3.00
i( Brings the beet results to Advertisers. Rates on application.
I PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKQWSK1-CO.
MAHANOY CITY, PA.MAHANOY AND A ST

j

Ii’

ncN i** WW

'U jZ<kM.'

. I

' *!MI1"i’UIRirMIIMIIP-IF

I
į ■

i i

<1

I
I

/

i

1

(

j

Į

i

I

(

f
j

1
" f*
I

/

I

I DU-KART NEDELIN1S LAIKRASZTI8 “SAULE’’ 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA. 

PRENUMERATA KA8ZTUOJA t
į AMERIKE: Ant viao meto $3.00. Ant puacK meto $1.50.i EUROPOJE: Ant viho meto $4 00.

tfST Laiftkus ir piningus visada Biuskite tiktai ant azito adreso:
! W. D. BOCZKOWSKI-CO.
I MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA

/ “Published and distributed under permit No.756 authorized by the Act of October 6,1917, on file at the Post Office of Mahanoy City, Pa. Bi/ oidir of the President. A. S. Burleson, Postmaster General." 
-----— ......................  ■ ' --- -------- ------- ... ..'Z.M,..----- ---------------------- ---------------------1------------------------ (----------------- ■■■ .   ■ --------  

MAHANOY CITY, PA. PETNYC2IA 7 LAPKRICZIO (FRIDAY NOVEMBER 7) 1919No. 89
___ A.

W. n. HOCZKOWHK1, Prc«. & Mgr. 
F. H. HOI ZKOWNKI, Editor 32 METAS

T

Iy

iM

!1

20,000 VAISKO APSAUGOS NORINCZIUS ANGLEKASIUS DIRBTI. .
T

f

KNT8HKD AT TUK MAUANOY CITY, PA 
POBT-OFF1UK A3 HKCOND OLAHS MAIL 1

I
i R

I

lWk

I
u

*

X / v- ’ S

...... 7PIRSJT DlViS’lON OUMS IN COAL PIG'LD

£
i u
r
te

Sr:

a -ę...... ... ...... -I------------------------ ----------------

Valdže apsaugos tuosius 
turi parengia apie 20,000 vaisku, 
randasi ant vietos.

Isz Amerikos

per 42 metus.

Laiszka<3 eio per paczta 42 
metus.

Kansas Citv.— Kada czionai 
tiniam paczte dare szvaruma, 
atrado už szepos viena laiszka, 
kuris;gulėjo pašieptoje vietoje 

Laiszkas buvo
adresuotas in Parkview, Ark., 
kuri siuntė fermerio sūnūs pas 
tėvus, idant jam prisiimsiu pi
ningu ant tolimesnio mokslo, 
bet tasai laiszko nesusilaukė, o 
sūnelis pinigą it*-negavo. Kzia * 
dien tasai vyrukas turi 68 me 
tus amžio ir nemažai nudžiugo 
kada aplaike gromata adgal. 
Tėvai senei mirė.
Kompanijo iszmeta 

darbininkus isz stubu.
Gary, Ind. — Czionaitinh 

plieno fabrikas kuris turi daug 
savo namu kuriosia gyvena vie 
ni darbininkai dirbanti 
fabrike o

tam 
dabar raudasi ant 

streiko, aplaike žinia idant isz 
sikraustytu isz tuju namu ir pa 
sijieszkotu sau, kitas. Mat, tai
sos stabas nori parandavot del 

užėmė vie
kui-turi

ap-

strai k laužiu, kurie 
tas straikieriu ir ne 
gyventi.

Vela sudegino nigeri.
Macon, Ga.— Artimoje czio- 

naitiiiio miestelio didele
ginkluota myne žmonių užpuo
lė ant nigerio Paul Jones, api
pylė karasinu ir sudegino.

Nigeris užklupo ant balto
sios moteres, paezios czionaiti- 

Motere apsakė
apie subjaurinima, žmonis susi 
kuopine, suėmė nigeri 
pas motore kuri jin 
padare greita suda su 
cziau minėta pasekmių.

Laiko eukriu geležinėje 
szepoje.

Dickerson Run, Pa.— 
nais randasi teip mažai

nio farmerio.

, atvede 
pažino ir 

augsz

Czio- 
cuk- 

riaus, jog vagis vietoje brange
nybių pradėjo insilaužinet in 

Kada

tu.

namus ir vogti eukriu. 
sztornikas Black atidarė savo 
kronui ana diena isz kurio va
gis pavogė visa eukriu — pen
kis svarus ir už 300 doleriu mil

Black nesusi rūpino pavo
gimu miltu, tiktai cukrinas. 
Dabar pirko geležiniu szepa ku 
rioje laiko uždaręs eukriu. Ne- 
užilgio cukrius bus daugiau 
pageidaujamas ne kaip deiman 
tai.
58 metu senukas gauna naujus 

dantis.
Wavnesboro, Pa. R. L.

Hess, gyvenantis ant 262 Fair
view Ave., gauna 
tinius dantis.

naujus apa- 
Zmogclis turi 

58 metus amžiaus ir yra svei
kas, kaip krienas. Jokio skaus
mo dantų neturi. .

anglekasius kurie uores sugiyžtprie darbo ii 
Paveikslas parodo Pirma Divizijų

tame tyksle 
artilerijos kuri jau

Kada dar- 
viduri

Rusai-Vokiecziai elgesį 
Lietuvoje nežmoniškai

i ■ ' ■' 71 --------

Kurszeniu, Joniszkelio ir Sezduvos, Lie
tuviai insive’želius smarkei sumusze 

ir suėmė daug ginklu, amunicijos 
ir kitokiu daigtu.

Szendiena Egz.
gavo isz Kauno

Į kurioje pranešta kad Vergoli-'linija.
• . . •» . - . * . ! . J

Komitetas 
kablegrama

Daug ižgabena arielkos in 
Europa.

Washington, D. C.— In laika
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Pastaruoju laiku lenkai lio
vėsi veržėsi per demarkacijos 

. Smarkus pasiprieszi- 
czio (rusu-vokipcziu) plieszi-grimas Seinuose, kur krito’ keli 

, apygardos dva- 
ir sumuszimas kni
sa vaite vakaruos 

juos j nuo Vilkmergės, kur ju apie 17 
krito ir apie 50 sužeista (musu 

nupul-

ku gaujos elgiasi Lietuvoje ne-į lenku vadai, 
žm o n i sz k a i. t J e t u vos
tojai pasiryžo tėvyne 
apvalyti ir energiszkai ,7 

Kurszienu, Joniszke
lio ir Szeduvos npielinkese lie
tuviai insiverželius smarkiai 
sumusze ir suome daug ginklu,

gyven
inio

' ri n i ūkel i ai 
ju ku pereita

5

musza.
vienas sužeistas), juos 
d e dvasioje.

Vardu Finansų Komisijos 
amunicijos, arkliu ir kitokiu Amerikoje kurstau Lietuvos 
daiktu.

Spalio 23 d. Reseiniu gyven- savo Finansų Komisija 
vokieczius žuoli paskola.

PIRMAS LENKU MINTSTERIS SUV. VALST.
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i Lietu- 
ir pinigu 

Savus pinigus no- 
bet nėr

I

devynių menesiu ižgabenta isz 
Ameriko in Europa 19 

fa b- j daugiau svaiginaneziu 
sugriuvo

viena darbininką $9,989,058.
1 Iowa rd

Senas teatras sugriuvo — 1 už- 
musztas, 9 sužeisti.

Plymouth, Pa.- 
bininkai iszdraskinejo 
seno Majęstic teatro, kuri keti
no perdirbti ant szilkinio 
riko, viena isz sienų 
užmuszdama 
ir sužeido devynis.

ĮClark yra užmusztas o terp su
žeist u j h randasi 
lauckas, 
ir kiti.

Jurgis Mik- 
Juozas Markeviczius 

Kada siena sugriuvo 
puolė ant artimo namo, 
užsidegė nuo peczio ir sudege.
Paliko $2,000 del papūgos ir 
v sziinio".
New York.— Kada Mrs. Bel 

Purdy, mire užrasze testamen
te 2,000 doleriu del savo myle
mos papūgos ir szunio

Tūkstanti doleriu 
paliko del Mrs. May Davison 
už juju prižiūrėjimą. 

I

Ka Gompersas kalba apie 
blaivybia.

New York. — Vadas darbi
ninku pranesza buk

kartu 
gerini u 

ne kaip praėjiu meta, ba net nž 
Kas diena siun- 

visokiu gėrimu 
czionaitinei žmonis 

žiuri kaip

in

kuris

pakol
bus gyvi.

žmonių.
i i

terp

bzionai ti
nę blaivybe invvkdina dideli 
pavoju bolszevizmo ir sunaiki
na draugiszka gyvenimą

Tolinus jisai kalba:
Per invedima prohibicijos, su 

naikiname draugiszka ir ekono 
miszka stovi terp visos tautos. 
Prohibicije sunaikino gyveni
mą darbininko, nes kitados dar 
bininkas iszsigerias kelis kau- 
szus alaus, nuėjo namon ir at- 

sziadien tasai darbiniu

ejna ant ulyczios ir 
pa

svarstyti

gorimo 
i y

sigule, 
kas yra neramus ir ne turi kur 
pasidėti, 
stovi ant kampu su kitais 
naszeis ir pradeda
savo padėjimą ir isz to kyla bol 
szevizmas. Asz tikiu, jog tik
ras bolszevizmas prasidėjo Ro 
sijoj su uždraudimu 
svaiginaneziu gėrimu.
Lietuvis papilde savžudinsta.

Kur yra jojo gimines?
Helvetia, Pa.— Diena 27 Ok- 

toberio ne toli nog ezionais li
kos surastas lavonas Augusto 
Žernaiczio pataikintu • ketu
rioms kulkoms nuo revolverio, 
o revolveri gulinti tarpe kojų. 
Velionis būdamas gyvas pasa
kojo buk turi broli Miką, Czi- 
kage. Paėjo isz Kauno guber
nijos. Atsiszaukite po adresu 
J. Jonaitis Box 34 Helvetia, Pa
Didelis tvanąs; daug žmonių 

apleido namus; dideles 
bledes. '

Louisville, Ky.— Green pa
viete, kylo didelis tvanas. Szim 
tai žmonių buvo pirverstais ap 
leisti savo namus kurie 
no prie Green upes.
vanduo padare dideles 
kurios daejs ant trijų milijonu 
doleriu.

gyve-
Prie upes

bledes,

Vanduo sunaikino 
daug namu ir derlingus jovus 
ant lauku.
VOt

Žmonių nepražu-

žeide.
ežia kariuomene

iszsitare

ežia daug 
Europa o 
iszkiszia liežuvius 
tureziai turi gerus laikus, kaip 
garsingas Szvabas 
ana diena.
Saliuninkas ateme sau gyvasti.

k

Chicago.—- Ludvikas Stock
well, siiliiinlnkas, ana diena at
eme sau gyvasto per perpjovi- 
ma su britva sau gerkles. Prie
žastis tojo neiszmintingo žings 
nio buvo ta, kad saliuninkas ne 
galėjo pardavinet tolinus ariel
kos ir alaus, biznis visai nupuo 
le ir negalėjo iszmaityt szeimy- 
nos.

ISZ ROSIJOS
Ukrainai supliekė Denikina.
Odesa. — Isz Kamenec Po

dolski ukrajinai danesza, 
ukrainu vadas

buk 
generolas Pet

in ra, eina paskui Deni k i no ar- 
Ukininkai užėmė svar-

to ja i suklio priesz 
keletą ju užmusze ir daug su- 

Lietuvos valdžia yjun- 
Szeduvos ir 

Panevėžio linkui ir pareikala
vo kad vokiecziai ir rusai tuo- 
jaus pasitrauktu isz Lietuvos.

Lenkai duodami garbes žodi 
pasižadėjo nesi veržti Lietuvon 
kol lietuviai kariaus sn rusais 
ir vokiecziaisj bet savo duotaji 
žodi sulaužė; spalio 22 d. jie 
parėjo per demarkacijos linija 

, liet 
Lietuvos kareiviip juos visisz- 
kai sumusze. Dabar lenkai 
renka savo kariuomene ties 
Szirvintais, Szeszuoliais ir ties 
Alytų.

Lenkai pasiūlė Anglijai Lie- 
keturiu bilijonu 

vertes. Lietuvos 
valdžia priesz tai smarkiai uŽt> 
protestavo.

Inf. Biuro vedėjas szediena 
gavo privati laiszka isz Kauno, 
raszyta Spalio 5 d. paduoda ne 
mažai žinių. Lietuvos val
džia suseko dvi lenku slaptas 
organizacijas priesz Lietuvos 
valdžia, suprantama, juos liko 
iszvaikytos ir vadai sukimszti 
kelejiman.
Vilniaus lenkai tuoj pasiryžo 
eiti ant Kauno, bet Lietuvos 
valdžia ir Anglijos atstovybe 

jog Lietuvos 
yra pasirengus 

Lenkucziai

spalio

ties Vistyczia, Suvalkijoj

sumusze.
savo

t u vos girias 
(auksiniu)

r->

ziniu.

Iszgirde apie tai

juos persergejo 
Kariuomene 
juos

Ma-

mija.
bia geležkelio stoti Kodima su 
daug visokio materijolo.
Mariu razbaininkai pavogė 50 

milijonu rubliu.
No va rose i k — Laivas

rija kuris iszplauke isz ezio
nais in Batuma su penkesde- 
szimts milijonu rubliu, likos su 
laikytas ant mariu per razbai- 
ninkus ir. apiplesztas.
laivas atplaukė in Batuna, da
vė apie tai žinia angliszkai pa- 
licijei, kuinai pasiseko siiymti 
kelis razbaininkus, bet pinigu 
ne rado. H

Kada

4‘priimti”. * 
neiszdris artintis prie Kauno, 
bet, iszkersto matyt paleido 
ganda spaudoje buk jie Kau
na užėmė.

Kun. Žilius isz Kauno raszo: 
‘‘Lenku suokalbiui priesz Lie- 
tuvas valdžia nenusisekus ir 
Vilniaus lenkai snapus nuleidb 
Siunczia atstovus, neva taiky
tis, 
ka?
Lietuvos:

Pavojus praėjo, 
musu situacija, susiartinimas 
su Baltijos Valstybėmis.
ir tolinus reikia laikytis, Sun
kiausiose valandose pagelbėjo 
mums Anglija, paskelbdama 
de facto Lietuvos neprigulmy- 
be.

Apie slaptąsias lenku orga
nizacijas. Lenku redo buvo 
insakyta Lenkams Lietuvoje, 
Paryžiuje ir visur-kur kitur 
skverbtis inLįetuviu organiza
cijas, griebti kuo žymiausias

Kokia ežia gali būti tai- 
Kraustykites lauk isz

TAUTOS FONDO
VALDYBOS ANTRASZAI.

fszgelbejo,

lo

Itfl >

Uis Eminence
James Cardinal Gibbons 

Honorary President, 
Baltimore, M’d.

Kun. K. Urbanaviczius, 
Prožid6ntas, 50 W. Sixth St.

So. Boston, Mass.
B. Vas^kėvięziute, Vice-Prez. 
71 Warwick St. Newark, N. J. 
Kun. A. Petraitis

105 Maip St.
B. V. Vaisznoras, 
1514 Carson St. Pittsburgh, Pa 
K. J. Kruszinskas, Sekretorius 
456 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Kun. F. Kcmeszis, kasos glob. 

381 Westminster Ave.
Detroit; Miolp 

khįos gl6Mjašj 
2016 Sarah St.;

Pittsburgh, Pa.

J' Grajauskas,
* c

Vice-Prez.
Athol, Mass.

kasierius,

i

savaite 
esmi

Valdžia, kad siustu Amerikon 
real i- 

Pinigai Lietu
vai baisiai reikalingi, 
va skolų neturi, bet 
dabar nėr.
ri leisti Stock holme, 
kuomi mokėti už leidimą.

Siuntimas Komisijos Ameri
kon užsitraukė vien del kriziso 
ministerijos. Suformuoti Koa- 
licijini Kabinėta nesiseka, tai
gi reikes maiszyti.

Asz jau ketvirta
kaip Kaune pakviestas 
iszaiszkinti Amerikos lietuviu 
suntikius. Tikrai, jie ežia apie 

lietuviu padėjimą 
Dvi ar trys 

stambios klaidos jau yra pada
re del tu nežinojimu.”

Lapkriczio pirmoj dienoj ga
vom kablegrama isz Rymo nuo 
Narjausko, Lietuvos atstovo 
prie Apasztaliszko Sosto; jisai 
pranesza: “rr 
pits Szventaji Tęva 
lio menesio.”

Su sziuo praneszimu 
generolo 

galva Lietuvos Mi-

Ameriko 
mažai ka žino.

Turėjau audcncija
29 d. Spa-

siun-
cziaine fotografija 
Juododžio, g .7 .. 7 
litares Misijos Amerikoje. Fo
tografija nuimta pulkininko 
uniformoje, nes jisai tuo laiku 
buvo dar pulkininku, bet jam 
beesant Amerikoje, sziomis die 
nomis pasiekė mus praneszi- 
mas kad Lietuvos valdžia ji 
pakiele in brigaderius genero
lus,

Gen. V. Juododis yra Lietu- 
generalio sztabovos Armijos 

nariu.

1
mw ...............

S Prince casimie-R Lubomirski

Pirmutinis Lenku ministeris pribuvo ana diena 
Valst. rūpintis lenkiszkais reikalais.

*
<

in Su v.
Juom yra kuningaiksz- 

tis Kazimieras Lubomirskas, kuris yra sąnariu vienos isz se
niausios lenkiszkos szęimynos jižbaigda^n^jjpoį^Ja, J£roka-
vos, VredniTufti* If Paryžiaus uni versi tetuodia.

Isz Lietuvos
Kun. Bartuszka iszbego isz 

Kauno. Ketina pribūti in 
Amerika iszsiteisinti (!)

Kaunas.— Pabėgės isz Kau
no in Sasnava ir negalėdamas 
tenai ilgiau slapstytis nuo Lie 
tuvos valdžios Gabrio 
tas ’ ’
Vilkaviszki. 
trukus iszvažiavo in 
rija Rugpj. 29 d.

Bartuszka sakėsi

Bartuszka
“agon- 

iszvaziavo in 
Czionai ilgai ne- 

Szveica-

neužilgio 
važiuosiąs Amerikon ir 
nai bandysiąs iszsiteisinti.

Szitas žinias papasakojo V.
Vaszkas.

Nemakszcziai.
Raseinių anskr. —

czio-

Musu 
miestelis sziais metais buvo pu 

Bet dabar jau

SALDUMYNAS 
CUKRAUS.

VIETOJE

Chemijos

1
M

I
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J. J. Bielskis,
Bostone iszeinanczio 

savaitraszczio, vadinamo “San 
daru”, redaktorius kolioja In
formacijos Biuro vedeji už tai 
kad jisai, paduodamas sarasza 
priimtu kolionijose rezoliucija, 
prasze jog Sen. McLean inesze 
Senatan rezoliucija isz Water
bury, Conn., nuo Lietuviu Tau- 
tiszkos Lygos, skyriaus 11. 
Minėtas redaktorius tvirtina 
jog turėjo būti “Lietuviu Tau
tine Sandara.”
... Turime pažymėti jog mes ne
turim teises organizacija var
das mainyti, vadiname
kaip .jos savi užsivadina. Mine- 

organizacijos rezoliucija 
paminėta 
cord ’
“Local Lodge 11

- - - V • •

vietas ir, jei negalima jas vesti 
in prapulti, tai bent disorgani- 
zuoti, ardyti. . . Lietuvoje 
prie minetuju Lenku organiza
cijų prigulėjo vien lenkai ir su
lenkėjo Lietuvos dvarininkai 
(ne visi). Isz tikrųjų lietuviu 
ežiu žinomi tik du: (1) isz Di
džiosios Lietuvos (Gabrys) ir 
vienas prusu Lietuvos (Afice-f 
ris Lietuvos armijos Auksztuo- 
laitis), Szis paskutinis tupi,.,

ardyti. . .

Selyklu cukraus sirupas yra 
naujas saldumynas, kuris pasi
rodo tinkam iausiame momen
te, kad palengvinti cukraus 
trukumas praneszti, taip sako 
Suvienytu Valstijų Žemdirbys
tes Department o,
Biuro ekspertai, kurie daro ti
ri ne jimus, kad surasti cukrui 
užvada.
cukrinis sirupas yra saldus, 
bet jis yra ir skanus, panaszus 
savo skoniu in medų, ir tas pri
sideda prie jo vertes vartojant 
vietoje cukraus.

Nors selyklu cukrus 
bai senai žinomas chemistams, 
teeziaus, jo iszdirbyste komer- 
cijines skales tik dabar tepra
sideda, 
jo iszdirbyste.
kuinas pratiesė kelia ji parda
vinėti, ir dabartines prohibici- 
jos instatymus duoda progos 
panaudoti medžiaga ir maszine 
rija, kuri yra reikalinga jo isz- 
dirbimui. Selyklu cukrinis 
sirupas yra 
paežiu grudu, kaip ir alus, ir 
gali būti padaromas isz kuku
rūzu ar bulviu ar kitokiu augai* 
lu turineziu krakmolo.
žiai, kuri epirma buvo vartoja
mi alų daryti, dabar bus isz ju 
galima daryti selyklu cukraus 
sirupą.

Netik, kad selyklu 
sirupas

jau la- J

Du dalyku paragino 
Cukraus tru-

sian sudegęs.
baigia atsistatydinti.

Turime paczto skyrių, 
ventojai labai paczta patenkin 
ti, nes dabar jau regulingai 
ateina korespondencija, net in 
antra diena isz Kauno. Galima 
ir laikraszczin instaigoje nusi
pirkti.
Vokiecziai užmusze Sziaaliu 

gim. direktori. — Medžiai 
ir j e vai iszgabenti isz 

Lietuvos.
Kaunas.— Gyventojai tu Lie 

tuvos apskrieziu, kurios užėmė 
lenkai, supranta, 
valdymas rciszkia

Cl v-
A

Selyklu 
padaromas isz tu

Mie
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kad lenku 
sugry žinia 

dvarininku vieszpatavimo ir 
žmonių pavergimo. Lenkai to
dėl numano, kad jie neilgai te- 
instengs laikytis Lietuvos že
moje, ir dėlto gabena isz jos 
ukiningu javus ir kitokias me
džiagas. Buvusioje Suvalkų gu 
borui joje, kur tukstaneziai ūki 
ninku instojo iii savanoriu ar
mija, buvo sukilimu priesz len- 
kiszkus prispaudėjus.

Kitas pranoszimas isz Kau
no sako, kad Sziauliuose i n vy
ko apgailėtinas atsitikimas. 
Vokiecziu kareiviai, kurie sto
vi tenai, užpuolė lietuviu gim
nazija; užmuszta gimnazijos 
dirketorius, koletas mokytoju 
iT mokiniu. Delei to prasidėjo 

^^l|ard^mas,

taip

tos TELEGRAMAI.
“Congressioal Re- 

rugsejo 26 d., teu sako:
“ ■ , lLthuanian

National League of America.
J. J. B.

Bolszevikai žudo visus ponus.
Ryga. — Bojszevikai nužudė

baronu Wermehi ir jojo mote-
, giminaite Anglijos lordo 

Ar.nintslead, kaipo ir kitas žen- 
klyvas zypatas, už ka dabar tu- 
ros ątsukyitii Padai in viena me 
taj UJiko isz^udo apįo 362 ypatų 
paeinanęziu isz augszto gymi- 
MKh - ___

ria

§ Chicago.— Daug Ittilu isz 
važiuoje isz l_____
pa nes kaip sako: 
nėr darbo, go home.

i

§ Loudon.— Generolas De
nikinas nuo Oct. 17 lyg 27 pa
ėmė in nelaisvia 35,000 bolsze- 
viku. Visos divizijos pasiduo 
da arba buna paymtos iii nelaia 
via.

ezionais in Ėuro- 
ner alaus,

Vagei§ Pottsville, Pa.— 
suriszo paezia Jokūbo Kanoky 
ir norėjo pakart idant parody
tu kur paslėpė $600. 
likofe sužaista*

J

Motera 
.1 .1 mlt
f

j. A’
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Ik KAS GIRDĖT to kvailis, — tokia liuosybes 

ne turės, vis po kitu tu būti turi.
MIESTAS MIRTIES.

■ii'^i
Daryk žmogau ka nori 

jog

w ■ ’
1

, bet 
neužmirszk, jog “ramybes” 
Amerike gerti negalėsi. Blai
viu inkiszki kvailei atome ame- 
rikoniszkn laisvia žmogui. Yra 
t ii politikiszki szliaužei kurio 
dangstydami blaivybių, geidže 
1 įvaldyti žmonis po savo val
džia, o po tam apimti valdžia 
ro savo kontrolių.

Laikrasztis “Saule” gal tu
ri daugiausia skaitytoju Lie
tuvoje ne kaip kiti luikrasz- 

Nuo kada karo užsibai
gė (o’ir priesz kare) siunezia-
mo suvirszum tūkstanti egzem- 
ploriu in Vilnių, Kauno, Su
valkų ir Grodnaus gubernijos.

czei.

I
I

Minksztuju anglių straikąs 
lyg sziolei eina malszei, dauge
lis nnglekasiu ne nori straiko 
i r sugryžineja prie darbo nes ■ > ■ . . ♦ *

s
ta?

■

I' . *

a

turi iszmaityt savo fezeimynus 
laike dideles brangenybes.

Ant straiko iszejo suvirsZum 
(' >5,000 nnglekasiu^mokaneziu 
j v. savo mėnesines randasi 351, 
(>87; kasyklų sustojo 4,167; per 
sanvaito iszkasinejo 11 milijo
nu tonu anglių; unije turi ka
soje 15 milijonu doleriu ant su 
szelpimo straikieriu, bet jeigu 
straikas tęstųsi menesi 
tai piningai iszejtu.

.Jeigu st ni i kas greitai ne bus 
užbaigtas, tai valdže ketina už 
yniti po savo kontrolių.

Didesniuosia miostuosia dva 
siszki visu iszpažinimu isz 
drauges su palicije daro nakti
ne medžokle ant naktiniu val
katų o katra sugriebs neturi li
te 18 metu, 
stuns in nartui pataisūs lyg ne
pabaigs 21 metus, o jeigu 
tvers porele tamsioje vietoje 
tai kad ir bus metuosia, 
ojti in slaistas.

Tai mat, szlapnoses, tokios 
prisivirete koszes, vehik vaka
ras apie namus triūskyte, o po 
užkaborius nesivalkiokite.

be jokio parduno

nu-
r

turės

visur gerai už-
laiko,

Geri laikai, 
dirba, bet vis tiek neuždirba 
kiek žmogus su szeimynelia 
reikalauje, ba viskas 
tiszkai pabrango, jog
bias turi viską atiduoti.

Priesz keletą metu, 
ne tiek uždirbdavo,

nesvie- 
uždir-
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Konia visas miestas iszmire, 
užlaikymas kasztuoje 1000 
rubliu ant dienos, 
mas per suszaudima. Bai

sybe neiszpasakyta.

SAULE
i j * L i > j ' ■ ■ • * i ' i ? -1 >' .1. ‘Į1J- .-M..,.,*.., —-

toju bet szeszeliu vos slunkio-
, gyvas-jancziir su kibirlęsztėlia

Gydi-

Dziennik Pow-

ežio iszbodejusiftrti kimia. V'te- 
kas mirszta boteževikisžkoje 
Hostapileje, Gyvūojė da vil
tis tame Mirties,mieste, jog kas
Hostapilojo.

Laikrasztis “ 
szechny,” iszoinantis Varszavo 
raszQ4apie Petrogradu 
ežiai

Petrogradas yra iszmites ap
sakinėjo tūlas rusas, kuriam 
pasiseko isz tenaitines peklos 
isztrukti.

sekan-

tokis ntėis ir ižgialbes juoš isz 
letenu bolsževikiszkos valdžios

vuinvi nvviuii/jnn/j 
vinto ir lygybės,takia bolsze- 
vikai prižadėjo Rusams!

K A RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.

Sztai vaisei socigjizmo, • so-

*

Puiki rusiszka 
lapylo susidedanti isz 2,500,000 
gyventoji^ ^pasiliko bolszevi-

SOS-

I

i1

, .... ■ ' * ’

mus viską arklius, karves ir ki
tus gyvulius, o paliko tik viena 
kumelė, mamule su sesute isz- 
vede viena karve in gives kuria 
apsaugojome nuo ju letenu, žo
džiu fricai paėmė, viską, o ka 
negalėjo su savim pasiymti, tai 
sudegino.
sū iždegino, Juda i ežiu
ežia, Kilupiai, Pagausantis, Ka 

ir Argiola 
seselių A.

Žiuraieziute likos suszaudyta 
per tuosius szetonus ir sudegi- 

Brolis

Mistinu kaima vi- 
bažny-

'J \

K 
•I J

»l

ralgiris, 
iždeginti.

Rugienei 
Tavo

4
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‘Žmoviie 'kasosi galvą, 

kad palengvint niežėjifhą. 
KaejmaM pasidafef papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 

visi kiti tą žino.
Vyrai ir moteris kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

- r

?\ žino, kad jam niežti, ir

Ii 
daugiau jiicžčjlino, kasjinosi/plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

Jie u jp s*
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, i 
Paskui tik retkarčiais stndlgjrmas galvos apsaugos jų nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. 1 ’ • j

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. į 
Ji nesugadins nęi jautriausios odos. Jus negalite apsieiti bc( 1 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. '■

Jus aptiekininkas parduot; jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jum*? tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto | 

-F. AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadway, New Ycrk

įvykstančių nou pleiskanų.
JHt U iy Tv jp « 

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.f ------- ■ •
nų atsinaujinimo. i

•p «* • V * 'V* » * « "

Ji nesugadins nęi jautriausios odos, jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 

markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

i

Viktoi •as 
i n va i ska

no triobas. 
gervalei . pasidavė 
Buvo Kaune o dabar Dvinske 
franto kur plaka botezovlkust 
Brolis
nuo i________

men. mires, du kiti vyrukai.
> 1 

Alfonsas par- 
kar i nomenes, 

dabar tarnauja^ Lietuvos ka
riuomenei už kuopos vada. Pa
ežerių parapija atskirta, klebo
nas kun. Brundza. Tuorn tarpu 
Lietuvoj butu ramiau, bet su 
bolszevikais ir lenkais kariau
jama, jie taip puola ant Lietu
vos, kaip muses ant medaus, 
bet Lietuvos kariuomene stip
riai atlaiko.

• i

Agota Linkevicziute So.Bos- 
ton, Mass, gavo laiszka isz 
Jogoniszkiu, Paežerių valszcz., 
Szakiu pasztas.

Raszo kad sveiki, 
mires, dodo kovo 
Gyvenas neblogiausia 
neiszdegintos. 
gryžes isz rusu

I

Žiimrąįeziukas įniro 
užtrucinto^ Snapso ir da 

Totą mirė, 
o 

Jonas Adgalainis ir Antanas 
Virszilas da nesUgiyžp isz ka
ri u menes, giiį^ųyd* ?»•

Bolszevikai biivo arti'jKtiuno 
bet likos atstumtais lyg Dvlns- 
ko, kur dabar ir brolis Vikto
ras randasi, bet te volei dabar 
labai nerimaujo ir rugoje,, jog

priverti- 
despotiz- 

gy- 
Ant 

miesto kabo smarve mirties o 
nelaimingi gyventojai mirszta 
visom szeimynoms. Skaitlis 
gyventoju nupuolė nuo 2]/> mi
lijonu lyg keliu szimtu tukstan 
ežiu. Sztai vaisei kuopos 
zdraicu, provokatorių, žadinto 
ju, apgaviku, politikiszku 
puveliu, tautiszku isztramu 
valkata ir kitu iszmestu ant 
revoliucijos.

Visi gyventojai

kiszka fabrikti bado
Dėjimo, žudinseziu 
Ino, kankinimo žmoniszko 
vasezio ir sunaikinimo.

Skaitlis

Petras
A

Sztai

tautiszku
su-

1

triobos Jonas Budzinska ūžmusze 
1

riuinenes, gailavo

juosius ant senatvės apleido i

a-------- ---- 1 1 ■ ‘ __________ ___ ■>.»' AllADlSZKOS ISTORIJOS
f]

lakstantis Naktį
irVena
> . .......... .

In trumpa laika, vienos san- 
valtes, iszsluntem daugybe szl
tu Knygų In visas szalls 
Amerikos, ir visi kurie aplaike 
szita Puiki Knyga prisiuntė 
mumis padekavones.

$ 
t

Pulko apdaryta Audekliniais 
Isz margin tais Virsmais, 
dūmas Knygos G%x9l4 coliu. 
150 Paveikslu

Dl-
io ir 

nuėjo in kare mirttek jieszkoti.
Jeigu mielas brolužėli atva-i 

žinosi in tėvynių, 
mums sūnaus suhu arba dukte-

i 704 Poslapio

Juos greit parsiduoda todėl 
nelaukyte ilgai bet prlsiuskyte 
mums $2 o Knyga bus jumis tuo
jaus iszsiusta. Mes užmokamo 
nusiuntimo kasztus. Mes tikrai 
gvarantlnam kad ir jumis 
patiks.

W. D. IJ0CZK0WSKI-C0
Mahanoy and A Street, 

MAHAN'OY CITY, PA.
— o M* 1 A

tai parvežkPetrogrado 
yra apsodintais ant smert. La
vonai ant kapiniu yra nepalai
dotais. Ant kapiniu galima 
matyti tokius atsitikimus. Mo
tina nesza su paskutinėm pa- 
jiegom graba, (kuri paranda- 
vojo už szimta rubliu.) savo 

Krinta 
po jiosios sunkenybių ir meldže 
stovinezio ginlnazisto prie ka
po savo teVo, idant jiai prigial- 
bėtu.

Negaliu, nes pats neturiu 
pajiegu, pats esinu kandidatu 
in kapa”, atsako 
balsu studentas.
... Ne tik žmonis mirszta Pet
rograde, bet visas noras gyvas- 
ezio. Laikrasztis jok is nepa
sirodo, tiktai draiskalai bolsze- 
viku. Strytkarei ėina tik kėlės 
valandas ant dienos, o už par
važiavimu reikė mokėti po !/•/> 
rubli aus.
eina, 
randa.
vos yra tokiam padejimia, jog 

Fab- 
dirba tiktai

u9.žmonis 
o ir links

mesni buvo ir tiek nebedavojo, 
kiek tebyriame laike, 
dien doleris yra vertas 
puse kiek priesz kare.

Amerike yra 
o ir geru vietų,

Marcele Palaikiute, Dayton, ri, tai nors ant senatvės ture
li no

K 
rL

iatsibuvo
Willi amas

sivede su

r

Szia- 
konia

Simus Lind-

del vienas 
O kad jaunesnis Lind- 

todel senas

Mihvaukee, Wis. 
akyvas szliubas.
Lindsay, 79 metu amžiaus, ap- 

pana F. Dewey, 45 
metu, tikra sesere šunienos pa
nics Lindsay.
say jo apsivedė su viena pana 
Dewey, o tėvas su kita seseria. 
Arba dabar tėvas ir sūnus pa
siliko szvogeriais 
kito.
say jau turi aunu, 
Lindsay pasitiko dabar tėvuku 
ir dede tojo kudykio seno Lind 
say pati yra diediene ir bobu- 
ke del tojo vaiko. Jeigu senas 
Lindsay susilauks sunu, tai 
jaunas Lindsay bus del tojo ku 
ihlcio dede ir broliu.

vietos invales 
nes Lietuvei 

apie taisės vietas nežino, — 
mano, 
jos, — kietosia ir 
šia anglysią, geriausi uždarbei 
o szoip niekur ne yra teip ge
rai.

Oj, yra daug geresniu vietų 
ir uždarbiu, kur žmonis tiek 
neprisitersioje ir daug geriau 
gyvena.

jog pakrasztines valsti- 
minksztuo-

vienatirtes
szimta 

dukreles.

Ohio, gavo laiszka i 
Mariampoles apskr., 
gub., Igliaukos par., 
kaimo. Iszskyrus

ne-

4 4

drebancziu

paraszysiu.

g>- 
už

Lėkiojimas areoplanais pa- 
ymn nemažai ą.uku, nes nuo 
pirmo Sausio 1918 meto lekio- 
jimas kariumeneje paome 392 
geru lekiotoji!. Isz tojo skait
liuos tik 40 atsitikimu buvo 
nuo netinkamu maszinu, per 
nupuolimą maszinu buvo 47 
mireziu o 15 žuvo nuo eksplio- 

ir užsidegimo
Tiejei ka leke saugiai, iszsi
gialbejo nuo mirties.

ZiJU

nes

maszinu.

Po visa Amerika daroma 
stengimai idant užvesti papra
timu vadyti vedusi vyra 
ter”

“Mis- 
o jauniki paprastu vardu 

ir pravarde, idant galima butu 
atskirt vedusi vyra nuo jauni- 

Taji invedima stengėsik i o.
užv’esti moteres, nes sako, kam 
mus turi vadyti “Misis” o jau 
na mergina “Mis.” Tegul ir

4 l

“Mis.
wrai buna atskvrti.*

Misis
1 >

Labai tankei aplaikome gro- 
matas nuo musu skaitytoju su 
užklausymais apie 
kompanijos ar yra geros ir ar 
galima joms užsitiketi, kokias 
garsiname laikrasztije, ar gali
ma per agentūras siunsti pinin 
gus ir t. t.

Tokie užklausvmai 
redakcijai daug 
ergelio

visokes

duoda
nereikalingo 

ir negalime kožnam 
atsakyti per gromata kas ki-
ezasr toid klrinaynio.

Kožnas skaitytojas 
atsimyt, jog

privalo 
“Saule” ne kitas 

kokis laikrasztis ant svieto 
gali užtvirtyt už teisingysta 
visu kompanijų kokios apgar
sina.
sokius apgarsinimus, užsitikė
dami jog paduoti apgarsini
mai yra teisingi — laikrasztis 
negali atmesti apgarsinimu ne 
isztyrineti juju teisingumą.

Bet jeigu rėdaktoriš dasi- 
pranta, jog apgarsinime duo- 

apgavysta 
apgarsinimo nepri-

Saule
rį e

Laikrasztis priyma vi-

dasi matyt kokia 
tai tokio
yma ir duodu apie tai žinia vai 
džei.

Ant galo patis skaitytojai 
turi iszminti ir gali patis dasi- 
prasti ar apgarsinimas yra tei
singas ar ne.

galo

Žmogus be mokslo ir girtuok 
lis, tai yra didžiauses ant svie-

hk-x ax ■■ ■at : f

Lietuviu Ameike politika ge 
riausia, tūnot malszei ir žiūrėt 
darbu labiausia, 
dorybes mokyt ir

Vaikelius 
prižiūrėt, 

daugiau nereikia nieko norėt.

Visi geri skaitytojai puikia 
dovana per Kalėdas aplaikys, 
katrie “Saule” 
už iia užmokės.

Nedeliomis visai ne 
Anglių ir malku nesi- 

Vagonai ir lokomoti-

užsiraszys ir v

Lietuvei ezion no ilgai duros 
kol da seni atejviai gyvuos. 
Kada senesni pradings, tada ir 
lietuvyste dings.

Tai yra teisybe.
dien lietuviszki vaikai sarma- 
tinasi terp saves lietuviszkai 
kalbėt, o ir su tėvais negali ki
taip susikalbėt kaip 
kai.

Jau szia-

anglisz-

Ne dyvas, 
tu vystės gaivyti, 
tauziję apie lietuvyste, tai kad 
tiktai nuo vargszu Lietuviu pa 
sipelnyt.

Jeigu Lietuvei apie taja ap
maudą suprastu, tai ant tokiu 
apgaviku būda surastu.

ba nėra kam lie- 
o jeigu kas

Tie,jei, katro apie liuosybia 
szauke, tokie tankiausia kitus 
in nelaisvia traukia.
sziai kaip bolszevikai Rosijoj, 
isz pradžių garsino liuosybia 
ir rojų ant žemes, o kada viską 
apžiojo, pradėjo savo draugus 
szauti ir karti.;

Pa nu

negalima juju naudoti, 
uždaryti,

teip, jog prie kožno darbininko 
stovi holszevikas su karabinu. 
Taigi koki rojų bolszevikai 
prižadėjo savo draugams!

Kromai uždaryti, 
listai pasidalino tavomis. Kup- 
cziu nesiranda ir negali būti. 
Kas nori pirkti alaveli, turi ap- 
laikyt pavelinima savo de- 
szimts virszininku, o pagal so
cialistu tiesu, tai alavelis kasz- 
tuoje szimta rubliu. Negana, 
kad tasai alavelis likos povog- 
tas, 
Uredninku iddnt parduoti jin 
pagal tiesas Socialistu.

Privatiszka kupežista val
gomųjų tavoru yra uždrausta, 
visi gyventojai yra priverstais 

‘(obszczestwiennych 
” kur pietus suside

da isz J/2 svaro maiszytos duo
nos ir kokios ten buizos. Svies
to, cukriaus, pieno, žmonis nuo 
senei nemate. Jaigu kas mai
tinasi namie, pirkdami maista 
paslėptai tai buna baudžiami 
kalėjimu o ir mirezia per 
szaudima.
mas kasztuoje tūkstantis 
liu ant dienos.

Vahdenio stubosia ir elektri
ko nėsirailda.
mu yra užkaltais^ Mieste raū-

r i kai

rojų

nes socia-

Negana

ne teip kaip ymsi-

Nuo Naujo Meto valdže pra
dės suraszineti gyventojus Su
vienytųjų Valstijų, o kuri daro 
kas deszimts metu. Atėjnanti 
metti suraszines kožna tauta 
atskyrium,
me ant paveizdėk, jeigu esi Lie 
tuviu, tai reikėjo ūžraszihet, 
jog paėjo isz Bosijos. Atej- 
nanti meta užra'szys Lietuviu, 
jog paeina isz Lithuania, Len
kus isz Poland ir 1.1. ’ Neuž- 
miszkite idant del suraszyto
jaus pasakyt, jėg gimėt Lit
huania ir daugiau nieko. Ant 
klausymu turėsit atsakinėt, 
bus apgarsyta vėliaus.

atsakinėt

REIKALINGA— Didęlia dirbtuve yel- 
kalaiija pardavėju, drapanų, panezaku, 
Bzlcblu, jeku Ir del pardavimo marš
kiniu, apatinu andaroku, tiesog In na- 
niua. Raižykite o gausite aempellua 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. (adv)

..j ;, ■* i 4 - .a--

tėvu 
Suvalkų 
Gabvos 

inpatisz- 
kus dalykus szta ika raszo:

Savo vargu ir nelaimiu 
galim apraszyt tik mažai ku 

Vienuolika nede- 
liu buvom iszvaryti isz savo na 
mu,atris nedelias gyvenom 
rioj (miszke), asztuonias
Szeszupes vokiecziai iszvare. 
Kaip girioj buvom vokiecziai 
užtikę viską atėmė: arklius, 
karves, avis nei vienas gyvulys 
mums neliko iszskyrus viena 
kate. Užmokei botagais. Mais
tą kasom in žeme, 
turim viena karve, 
liu,

Dabar jau 
pora ark- 

])rasigyventi, 
bte sunku gyvent, viskas bran
gu. Isz. laiszko. matosi, kad. vi
si gyvi. Meldžiu kuodaugiau- 
sia raszyti.

Hjiiszkas ayszytas 9 d.
1.919.

pradedam

rnas.r>

Isztrauka isz kun. Saurusai- 
czio laiszko, raszyta Bug. 
4919 mete Kaune: 

Į Turbūt, kad tik
irtart sugrįžti in Amerika dar
pirma žiemos, nes musu bran
gioji Tėvynė dar randasi pasi
baisėtiname 
nusvarstysiu
žinia vėliaus, tiiom tarpu pats
nesumanau ka daryti.
ku apraszyti tiesiog negalimas 
daiktas; tiek tik galiu pasa
kyti, kad tiesa ka kunigas Lau-

25

nepriseis

pa Vojuje. Jei 
sugrįžti duosiu

Laisz-

reikė užlaikyti szimtuS!
kaltis nupiesze, kad bado jau

gyventi 
stolowych •/

su-
Pigiailsias užlaiki- 

rub-

Daugelis na

dasi tifusas, viduriu li&bs ir no 
šine ir daug žmonių krinta nuo 
toslo^ arkliu ligos Lehgviau- 
šias budds gydimo ligoniu yra 
susZaudimas.
MitgriavUs.
todėl žmones griauna namus ir 
degina.

Kas da nemire isž nušilpne- 
jfrno ir bado, tasai niirszta nū'o 
szalozio. 0 kas iszsigialbejo 
nuo tuju tai gėunasi in areszta 

i už suma
nyta koki tėti nė vos prasikalti- 

Darbininkai yra baisei 
prispausti per despotišzka sa
vi ata. ‘ ;

Sztai pilie ko arti tris nįilijo- 
nai gyventoju puikaus 'miesto 
Petrogrado sumažėjo aMtalip 
likos tukstaneziii ™ ite

Stogai namu
Malku nesiranda,

szalozio.

ir,buna suszaridytas

ma.

r» f ! *

Taip

nėra, tik visokį vargai ir skur
das. , ,

Kaip lenkai insiyerže in Sei
nus, tai pirmiausiai jiėszkojo 
ir klausinėjo kunigo Laukai- 
ėzio, kad butu ji radę, tai be 
abejones butu ji pakorė, 
buvo lenkai intuže.

Tris lietuviu kunigus paėmė 
in nelaisvė: kun. Savicką, kun. 
DvarDauska ir kun. Lastauška. 
Melskitės už tuos vargszus kad 
likatu b ejavojaUs liuosi, mels
kitės ir už mane kafsztai, kad 
man Dievas siiteiktu iszminti 

griž- 
Lie- 

Lfebn dienu visiems,
Kun. P. Saurusaitis

, ‘ r. ■ ■ L 1 'f'' .

ka turiu daryti, ar tuojau
ti, hr ilgiau pasidhrbūoti 
vojo. :' . ’

Aplaike A. '<! Valatkeviczius, 
iNaugatūėlc; Cėnn., nuo savo šė
sntės Fraimisžkos Valatkevi- 
cziutes:

Sveikinti tave mielas brolei 
ir tavo tevelei sveikina ir Du- 
džiūgomė aplaike tfromata nti'o 

Mes ėsame ' sveiki potavės.
tai baišėi taVetebdtdd 'dū ik iiė- 
pralėidonfie visu vargu, betgi

• * * Ii'' L *■ '! ' ■ ia 'L I ii t 4 '• . • i, b U " .U .i' * m' ■

jau sugkyžome iri savo
. h. I I. v « t <• ' ' ’ it 1

prilikoih, tik iiekūrlos sienos 
fc' f f i • 1 ■ . 4 "C ■ Ji* \ w i < V

db“b kitos\triobbS Visai5
ginfo's. Buvome ii* hieš isžbe- 
gia in girres ir szihYct priesz 

rtvasarriij

vis jau dabar lirtksrrteshi ba 
' iidnio- 

iitte, k'a'd ir ne teip rMlom taip
> < i.« Vj 1 » < ' I J . < .K K. ..'.'Ak M a "

mn’gai ir duri& riiebtir

Velykite surii’yzėrtie
Imigentisi \____ _

nesiia-
sU'de-

sime pa tieka.
Daugiau nieko negirdėt, vis

kas malszu, pinigu da nesiunsk 
da tuom kart turime, tik neži
nome katrie geresni ir katruos 
pirma leisti, ar lietuviszkus ar 
rusiszkus ar prusiszkus.

Tiejei prakeikti fricai daug- 
gybe subjaurino musu mergei 
liu po visa Lietuva, bet ne vie
na tos prakeiktos sėklos nemy
li ir neaugina tuojaus po pir
mai dienai po užgimimui.

e

Atsitikimai Jaunos poros po 
vestuvių.

Kurie ne isz meiles apsiveda.

va

ba:

Atsimink greicziau

Pasakvk
sugryszi szi

Pirma menesi po vestuvių 
jauna moteris szitaip kalba in 
savo vyra: — Tai jau ir vėl isz- 
ėiiiif...

Pabūk prie manes nors
landele, taip man ilgu kaip tu 
iszeini.

Antra menesi. — Szitaip kal- 
Kad iszeini tai neužtrnk

ilgai, žinai kati man nuobodu 
be tavęs, 
namus.

Treczia menesi. — Sziandien 
gal sugryszi ankseziau namon? 
Ar taip?...
Ketvirta menesi.— 
man tikrai kada
vakara? Kad asz žinoeziau.

Penkta menesi. — Sziandien 
tai jau gal vėlai sugryszi?... 
Ar taip?...

Szeszta mėnesi. — Tau ne
reiktu taip skubintis 
Namai nepabėgs.
cziaus gerai reikalus atliktam.

menesi. — Ar jau 
tuojau iszeisi?.. Kad nesusive- 
luotum. Juk namus rasi ir 
vėlai

namon.
Bet ver-

Septinta

Juk namus 
jarejas.

ret kol jsz namu iszeina.
Asztuntaji menesi. — Kas- 

gi tau dabar; per dienu dienas 
per vakaru vakarus, namieje 
sėdi ir sėdi?.. Argi jau neturi 
nei kokiu iszeijimu?

Devyntaji menesi.

Nusibosta žiu-

Devyntaji menesi. —- Jau tik 
su tavim, tik ir negali,’‘Niekur 
neiszsivelka. Namuose krio- 
sži ir kr/oszi, kaip molinis puo- 

Argi jau visus reikalus 
Iszeitum kur po 

plynių vakarais, o mane negai- 
szytūm nuo inanb užsiėmimu.

Deszimtaji 
mane pabaigsi 
namie jė. 
veikti per lavė.

Daug-maž, yra tokiu kalbu 
jaunos moteries, kuri nėra isz-

das. 
pabaigiai t...

i 1 P L •r
lt

i

• \

\ A

Namuose krio-

menesi, r— Tu 
, be sėdėdamas 

Nieko asz negaliu

tikima savo vytai.
L ll'l l

i;j
j 'J'
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Sveikata Brangesne už Piningus
Kada privalote kreiptis pas specialistą? Tada kada jau buvote gydomi 

per kitus daktarus ir nebuvote iszgydyti — arba jeigu sergate ir da ne 
buvote pas joki daktarą, nelaukite bot atsilankykite in mano ofisą ant 
rodos, pasikalbėsite savo kalboje. Privalote paišeli apie savo sveikata.
Daktaras D. Wasserman per daug metu ingyjo stebėtina pasiseklma 

gydime ilgas vyru, motoru ir valku. Jisai peržiūros jus dykai ir duos 
gera rodą. Atsiszaukite in jo ofisą o duos jumis patarlma kas-link juso 
ligos. Tukstancziai kurie buvo nciszgydoml, gryžio prie sveikatos per 
naudojima mano naujausio Ir geriausio elektrikos aparatus, kaipo ta! 
“Vibratos" ir "Wall Plato” High Frequency” Static Machine” lr X-Ray. 
Asz. teipgi naudoju naujausias gyduoles ir'vaistus del gydimu. Asz aplal- 
kiau geriausia pasekme kronlszkuose ir krąujo Ilguose. Skaitykite: Szita 
gazieta jumis vertes turi $2, jeigu atneszlte su savim in mano ofisą ir 
imsite mano specialiszka gidyma. Nepamlrszkite ka duodu rOda dykai ir 
pg7,?vnlpaYP4u. dyjcag., AtsnąnKUsiejĮI perslkanuos per daugybe dėkingu 
pacljentu.

Dr. WASSERMAN
Telefonas, Spruce 17C>«.

1335 ARCH STREET. 
PHILADELPHIA, PA. 

Vnlnn.loK: 10 lig 12, 2 lig «, « llą 8. 
ocdeliomh ir Sz'.'Tieziiios 10 Up 2:00

AR SERGATE RHEUMATIZMU?
Jeigu sergate Rheumatizmu o Jumi jokios £yduol€s ne gelbljo parsitrauki! URSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMATIZMO. (gerti). Prėke užbonką .....................
URSUS LINIMENTAS NUO RUEUMATIZMO. (tepti) Prčkč........ .............
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prfckč.......
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina Miprins plaukus. PrikB. 
URSUS SK1LV1NIS BITERIS, reguliuoją ir pravalo vidurius. Prčkč ...
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prčkč........ $1.50

Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų didelį Katalioįą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą, jo lygas ir pagclbą.

URSUS REMEDY > 
1ėO N. WELLS ST.; DEP. B 

1 » .1-1 J

>

....$1.50

....st.oO

....st.bo

....$1.50

....$1.00

CHICAGO. ILL.

Didelis Pardavimas

Už Fabrikos Prekes

r 1 JT F , * |

Fricai ateme^ nuo'
1 Iki v'.i *4

i
7,.

*
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Ain ftoAvii

1 ATI KODE LIS,

Jagu norite ausisaugoti nuo vagiu ir blogu 
žmonių tai nusipirkite viena isz musu revol
veriu, kuriuos parduodame už numažintas 
prekes. >

Revolveris No. 1 yra padirbtas isz geriau
sio plieno, vidutine didumo, 32 ir 38 kalibro 
ant 5 kulku, vertas mažiausia $15.00, musu 
preke tiktai............................................ $12.75

Revolveris No. 2. teip vadinamas kiszcni- 
nis mažo didumo, kuri galima nesziol kad ir 
brusloto kiszenije, pądifbtas labai grąžei, 
drūtas, 22 kalibro ant 6 kAlku. Vertas $9.00.

H DIENINIS, kuri 
reiko užsukti tik syki in 8 dienas. Pa
darytas druezei ir grąžei isz plieniniu 
luksztu, drūti vidurėi Ir gerai užlaiko 
valandas. Yra tai-labai parankus laik
rodėlis nes neręikę kožna diena už
sukti tik syki in 8 dienąs. Gvarantytas 
ant 20 metu. Niekur negausite gores
nio .laikrodėlio prie darbo. Parduoda
mas per kitus už $8.00 ir dauginus, 
musu preke draugę su gražiu druezei 
paauksuotu lencugčliu tik ... $05 
. , ................... y,.  R -i ... »

Musu preke tiktai .... $7.25 
Revolveris No. 3. gero gatunko, pa

dirbtas isz gero plieno, 32 ir 38 kali
bro ant 5 kulku. Vertas mažiausia $10. 
MuSu preke dabar tiktai . . $7.75

Prekes ant szltu daigtu yra numažin
tos Uk ant trumpo laiko todėl jagu no
rite pasinaudoti isz tos progos tai ne 
laukite ilgai bet raszykito ir prislus- 
klte 50c. rankpiningu ir koki daigta 
norite o tuojaus iszsiushne. Likusius 
piningus užmokėsite kada gausite th.- 
vora. Gvarantlnam užganedinima arba 

susugražiname, piningus. Tętaiyklte jagu prisiusite visus piningus drauge 
orderiu tai prisiusime da vlsiszkal dyknl puikus paauksuotus guziWus prie 

ireso:
PRACTICAL SAliRS CO. T21P N. IRVINO AVĖ

| mankietu. Todėl raszyklte tuojaus ant, ad

■in

1

b
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HUBtingimo, slcansuiu strėnose, yra greitai praAftlinainofc, vartojant

.Toign Mitpokolio nėra vidzlmženklio ikaro, Ui jis nėra tikra* ir jns tokioV

k
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„ “Draugą Reikale
j

Yra tik yionas Pnin^Expoltarig h* del jusu apsaugojifno, jis yra paženklintas

ANCHOR (Ik.a.ra.6)
neimkite. Visose uptiekoee tUe.' ir G5e. Taipgi gelnan gWurt pm iMirbCjnsč

F. AD. RlCMTBR & CO., 326-330 Broadway. Mew Vark
— -——------- ------ --------— . — . ,—.—

raumenų

PAIN-EXPELLEEI
“Draugą Reikale”

noituynoR, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiogą, daugiausbo jo noapeieina.
musu vmzbuženkliu

DepU 40. CHICXJGO, ILI t ~ - nU. A

o HA FACkEinBA
Silpnybės, paeinančios nuo porsidirbimo, pailsimo, sąnariu ir

a

* '■ j). -Pke.:
j J.fct VM ' • ■ 'f <

■J- a&ii'-:.



I 
j Apie mergaite su 

aukso plaukais 
Kuri verke perlais o 

juokėsi rožėmis.

neturėjo vaikti, 
smagumo kiekvienoje 
liūdo ir kiekvienoje

nes 
no-

Gyveno nelaimingi tėvai 
tai isz to 

dienoje 
maldoje

skundėsi Vieszpacziui Dievui, 
kad jn namas tuszczias, kad 
senatvei atėjus bus ilgu ir, ga
lu gale, nebusią nei kam akiu 
užspausti paskutinėje 
mo valandoje.

Buvo miszke mažute koply
tėlė, kurioje kabojo J)ievo .Mo
tinos paveikslas ru šuneliu ant 
ranku;
tiedu bevaikiai melstis, kad 
szx'Giežiausioji Pana Marija su 
simvletu.

Motina maloninga, pasi
gailėk musu, apdovanok mudu 
( 
vieni vaika, tarnausime 
kol gyvi busime ir garbinsime 
Tave lygi myrio valandos. 
Meldėsi taip per 
bevaikiai.

Tankiai atneszdavo laukiniu 
žolių su gražiais žiedeliais, 
puoszdnvo koplytėlė ir paveiks 
leli Panos Marijos szveneziau- 
sios.
puoszta 
veikslą uždegė 

tada

gyvenir>.

tai ten vaikszcziodavo 
bevaikiai

lidžiu džiaugsmu, duok mud- 
Tan,

dienu dienus

Karta priesz taip 
Motinos

pa- 
P»- 

jiedu tris žva
kes; tada jiedviem besimel
džiant pasirodė, kad Vieszpats 
.Jėzus prasiszypsojo meiliai, ir 
dėkodami Dievui ir Panai Ma
rijai, sugrvžo namo.

Iszklausytas paliko tųdviejų 
bevaikiu praszymas. Dievo M o 
tina davė jiedviem puikia dūk 

nc-

Dievo

o

teri, kokios niekas-niekur 
bemato ir nebematys.

Mergaites plaukai buvo auk 
siniai, jos akys verke perlais,
isz lupu, jeigu kada prasijuok
davo, bvre rožes.

Tėvai
si isz savo dukters: žiemos lai
ke,
tįiojaus isz jos lupu birdavo ka1 
tik pražydusios rožes;
labai mažai birdavo, 
aszaras

neapsakomai džinuge-

kaip tik ji prasijuokdavo,

perlai 
nes lieti 

mergaitei priežasties 
nebebuvo...

Aukso plaukus motina nu
kirpdavo ir nuneszufi pas auk
sininkus parduodavo, o už 
juos parneszdavo 
nigu-

Aplinkiniai žmones labai 
stebėjosi, o kaikurie ir pavydė
jo.

Vieno tepliotojo suims nu- 
piesze tos mergaites paveiksiu 
ir nesziojo po 
dv'damas. 
begalėjo 
džiaugti jos gražumu; 
norėjo tikėti, 
tokia graži mergaite gyva ..

Tepliotojas tvirtino ir 
rodinejo, kad tikrai yra tokia 
mergaite gyva ir pasak >jo, 
kaip jia padovanojo tėvams ><i

, szven- 
užtai ir 

angela;

parduodavo, o 
nemažai pi-

žmones

sūnūs

svieta visur ro- 
, ne- 
afsi- 

net ne
kart galėtu būti

Kas tik pamali' 
atsižiūrėti ! r

p^i-

vaikiams Motina Dievo 
cziausin Pana Marija, 
panaszi esanti in angela; kas 
jia gaus per žmona, tai tas lai
mes nomieruotus turtus.

Iszgirdo apie 
liepe paszaukti 
prasze parodyti paveiksią.

Pamatęs karalius paveiksiu, 
szoko nuo sosto ir vos tik neat- 

priesz ta
nuo to laiko karalius neturėjo 
ramios dienos nei nakties. 
T
vien verke ir dūsavo, net žmo
nes eme gasezioti, kad ju kara 

n esu si rg-

tai karalius, 
teplioto ja ir

siklaupe gražybe;

dienos nei 
faip karalius insimylejo, kad

gale iszsiunte isz savo 
vyrus,

liūs isz to rupesezio 
tu ir isz proto neiszeitu.

Nuėmė karūna nuo savo gal
vos, iręs jam galva spaude, nu
mėtė knraliszka ploszcziu, nes 
jam peczius svėre ir per dienas 
ir naktis priesz ta paveikslu 
stovėjo ir nežinojo ne pats ka 
daryti.

Galu
dvariszkiu vikriausius 
kad sujieszkotvP'ta mergaite ir 
jia, nuo tėvu iszprasze, atvežtu 
in Bostaplli, kad jis galėtu jia 
paimti sau už žmona (paezia.)

Karaliaus pasiuntiniai nuva 
žiavo ir atrado tėvus ir pasakė 
ko karuliub> reikalau ja. Paskui 
pas iuntiniKi paklauso: • • 

šžVcncžiaušlaMotina

SAULĘ
+***

*

NUDRASKĖ KAIZERIO KARALISZKA PAPUOSZA 
NUO KARIETOS.

i

N

Vokietije ne nori matyti jokio karalisz-

g

’1

Republikonįszka
ko ženklo niekur ir pradėjo jm sius nupleszineti visur kur tie- 
je papuOszai monUrkijos raminsi. Net ir nno karaliszkos ka
rietos knraliszka ženklą nupletze kaip ant paveikslo matonie.

Pana Marija, jums jia padova
nojo ?....

— Taip! Isz Dievo ir Panos 
Marijos malones mes ta (lukte
ri turime! m

Vežkite jia tuojaus in 
sostapili, nes karalius nori jia 

Laiminga 
mes

Historišzkas Tyrinėjimas Ame 
rikos Vyriausybes Santiku 
su Invairiomis Buvusios 

Rusijos Dabartinėmis 
Valdžiomis.

J

jusu

merga i- 
jau buvo likes

už paezia paimti! 
valanda, kurioje 
slenksti peržengėme!

Susirūpino gražios 
tęs tėvas, nes
naszliu ir su antra moteriszke 
apsivedęs, kuri taip pat turėjo 
(lukteri, bet tėvas savaja da
binu mylėjo, negu podukra.

Motes tėvas in szali rūpesti,^ paraszyt i
1nuėjo ir pasako savo dukterei 

kad pasirengtu in kelione.
Pamote ko tik 

piktumo ir užvydejimo, kad 
ne jos dukterei ta laime žadė
ta? ’

nepasiuto isz 
užvydejimo

— Kad tu nesulauktumei! 
— galvojo sau pamote, kol ne- 
iszgalvojo, kaip podukra nužu 
dyti, o savo (lukteri karaliui už 
žmona intaisyti.

Nuduodama gera esanti, pa
ėmė abidvi mergaites, insodino 
in vežimą ir iszvažiavo.

Važiuojant linksminosi 
juokėsi podukra, o ant 
kelio isz jos burnos by re
jai buvo taip linksma, tai]) jai 

, taip 
gražiu, kad ji nebegalejo atsi
gėrėti....

Invažiavus joms in
giria, pradėjo temti ir jau bu
vo nebetoli karaliaus rūmai.

Czia pamoto iszlupo akis 
podukrai, ir taip nematanezia 
iszmete isz vežimo.

— Žvėrių karaliene tu busi
o ne karaliaus žmona! — ty- 
cziojosi pamote ir važiuodama 
toliau svajojo, kaip czia pakisz 
karaliui savo dukterį iii 
podukros.

Vidurnaktis jau buvo,
Pasitiko 

juodvi karalius su didžia isz- 
k i line pas vartus.

Tarnas 
iszlipti isz

ir 
viesz- 
rožes;

pasaulis iszfode gražiu

tank ia

atvažiavo in dvaru.

vieta

kaip

priszoko pagelbėti 
vežimo motinai ir 

dukterei, o karalius nekantriai 
lauke tos valandėlės, kada ga
les prie savo krutinės priglaus 
ti savo numylėtąją, delei ku
rios tiek savo duszioje vargino 

tuoj 
kakta suraukęs

si. Bet kaip tik pamate, 
atsitraukė ir

f

ruszcziai drebąųęziu balsu su
riko:

(Tolinus Bus.)

Stebėtina Rluvftnia yla.— Su szlta yla 
galima talttyt czeverykus, plcszkes, 
malsziiB ir t.t. Siuva druczlai ir gerai, 
gteit kaip maszina. Preke bu 20 mastu 
sziaucziszko siūlo, 2 adatas Ir inatruk- 
ciJaH tiktai $L 7 yloa už $5. Satisfak
cija t gvaranjy ta, Qrderuoklto tuojaus. 
Reikalaujamo agentu. National Sales 
< o. 131. Sta. D. Box 90, New York.

Prof.

D. .C. ir

William Allen White, Epo- 
ria Gazette redaktorius, 
John A. Ryan isz Catholic Uni
versity, Washington, 
J. Henry Scattergood isz Plii-
ladelphijos priėmė pakvietimu, 
kuri jiems buvo pasiuntęs Lais 
vuju Tautu Lygos Sąjungos 
Ekzekutyvis Komitetas, kad 

i istoriszka sutrauka 
dabartiniu ir buvusiu santiku 
musu valdžios 
Rusijos valstybėmis 
szalinimo Caro laiku.
žiu riant in tai, kad propagan
dos ir kontra-propagandos 
yra jauezaimas 
noaiszkumas visuomenes opini
joj, kritiszkas ir bepartyvis da
lyku isztyrimas yra dabar ypa
tingai pageidaujamas.

White buvo Paryžiuje laike 
pirmųjų devynių menesiu Tai
kos Konferencijos ir Preziden
to Wilsono buvo iszriūktas vie
nu isz musu atstovu rengimo- 
joj Prinkipo konferencijoj. Dr. 
Ryan yra atsižymejes kataliku 
mokslininkas, ypatingai indo- 
maujantis paskutiniasiais lai
kais socialemis ir ekominemis 

redaktorių 
Review.

su invairiomis 
nuo pra- 

Atsi-

j r
pastebėtinas

problemis ir yra
Catholic Charities
Scattergood nuo senai indo- 
mauja tarptautiszkomis proble 
momis ir laike kares suorgani
zavo ir buvo pirmuoju virszi- 
ninku
D ra ug isz k o

Raudonojo Kryžiaus 
Rekonstrukcijos 

skyriaus Prancūzijoje.
Yra nemanoma, kad tas tyri

nėjimas girtu bolszevizma ar
ba jiegas,.kurios kovoja su bol 
szcvizniu Rosijoj, bet jis turės 
būti baudimas iszaiszkinti 
Amerikos visuomenei koki yra 
faktai musu viriausybes santi- 
kiuose su invairiomis grupėmis 
buvusios Rusijos imperijos.

-In vairus paklausimai lie- 
cziantis ta tirinejima turi būti 
siuneziami sziuo adresu, 
gue of Free Nations Associa
tion, 130. W. 42nd Street, New 
York City. Sąjungą bus dėkin
ga už ta medžiaga, kuri tame 
reikale bus jai suteikta.

baudimas

KUR BUNA?

Lea-

Antanas

TARADAIKA.

Daugelis žmonių rugojli hht tu 
Katrie pribuna isz anglcka- 

*’ sykiu kitu j
Labai gnspadines striunuzije, 

Už mažiausia nieką ružije.
Negali tokiu rtM burdo laikyti 

Turi su lazda iszvaryti^ 
Ba sako labai girtuokliauje, 

Ii didelei mandraujo, 
0 kaip sitsimusza,

Tai langus ir duris iszmuszh. 
Davaduos moterėlės tokiu ne 

’laiko, 
Tito jaus nuo burdo iszvaiko.

H

)

#

Vienam pleisia buvo batukas, 
Bet ne kas,

Tikta juoku Buvo invales, 
Ne vienas ilgai paminės. 
Diena da szeip teip buvo, 

Nes iii vakura fain musztine
I

Susirėmė lietuvei ku lenkais, 
Mozūrais ir pučais.

O kild lietuviu mažiau buvo, 
Tai nuo “braciszku” pusėti

nai gavo,
Katrie kietus skrybKus tū

lojo, 
Tai in skutus suteszkejo, 
Nereikcjo namon neszti, 
Turėjo in szali numesti, 
Kad tai tik butu trukus skry 

bele, 
Tai nieko, nes truko ir mokote.
Ir szinndičn nevienas dejoja, 

Su kiaura galva linguoja,
Badai sveczei ir piningu su

dėjo,
Už tai czesni puiku turejb, 
Ne giart ne valgyt imt stalo 

f nestovėjo, 
Tai nevienas no< btirrioj nieko 

1 1)1 neturėjo.
O bai gali/

Kaip žmonis teip padaryti gali 
Jeigu teip kiauliszkai apsieina

Sudėti piningai in kiszenin 
nuejna.

Mano ^kaimynas 
Kalvinskas pheina isz Vilniaus 
gilb., Trakti apskr., 
jadgal gyveno Philadelphia, da-
r> keli metai

Praszau alsi-bar nežinau knr.
szaukt ant adreso:

Av.x, Mart. Melkevi,ezį,us

atsibuvo,

# # I #

Mizureje yra burdingioriu
Niekam tikusiu, 

Vienas bjaurias žiotis turi
Nosi augsztyn

y

y 

kele kreivai 
žiuri.

Ir da to negana 
Užmuszimu

SIN FEINAI BUVO PRIEŽASTE SZITOS NELAIMES.
-j, , II , M
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Arti Navano, Irlaudijoj, Siufiniecziai suardė geležiuki Ii per ka 
in grubia, padarydami bledes ant 150 tukstaiicziu doleriu.

ISZ KARES APSAUGOS 
BIURO.

Sutinkant Pinigyno Sekreto 
Kares Biuro Direkto- 
iszleistuoše 

muose suteikiama

riui, 
r i aus nusprendi- 

lengvesnes 
sanlygos atgal pristoti prie ap- 
satigos kuri buvo panaikinta
arba suspenduota.

Pinigyno Nusprendimo 47 
►oil' 

mene-1 ’ -
provizijos yra paliktos.

jtt yra duodama 18
siu laiko nuo paliuosavimo isz' 
kariuomenes, kad atgal pristo 1 
ti prie apsaugos, 
tiktai

užsimokant
2 menesiu premijas už, 

visa apsaugos,

saugos, kuria jis nori atnaujin
ti.

Paleistieji vyrai užsimokėjo 
už savo apsauga iki liejos 25 d. 
1919 m. kuomet buvo reikalau
jama užsimokėti tik už du me
nesiu, padavė Biurui raszytas 
aplikacijas gali visas permokė
tas premijas kas virszum dvie
ju paskirti už busianti mokesti. 
Pav. jeigu mokesnis buvo užsi
vilkės už szeszius menesius ir 
vyras atnaujindamas apsauga 

i užsimokėjo premijas už 6 mene 
| sius vietoj už du, jis gali gauti 
! keturiu menesiu kreditą.

provizijos

padavė Biurui

suma prie k u- i neapsaugoja
rios yra pristojama.
tas nusprendimas yra paleng 
vintas nauja provizija, kad pa 

kariuomenes 
tik

J&

57 vagonai ingriuvo

Naujas Išradimas del plauktu

Dokavoje ’4 milijono žmonių už 
puikus plaukus, o trip gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, In 
vieta IszpuoluHiu, atauga tankus plau-

I n to r niaclja n dykai.
Pasakykite kitoms tautoms.

Drs. Brnndzas CosroctlcR, 
Šia. W. Brooklyn, N. Y

kai: Gvaranty.

kite pas:
Raszy-

wi.fjw hiį.—„i—

TOnJ irt

u JFNMĮONĄI
BANK
AKANPX

Atgal pristojimo
tol kol pristojan- 

Jei 
laukia, jis gali būti netaip 

sveikas kaip kad jis buvo laike 
paleidimo isz kariuomenes, tai
gi gali ir visai prie apsaugos 
būti neprileistas.

Neatideliok atnaujinti 
Daryk tai dabar!

Tn/.'ji'nn ' tis isztikruju nepristoja. 
jis laukia, jis gali būti

Capitol Stock $125,000.00
Surplus & Profit s $160,000.00

M

gali būti

liuosUotiems isz
vyrams leidžiama pristoti 
užmokant dvieju menesiu pre 
mijas nieko nesakant apie svei 
katos stovi laike trijų menesiu 

at-

/ gus teip vadinamo

burdingiefius
y

y

kerszina
Jeigu butu gerai, 

Laikytųsi ir vynli. 
Ten yra ir bajoru, 
Dideliu labai ponu, 

Ka bolszėvikūs szlovina
Kaip ant szakes augsztina.

Biedni sutvėrimai
Jog nežno gerai, 

Girdami bolszėvikūs
Ka žudo savo padonus. 

Geriausia padarytu,
Kad in Rosije i)usibostytu, 
Bolszcvikdms in pagialba,

Savb broliams skaldyt galva. 
Tokiu czion tiiriiBe nemažai,
Apie kurios viildžo jau žino

• gerai.

y

y

Tankei lietuvei zobova turi, 
Vieni kitus už bolszėvikūs tuvi

Tu o ja ūs slis i ritpuziuo je,

savo

f

apsaugos.
. jį A A—*

TAIP MAN TIKRAI.

Mokame antra procentą ant 
Budėtu piningu. Procentą prl- 
dedain prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras Jobo 0 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

Sake ihergos, jnokavojo, 
Buk dainuot nemoku;

J

1

■ II BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vfcc-Prez.
J. E. FERGUSON. Kasierlus.
R. T. EDWARDS. Vice.Kas.

po menesio kuriame buvo 
leistas isz kariuomenes.

Praslinkus trims menesiams 
nuo paleidimo isz kariuomenes, 
nuo aplikanto bus reikalauja
ma sykiu su raszyta aplikacija 
atgal pristoti prie apsaugos 
praneszimo, kad jis yra tokia
me pat sveikatos stovyje, kaip 
kad jis buvo laike paleidimo 
isz kariuomenes arba užsibai- 

“ grace pe
riod”, žiūrant kuris laikas vė
liau prieina.

Kad suteikti progos 
jinti savo apsauga visiems bu
vusiems kareiviams kuriu ap
sauga užsibaigė arba tapo sus
penduota, imant tuos vyrus ku 
rie buvo paleisti per 18 mene
siu arba daugiau ir kurie dėlto 
senesnėmis reguliacijomis bu
vo neprilcidžiami prie instoji 
mo atgal, padaryta speciale re- 
liacija kurie leidžia visiems bu 
vusiems kareiviams atnaujinti 
savo apsauga priesz grodžio 31 
d. 1919 m., jei tik aplikantas 
yrn. teip sveikas kaip kad buvo 
laike atleidimo
nes arba užsibaigus

atnau-

O kai kurios prasimanė 
Kad negerai szoku.

Ar asz moku, ar nemoku
Tai ne jus dalykas.

Bot asz szokti ir dainuoti
Esu pamokytas.

Dainuot, traukiu augszta baisa 
Yr, kas paklausyti;

Tik kad klausot, tai turite, 
Ausis pastatyti.

Na, o szokti — jei jus norit 
Tikrai sužinoti.

Kad asz moku, tad jus turit 
Iszvest mane szokti.

— J. V. Kovas.

r r

A. C. NOVAKAUSKAS 
Advokatas ::

C or. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

• •

> DAKTARAS W. BURKE į 
J ' LIETUVIS <
i 418 W. Market St. Pottsville <

i

Su visoms ligonis priima, nuo 
vnlnndos Iki 10 valanda isz ryto, 
1 iki 3 vai popiet. 6 Iki S vakare.

Naujas Lietuviszkas Graboriui
(Kazis Rėklaitis

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA. J

Dr. KOLEB
638 Penn Ave. Pittsburgh, P*

isz kariuome- 
u grace pe

riod”, žiūrant kuri yra vėlesne 
data, ir jei jis ta pasako savo 

i aplikacijoj. Suprantoma, kad 
jis turi užmokėti dvieju mene 
siu premijas už visa suma ap-

I

•** • M * i*1 *" O • 1*1 II M — (B.

Lietuviszkas Grabofius

A. d.SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

§
J

D r. KOLER y r* rlena-* 
Unia tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburgh. Mo- 

• kino si Varslavoje. stu
dijavo begije 2< m. Lo- 
valrlas ligas vyru ir 

' moterų, torai jas nuo*
duxniid pažinota. Gydc

,Ir vajaVoja. 
O ir vaidus terp saVes turi 
Katriis didesnis. Bežiūri;
< * Pramena Leninu,

O mažesni Trockiu, 
Apsikruvina kaip laukinei,
Kaip rodos nuo kiaūliii pie

menei.
Na, ir isz tuju juoku.

Pasidaro verksmu, 
Jeigu kitokios zobovos netu

rite, 
Su tokiom pasikavoti galite, 
Ir tai konia kožnojo apigar-

y

y

< . . .d°j°
Mažoje ar didoliojn, 
Terp savos kariauja, 

Vieni kitus musza ir pjauja.

«GE RMAN T OWN

Szimtas..ketui’będeszmts du
“ 11 I I ' i ' I Ji 1 J ,.\ i > t , metai adgal • (1777 m1 JO t J !l> I -I 1 111 11 L \ * H * ’ * * • ’ x - •— v. «., ,

Amer]0i(tu davė gerai in kaili Anglikams prie ’Germantown

užslnuodinlma kraujo 
ir Kllpnybea vyru, spuogus, niežejimu* 
ligas tinimo, invalidas ligas paoinan- 
czias nuo neczyntumo kraujo, 
azauklte ypatlszkal, per laiszkns aai 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszktf 
Ir Ruslszknl.
Of i sos valandos: nno 9 ryte Hi I 
vakare. Nedeliomls iki 2-v. popiet

▲tai*'

Telefonai, Bell - Kensington 5316 
Keystone, - Kast 6720 

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryto. 6-8 vai. vakare 

2538 E. Allegheny Avo.
PHILADELPHIA, PA.

I

W. TRASKAUSKAS
^-ttRABORIUS

fe A

w

v"

liuA r '•Mite**'

PIRMUTINIS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kt
automobillUR

Ir t.t
520 W. Centre 8U

I LIETUVISZKAS

>l'.< I • u

NMnfmklte knd dnbar “SAXOS* 
preaumorata yra $8.00 ant vim> meto 
o $1.50 ant puses meto. art b iladelfijoš. Kur yra pasislepia du AnglikaiT

K! N. (MberVSlį, 
>Slienandoali, Pa,

nūs Numirusiu, Panamdo 
r i ginus ir vežimus

Hldotuvlu, k rtkz 11r.ln. pjv h aJ.lneJimo 
Krausto daigins ir Lt.

Mnhanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Palijo.
— Sugriovė.
— Pasnigo.
— Ir po rinkimu.

Itepublikonai visur lai-
mejo.

papjovė

fc;
hnvM*8.' ~ ap- 1

ktk a^a. A*A. aAa A.*k A.^1 JL
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Lietuvei patįs 
kandidatus.

O butu galėja visus isz 
rinkti lengvai.

Pas Lietuvius vis teip— 
ne turi vienybes, ne turi druty 
bes.

savo

Juozas Kranauskas likos 
ant miestiszko adi- 

Bet lietuviai pirmam 
ne visi haisavo už savo kandi
datu K. Rutkausku kuris likos 
sumusztas ant beveik 200 bal
su. V incas Dulskas kuris n<‘tu- 
rvjo prieszininko likos aprink
tas kaipo konschnonas pirmam | 
vorde.
tabeUu, James Koley asesorių; 
A. Milauckas inspektorių.

aprinktai 
loriaus.

visi balsavo už

A. Balinskas konsz-

.1.
Milauckas registravimo aseso-
rium, Jonas Paserbskis inspek 
toriu. Gražus pulkelis, bet gali- 

daiigiau turėti.
vietavi virszininkai 
iszrink t i republi konai.

— Dabar
vord<‘ yra

•i ka gero gales nuvei
kti kadangi miestas mažai 
turi piningu ir jokiu pateisini
mu ar pagerinimu

ma buvo

pirmam
bet varg<

kadamf

Pa
visi likos.

visi konselmonai
1 aetuvinį

įniršio
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PRIĖMIMAS SZVEDIJOS KARALIAUS, GUSTAVO V LAIKE ŽAIDIMO AMERIKONISZKO FOOTBALL

Isz Lietuviszku kaimeli!

SHENANDOAH, PA.

Kranas
,H> 12 metu senumo, 

jales padaryti nes sziaine laike p.hs jn koja per

,.,j

SZVEDIJOS IR AMERIKOS KLIUBU,

PREZIDENTAS MONROE.

•I
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TERP

A
AX

X
X

XI

PERKANT tiesog isz fabriko yra viena priežasti 
jog musu Dyvonai-visada geriau ir naujesni iszro- 

Priliginant geruma, musu prekes 
yra žemesni negu kituose sztoruose kurie ne tiek
daug ant kart perka. Karpetai ir Dyvonai, kaipo 
ir kitoki tavorai, eina brangyn kožna menesį, 
Dabar yra laikas pirkt. Da galime jumis parduoti

do negu kiti.

9x12 Brussell 
Dyvonus, keletą 

gatunku po 
$ 24.00 

9x12 Aksomo 
Dyvonai po 

$34.50
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9x12 Sunkus 
Brussell Dyvonai 
Parduodame po

$30.50
9x12 Axminster 

Dyvonai po 
$42.50

Gražu gatunku Axministcr Karpetu del did
liu parteriu ir miegstubes.

Geras pasirinkimas Karpetu tropams, daug 
visokiu gatunku.

Klijonkes, Skudurinei ir Ingrain Karpetai po 
specialiszkos prekes.
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UNV6ILIN & TAbLt T <?? MONROE ROUSfc,APRlO8zl90i
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..... . JK Guinan’s MAHANOY CITY.
SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA.
žfešŠiJLSI
■ ę. r

Antanaviezius 
likos sužeis- 

d ra uga 
peržiu-

savo 
kuris

Pranukas likos 
nžsidarvs I nuvežtas in Asblando ligonini- 

\ov. jo priesz Thanksgiving
I >iena ir atsidarys
1 Decemberio.

a tik gali apmokėti dabartį- Antanu Skibona 
•kspensus. I rejo revolveri.

Mokslaines
2C> priesz

ll> •
I

. r 

pamalelije

Visos kasyklos rustai už 
draudė riikim i kast klosią
• -a usmia. Xekurinosia 
i >sia 
l’kaj 
1 a

• zia namo, 
ižbegti viso 
Kasvklosia.

•f

— Vyruczci ar žinote, 
itejnanti nu ta mokėsite už kai 
merius brangiau — 
leri arba vienas už

p<» 
kasyk 
s ang

lu ri pas save za 
sinn

sima.
bosai daro krata pa.*- 
ius ar m

Iku ir tabako ir t imsiu
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Yra tai banka kuri duos jumis rodą kurIraugyst 
sngrvžusi kareiviai, 
kai ir vaikai 
teip -gi dalybaus. 

‘ yra užpraszyti.

( (‘S ( baus O *

ISZ

Kompanijų nori p|.,lsi(l;s
kioms nelaimėms

rinkimai

Atejnanti utarninka al
au t at- 
s. \ įsos 
kaipo ir

darbinin- 
mokslainiu 

Visi miestai 
Taja diena 
aukų 

kuria
szelpti 

Neužmirszki-

ant 
visi

I

I 
l <d

b#,i&f7ai\\ IV* X iir-iifi *U;7 .'wM w;' 4i;s;rs i*; .•»£. 
mt ■
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- t ris už do- 
35 centus.

Dabar laikas pasirupyt sau pa 
kol pigus.

Sudže Beclit«*lis nuspren 
de, jog saliuninkai 
mi buiza ” 
reti laisuns.
tarė, jog toji buiza yra jiesvai- 
ginanti, tai kam da žmonis tu
ri turėti laisnus. Juk už par- 
davinejima vandens, laisnu m* 
reike. Giszcftas, daugiau nie 

o!

S

Į naujos ligonbutes 
aukomis 

jog | kiek galėdami.
te didele diena atsibus atejnan 
ti iitarninka.

UVERNOR or VIRGINIA
a •>.

H’įvalo savo
iŽtžfealrSM

•<x :•

5 A o
Above--PRESIDENT JAMES MONROE, FROM IDE. PąiNTĮNG. fry

s

THE U Ni

ajllJ ?!&
TH L MF:\MORIAL TAOLE. T

1

pa rd uodą-K 
turi tu-near beer”

Jeigu valdže nu-

Giszcftas,

bir-Sukatoje biskupas 
mavos vaikus visosia katali- 
kiszkuosia bažnvežiosią.

Perk ra t imas bažnytinio • ' 
teismo atsibus Pottsvilleje 
szio menesio.

17

t Elena Zuperskiute 15 midų 
senumo dute Antano Zuperskio 
nuo 294 E. Centre St. mire Pa- 
nedeli Womens Homeopathic 
ligonbutij(‘ PhiIndelpijoje, sir
gdama ant invairiu viduriniu 

ir nusidavė in ligonini!i
dvi sanvaites adgalios. Apriez 
tėvu paliko dvi seseres 
ir Jeva.

M are 
Laidotuves atsibus 

Petnyczios ryta.

— Ka tik aplaikemc viso
kiu baltu ir gelsvu 
In del szopu, pianu ir t. t. 
rl’ei(>--gi padnszkulems virsZus, 
apskriezios stalteses, skaras ir 
t. t. visokiu didumo už mažas

Jennie Refovvich, 129 
W. Centre St. (t. f.)

100 w.

nždanga-
szepii,

prekes.

t u kvietku ir rožių.

— Kvietku sztore, 
Centre St. Gausite visokiu gy- 

Ateikite 
pamatyti. (N. 18.)

PRASARGA. Jt‘igu jum kas 
uores parduoti Liberty Bonda 
No. 48310001, penkto iždavimo 
kuri likos pavogta nuo 
lladowskio isz jojo namo,
tegul neperka nes bus patrauk 
las in teismą, 
uia jeigu jum kas uores 
duot o 
/.viri.

J11OZO 
tai

Duokit man ži 
par- 

asz apdovanosiu už jusu

Juozas Radowskis
304 \V. Spruce Str.

Mahanoy City, Pu,

11 ji. .S»«Ak;

Sugryžda- 
szeszi vv- 

auto-

Minersville, Pa
ini nuo medžiokles, 
rai likos prisloginti per 
mobiliu kuris apsiverto szeszes i • • ri’i imvles nuo czionais. 
ginusia sužeistujii

Terp dau 
vra Jonas 

Szudis su perskeltu pakausziu 
sužeistus 

Kiti pasveiks.
ir Kranas Gilis turi 
peezius.

Buvo tamsu. Staiga 
Piltis su- 

Jo me
rą-

Chicago.— Mrs. AJary Pūtis 
inejo krautuvei! szale 33 ir 
Canal gat., gi jos vyras pasili
ko lauke.
pasigirdo szutis ir
dribo ant szaligatvio. 
teris iszejns isz krautuves 
do ji perszaiita.

Policija perszaiita žmogų nu 
veže pavieto ligoninėn ir jiesz- 
ko piktadario.
ne jam tas szuvis buvęs taiko
mas.

Spėjama, kad

— Jaunas, 25 u 
vyras, nuduodama 
sugriebė viena 13

amzia us 
» licista 

motu mer
gaite isz būrio, žnisdusio vėlu 
vakare arti savo namu prie 
79 ir Evans gatvių ir paliepęs 
kitoms eiti namo, nes jia aresz- 
taves neva už triukszmo dury- 
ma, nusivedė in netolima pieva 
suriszo ir iszžagino. 
rys pabėgo.

— Buczernes pastaraisiais 
keliais metais turėjo 
laikus.”

Piktada-

“gerus 
Lupo kiek norėjo ir 

niekas nieko joms nesako. Pel- 
nagaudyste jose pirmiausia 
žydėjo ir mažiausios buczernes 
savininkai važinėjosi sau auto
mobiliuose.

Bot su buezerniu darbinin
kais buvo kitaip, jiems tu “ 
ru laiku” anaiptol nebuvo, ir 
kada organizuotieji darbinin
kai pareikalavo pakelti 
godus savininkais ju reikalavi
mu atmetė. Szia savaite todėl 
buezeriai balsuos apie paskel
bimą straiko ir jie sustraikuos 
jei ir tada ju reikalavimai ne
bus iszpildyti.

Chicagoje yra

jose

ge-

alga J

5,000 buezer- 
niu, kuriose dirba 10,000 dar
bininku, didžiuma 
organizuoti.

kuriu vra

J l
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Ant kampo Lafayette ir Prince ulycziu, New Yorke 
tas prezidentas Suv., 
d ra ugu ve

*T*t" >*«r«

Ta j i narnaValstijų, James Monrpe.
\merican Sonic and Historic Preservation Society^

“NEKASKI DUOBELIŲ VY
RUI, NES PATI IN JIA

INPULSI.”

kuri jojo 
tikra pekla, 

vargszas ka da-

y

Tūlas Lietuvis New Yorke, 
turėjo pikta paezia 
gyvenima padare 
Neturėdamas 
ryti, nutarė padaryti sau gala
ant szios aszaru pakalnes. Jo 
jo pacziule sutiko ant to ir nu
tarė jam visame pagialbeti. 
idant Imtu jam lengviau ntiejti 
in dangų.

Nuėjo abudu
mariu isz kur ketino padaryti 
sau gala.
džiaugsmu,
da kurioje vienas isz jujn pa- 

atsikratvs 
Vvras atsi

prie kranto

Jil szirdis prisipildė 
nes artinasi valan-

siliks laimingas ir 
vienas nuo kito.
sveikindamas pabueziavo savo 
pacziule, kalbėdamas:

— Dusziuk, suriszk
rankas užpakalije, kad man ne 

vandeni jo ir 
iszsigialbet

mano

užejtu gailestis 
kad negalecziau 
isz mariu.

Pacziulo su dideliu noru su
tiko ant jo praszimo.
merkė akis, kad nematytu tojo 
baisaus galo ir

Paprasze josios,

Jisai už

savo pa
ku d

smar-

pas^oko in szali o j i ji 
gus^markei nulėkė in 
gynima.

ežios.
jin nustumtu nuo kranto, ka ji- 
ji su džiaugsmu sutiko.

Pacziulo insibegiojo 
koi, bet tame laike, kada turė
jo atsimuszti in ji, jisai greitai 

insibe- 
marių

Kada pasijuto van- 
denije, boba pradėjo szaukti:

— Gelbėkit! Gelbėkit! kas 
in Dieva tiki!

Vyras negialbejo nelabos bo
bos, szaukdamas, kad negali jo 
sios gialbet su surisztom ran- 

Palikias paezia nuėjo
szvilpaudamas namo,- tikėda
mas jog boba velniui tiko.

Kada tarnaite namie jam ran 
kas atriszinejo, inejo in stuba 
visa perszlapusi pacziule, kuri

kom.

»

LKE.RT STUART.

stovi namas, 
geidže užlaikyt ant

Bo-

apsisaugot ižbogo laukan 
susiramvti in kareze- 

Ejdamas namon nupirko 
kuris buvo 

Parsi- 
in

turėjo plaukt gera pasmyli pa
kol iszsigavo ant kraszto.
ba pradėjo vyrui skaldyti žan
dus, jog tas norėdamas nuo jo
sios
ir nuėjo 
ma.
labai pikta sznni, 
teip didelis kaip levas.
vedos szuni namon, uždare
tamsia būda ir kėlės dienas lie
davo nieko esti.
dienu tare in savo pacziule:

— Dusziuk, toje būdoje yra 
tau dovana, tiktai meldžiu ne 
ejk in ten ir neatrakykie bu- 

atidarvsi duris
tai mano prakeikimas ejs ant 
tavęs.

Pasakius tai, rakta 
dos pakabino ant 
jojo motore g; 
ėjo ne tik isz namu

(los, ba jeigu

Po septynių

y

nuo bu- 
sienos, kur 

liejo matyt ir isz- 
bet ir isz 

miesto kur jojo niekas nepaži
no.

Bot kur tau boba dalaikys, 
turėjo pažiūrėt kas būdoje yra. 

Po keliu dienu mirsztanti pa
ti prisipažino kuningui 
prasižengimą, ir kaip 
nuo vyro atsikratyt ir jojo uc-

savo 
geider>

konto darydama jam visokius 
nesmagumus sziam gyvenime 
kasdama jum duobeles in , ku-, 
rias mano, jog inpuls bet pati 
in jiaises inpuolo ir likos atsa- 
kanezoi nubausta, nes szuo 
ja ja toip apdrasko, jog nuo žai
di! liu mirė.

nes

LIETUVISZKAS 
SAPNINYKAS 

Arba iszgUldimas Sapnu 
205 Puslapiu — ŠIO Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
Tihsiuntimo kasztus. Prisiuskit 

o tuojaus gausite knyga
per paczta. Adresą vokite:

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

75c.

■
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kuriame mirė penk 
atminties

ŽIŪRĖKITE CZIA!
$1.45 vertes knygų už $1.00

No. 1. ‘Tarlžlaus NuskurcllH” Ir MIn« 
grabanas” 324 puslapiu, 6 per 9 coliu 
didumo.................................. Preke 50c.
No. 2. “Kuningo Paslaptis” ‘‘In Meri- 
ka” ir “Pakaruoklis” .. .220 puslapiu. 
Szitos knygos preke yra .............  35c.

No. 3. “Auksiniai Peiliai” ir “Dvynos 
Karalaites” ir “Aplsaka apie Girios 
Sargo Simu Ir Dukterį” 
puslapiu ................

No. I. 13 Istorijų
Simu Jurgi” “
jo Denczika Jeremka”
Gyvenimas ir Sinertis” “Javarovas ir 

“Gaidžio Pamokslas” 
Apie Nebūtus Daigtus” “Tris Pamo

kinimai” “Apie Žmogų, Velnią ir Dun-

214 dileliu 
Preke 35c. >

“Apie Kiipcziaus'i 
Apie Knpitoun Tunika ir 

“Vargingas

jo Kliūtis” t*
Apie Žihogu, Velnią ir Dun

duli” “Tris Ilaiczius” “Duszia Faku- 
tavojenezia Liepoje” “Apie Neszvaru 
“Apie labai dideli Szelmi” 
Stikline arba sakyk visada teisybe 
108 dideliu puslapiu ....... Jj/pfeke 25c.
Visas knygas sudėti in vięjna pasidaro 
net 866 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisiuskite $1, o tuojaus gausite 
visas knygap per paczta. Nelaukite nes 
mažai j u turime.

Jagu isz musu katalogu j pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knyfcas $1.45 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
vlrsz-minctas knygas po r paczta, mes 
užmokame nusiustiipo kasztus. Visos 
istorijos yra labai puikios ir užiman- 
czios ir tikrai gvarantipam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi giara proga pirkti 
už pigia prekia. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas imtis prie sktiaymo. 
Prisiuskite popierini doleri ir adresa- 
vokite szitcip: W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.
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NTSITIKEJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGW0.

I
Sitincziu szirdlnga padokavono už 

toip puikia knyga kokia yra ^Tukatan- 
tls ir X’ieiui Naktų”. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mano palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griobiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau noparsigabenau isz rodystos 
"Saules”. Vėlinu kožnani jiaja pifkti 
ir ’skaityti o^turos smagumo daugiau 
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka, Sparrows Point Md.

Banka kuri jums geriausia patarnauja 
yra tai banka kuri privalote sau paskirti 

Juso banka yra baiiKa in kuri dedate savo piningus. 
Merchants Banking Trust Co. banka visada yra pasiren

gia jumis patarnauti.
Yra tai banka apie kuri kožnas mislina, kada jiems reikia 
pirkti namus.
geriausia investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu 
del nupirkimo namo. Yra tai banka kuri prigelbsta žmo- 

Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo 
iszpildymuj juso testamento, administratorių juso turto 
arba apiekunais ant paliktu vaiku.
Yra tai banka in kuri privalote dėti savo pinigus. Visada 
yra pasirenge jumis patarnauti ir su noru duos jumis 
gera rodą kas-link bankinu reikalu arba atidarys jumis 
paezedžiu skyrių kur juso pinigai atnesz procentą.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—D1KEKTOK1A1— 
L, Eckeit, Vice-Pres.

. guj b ūmi j c.

y

D. M. Graham, Pre«. b, Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Trea*.
J. H. Garrdhan, Attorney W.F. Kynkewici A. Danlaewica M. Garui*

T. G. HornsbyP. C. Fenton
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirms 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVA
ir g varantu o ja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.
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knyga sveikata turėtu 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO!
Musų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja šitą didelis vertis knygą Stelkalą skaityti 
vyrams ir moterims« auginantiems vaikus. Kny. 
£a Sveikata turi 339 puslapius ir kelis Šimtus viso
kių paveikslų apie irę o g aus kūno sudijimą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja $2.oo

Humorai lt* Satyro* nrilcirl 
Juoko! surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

puslapius* Grašiais audimo apdaruose tik $1.00

IPriMl o p ty m Ovairt Imt nlcia ir nuka
limas kortų su dadijinių visokių Štukų. juokų ir 
Šposų. Puslapių CO. Kaštuoja tiktai.............25 c.

SVEIKATA.

Siųsdami pinigus adresuokite:

Metropol I tnn 
kalba

moji mašiną Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainuoti Šių 
grojamų mašinų, rei
kia girdėti jos puikų, 
grynų, smagų ir tyrų 
balsų, o tik tąsyk kož
nas sutiks ant to, kad 
yra tai geriausias ins
trumentas už teip pi- 
gę prekę.

KAINA

grojamoji ir

50

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILI -e®
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