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Isz Amerikos
Mergina apskundė lietuviszka 

kunigą.
Scranton, Pa. — 

laikrasztis “The Scrantonian 
paduoda sekanezia žinia:

“1 .
kas, gyvenantis 
St r., North Scranton, Pa 
uis lietuviu bažnyczios 
nas

Angliszkas 
1?

Kunigas (?) J. \V. Jasins- 
ant 301 Oak 

vieti 
klebo- 

likos aresztavotas per kon- 
sztabeli Palmer Price iszimtu 
varantu isz Canonsburg, 
hington pavieto, 
de kokia tai 
metu mergaite, apkaltindama 
jin už sužagejima.

Kunigas ( ?) Jasinskas likos 
pasūdytas kalėjime, kuomet jin 
snaresztavojo atvykęs isz Ca- 
nonsburgo konsztabelis, tiktai 
pžstaezius 4,000 doleriu kauci
jos jisai likos paleistas lyg 
teismui.
Didelis meteoras nupuolė in 

Lake Michigan.
In ežerą M i chi- 

nakties laike nupuolė isz 
hingaus milžiniszkas meteoras 

atsimusze 
Gvvento- 

Kalamazoo, 
South Bend, Grand Haven ir 

savo
Na-

Was
im apskun- 

Mary Nalepa, 16

Chicago.— 
gan, 
<. 
nuo kurio 
po visa aplinkinio, 
jai Battle Creek,

szviesa

kitu miestu iszbego isz 
namu su dideliu baime.
mai sudrėbėjo kada meteoras 
inpuole in ežerą o vanduo net 
sukylo ir pradėjo nuo karsz- 
czro virti. * •* *

Kūnas paslėptas szienike.
Grand Rapids, Mieli.— Pali- 

cije isztrauke isz upes

nuo

sena 
jiems

> 11
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Generolas Gaida, vadas 
sukėlimo Vladyvostokia.
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mu ir ome savo nelaime skus- 
tieš:

— Ka asz dabar, vargszas, 
Kudykelis silpnas,

Generolas Gaida kuris šuke
le pasikelima prieszais Kolcza- 
ka Vladyvostokia, likos suyni
tas ir uždarytas kalėjime. Gai
da yra Czekas ir kovojo prie
szais bolszevikus, 
po savim apie
kurie radosi terp 
Mandžiurijos.

Eadai anglekasiai priyms 14 
procentą.

• Washington^D. Dauge- 
liuosia distriktuosia • angleka
siai sutiko priymti 14 procentą 
padidinimo mokesties ir 
gryžti prie darbo.

szienika kuris 
per sunkus, 
rado jame kuna vyro, kaip ro
dos nužudyta. Dabar detekti- 
vai jieszko vietos isz kur 
szienikas atplaukė.

Isztekejo idant ne ejti in 
mokslaine.

Žinodama, jog 
mokslainine palicije ne turi vai 
džios ant vedusiu moterių ir 
jiaises negali priversti ant lan- 
kimosi in mokslaines, 
Miaszka, 
Southold, 
Aleksandro Autoniko. 
na labai nemėgo ejti in moks
laine, o kada dagirdo buk jiaja 
ketino už tai arcsztavoti ir pri 
verstinai priverst ant ėjimo in 
mokslaine pasakė apie tai Alek 
sui kuris sutiko ant apsivedi- 
ino su pavelinimu tėvo, 
liu metu Helena graudysis ka
da supras priderysta moterisz-

* ko luomO.
Didele ugnis padare bledes ant 

milijono doleriu.
Baltimore, Md. — Viena isz 

baisiausiu Ugnių kuri kylo ežio 
nais nuo 1904 meto, 

'McCoys saloje prie John Hap- 
kins universiteto, 
siplatino teip staiga, jog 
namai slcvere užsienio. . Badai 
bledes isznesz suvirszum ant 
milijono doleriu.
Perszove savo paezia jog lan

kėsi už daug ant szokiu ir 
paveikslu.

Bethlehem, Pa.— Už tai, kad 
jojo pd’ti už daug lankėsi ant 
szokiif lr krutaneziuju paveiks
lu Edvinas Transne paleido kul 
ka iii galva savo moteroi po 
tam pats save perszove 
abudu iszliks isz to.

užprotestavojo

nudavė
Kada jin iszarde,

tasai

New York.

Helena
14 metu senumo isz 

isztekejo už 
Hele-

L. L,

su- 
Valdže ap- 

skuns visus tuos, kurie prioszin 
sys arba sulaikines anglekasius 
nuo darbo. Ten kur angleka
siai nesutiks ant 14 procento 
tai valdže payms kasyklas 
savo valdžia ir jiaises dirbs.

8 užmuszti viesuloje.
Chicago. —

po

Per Arkansas 
pmpute baisi viesulą kuri už- 
inusze mažiausia asztuonis žmo 
uis o daugeli sužeido. 
milžiniszkos, kurios daejs lyg 
milijono doleriu/
Najorke keliauna kas dien pen

ki milijonai žmonių.
New York. — Trarisportaci- 

jos komisije czionais, apskaitė, 
kad praejta meta mieste New 
Yorke, pervažiavo, virszutineis 
geležinkeleis/požemineis karu- 
kais parkeliavo per miestą su- 
virszum du bilijonai

Už kefarba kas diena po penkis mili
jonus, septynis 
tanezius.

Yra tai daugiau, 
tam kokiam mieste ant svieto 
pagal jojo dyduma. 

...------ ------------------- ------

MOKYKLOS VAIKU SVEI
KATOS PRIŽIŪRĖJIMAS

Bledes

žmonių

apimtus tuks-

ne kaip ki

pasirodė

Ugnis pra- 
visi

bet 
Vyras
f

daugeli kartu 
priesz tanku iszejima savo mo- 
teres isz namo ir neprižiureji- 
ma vaiku, bet moterėlė sau nie
ko isz to nedarydavo ir labai su 
ejdavo su kitais vyrais ant ko 
f f ra 11 sue negalį /f i U j lį&V.-

MLv -

T 
tarė padaryti ir

’ ..   X *1—gala.
rupore i

♦

Raudonieje paėmė
800 in nelaisvia

Kare Lietuvoje 
Užsibaigė.darysiu? Kudykelis silpnas, 

reikia szvestu vandeniu jo du- 
szele nuplauti, o negalima žmo
gaus gauti, kad prie krikszto 
prinosztu!

Galu-gale žmogelis nuėjo 
pas bažnyczia ir sena ubagu su 
ubage pasiprasze in kuinus.

Bet geda buvo jam su tokiais 
kuinais pasirodyti: kudyki pa- 

pats ėjo isztolo. 
Tik noiszpasakytai nusistebėjo 
ūkininkas, kaip pamate žmo
nes klaupiant priesz senukus 
isz po bažnyczios duriu ir gal
vas lenkiant, kaip priesz kuni
gą, su monstrancija einanti...

Uk i n i n k u i pa sirode, 
duktė angelas, bet įuojaus kas- 
žin kokia migla užtemdo jam 
akis irnebegalejo matyti, kaip 
nuo senuku keista szviesa in 
augszta kyla.

Parnesze senukai 
tyta mergaite namo; ūkininkas 
tuojaus suprato, kad kasžin 
kas stebuklingas dedasi....

Krikszto tėvai ir pažiūros vi 
sai betureziai, bet paliko savo 
dukterei skrynute aukso ir si
dabro, kad ir karalaitei užtek-1 
tu,

Ūkininkas prasidžiugo isz to 
kio laimingo atsitikimo; teisi
nosi, kad nemokąs ne prideran- 
cziai padekavoti už tokias gau
sias ’dovanas. Iszeinant kū
mams, ūkininkas paklausė:

— Motinėlę, kuomet vėl be-
* n • a M * ki * . * v *

Tiktai

(laves jiems,

ę

žmogelis

kad jo

szviesa

apkriksz-

AUijentai paliepė visiems pa
liauti muszius ir prasitrauk- 

ti ant savo linijų.

Bolszcvikai ant Volgos f run to 
iszmusže tris Generolo 

Denikino reginientus.

Kaunas.— Moskva.— Oficialiszkas pra- 
neszimas nuo soviafu valdžios 
skelbia, buk ant Valgos franto, 
bolszcvikai paėmė miesteli Du- 
bovka, 180 myliu nuo Saratovo 
paymdami visus gyventojus 
skaitlije 800 iii nelaisvia.

Teipos-gi, buk bolszcvikai 
iszmusze tris regimentus Deni- 

tis tik ant tujų iszlygu, jog Ru- kino kareiviu ir daug sužeido. 
sai su Vokiccziais atvdnos visa 
kariszka materijola ir geležin
kelius Lietuvoje kuriuos Vokie 
ežiai su Rusais buvo užgriebia.

Tokiu budu kare Lietuvoje 
pasibaigs ir gal Dievas duos, 
jog viskas apsimalszys.

Latvi j e apszauke kaire
prieszais Vokieczius.

Berlinas. — Latvei atszauke 
savo diplomatiszkus 
isz Berjino už tai, kad 
ežiai užklupo ant Latvijos, to
dėl apszauke kare prieszais Vo 
kietija. 
isz Libavos likos teip-gi 
szauktais.

Baltike knmisijo 
paliepė palinut mnszius terp 
Lietuviu, Vokiecziu ir Rusu.

Paliepė visiems prasitraukti 
ant savo demarkacijos linijų 
kurios likos paženklintos diena 
30 Oktoberio.

Lietuvei sutiko paliauti mnsz

sąnarius 
vokie-

Vokiszki diplomatai 
at-

visus

Lietuvei supliekė vokieczius.
Kaunas.— Aplaikytas žinias 

isz Kaimo Skelbia, 
Avalovo-Bermondo 
ežiai ir rusai) likos 
supliekti per Lietuvius.
kesniu žinių apie szi muszi ne- 
daneszaina, kur musziai atsibu
vo ir kada.

Dabar lenkai nežiūrint terp
iant in iu instatymu iszleido pa
liepimus ant generaliszkos mo
bilizacijos. Szimtai jaunu vy
ru bėga per demokracijos lini- 
jes isz lenku užymtu žemiu.

Diplomatine komisije iszva- 
žiavo isz Kauno in Amerika. 
Komisijos galva yra buvęs fi
nansų ministei’io

buk pulkai 
(vokie- 

visiszkai 
Aisz-

*

Vdeiszie.
——w ■ ■■■„„ . —......................

Jaunimas laukia liuoecsnio 
zHm^hiks.P^wui 
gal ir vėl pasirodys 
kibirksztele.

ISZ KARO FRUNTU 
LIETUVOJE. '

Bolszevjku frante atmainų 
Kairiajame frunte 

pirmyn beslenkantis bolszevi- 
ku būrys isz^Į^laidytas.

Kolczakininku frunte 
kaieziu srityj atmusztas szar- 
vnotas traukinys.

Lenku frante atmainų nebu- 
Tik vįa pafronte lenkai 

koncentruoja savo pajiegas, sa
kydami, eisią lietuviams in pa- 
gialba kolczakininku muszti.

Lietuvoje su kolezakininkais 
eina daugiau partizanu kovos. 
Sziauliuose ir Radviliszkyj vo- 
kiecziai nuginklavo 
įlinkus.
rie buvo prisidėjo prie kolcza
kininku, dabar meta juos.

Rygos frunte kovos dar eina 
bet kolczakininkai jau nustojo 
vilties Ryga paimti.

Isz Lietuvos
- . xU.u. " -•"■M

„ -H » f '•"^l * į
«**■>■ IIM* <•'« . » » Ar *•* *• * |

Nauja Lenku Vokiecziu su-
t ars zis. Sziomis dienomis Len 
kai ir Vokiecziai daro nauja su 
tarti, kuri lieczia ūkio dalykus. 
Vokiecziai apsiima Lenkams 
kas menuo pristatyti po 75 
tukst. tonu augliu Poznanians 
lenkams ir be to lygi Sausio 1 
d. (1920)’ parduoti 50 tukst. to
nu augliu:

GEROJI MQTINA.
- ---------------- J.

■Ji
"Ik ,»’•1Panos Mari i ds knkšzto duktė.

Nubaustas žingeidumas.

gauti turiant tinkama systema 
niokyklos vaiku priežiūros

’ ' "V '

Suvienytu Valstijų Sveika
tos Bjuro isztyrimai parodo, 
kad daugelis in mokykla oinan 
ežiu vaiku serga lengvai pagy
domomis ligomis ir turi invai- j sodnams, dan

.......... Ten vaisiai
ir kurie labai daug pirmiau ir daug greieziau

Danguje vaikams

vaiku 
sveikatos reikalais.

i

irus kūno trukumus, kurios leng (dis džiaugsmas, 
va praszalinti i 
trukdo vaiku kūno ir proto isz- 
augima. Beto, apystovos, ku
riose kudykiai mokykloje turi 
būti, bet ne pati mokykla, yra 
dažnai priežastimi taip daugel 

ingautu

Pradedant ant žemes žvdeti - ' • • gujo vaikams di- 
hia..

nunoksta.
po sodus vaikszcziojant linksta 
medžiu szakos, ant kuriu sirps
ta saldžiausi vaisiai.

net
laike

mokykloje

nuolatos 
inspektorius, 

mo-

Czia rau
donuoja, net juoduoja sal- 
drukszcziu vyszniu kekes, 
raudonuoja syvingos avietes 
ir daugybe visokiu uogu, kokiu 
tik duszia pageis, o jau obuoliu 
grusziu, slyvų,, tai nors nepa
liautum valgęs.

Szvenoziausioji rojaus' darži
ninke, Pana Marija, 
ueja tarp medžiu; apie Jia vai
ku būriai sukinėjasi, bėgioja ir 

kai paukszcziukai. 
meiliai kalba su 

, kurie
Mažiems

ten

vaikszti-

vaikucziams

apsilankysi pas rifus? ' 
Už septynoriu metu.

gerai žiūrėkite ir gražiai augiu
I

H

Hzviesos

kito mergaite....
Iszcidama tik isztare: 

Dievu P ir pranyko.
i Kai sukako soptyneri metai, 
Dievo Motina atvyko aplanky
ti' savo krikszto dukterį, nes 
tais prastais senukais isz po 
bažnyczios duriu buvo Ji su sa
vo Sūnumi, norėjo atlyginti tė
vams už gražu auginimą duk
ters.

Ūkininkas buvo labai nedo
ras tėvas; savo mergaite, kan
kino, nieko gero nemokino, tik 
žiurėjo, kad tik daugiau jam 
pridirbtu; visai užmirszo, 
kilis turėjo sveczius priesz sep- 
tvnerius metus. *■

Pagailo Panai Marijai kriksz 
to dukterš ir atomo jia nuo ne
doro tėvo. Nusivedė pas Savo 
in rojų ir davė ten jai vieta; ne 
galėjo niekur būti geriau to
kiai ūkininko dukterėlei, galė
jo yisur vaikszczioti, kur tik 

į norėjo, tik in viena 
buvo užginta ineiti...

Su

ko-

nebuvo.

Len-

(Panevėžio)

šia:

vo.

*

kolezaki-
Daug vokiecziu, ku-

>

ISZ VISU SZAL1Ušeklyczia 
Žingei

dumas mergaite kankino, ji la
bai norėjo pažiūrėti per tas du
ris, kurias Pana Marija užda
rytas laike. Galu-gale morgai 
tęs žingeidumas paėmė viražu 
ir ji pažvelgė per rakto skylutę 
in uždrausta kambari: ten isz- 
vydo Jezu Kristų su szvontu 
Petru ir Po vylu besedinezius 
už auksinio stalo ir apie kas- 
žin ka besikalbanczius.

Persigando mergaite atsimi
nus, kad peržengė Panos Mari
jos prUakyma ir nusimanė pati 
[kad tas pažiūrėjimas gerai ne-

cziauszka
Ji szypsosi, 
vąikucziais-mažucziais 
Jia motinėle vadina.

szvenoziausioji
Panele Marija užstoja tikrą
sias motinas, kol ju motinos ne 
numirs ir neateis ežia in dangų 
gyvbnti.

Panos Marijos 
yra visu mirusiųjų 
duszbles.
dangaus rojų 
pauksztelius iszsirpusiomis uo
gomis.

nesveikumu 
mokslo laiku.

Gerai vedamojo 
turi būti:

1. Visos trobos mokyklai var 
tojamos szvarios ir sanitarisz- 
kos.

2. Sąmoningą priežiūra mo
kyklos kambariu, kad patomy- 
ti ir praszalinti priežastis, ku
rios yra pavojingos mokiniu 
sveikatai, tuojaus kaip tik jos 
apsireiszkia.

3. Mokykloje turi 
rastis medikalis
galintis eiti sanitacijos ir 
kyklos daktaro pereigas.

4. Turi būti užlaikomos nuo
latines mokyklos slauges (nur 
sos.)

5. Turi būti parankamai dan 
tis isztirti.

G. Turi būti parūpinta,• kad 
neturtingųjų vaikai gautu vel
tui gydymą toki kas jiems rei
kalingas.

7. Tuos vaikus kurie negali 
atlikti paprastojo mokyklos 
darbo, pilnai isztirti protiszr 
kai. v ,

Invairiu szaliu ir apielinkįu 
prityrimai, kame tie reikalavi
mai yra pilnai pildomi, parodo 
kad toks programas suteikia

Tada kareiviai “bol- 
” in kupra ir be jo

apveizdoje 
vaikueziu 

Ji vadžioja juos po 
ir peni kaip

Lenkai prisižada 
Vokliecziams pristatyti 6 mil. 
centneriu bulvių Be t o dar G a- 
licijos žibalo parduoti.

— Szeduva
apskr.) Aniuoluose Sarguose 
czia didelis prekymetis. Jauni
mo būrelis niainikavo armoni
komis ir buvo jias bepradedą 
czirpinti. Tuo metu Kun. Vai
tiekūnas atbėgo be kepures ir 
taip pradėjo sziokiais ir tokiais 
bolszevikais kolioti ir gailėjosi 
kad norą policijos ir jis neturįs 
ginklo. Ir vis szauke policija. 
Tuojau atbėgo kareiviu ir kinu

“Ko reikia, kunigėli?”
Sztai bolszcvikai, aresztuo-

kit juos, 
szevikams
kiu pasiaiszkinimu nuvedė ka
lėjimam O kunigas vis rėkda
mas, kad isz tokiu tai ir bolsze- 
vizmas atsirandas, parėjo 
namo.

Nesuprantama, kodėl kuni
gas kitas prekes parduodan- 
cziu nearesztavo, o pasirinko 
tik armonikų savininkus.

Czysta-Buda, Mariampolos 
apskr. 1918 m. prie vokiecziu 
okupacijos buvo czia insteigti 
suaugusiems vakariniai kursai 
kuriuos jaunimas noromis lan
ke. Buvo surengti keli vaka
rėliai ir sziaip keli pasilinksmi:

Bet gyvenimas žymiai 
apkito kaip tik Lietuvos vals
tybe eme kurtis ir visi inteli
gentai stojo in darba, tad ir vi- 
sso pramogos pranyko, lyg vis
kas apmirė,Be.t ju vietojo at
sirado kitokiu, kai kuriems 
linksinespiu pasilinksminimu - 
namu degtine, kurios czia labai 
daug pasirodo,

In ta viską 
pirsztus žiuri, 
gyvena nuo pat pradžios Lietu 
vos valstybes karimos, ir 
vieno bravafo Dera f' „ * 

I kuriu czia labai dau$ yra.

šu
Tula motere ku 
paliepė pridėti

i
i

Diele gerkleje per 14 dienu. 
‘ London.— 
riai daktaras 
diele ant skaudancziu lupu, už
migo ir nepajuto kaip diele in- 
slydo in gerkle kur iszbuvo 14 
dienu. * Kada daktaras jiaja 
isztrauke, diele da buvo gyva, 
nes maitinosi moteriszkes krau 
ju kuria cziulbe, per visa ta lai
ka.
10 užmuszti laike 

pasilinksminimo.
Tokio, Japonije.— Laike me 

tines szventes pasilinksminimo 
Omorije, tris karukai trenke iii . 
szimta žmonių, y 
deszin)ts ir sužeido apie 40 isz 

mirs nuo
Karukai 

pabėgo nuo kontroles motorma 
nu nuo kabiuko.

f

Vietoje
Su-

Vieszosios

SaulesSzitoje “Saules” 
spausdinami praneszimai 
vienytu Valstijų
Sveikatos B juro Vedejo, Sur
geon General Rupert Blue.

Dede Samas Sveikatos Pata
rėjas atsakys szioje vietoje ar
ba laiszku, klausymus, turian- 
czius visuomeniszka svarba ir, 
palicczianczius hygiena, sani- 
tacija ir kaip apsisaugoti

4 l

labai didelę^nauda, no tik pavio
• • N 1 • 1 ♦ * 1 • * •

sai. apįęliįikei.
nuo

Jigu. Jis negales atsakyti ant 
tikrai y^atisxkft klausymu ir 
duoti receptą.
Health Advisor, % Lithuanian
Bureau, 124 East 28-th Street., 
Now York City.

Raszaht pažymėk koki laik- 
raszti skaitai taip, kad mes ži
notume, in kuri laikafszti sius
ti atsakymu su paaiszkinimu.

Mokyklos jau atsidarusios ir 
tėvai visoje szalyję turėtu žiū
rėti, kad tJV gĄutUj visus 
|uos patogumus, kurios galima darbus czionais.

Adresuok:

niuį mokyklos vaikui, bet ir vi
sai, apjqliijkei. , f

A jusu apielinl^ęje yra išves
ta toki mokyklos vaiku sveika 
tos priežiūra? Jei ne, ar nega 
Įima tai padaryti ?

■ I’*"’ ■ < > > » > ■

Oswego, N. Y. — 
czion mažas būrelis 
ir tu sulenkė ja.
g.

Nuo saldumynu yra atskirti 
tie vaikai, kuriu motinos pa
skubina suvalgyti iszsirpusius 
vaisius, kol Panele szveneziau- 
sia nenužongia ant žemes sodu 
paszventinti ir vaisiu palaimiu 
ti. Liūdi tokiu motinu vaiku- 
cziai, lieja graudžias aszarelos iszeis.

Liūdi tokiu motinu vaiku

ir kenezia už motinuzkaltes. Sy 
kiu su jais liūdi ir Dievo Gim
dytoja ir nrielaszird ingai piks-
ta ant tu motinu, kurios pasku-

Lietuviu 
bet puse

Visi sutikimo
Į-yvena', nos in karezemas nesi

lanko ir nosipesza. Darbai ej- 
na gerai, net viskas, uže o pri
buvusioms nė suuku aplaikyti

-
‘ Į | j I j \ I ’<

». .a.l. ,

bino savo vaisius be laiko nu
skinti. .

Karta szorieziausioji Dievo 
Motina buvo nukeliavusi ant 
žemes ir apžiurėjo savo globo-

ke Jai tada Dilti prie* duszelos 
užgimusios mergaites ukiszka-

jo esaneziuš vaikelius. Pasitai-

me buto, prastoje bakūžėlėje.
Gimiisiios mergaites tėvas bu 

vo no suvisai pavargęs ūkinin
kas, bet užgimus dukterei per
rugiapjūte, negalėjo gauti ku-

Ak B.

Už žingeidumą mergaitei rei 
ko jo gryžti adgal ant111 žemes, 
nes Pana Mdrija nemyli nokiau 
saneziu ‘vaiku ir nopildanoŽiu 
Jos insakymu. Gavo ta mer
gaite nuo savo podes tik puiku 
kraiti.... i

Panos Marijos augintine nc- 
! pažino vargo.
karalaitis ir laimingai su jia ap 
sivede....

Gavo ta mer-

Pamylėjo jia

-,, ............,4* ,« --—---- -

Kulpmont, Pa.— Kasyklosia 
Scott likos apdeginti per eks- 
pliozije gazo Jonas Koczauckis 
Stasis Arczek, Aleksa Kurlisz 
ir Juozas Turas. t

irimai.

milicija lyg pro 
nors jau ji tenai

ne 
sugavusi >

v i ! ( <l c uzmuszaamos • .

kuriii didesne dalis 
mirtinu sužeidimu.

KANTICZKOS.

jau turime ir galime tuojaus 
iszsiusti. PREKE $1.00. Mes 
užmokame nusiuntimo kautus.
W. D. KdCŽKAUSKAS-OO.

MAHANOY CITY, PA.
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KAS GIRDĖT
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daneszimus isz Fran- 
marszalka Fochas yra 

/ tosios nuomones

Pagal 
, vijos,

> A •
Fochas

, jog kare da 
neužsibaigė, bet žinios isz Was- 
hingtono prauesza, jdg prezi
dentas Wilsonas prisipažino, 

, buk kare jau pasibaigė, bet 
tiktai kas kiszasi saliunu.

Kas tekis pasakė: asztuones 
valandas ant darbo, asztuones 
del miego, o dvi ant praleidimo 
uždirbtu piningu prie tebyrios 
brangenybes.
galima padaryti su pasiliku
sioms szeszioms paroms, juk 
para turi po 24 valandas.
ant kasimo pakauszio ir misli- 
nimo apie nedorybes szio svie
to.

Akyva yra, ka 
su

Gal

h .1 ■■■■■, .11 į

Viskas turi pabaiga o ir žmo- 
giszka kantrybių.
ne laikas idant atkreipti at.vda 
ant krutėjimu musu žmonių ir 

senate,
yra prikimsztos 

apie gerove gyvento-

Ar-gi jau

betvarke kongrese ir 
kuriu galvos 
politika o 
ju visai nesirūpina.*

Valdže turi tukstanezius 
slaptu sznipu, kurie geriau pri- 
siduotu sergėti pakraszczius 
meksikoniszko rubežiaus vieto
je slankioti po pakampes uos
tydami ar kur neužtiks bonku- 

/ te arielkos, idant aplaikyti da- 
vada del keliu pusgalviu pro- 
hibicijonioriu, vietoje užbėgti 
pavojui kokis grasina czionais 
nuo anarkistu, bolszeviku 
dublistu ir kitu.

Bet tai sena pasaka, 
tėvynė ejna po velniu! 
tika pirmesne.

turi
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tegul 
Poli-y y

Juk pavojus 
sklypo ne teip yra keiksmingas 
kaip prohibicije, pagal juju 
nuomone.
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Bill Smith laik- 
rasztije New York Herald ir su 
jojo nuomone sutinkame, 
didelis laikas, idant musu kon- 

imtusi prie

nes

gresas ir sonetas 
darbo pagerint žmonių bute ne

1 kaip kisztis in‘^Vdtirhus reika
lus.

Neklausykite ka jums kal- 
Mes

Pinigu in Lietuva negalima 
siunsti ir apie tai neužmirszki- 
te.
ba agentėlei ir bankero^ 
teip-gi siuneziame piningus in
Europa, bet tikros žinios apie 
iszsiuntima piningu negavome 
ir pakol neaplaikysim' tai 
skatiko nuo žmonių 
sim ant iszsiuntimo.

ne 
nepriym-

rijas o 
mažu

Per keletą

‘4Saulėje” skaitom kad Ir- 
landiszki vyskupai ypacz ir se
nukas kardinolas Gibbons pa
state už prideryste isznaikint 
isz parapijiniu mokslainiu at
ejviu teviniszkoje kalboje lek- 

net ir pasikalbėjimus 
vaiku prigimtoje tėvu

kalboje tarp saves.
Szita komedija loszti jau 

rengeme buvo nuo seiliaus, ir 
anais metais lenkai smarkiai 
už tai protestavo.
metu jau buvo apie tai negirdėt 
nieko, bet dabar vėl iszkilo tas 
klausymas ir da skaudesnis, 
beveik panaszus in Maskolijos 
ar Vokietijos praeitos pasisten 
gimus.

Su tuomi Irlandai pasirodo 
tokiais dvasiszkais vadais ant 
visokiu tautu kataliku Aineri- 

kokiais buvo praeitoje

v

SAULE
(B^BW***'*

už teviniszkuma turėjo prie- 
spaudu ir persekiojimu.

Dabar-gi czion Amerikoje 
niaukėsi ant tautu atejviu Jo
besiai t. y. už teviniszkuma net 
parapijiniu mokslainiu perse
kiojimas ateina. Na o ka! vys 
kūpąs palieps klebonams ir 
sisterems kad nustotu vaikus 
mokine tėvu kalboje, o mokin-
tu kad tik angliszkai, ka reikes 

Ka klebonai pirm 
ar stos kovon priesz

mo-

daryt ? 
griebsis, 
vyskupą, ar pakarnei nusilen
kė paklausys ir iszmes isz 
kvklos savo tėvu kalbai

Norint tas klausymas iszri- 
szirtiui sunkus, bet manyt gali
ma, kad atejviu žmonių, klebo
nas žiūrės in savųjų dvasia ir 
upa, jie kryps priesz skriaudi
mu jei žmones su jais laikysis.

Tai-gi isz kalno jau lietuviai 
ir kiti atojviai turi rengtis už 
skriauda savo kalbos ir tautos 
in kova su nepadoria Irlandu 
propaganda kurie jau savo tau 
tiszkuma seniai prarado, tai ir 
kitiems nori iszpleszt.

Su sziuomi, regisi kad Irlan- 
diszki vyskupai veja bizūną vi
siems atejviams kunigams ku
riuos ne teip lengvai gali jie 
szokyt kaip kad savo auklėtus.

kuris at-

tai p.

Tėvynės Redaktoris J. Pur
vis prisirasze prie lietuviu ka- 
reivijos, ir nepoilgo jau ap* 
leis “Tėvynės” redagavimu.

Mat p. Purvis yra ameriko- 
niszkas kareivis buvęs dar 
Francijos su Vokietija karoję, 
užsitarnavęs ranga Leitenanto, 
tai-gi jisai ir Lietuvai ganėti
nai bus naiulingas.

Jener. Juododis (Lietuvisz- 
ka.^ pulkauninkas)
vvko isz Lietuvos sutvert czion 
isz Amerikos liet. Brigada, 
sziuom lai k iszvažiuoja in Lie
tuva ant konferencijos, 
Puryi paliko organizuoti isz lie
tuviu kareiviu Brigada, o jisai 
po Konferencijai sugryž vėl 
Amerikon užbaigt darba, ir su 
Brigada savo, vėl važiuos Lie
tuvon. Jam reikia muset apie 
5,000t_vyru. Brigada turės isz 
czion savo visa amunicija ir ki 
tus reikalingus daigtus.

Szis žmogus tai kaip senovės 
Kosciuszka, skubina gelbėt 
szalei kuri trokszta savos liuo
svbes.

sugryz

skubina

Jonas ŽilinskasKnnigas v
(Žilius) isz Francuzijos par- 
gryžo Amerikon in miestą New 
York 18 diena Lapkriczio.

Panedelij 20 Lapkriczio ku
nigo pažinstami iszkele vaka
riene atmineziai laimingo par- 
keliavimo isz Franci jos Ame
rikon.

Su kokias reikalais kun. Ži
linskas isz Paryžiaus parkelia
vo, dužinosime vėliaus.

Dabar valdžiosvėl sulaikyta.
upas labai mainosi, beviaik kas 
treczia diena kitokios tiesos 
yra ir, vis tai palyti skaudžiai 
atejvius.

Visi pageidaujanti lietuviai 
važiuot in sava szali, laukit kol 
galutinai bus reikalas valdžios 
užbaigtas, nes važiuojant da
bar, papuola, in didžius nesma
gumus, jok is konsulis nenori 
paspartus liudyt, o be to, iszva 
žinot negalima.

I'riežastimi blogu in atej
vius pažvalgu bus bene tik cl- 
gimaisi no tiko ir agitacijos 
tankiai palytinezios valdžia ku 
rias sukelia socialistai dar ko
munistai.
mas žmonių darbus, nukentet 
turi dauguma.

Szeip ar teip sakysim, bet 
sztai ka galimo isz to suprast-; 
atejvius amerikonai dar iszsi- 
bodes, dauginus in 
neinteis, tuomet, 
darbo žmonių stoka ypacz ant 
farmu, tai jio amerikonai savo 
klaidas pamate varžymus 
stums szalvn.

Mat, už nedaugu

sakysim,

szia szali 
pasijus kad

nu-

Nedėliojo 23 Lapkriczio va
kare Now Yorko ir Brooklyno 
lietuviu inteligentija dare va
kariene su papubszimais isz- 
leisdami in Lietuva jenorola 
Juododis.

■—...... „■ u , !

Vokietija dvigalvi imperija- 
liszka areli nust’ume in 
dabar bus vėl ju herbas seno
viszkas tik su viena, galva.

szali y

Garsusis savo gerumu Chi- 
cagos arcivyskupas Mondeleyn 
pereitame No. “Saules” sako, 
kad jo archidicesijos parapiji
nėse mokslą i nese atejviu vai
kus mokyt tėvu kalbos jau už- 
#yne-

Chicagoje atejviu yra dide 
galybe, matysim ar ju vaikai 
nustos mokines tėvu kalboje ar 
ne.

Saules

greitai

ku-

TIKROS ĄLGOS IR
ATLYGINIMAI. .

Rolcasccl by the Forofgrt Language 
.Qovorninontal Information Service 
Bureau of Coniuninty Service, Ino.

124 E. 28-th St. Now York City

amerikiecziu
Jie 

žiuri in piningus,

Tnkstaneziai 
yra. lyg sužavėti piningu, 
klaidingai
kapo in didžiausi turtą, nes pi
ningu U kru svarba yru tame
kalia-jio mums nuperka. Žmo
gaus atlyginimas už jio darba
nepriklauso vientik nuo to kiek 
jis uždirba. Daugiau priklauso 
nuo to kaip jis praleidžia savo 
uždarbi. Tikras darbo atlygini
mas yra tai tio dulyĮcai ir nau
da, kuriuos darbininkai gali 
gauti už savo uždirbtus pinin-

Aiszku, kad žmogus gali du 
sykiu tiek uždirbti, kaip jis 
paprastai uždirbo, ir isz to ma
žai naudos, jej reikalingieji 
dalykai leszlioja da du ar tris

kuriuos darbininkai gali

kaip ji

jei reikalingieji

kart daugiau, nog kaip pirma.
Yra visiems matoma kad apari
be padidėjimo ar sumažėjimo 
algų kurios iszroisžkiamos pi
ningais, yra didelis skirtumas 
naudos, kuria gauna žmones už 
ta uždarbi.

Ka žmonos gauna kaipo „at
lyginimą už savo darba, paga
linus priguli nuo to, 
savo uždarbi iszleidžia. Vienas 
protingai pirkdai|iaį, baugiai 
ir nuolat taupydamas ir sau
giai indedamas piningus in to- 
kiuš patikrinimus kaip Karos 
Taupymo Paliudijimus, 
sunaudoti savo darbo vaisiu in 
reikalus ir smagumus savo gy-

ir nuolat taupydama 
K

kaip jis

kali

veninio, kurio jis reikalaiua 
ir net pasilinksminti. KJtas, 
gaudamas tokia pat alga, $ali 
beeikvodamas,' išzdykimti ir 
netaupydamas atsidurti tokia
me padėjime, |<ad negalėtu nei 
reikalingiausiu sau dalyku gan 
ti.

Nežiuriant ar darbininkas už 
dirba tiek piningu, kiek jam 
teisingai už jo darba priguli, 
ar no, atsakomybe jis vienas 
teatsako už taį Jcaip jis juos i • i v • • < i i • ' t • •

ir net pasilinksminti. Kitas

b— ......... ..

Spėjo Lenkija atsiunsti in 
Suvienytas Valstijas.savo am- 
basadori Lubomirski, 
radosi ano prieszininkai muset
nenuoramos raudonikiai, 
rie nori surinkt 50 tukstaneziu 
paraszu ir siunst Warszavon 
reikalavimu, idant veikiausei 
atszauktu adgal p. Lubomirski 
Lenkijon kaipo netinkanti žmo 
glLLaikrasztis “ 
rice” sakė: “ 
nie tak 50,000 ale nawet 500 
durniow ktorzy by chcieli po- 
•ložye swe podpisy. ”

sakė:
Polonia w Ame I
Nieznajdzie sįę

Katpitalistai kurie turi inki- 
sze senovėje didės paskolas ca- 
riszkai Maskolijai, dabai’ suka 
galvas kaip bus su tomis pasko

praleidžia ir tas negali būti pa
vestas kitai y patai. Leszos, rei
kalavimai ir algos gali pulti ir 
kilti, kaip juriu pakilimas ir 
nuslūgimas, bet pamatinis daly 
kas lieka neatmainomas, kad 
atskirai nuo budo ir didumo jo 
uždarbio, kiekvienas žmogus 
gali nepereinant ribų spręsti 
gausumu atlyginimo už savo 

Jis ta gali atsiekti isz- 
mintingai ir ąprybotai praleis
damas ta, ka jis turi praleisti 
» . * 1. ■ a e •

kiekvienas

darba.

ir taupydamas ta, 
taupyti,

ka jis turi
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JŪSŲ PYPKEI 
RUKALAS

JEIGU geidi daugiau iš pyp
kės užsiganėdinimo, tai 

rūkyk Prince Albert tabaką. 
Išmėginęs rasi, kad tasai taba-
kas jums patiks. Jo skonis, 
kvapsnįs ir švelnumas toli 
gražu lenkia visokius kitokius 
rūkalus kokius kada nors 
vartojai. ' *

|>Ri nce Albert
»£l . lYk $.®l J M h11 .. te ■*>. W*!- i l iVl t » -J*!.1 ■V< hA .MII /’ll' O ’V itįv,’ *1

thė'naiivnal Jėy smoke I

ilii r 1 1 i L h X ' > 'ii'il "f 4

Nuo jo liežuvis 
neperšti. nei gerkle neišdžiusta, nes perštis ir džiovi- 
n imas yra prašalintas musp užpatentuotu procesu. 
Nusipirk kiek-nors Prince Albert < šiandien ir pats 
persitikrink, kad tai yra puikesnis pypkei ir cigaretams 
tabakas,, negu kada nors rukiai.

pavelyja jums rūkyti kiek tiktai norite.

•m ■ / Gaunama* rnudonuoie krepšeliuose, raudonose bleainJse ir pusė 
svaro blekės humidoruose arba svaro stiklo humidoruosc, kuriy 
d an gteliuose randasi kempė drėgnumos palaikymui*

R. X REYNOLDS TOBACCO CO.
WlNS’fON-SALEM, N. C.r*
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LIETUVOS LIUOSYBES

. , , SARGU RASZTINES
PRANESZIMAS.

Per paskutini laika visuome
ne girdėjo kad atvažiavo Lie
tuvos Militare Misijc, su tyks- 
lu kad suorganizuoti L. Briga-

Ta girdėdami ir matyda
mi laikraszcziuos pranoszimus 
laukia daugelis ka nors tokio 
(langiaus iszgirsti apie ta Bri-

Turiu praneszti kad 
kol kas kiek patyrta, kad Bri- ciju ir neprisiuntusios in 

galimas

iszkovoti ta Neraszvkit labai ilgu laiszku,

de.

norim pagelboti
taip sunkia kova už Liuosvbe ir svajonių, raszykit tik tikrus

Tevy-
Pai-gi, kurios

ir Nopriguhiiybe musu 
uos Lietuvos. T 
kolionijos laukia ir nedaro nie
ko iki sziolci, tai kiek galėdami 
dabar pasistengkit 
bijoti del savo Tėvynės 
ves.

Daugbmas1 koKohiju jęi

pasidar- 
gero-

gada.

gadas nebus galimas vieszai 
Visos žinios visbs in

formacijos Ims
per L. L. Sargu Rasztino. 
in Brigada instoti

skelbti.

I dalvkus kas norima žinoti «>
k lauš v k i t Visokiu 
isz laikraszcziu. 
romą kad tik kaip nors užkenk■> 
ti musu veikimui, mes žinom 
kad mes turim i n va irius, prie- , 
szus savo tarpe kurie deda vi
sas pastangas kad tik 
kam užkenkus, kas tik yra da
roma del Lietuvos 
N epri klausomy bes.
abejoti ir ko (laukti, isz minėtu 
praneszimu, tai mes ir 
prideryste butu tiesiog pa< 
smerkti, visus tokius kas tik 
kerszinasi musu darbams. Mu
su pereiga dabar dėti visas pa- 
jiegas in viena stipru kuna ir 
vienybei varyti darba pirmyn.

L. L. Sargu R. V. J. K. M.

s c- 
praneszimu 

Nes daug da

visam ,Daugumas1 koiioniju. su
siorganizavo ir L. L. Sargu-ap 
likacijos iszpilde, 
kurios vra nepildžusios aplika-

L. L.
Sargu Rastino. Visas smulkes
nes žinias kiekvienas 
kreipdami in L. L. Sargu Rasz- 

Viskas bus su
teikta kiekvienam.

Lietuvos Liuosvbes 
Temykit visados L. 

praneszi- 
nius, skaitykit ant susirinkinm 
ir kas ne aiszku kreipkitės

bet dar ne-

gausit

geroves ir 
Vietoj

musu

suteikiamos 
Ir 

gales tik per 
L.'L. Sargus ir per L. L. Sargu 
Rasztines suteiktas aplikacijas 
Tuomi yra labai pageidaujama 
kad kiekvienoj Lietuviu kolio- 
nijoj rastųsi pasiszvontusiu del 
Tėvynės labo ir kuogreieziau- 
sia sudarytu Lietuvos Li nosy
tes Sargu būreli, nežiūrint isz 

Ypatingai 
tikrais 

Tcvynaineis ir trokszta stoti in 
pagelba savo Tėvynei Lietuvai 
Nes dabar didžiausia ir geriau
sia proga. Nes geresnes pro
gos gal mes nesulauksim.

Sziadien tur in geriausia pro 
ga pasirodyti kuomi kas esam, 
kas kaip mylim savo TovynO

tinęs vedoj i.

P. S.
Sargams,
L. Sargu Rasztines

Ncužniirszkite kad dabar “SAULES’* 
prenumerata yra $3.00 nnt viso meto 
o $1.50 ant puses meto.

... • j

sn 
klausymu in L. L. S. Rasztine.t, . ......... III—.................. Į II «Į II I ■llll.l .. .............—...............   A..................... . ............ .. ............ .......

KUĘ ĘUNA.
<

Mano duktė Jeyą Czerecz- 
kiene. (po tėvu Czesniute) Gy
veno Pittsburgh ant Market 
St. Isz Szunskp, ViĮkaviszkio T-te* J •V* *'v 't ' ’ • Fin • •
gi paje,szkau Vinco ir Mote jaus

kiek nariu nebotu.
tie kurie jaueziasi esą AR SERGATE RHEUMATIZMU?

Jeigu sei 
GYDUOLES
UKSUS yNIMENTAS NUO RHEUMAT1ZMO. (tepti) Prikė.......... .............
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują, prėkė_____

/ UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS.užaugina stiprius plaukus. Prėki-.-
URSUS SJCILVINIS B1TER1S, reguliuoja ir pravalo vidurius. Frikč____

’ URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugia nelaimėje. Prėkė........ $1.50
Męs siunčiame kožnam ant pareikalavimo nmsų dldelj Kataliogą Naminių Gyduolių 

kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sveikatą. Jo lygas ir pagelbą.
f

160 N. WELLS ST.,

lomis kad Maskolija teip suyru 
si kaip sena statine bė lanku. 
Kiek tai buvo skolų užtraukta, 
tai ne szposas.

Isz prąejtes,statistikos mato
si, kad 1909 m. turėjo skolos 8 
milijardus, 835 milijonus, 884 
tukstanežius, 1,91 rub., tais me-

* ■ • ' U’ ftais reikėjo mokėti procentu 
371 milijoną, 917 iukstaneziu 
913 rub.

K ,

Suprantama, kad gerokai po 
to Ja skolos pasididino.

Visas tgis sunkias nasztas, 
turėjo tempti szalies žmonija.

I

rjMc Rh«urt»ątijrmu o Jums jokios gyduolė* ne gelbėjo parsitraukit tTRSUS 
NUO RHEUMAT1ZM.O. (Rerti). Pr6kė ui bonkį . ______$1.50

Komitetai Tarybų ne tiktai 
lietuviu nelabai nori iszduot 
atskaitas kur iszdave suauko
tus žmonių pinigus, bet ir pas 
lenkus tas pat atsitinka.

Buvo neseniai Seimas užva- 
dinamas 11-gi Seim Wychodzt- 
wa (11 Seimas iszeivijos.) Sei
me pasirodė, kad iždininkas 
skyriaus Tautinio jokiu atsk.ai 
tu isz stovio finansinio noisz- 
dave, jis sakes kad paduos visa 
skaitline spaudoje, o sako kad 
platkai ka žmones skalbė jogai 
80 tukstaneziu atiku žuvia, 
esans tikras melas.

Szitoki iždininko pasiteisini
mai paroda aiszkiai, kad pas 
ji yra marmalieno be uždaro; 
Prileiskim — Yra lietuviu da 
nemaži Susivienyjimai ir, kgd 
pas juos butu tokia palaida ba
la kaip auku tvąr^jnimąi, tįii 
kur tie Susivienyjimai nueitu !

. ..... -' —H

Atejvius amerikonai pradėjo 
kars^tai neąpkonst, tai kurie 
tik gali kgd isz czion Uszeit, 
strimagalviais neszdinasi 
Amerikos lauk. Iszvažiuojan- 
ti isz Amerikos atejviai, 
užsimoket Costum House New 
Yorko taksas, tai puo ryto iki 
vakaro prie ofjso, stovį žmonių 
ilgi rėdai ir kol prieJua prie 
užmokės,nio, tai gana labai pa
bosta. Visi iįc žmones no lie
tuviai; lietuviams buvo daleis- 

bet

Pavieto, Pažeriu gmipo. Tejp-

Banonįu, jie gyveno apie New 
Yorka ir dirbo klyju fabrike. 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

Anthony Czesna, 
501. W. Spruce St.

Majianpy City, Pa.

Mano tikri m olei Antanas ir 
, gyveno M t. 

Carinėj. Isz Suvalkų gub., Kal- 
y ar i jos pay.,

Adomas Pauža

Ali taus kaimo ii:
, i v _ ‘ »■' 2,

Lietuva ir kaip savo broliams

■ URSUSREMEDY 
DEP. B

T* X r

f

.. $1.00 

..SI.50 
...$1.50
.. $1.00

CHICAGO. 1LU
XL

k oje, 1 
Vokietijos Bismarkis ir Pozna
nians arciviskupis.
naniuns lenku bažnycziose, už
drausta buvo lenkiszka kalba, 
in brukama vien vokiszka.. Tuo

lenku kunigai mažiems 
lenku vaikams iszguldyt kate
kizmas turėjo 
lenkiszkai.

Lenku kunigai, tuomet vede 
su valdžia asztria kova, už pe- 
paklusnuma t. y. už mokinimą 
katekizmo bažnycziose lerikisz- 
kai, dauguma 
bausmes 
mokėt bausme piningiuc;

, nebuvo
__  Poznanians
palaike valdžios puse nei Vil
ui ujo senovėj pralotas kun. Ži
linskas Maskolių puse palaiko.

Teip ir kitaip, Poznanians 
lenkai katalikai daug praejtejc ta iszvažiuot in Lietuva,

Ten Poz-

A te j toje ailijontai gal turės 
su kryžiokais (vo?kiecziais) vpl 
nesmagu tanciu, nes Vokietija 
dar stiprinasi, jau turi suorga- 

savonizavusi 700 tukstaneziu 
armijos.

met

kiijligus užtart 
nes

— Šėpas Kapsas

vokiszkai o ne

kunigu gavo 
seile t areszte arba už- 

už 
kam, 

arciviskupis

Tcip ir

■■■■

• tf.

isz

turi

, Kun. Bartuszkg jau pribuvo 
in Suv. Valstijos isz Lietuvos 
ir randami Ponusylyanijoj. Pa-

.i', ii ♦___ uA___________ • • i

r^szcziubsu|į buk Jpiib Barįpsz* 
ka slapstosi pę Lieįnva ir likos, 
iszvytas isz tonais,’ yra‘pėtoisin 
gos ir melagingos, nes kun. Bar 
tuszka pats iszkeliavo isz Uo
tu vos be jokios prievartos. Da
biu’ laikys akyvas prakalbas 
kp JLieutvojo mate ir kokis to
nais sziandieninis padėjimas.

FKASAKGAt Visua lalszkup o Ir 
piningus In IszleUtuvo “Saule” relke 
vi h ado a siusti antuzUo adreHol IV. I). 
Uoexkuwaki-€'u. Mahimoy City. Į'a. <

skelbtus famos nekurįpsia laik- 
r^zczAuosu^ buk kuip
ka slapstosi pę Liėįiiva ir likos,

varijos pay., Ąlitaps kaimo iy 
gmipo. Tegul atsisuk ią ant 
szio adreso:'t

Anthony Simanavich, 
New Boston, Pa.

Isz Ameriko pajieszko 
kaneziu gyminju .įsz Lietuvos: 
, . „ _ j Blauzduniute
(po vyrni Žugždieflė) pajies^

>, ■ * ■ . I • UiA" a '' '

Jono, Stankeviczjaus?

A'sz ^Marijona
1 * « ’

se-

Blauzduniute

knv suvo teveliu Juozo Blayiz- 
dimo, Jono? Stankeviczjaus? 
Jpozo Baltramonio Jurgio Ku- 
sžlio ir brolio Juęzo lllauzduno 
Simo • Jakimąvįępsirtn^ 
Kjatuleviczio MarijoMo^ Ja.kj- 
mayicziutes iiAJubžo Miszcįiko

’’ ,Bar|tniĮ<u 
Bajoru, 

jcaimo arba Geisteriszkiu. Męb 
Lięhiyo?

' (to 96)
U. S, AMERIKA.

M is. Many Žp^ždjono, 

/■T' T

sžlio ir brolio Juozo Blauzduno
• ttife U W 11 f * <|' '1 ’•* " M

MatuleviczĮo Marijonos Jaki-

Visi paeina isz Suvalkų guber 
Vilkavįszkes pay., 
gmino ir parapijos, Bajoru,

X
i

PASPORTAI IN LIETUVA
i ■ f -

JAU GAUNAMI
❖
♦♦♦

t
y <iT Juos iszrupina
ti 
iX 1
i

X

‘ ’ * 4

Lietuvos Atstatymo Bendrove
1 MR r 1 ’ 'ii' * 'v |k V? '■*’*'■1,111' ’'į

Visi norintieji keliauti inM

1*111"

1 pasportu .reikale in
' U "i t - 1 i k. ''Aku *•

No tariali Skyrių,
// J I*'

' ML W / 1 n

t

I 
tegul kreipiasi ?

X Lietuviu Atstatymo Bendroves X
m ?

■
Lietuva

v.• ••• • -jįsziuo adresu
■1,

X,
M t

<♦

T T ♦z*

'Ui‘

Lithuanian Development Corporation |
į

• j

; 4>g. A i

f i

F. E. BRANCH

133 E,' Willing Str

džiu isz ' 
ant adreso.»

M

, Pa

i
t
t

A, Ji $ ■< 'i.*■: A.
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SUBATOS SPINpULELIS.

S u ramintoja naszlaicziu.
Dievo rūstybe ir bausme.
Badas. !

žmonių.
Suraminto j a 

Žirnio 
grūdas.

subalos

■M 'į
W . r 'l l;1 1? : i. L- if irWlrwflit'ijc'“i'

I

1!
I

Kas miela subatos diena, 
nors valandėlė turi saulute že
myn žvilgterėti, kad pradžiu
ginti vaikuczius ir palinksmin
ti visas motinos, szioje* aszaru 
pakalnėje gyvenanezias.

Kas subata Jėzus liepia sau
lei nuleisti spinduli žemyn, nes

. irv-

/

i

SAULE'
........... .

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS?

Juozas Sąlajįką isz Sląmąn- 
doują J^ąv a^ląįi^o giąmą^ nuo 
tetęąo įsz Suvaiką gnb fcąlvii-* ’ t 1 ' ’ ’ ' ’ **■ I *' * < ’ , i j 1 i i ii I .1 t t XI L 
♦wjk.....
biąįszkiti kaipjp;

< Męs , ^kąmąrocziąj 
jųę:

nes kiekvieiyi aszurUc Dan
gaus Karaliėhes, nukritusi isz 
ąngszto ant gėritės, virto in žir
nio grūda; žlniipi tą* b^rpgiąt 
augo, szakojpsi ir bujojo, ,ŽiU9r( 
nes skynė ankąztis ir\mąi,tiąqši 
Atsigaivinę visi , vieiht bąlsu

'Obeiita.vok«,ip.o didžiausius piktada
rius. ___ ______
lojo girriousja dirbti

kitur kietu,kaip smiltis, 
kaip kiecziausia uola.

Jszseke upes ir ežerai, i 
turn, pasaldą) pabaiga jau

I ----- -

rimai trokszte-t roszko 
darni niekur vandenio.

Kas tik gyvas 
vietoje maisto ir vandens, 
tavi buvo žemes graužti, 
Dievas ne žiūrėti nenorėjo 
žmonių vargus pažiūrėti,

o

tarv- 
i at

ėjo; žmones ir visi gyvi sutve- 
negau-

sutveri inąs, 
gti-

<T»

ujo grūda; žlrnjjii tą* bejy.giąt

•Senesni žmonis ka noga- 
, tai Iųos 

bąusdąvo namie, turėjome (Ino-

J on a s 1 v aną uckąė Isz Sh < 
boygan, Wis.,}
npo tėvu ir brblht isz Suvaliau sįliko.

re daug žmoni n per tuos 
kis metus kaip: Mateuszo Ab- 

Kehninskiene, 
Vasikoniene, 

Tainosza.i) 
l’žkurienv, 
Laike karo 

neuž-
i

IIH

I

c 
apfttike gi-omaia i’as sudegino tik 
1 * * » .4 • Z M’ *1*1 f

Kąl(»simku dvara, ka 
: magazinas pa- 

Jsz musu kaimo iszmi- 
pen-gub., Kalvrtrijoš' apskryežio, 

ivm zi t m 1 cr/it! r» i•» Ch/l*»zi« r <» 1 Z i »
kidmo:
.Sveikinam tave 

broli, mes visi tėvas, motina, 
Vlnęas, IVlras, Franas,

vps labai ir manom kad jau ta- 
vpš hera gyvoi 
me gyvi ir sveiki,

ti pą IH‘ąkiš svarus sviesto nuo 
kdžpos karves ant sau vai tęs, 
ąąo .^ęįnps visztos po du kiau- 

pąahWt$st ne / biiVo 
‘ kaį pri’ek tiirėJąM 

$iįotį pą(£dvarus įaujcu ir' J5 
šyąru, laszįniu nuo kožltbs kiaii 
lęss/^ąijturąjo avi ii ar yersziu, 
Įąi payjhdayojnĮo kpžno po ke- 
įi^ .(Įę^eŲcus nuP aviu Pa 
yįndąyo .j>,6 5 svarus vilnų ir to 
k,iu i^udn pąsilikomė nuogi. 
Ant Jules Veseilios paskerdPm 

’ i ir 
apie

Sinmd valscziaus,1 Skovagaliu o i *. ~ .■ ,skynė ankąztis irjnai.tinąsi
5 ’ 4’ ’ ’yi’Vil "p 11 ‘ ’d ' .

Buk^paląiipinta, ygąjįĮihgoji
PIT 4 j I » * r. 1. jjXi- |TĮ-> «

AM

giedojo:
r ■ * » a. »

w>.

kdžąos kai:teš ant, sanvaitcs, romaiezio pati, 
Kavidiauekiene, 
Viąęąy MalaUKZiikas,

P^Y?. ’Tjuviyo $nino£, 

}’ ’^kanįąroczįąj 
na m ta ve my J i mąs " (.t.U-----".--S
niata. Praiieszuni tau, jog Lie 
tu va gy vuoje ir visi esame po 
najsb iiętuy.ęi ii^cąą) vjhtį’, yią- 
tąs — .(.įiįlžjąusę^, ir .rnąį'.ią.usėš, 
kitokiu ponu neturime aut m u

my lemas
ta pąąi^kTilįst ne ? biiVo

$iįotį pą Vertis taujeu
.Bj. ...l.k IlS.■ .i iJp rk.ii’.^4_tji:® £.iu. ]__ AJLi.'tik jf"

lęą, kas turėjo aviu ar vę
JUiJ I ’ . . rJ A . .■ » 'V

Ką .(Įęšetkąs pudu, nuo avįu pa 

kiti i^udu ptisilikęmjj

tis, vėl i opolsk ienų, 
Ramanauckiene.
npviena isz musu kaimo 
nlusze, tik Joną Stekveleviczii 
ka sužeido in koja. Viskas la
bai brangu, kas ka turėjo par
duot tas pasiliko bagotas.

paym- 
pąrejo ir 

teip yra iszsigandes, jog kvai
la gaĮva gavo. Dede Adornavi 
ežius buvo iszvarytas in gyla
ma Kosi jos ir tik dabar sugry- 

atejo in 
Vaiskus

sVeiki-
zute ir

Vinąas, PetrAs, Franas, o la- 
bįjause motina, isž^iylgomiV' J5 

Itiari 
yersziu

1^'7 vV'M' tuMoti....
111 sžvenezjaiiistBji, 

„OŠ o o*rtrimiam'n 1 
taip baisiai buvo užsirūstinęs.

Karta isz dangaus pažiurėjo 
Dievo Motina, Pana Marija. 
Jos veidas nubalo ir szirdis 
ome drebėti, nes labai gailėjosi 
žmonių, isz bado be 
mirsztancziu ir 
troksztancziu.

Ilgai žiurėjo Dievo Motina

Motina, 
nubalo ir

nes

Jo Motina', Pana Marija, 
vendama ezionai ant žemes, ta 
diena i$ž ryto plaudavo 
upe savo Sūnelio rūbelius 
džiovindavo juos priesz saules 
Spindulius, kad nedėliojo balta? | isz dangaus labai liūdnai ir rū

bą žn veži aaprodyta galėtu in 
vestis.

Angelai žiūrėdavo su 
dėjimu in ta darba,

J na '

su gobiausio,|i....
Dievas Tev^s, 

kingus žmonių nuo žąąios baj-

v.; ųj’
iszgirdes de-

$ jM'isįflnsĮta. gro-. 
wia- riw,' .................

pas
i r

t i, nes gerai žinojo,

ant

užvv- 
bet Pana 

Marija neduodavo jiems skalb 
kad nieks 

taip savo vaikui negali patar
nauti, kaip tik mylinti motina..

Kas su bala dabar žiema ar 
vasara turi pasirodyti saulute,, 
ir turi prasijuokti su savo links 
niu spindulėliu, kad priminti 
sziam pasauliui kūdikyste Jė
zaus Kristaus ir palinksminti 
visas nubudusias motinas 
žemes.

Per Velykas, nors butu ir la
biau ūkanota, tai saulute nors 
per debesų Įilyszeli tiu’i pažiū
rėti isz padangių in žemes kad 

<I)ievo .Motina galėtu iszsidžio- 
vinti savo apsiaustėli. Danguje 
Pana Marija gyvendama szluos 
to aszaras visu naszlaicziu su 
savo apsiaustu; taip pat su tuo 
paežiu apsiaustu apsisiautusi 
keliauja isz dangaus ant žemes 
aplankyti savo žmones, 
yra Motina g 
rūpinti ir apveizėti 
kus.

Kad ne Ji, kuria mes vadi
name žmonių Užtarytoja, Die
vo rūstybe senei butu panaiki
nus visa žeme už žmonių nuode 
mes, kurios taip baisiai 
naši* Ir anga 
krasztus, kaip kokios 
les.

Bet danguje galingoji Moti
na Dievo. Pana Marija, 
maldomis 
Dievo ir savo delnu pridengia 
ta vieta, ant kurios žada kristi 
rustvbe Dievo. Nors labai Jai 
liūdna žiūrėti in baisias žmo
nių nuodėmės, bet .Ji tikysi kad 
žmonos kada nors pasitaisys ir 
atsikreips prie Dievo.

Viena syki jau pražūtis vi
sam pasauliui buvo atėjus.....
Žmones baisias nuodėmės eme 
pildyti, o tos ju nuodėmės kas
kart vis didinosi, 
saulis taip subjaurojo kad szvie 
sesnei dusziai szlyksztu

Žmones kas
dien gilyn grimzdo in purvy
ną, ju szirdyse apsigyveno pik
tosios dvasios.

Atsikėlė Dievas nuo 
sosto sutrauko ruseziai 
kilis, isz akiu blyksztelejo tuks 
taneziai žaibu, subildėjo perku 
n i jos, net visos dangaus galy
bes sudrėbėjo ir baisi baime vi 
sa žeme apėmė....

Valandėlė nutvlo ir buvo la
bai ramu.

Nusigandęs dangus ir žeme 
aptylo, o žmones persigando 
perstojo nuodėmės daryti.

Vėl subildėjo griaustinis ir 
pasigirdo balsas:

— Žmones! Jusu nuodėmės
Jau isz- 

sieme upe mano kantrybes! No 
rojote bausmes, — gausite jia! 
Dabar busiu be 
miclaszirdystcs!.

nes Ji 
yvuju, tai turi ap- 

savo vai-

mes

plati-
po *visus" svieto 

piktžo-

Pana Marija 
iszblaszko

in ji pažiūrėti.

perejo savo rubežiu!

savo
rustvbe

Visas pa

buvo

savo 
anta-

apėmė visa 
vargas aplanke

taip ir

žeme, 
žeme, 

leginti degino žeme per 
rasos ne lasze- 

pa-

gailesezio ir 
. rragaiszy- 

siu jus visus su žeme ir nuodė
mėmis !....

Kaip Dievas pasako, 
buvęį

IsZgastiH 
Baisus 
Saule <
kiauras dienas, 
lis nenukrito, o dangus net 
balo isz karszezio.

suvyto, sunyko ir isz- 
Neužsiliko ant žemes ža 

liu žiedeliu, o ant medžiu — 
lapeliu.

Lauk I ir dirvos 
ir pasidarė

Viskas 
doge.

o ant

vienur
perdžiūvo 
minkszta,

Mes visi esa- 
karns mus 

labai nuvargino,.pnenu 
ketvertą

tavą gy VĮiipąę i r V^ąi esą n ie i jo- 

diįlžjąijsęs, įr .mązi.ą.usėB,
‘ g v VII- 
arkliu, 

visztas, triobaft 
szuvei,

tins, jovus, Josus, nusistebėjo ir ėmę ^klausi
nėti, isz kur atsirado pas žino- 
nes viltis i y jiogn
Marija nulenkusi galva ,pi;iesz

• V * J t 1 . 1

ChPąnįą
h

Dievą nužemintu bals.u ątsąke:
— Asz juos ąavo aszaroąiis 

papenėjau!
Dievo szirdis

tas baltas balandėlis vorke žus ir Jis atleido žmonoms dali

be
maisto 

vandenio

v. , ■ L• 1/ , • 'J: U '”i a, :<•■•'sp gąlyą, musu ^aąaąinas jnu- 
szn visas.JJętuyiJs prinszi 
nūs Jąązas tippT^i lužęągę 
i * ;■
metus karos n u kentėjome* bai

* t I i ( j ’ “ , I II *■ T ■ , y*

v i sa s, J jie t U y os. p,r i szu s. Su
I iiii • ) 1 i r-y ■ ’ 'T "T. 1 ’ ,

kariuąienią. * Poy tąoą penkis

k^ąulCi jUeša apsudinom
' i r“

'T, Ji , į « 7 , "'i L A į ' r5 ’ ’ 7

helį 12 valanda nakezia atėjo 5
4pp, i,liekas nežinojo

ro
tai J

prusai ir atėmė viską ir da i u’

kiaules, avis,
sudaužė
nnucko triobas sudegino, 
Dievas apsaugojo visu gyvas- 
czius. 
me.

dėdės Iva- 
bot

mis Adomaviczius buvo 
tas in kare ir szimot

pestingai, tarytum, iszgazdin- i

Dabar triobas isžstate- 
Tevas ir teta Tamoszai- 

tiene, Juozas ir Adomas Tamo- 
szaiezei sėdėjo kalėjimo 4 me
nesius, tėvas vos gyvas parėjo 
o Adomas mirė kalėjimo Vilnių 
je. Per k a ra. buvome iszvaryti 
netoli Vilniaus ir perbuvom te- 
__ __ ______ . Petras Abro- 
mąitis apsivedė o kita žiemą 
sudege jo šluba ir viskas kas 
joje radosi, tik kaip stovėjo isz 
sigalbojo, nuėjo in žentus in

rojome užmogeti 116 markiu
kad be pavclinimo skerdimu

\ ge
li i ek a s

jau mus neganubije ir rioapipie
szineje.

Jeigu kas žinotu kur ramia- nhi 4 menesius.
si Vincas Koderaviczius,

S Jonas isz

žo labai nuvargęs ir 
Skovagalius gyvent, 
perėjo du kartus per musu kai
nui ir padare daug bledes.

Pasiliekam mes visi su pa
garba.

* 1 ** a ' 4 u 1 * ’ ’ i"

sei nuo vokiecziu. Acziu Ame
1 1 • f. .« ■ 1 • 1 1 b " 1 1suminksztejo

nuodėmių, o angelui Gabrielui 
vai- 

ęme singa, kad žmones daugiau ne- 
badu troksztu ir nebadautu.

rikai, Anglijai ir Fi’aiicuzijai;

tanezios žemes....
Viltis, kad užrūstintas Die- prisakė padaryti žeme vėl 

va s duosis, permaklanti, 
stiprinti 
—i------

mirsztanczias

dak-

Skulkine raganių

votis

BALTRUVIENE.
" r J' -7r' ■

Neproszali bus,
Kai]> primysiu apie raganius, 

.log ne tiktai Lietuvoje, 
Net ir czion Amerikoje, 

Lietuvei tiki daugiau in burtus
Negu in Dieva ir gerus

tarus.
v ra dau- 
giause,

Gali suprasti jog szalis tam
sia use,-

Kur ten apie Girardville, 
..Mahanojuje ir ^UhiorsviJ.V)t!

Gumbus, kaitimus ir
nužada

Ir pavogtus daigius atranda. 
Žinoma, jeigu kvailis payma, 
Tai raganius tuojaus atmena, 
Ba tokis kvailas vagis bijosi, 
Kaip tik pas raganių rengusi.

O ligas teip-gi pasekmingai 
gydo,

Ir velnius iszvaro isz vidurio.
/In viena miesteli žmonis 

plaukia,
Ne vieni nuo ryto lyg vakaro 

laukia,
Kol kalejna ant ju ateis, 

Arba raganius isz miesto pa- 
4. c re i s.

Kaip Lietuvei priesz raganių 
s ' .; *. A stoja,

Kaip avinėlis pastoja,
O. kaip raganius ant tokio 

kostumorio žiuri, 
Tai akiu niekur padėti neturi.
Viską iszpildo, ka tik pasako 

Nebegali neatsisako.
Kad ir meszla lieptu valgyti 
Tai nedrystu pasiprieszyti.

Vienas atcjna ąnt r,odos, 
Kad nebutii liga nuo gąlvos,

Nė jam galva skaudėjo, 
Bet paezei, kuri atejti negalėjo.

viena

ant

y

ka mus paliuosavo nuo prūsu 
ogipei.jp-

Raganius tare: 
Nepumaczys joki daktarai 

Tu žinai gana gerai, 
Ba jau ne pas viena buvai 
O palengvinimo negavai.

Szeip gyvename dabar 
riau no kaip pirmiau,kaip Maižieązius isz 

niszkos nelaisvos.
Prusai valgo musu duona 

kiek norėjo, o mes gavome tik 
paskirta dalelia — puse svaro 
ant dienos, jaunus vyrus iszva
ro in giros ir po kąra ule, turėjo 
dirbti diena o nakti uždaryda-

nes GERIAUS1A- bu kuria džiaugsis
L . -
krasztis “SalUo”. Skai
tys jaja ir džiaugsiu mo 

lyną, tėvas, sesuo, brolis Ir prietelis.
Tiktai $3.00 ant moto.

gaus Puiku Kalendori.
W. U. B0CZK0WSKI—COMPANY 

Mahnnoy City, Pa.

DOVANA per visa iruita, yra lai-jojo pąjieszko broli 
musu kaimo.

’ f k ' r <

Asz tokia roja duosiu, 
gia, 

Nupirk del josios skrybėlių
Tegul iszsironka pati, 

O tu turi ant to sutikti.
In szalis nesidairyto,, 
Ir pas mane užejkite, 

Asz ta skrybolia užžadesiu 
Ir pats del josios ant galvos 

uždėsiu, 
Tada galvos niekad ne skaudos 

Norints didžiausia, rūpesti iii 
re s, 

Ir szirdeles isz t ikru j u boba 
d a ugi a u nedoja vo, 

Kaip tik nauja skrybėlių gavo.
Viską sunku aprašyti 

Kaip tiejei raganei iszląvyli, 
O jeigu neužmirsziii, 

Kitu kartu daugiau par iszy- 
s iii.

j va......

Niisiduok su paežiu (Įraugi |

i T
I ’
I

II

*

V

žentus
P riek lam

(lai to da nevisi žinome, 
Jog lietuvaites menkos tiko-

J Ul»c
Del josios bile vyras, 

Suvis neapeina tikėjimą
- i. Kad. ir žydas,

Bile vyras, 
Tai jau geras. , 

dovaneliu 
gauna, 

Tai szirdeles gana. 
Su tokiu vedžiojesi, 
Ir priesz kitus giresi

y

T
O dh jeigu kokia

j

M

Ant tikėjimo nežiūri 
Bile fele turi.

jog apie tikyba 
nieko nežino, 

Ba niekas nepamokino.
Ne klauso kunigu, 
O ne gąlvo dęl tėvu, 

Kuom bus juju Manike
Ar velsziuke, 
Ar prusuke, 

Kad tiktai kaitimu isztumti, 
Su cziutabakiu apsipainioti.

O jfls mergiukes, 
O ius kvailiukes!

Ne d y va i,

XESITIKEJO JOG JAM PADARYS 
TJEK SMAGUMO.

Siuncziu szirdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra “'l’ukHtan- 
Ųs jr Vienu Naktų*. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau toje k;nygo;je, kuri mano palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas; Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau n epar h Įgabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti* 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka. Sparrow? Point Md.

GERIAUSIA SEKASI
’■ ■ • ’ 7 < i. ' ■ ** . •

'i 
t ♦t*

W. TRASKAUSKAS
LIETI V ISZ K AS GRABORIUS.

*•■ *• “*%.

ft. ft. 4ft

| Liet. Amer. Pramones Bendrovei $
► .y ' .. \ ' i ••»

A

X 
i

t
DĖLTO KAD

tY Teisingai Sumaniai ir Gabiai yra Vedama v

X X

Y

Amorikoąią^ku įlotą pribūvą ii^yguįii pagialba Batyįąms
supliekti bolszevikus. — Kur kitus kapitonas laivo?

k

b

r

.1 U<. J'

H

«
J

r-.•<

%

SKAITYK SZIUOS FAKTUS IR PERSITIKRINSI:

1) Szioji Bendrove daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik in. kelis 
• v ft ■ •menesius Jąiko.

2) Szioji Bendrove placziausiai varo bizni jau net keliose szakose
ir turi insteigus keletą įkyriu, kaipo:

a) Konstrukcijos (statvnno), '■
b) Wx por to i r I m port o (i n veži m o į r

ir isz),
c) Industrijos (iszdirbystes), taipgi
d) biurą siuntimo piiiigu, ląivakorcziu agentūras etc.

) Szios Bendroves jnvestytas turtas jau sieke keletą szimtu tuks- 
taiicziu doleriu.

4) Szios Bendroves szerai gėriąusia turi verte, nes pinigai saugiau
siai yra invest i in turtą, kurio verte yrą pakilus jau ant 50% *procento,

, gaunama tiek pel- 
■

* į i *

5) Szioji Bendrove didžiausia daro pelną, nes in puse metu po susi- 
orgąuizaviniui jau iszgali mokėti szerininkams, nuo pelno isz apyvartos, 
net (8%) ąsz^untą procentą dividendo.

6) Szioji Bendrove tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriausia pa
tarnaują Amerikos lietuviams persiuntime drabužiu ir maisto saviem- 
siems in Liętuva, negeidžiant isz to jokio pelno, tik su priinokejimu 
persiuntimo lėszu.

7) Szios Bendroves darba užgiriu Lietuvos Prezidentas, nes jo pri- 
, kuris ežia

reikalinga,

O • >

■f f ; ; »n • 4n
'» t ♦ * r H ’ 1 < • * < l « e «

iszvcžimo prekių in Liettiva
f V *i

roiszkia, apvertus dabar Bendroves tuyta in pinigus 
Užtai ant tiek pat ir szeraj jau yra vertesni.no.

siustas laiszkas szios Bendroves eksporto skyriaus vędojui,
<, 1 * ■■ k, 7 ■" i , ''t-v < e xY t ' y r e r ' ■ (>

girdės, jog yra prisiuącziama laivas su maistu ir drabužiais, dekuoja
lilpšta, duoda suprasti, kad Lietuvoje pageiba yra

Amerikos Lietuviams už užuojauta., Sztai to ląiszko tąrinys:

Sužinojęs isz Tamstos laiszko man raszyto Rugp. 13 « «l « «. ft A • «i 1 Mft • «

nes isz-

“Sužinojęs isz Tamstos laiszko man raszyto Rugp. 13 
d., 1919 m., kad Lietuya susilauks isz Amerikos Lietu-

SWI širdingai Arnuos LWiiv|ains už ju •
--------------- - —.

. Didžiai Tamstąi geibias
,Ą. SMETONA, 

Lietuvos Valstybes prezidentas
,ii r

k ♦< *

viu lapkriczio meą. laivo su y alkiais ir draubąžiais, pra- 

užuo jaątą ir pagialba §;imi^jam krasztui
1 *7 \

(Pasiraszo) Ą. SMETONA,
I

* "■ ■ L .■ ■■ ■'

t
Nors szios Bendroves szerai, sutyg turto, yrą verti jau po $15.00 ir 

buvo inauomą ąuo 1 d., Lapkriczio, 1QĮ,9 m., tokią kaiąą pardavinėti, bet
kadangi suplaukė daugybe praszymu nuo norincziu prigulėti, tik nega- • 1 *1 X/ ♦ ' 1 ' i • 4 '11 1 • '• "• *!%•' ■ 't -J t X « • 1 • I ■«linczjhi dabar užsimokėti, todėl paskiausianie pirekjtorii) susirinkime hu- 
vo nutartą dar trumpa laika, pardavinėti sena kaina.
ti proga visiems norintiems tapti szerininkais už pigią kaina,
y o nutarįą dar trumpa laiką pąrdayląęti seąa Raina, ■Tokiu bud u (Įuo- 

' Vienok 
patariamą pąsiskąbn(ii nes ąžsiraszymąi pląąkia szimtais kas diena ii-
neilgai tį’pkus netiktai kad reikės brangiau mokėti už szerus, bet guli
prisieti, kad ir už jokius Jiijigus szefu apgalėsi gauti^, peš bus visi jau išz-

“ * * . .ij

į J T , ' ‘ ' Į i ' bparduoti.,
Todėl nelauk, užsiraszyk sziandien.Todėl nelauk, užsiraszyk sziandien. Dabar gąli gauti po $10.00 

szera. Žinok, kad tai yra vieną.,isz geriausju lietuviu Bendrovių, 4a- 
1 / ’ » • ■ ft ; ft. ' L 1 ’ J •’ L'd C’ftb 'f « J . ' ft •

ir, siusdamas pinigus, insĮteiąyk ^eęai jos adresa.:
■ 1 ’ . ■ '■ U: ;» • .< ; •/ ' .

rant didžiausi ir pasekmingiausi bizni 
• , . tai savo draugams ir, siu

Neužmiršk pasakyti apie

f

Lithuanian American Trading Co.
\

4 / v1 ' ■ 1 . ■ ■ ■ t a’. ' '■' jį •1 " J. —

X 112 N. Greene St. Baltimore, Md. i Y ' '■ > ■' •< ■ ■ ;/k. .ura U,1
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PIRMUTINIS LIETŪVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. 
Laidoja kimus numirusiu, Pasamdo 
automobilius, riginus ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztiniu. veseiliju, pasi
važinėjimo ir tt. Krausto daigtus ir tt. 
520 W. Centre St. Malta noy City, Pa.

- ---------------- ----- - —— .... .11.1 M .........  J.I MP

! Telefonai, Bell - Kensington 5316
Keystone, - East 6720 

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

Priėmimo valandas:
Likl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
, PHILADELPHIA, PA.

i

I

I

4

S

UNION 
(NATIONAL 

BANK 
MAHANOr 

CITY

Capitol Stock (125,000.00
Surplus & Profits $160,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedam prie jusu pihingu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
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 nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Suimto
mis 9 ryte lig vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.

DAKTARAS W. BURKE
LIETUVIS

418 W. Markęt St. Pottsville
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda isz ryto, 
1 iki 3 vai 'popiet. G iki 8 vakare.

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, P»-

Dr. KOLER yra vtena- 
tinta tarpe Lleturlu da 
ktaras Pittaburge. Mo- 

S klnoBl Varszavoje, ata- 
A dljavo begije 21 m. ln- 

vairia® ligas vyru ir 
moterų, todėl ja® nuo- 
dugniai patinsta. Gydė 
užsinuodinima kraujo 

Ir ellpnybea vyru, apuogua, nietejimoa 
llgaa tinimo, invairiaa llgaa paeinan- 
czia® nuo neezystumo kraujo,
apaukite ypatiszkai. per laiazkua aaa 
pogydau. Dr. Koler kalba Lenkiukai 
ir RualaxkaL t
Ofleoa yalandoa: nuo 9 ryte lig I 
vakare. N odei tom t a iki 2-v. popiet

J

)

s

f

At«i-
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ANT ADVENTO 

Gyvėsiais lsi(anytftja«i 
Sviete Viesspaties sese 

JĖZAUS KRISTAUS Ii

36S puslapio se paveikslais 
v ■

Preke p nuiMliteo likiei 75 ciet>».I
W. D- IbatoMi d. ĮhhUyCity, F*.
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*sz Lietuviszku kaimeluŽinios Vietines ISZTIRINEJE BOLSZEVIKU PROPAGANDA SUV. VALST.

Adventai.
(i ruodis
Tik 23 i

i—December.
dienas lyg Kalo-

du.

tie jei
1 r I

Kaip rodos Kalėdos bus 
szlapios.

— Teip pranaszauje 
žino W’ashingtone.
— Ejkite pas saviszkius su 

visokeis pirkineis.
— Szi-vakara

Prakalbos. Inžan
Urszule

)S gVVCT

Koncertas ir 
gn 

Klimaszaitione
dykai.

t

Pirkite Geriausia

P
$F

&?***&: ■■ ■ >

Suv. Valst. kamisije kuri isztirineje bolszevikus kurie pribuvo isz Rosi,jos in Meksi-

1 
r*/!

Spring Valley, I1T.— Pas mus 
žmonis kaip iszmire nuo kada 
straikuoje Szaftas, norints 
szvilpe idant žmonis eitu in dar 
ha, bet niekas no ejna. 
czion 
panaszi in alų, bet niekas 
gere ir viskas maiszu, o ir 
toreles sudžiūvo ženklyvai m 
gaudamas alaus no viskos. Se
nesni gyventojai kalba jog ne 
pamena nuo 50 metu tokio mal 
szumo mieste kaip dabar užsto 
jo per ta ja. bedarbe ir blai vylus 

gyvena dido-

Szaftas

Norints 
randasi kokia tai buiza 

ne
mo-

vventoie Mahanojaus Szoip Lietuveikitad<
o < 
lankosi pas 
drauge su 
cziute.

Kun. Augustai t is suriszo 
mazgu moterystes 
Kęst (‘rinte isz 

Nikodemu
Svodba atsibuvo pas Joną Szvc 
da.

lahar isz Waterburio, Conn., limn sutikimia.
1 --------------------- II ♦

GIESME.zvogeri ir gimines 
pana t )na Klimaszai-

I *asaky k,

o ■ ♦

mano,

i r i CANOPY FAIRREAL APOLLO
Kukninei Peczei

P-

p. Ileleųa 
Philadelphia su 

J amiszaueku.

Parsiduoda pianas geram 
padėjimo.* Atsiszaukite in 
“Saules“ ofisą. Galima pigei 
pirkti. (tf.

* *
Atsiszaukite 

ofisą.

Tik keletą savaicziu lig Kalėdų

daugybe visokiu 
lel iszsiuvinejimo, 

skepetaieziu, krepsziu ir kito-j 
1 iu puiku daigtu.

Aplaikeme 
materijohi <

l iu puiku daigtu. Gausite Vil
nių visokiu gatunku ir koloriu. Į

. Refowich, 129 VV. Centre St.

mylimas 
kraszto,

— Visur vargsta tie

>
Ar vietele kur yr’ Lietuvoj 
Kad but galima žmones ten 

rasti, 
Kurie linksmai be vargo gy

voj ’ t 
musu

žmoneles, 
Ju vargams nematyt pabaigos;
Bet ateis, žmones tiki, dienele, 

Kada viskas kitaip czionai stos 
Szia! žiūrėk, kaip jie prakal

ta lieja!
O del ko ? — del kitu vis nau

dos!
Bet dabar jie tylėt sau padėjo.

Pakol viskas kitaip

ka ir insigavo in Suv Valstijos, 
jorke jau randasi kastelgardej ' 
bens,

bolszevikus ižgabens adgtj in Rosije 
neužilgio ižga-

Visus snymtus
apie 500 tuju raudonųjų žal ežiu kuriuos

Na-

ŽIOTYS.

(Piemens monologas.)

nors nudėsiu, o maisza kita syk 
atnesziu, kaip pas jiisi ateisiu

Juk matai kad

OYKA! Prakalbos!
IR

Koncertas

indomios pra- !
I

czionai 
stos.

O Laime! szitas brangus var
delis, 

Kada szviesi, tu jei, lietuviams?
Kada musu artojas, brolelis, 
Ne tarnaus svetimiemis die

vams ?
Už-tai dirbkit, kaip galit, isz 

vieno,
vardas

Prasto geležies ar enamelavoti 
t * * iyra tai geriausi padirbti pepzei.

Kiekvienas peczius padirbtas 
isz lauko V* vidun, j e atsargai 
ty& iuso laikrodėlis. Geriausias 
darbas — gvarantyti kėpikai, 
puikiausias peczius kuri kožna 
motore gali save name turėti.

MOUNTAIN OAK 
ir 

VALE OAK 
(Hiterei) 

Gaunami teipgi visokiuose ko- 
loruose—žalio, gelsvio juodo, 
melino, visi enamelavoti.

Priemnos Prekes.

GUINAN MAHANOY CITY, PA.
MT. CARMEL, PA.

1

sztai tau, vyreli dvylika aneziu 
susivėrė ant apartos, kai, ka
lneliai ant siūlo.

O ka ar negeras kopsnis?
Kas kiaulių neganes, tas uo

gai tokiu sztuku padaryti.

kalėdodamas.
be maiszo norą kaip zuiki iszlai 
kvti.M

h

25 c.
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Siųsdami pinigus adresuokite:
S. P. TANIS & CO

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILI

Man pristojus kiaulių g; 
szeimyninke tuojaus insigaben 
dino stakles in vidų, 
mėtinėmis, pakabino 
vus, 
siuntė mane in kaimvnus žio- 
ežiu parneszti. Mat be žioeziu 
audimas nesižioja nėra per kur 
szaudvklei skristi. 

S

Szeimyninke pasiuntus mane 
tarnaite atnesze dideli maisza. 
Ji 
kiemą, o bernas sako:

, gražiai parnoszk žiotis, 
kad ne, tai g

Nuėjau in kaimynus, pagar- 
Juo-

■an v t-

apmėtė 
musztu- 

varste nytis, skietą ir pu

sakau, ■—paleisk.
“Negali paleist.

Kur tik eisi, visur rasi 
bus tau

ir nusinesze
Asz parojau

Ne strnikuok! Dūkia savo 
liesas. Neveik kitam dirbt. 
Iszmok' balberaut. 
uždarbis, 
in k raju,
raszyklto ant adreso: 
Nossokoffs International

Barber School, 
1202 Penn Ave.

Geras / \\ 
kad ir važuosl 
Apie daugiaus

iv i KNYGA SVEIKATA TURĖTU 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO!
Musų leidčjai, redaktoriai (r daktarai rekomen

duoja Šitą didelis vertes knygą Sveikatą skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus, Kny. 
ga Sveikais turi 338 puslapius ir kelis Šimtus viso
kių paveikslų apie Žmogaus kūno sudėjimą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja

Ituiriorns ir* fcšratyr*ti. 'Ttlcr*! 
Juokui surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

puslapius. Graliais audimo apdaruose tik 11.00
PriKlnptyK Burtininku ir nuka

limas kortų su dadijimų visokių štukų, juokų ir 
Šposų. Purpiu 30. Kaštuoja tiktai

friotropol Itan 
rojamoji ir kalba

moji mašina. Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainuoti Šią 
grojamą mašiną, rei
kia girdžti jos puikų, 
gryną, smagų ir tyrą 
balsą, o tik tąsyk koi- 
nas sutiks snt to, kad 
yra tai geriausias ins
trumentas už teip pi- 
Žt prekę.
KAINA $12.50

te

— Tai,—
O jis sako:

Zuiki paleisi, savo nelaime, pa
leisi.
jo iszbegiota ir visur 
bedu. ’ ’

Taip nebagas 
zuiki su maiszu.
namo ir sakiau, kad gavau žio
tis, bet kad parvirtau ir 
virto kelmu. Visi juokėsi. 
Kaip pasakiau, 
gavau, visi sake, kad meluoju. 
Paskui szeimyninkas klausia: 
“O kur maiszas?” Pasisakiau 
atidavęs ubagui su zuikiu.

Žiūriu szeimininkas ima pan 
ti nuo vagio. Asz nesyki buvau 
gavės paneziu. 
duris ir pabėgau.

Nubėgau už kaimo kur buvo 
ežeras ir pasislėpiau lendrėse. 
Tik pajutau, kad po kojos pėda 
kasžin kas kruta, 
o-gi cyplys!

— Palauk, — sakau, —szel- 
mi, asz tave iszkepsiu ir suėsiu.

, kad buvo 
o cyplys žuvis.

° Gausiu me-

Pittsburgh, Pn.
JOS

Kam da brangus yr 
Lietuvos, 

lietuvi kas- 
viena, 

Ir tada laimingai jie gyvos! 
Sziauleniszkis.

Visi
kad zuiki pa-

susivvniojes asz ir emu per 
“Žiu- Lietuviszkas Graborius

A. J. SAKALAUCKASKad apszviestip rasal(*je, bus didele? 
painvairintos su dauge-

Į
su-1

‘S

Dideles labai 
<albos.

Sziandien, 1 Gruodžio, Bocz- 
:auskn 
<albos
iu gražiu dainelių.

Tad nepamirszkite visi, 
Trinkite kuoskaitlingiause.

Iszgirsite apie daug 
<u ir indomiu dalyku.

Kalbėtoju bu 
u miestu.

Protarpius dainuos cho’’ 
Visus užkvieezia,

naudin- RACZIUNO NAUJI 
PAVEIKSLAI

S keletas isz k i-
Raczinno Nauji Judanti Pa

veikslai ka tik pargabenti isz 
Lietuvos Racziunienes Naujos 

Rcng. Komitetas.! Iliustruotos Kariszkos ir Tevy-
Pradžia 
žanga dykai.

ANT PARDAVIMO.

Puiki

7:00 vai.

s.

vakare. Atsibus sziose

rėk o
gausi lupti. T >

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

tis.

Tik valei per

Asz atnesziu jam žio
Agentūra Patvirtinta per 
Pcnnsylvanljos Valstija.

farmaj 7
Ashlando bravoro, viena 
in Ashlando miestą. Geri bu- 
dinkai. 2 arklei. suvirsz 125

Ashlando miestą.
2 arklei, suvirsz 11 

visztu, 2 kiaules, 17)0 vaisingu 
medžiu, geras

Į nes Dainos.
| vietose.

Mahanov Cit v Dec. 4 d. Bocz * 
kausku saloje.

Petnvežios vakare
...... High School Auditorium
----  -------- ---------- 1,

Gruodžio

iduos pigei.
Wm. Winkel

R. F. D. No. 1

akieriu, artii5(j jy - 
in^el North White Str. Shenandoah 

į Pa.
Nedėlios vakare Gruod. Dec. 

j 7 d. Girardville Opera House 
|Girardville, Pa.

Utarninko važake 
Washington Saloje Kulpmont 
Pa.

Par-vanduo.
(to Dec. 12) Dec. 9 d.

iAshland, Pa. Į

t BOCZKAUSKU SALEJE - MAHANOY CITY į

binau gražiai, padaviau 
zionei maisza ir pasakiau, kad 
mane atsiuntė žiocziu. .Juoziene 
nusijuokė ir liepe sėstis pas 
pecziu. Ju pusmerge juokdanio 
si sako: “

Ji grybszt isz manes mai
sza ir dar maiszu man užtempė. 
Paskui atnesze ir salto: “Na, 
dabar keliauk sau sveikas, bet 
dabokis nežiūrėk in 
Kaip tik pažiūrėsi, žiotys 
virs kelmu.“

Asz užsimoviau kepure. Pus
merge pakylėjo maisza su žioti 
mis ant pecziu. 
namo.

Reikėjo ejti arimais. Tos 
prakeiktos žiotys visaip spau- 
dzia m 
koki sunkuma ' gale 
duoda man iii pakinklis, 
einu gražiai ir skubinosi.

Tik bupt ir parvirtau.

) y

Paskui atnesze ir sako:
L’;

I

Asz cziupt J

ii RADŽIŪNO B Nauji Paveikslai 
isz

LIETUVOS

KETVERGO VAK U
Gruodžio (Dec.) 4, 1919
Durys atdaros 7 vai. vak., pradžia. 8:1 S

PROGRAMAS
LIETUVA IR JOS VARGAI.

Tlk«-kn parvežti isz Lietuvos Paveikslai atvaizdina 
Lietuvos gyvenimą ir mums broliu Ir sesueziu vargus.

Matysite Iliustruotuose Paveiksluose dabartini Lietu- 
Plrmutinl Lietuvos Prezidentą 

Antana Smetona ir Miniateriu kabinėta. Pirmutini Lietu
vos karlumenea Generolą Žukauską su visu kariszku szta- 
bu. Talp-pat Jaunute, bet energinga Lietuvos karlumene, 
kuri lieja krauju ir gina Lietuvos I^aisve nuo visu Lietuvos 
prieszu. Taip-pat pirmutinius Lietuvos orlaivius.

Matysite graudingus vaizdus, tai maitlnlma likusiu 
naszlalcziu, kuriu tėvams szl baisioji kare atome gyvastis 
ir paliko mažyczlus likimo globon.

Bus parodyta Sanjunglecziu Misijos Kaune, Amerikos 
Anglijos, Francijos ir Italijos. Szie Paveikslai bus placzlal 
paaiszkintl per A. T. Racziuna.

Apart Lietuvos szirdi drebinaneziu vaizdeliu bus roda
mi Iftduntrijos Ir viso pasauliniai Judanti Paveikslai Ir 
daugybe kitu, specialiai parinktu musu žmonėms.

EXTRA bus parodyta Juokingu Paveikslu, kurie Ir 
serganczlam suteiks sveikata.

vos Žmonių gyvenimą.

Nepraleiskite progos, bet Iki vienam ateikite 
pamatyti Biluos Paveikslus.

> bus Iliustruotos Dainos.
Tarpuose bus

Inžanga 3Oc, Vaikams lOc

ma isza.
pa-

Taip ir iszojau

arimais.

nugara ir dar kasžin 
maiszo 

Ale

Mai
szas nusirito in szali. Asz paju
tau, kad kasžin kas juda po ma 

Žiūriu.... ogi,nim. Nutveriau.
kiszkis!

Asz capt už maiszo uzsi- 
mirszes pažiurėjau. Erne ir pa-. 

Kam asz

ir

žiocziu tik

In maisza inbrukau zui

virto žiotvs kelmu, v
kelmą nesziu ? Iszkracziau. Isz 

apatinis medinis 
bumbulas telikęs. Ir ta iszkra
cziau.
ki ir einu namo.

Beeidamas sutinku ubaga ir 
sakau:

— Dede, kasžin ar man nie
ko nebus, kad asz parnesziu zui 
ki, ne žiotis ?

Jisai sako:
ke, zuiki su maiszu. Kaip par
nešei zuiki gausi lupt. Asz tavo 
iszgelbesiu isz bėdos. Zuiki kur

4 < Duok szia, vai-

A

Bet atsiminiau 
tinkama diena, 
Tai asz sakau: 
sos. ’ ’

Baisiai norėjau

pasivogiau

pas

Parduoda Szipkortes in visas dalis 
svieto. Totpgi siunczla piningus. 
Apie prekes ir t.t. kreipkitės ant 
szito adreso:

JOHN GOYNEo
227 W. Centre St. Jlahanoy City, Pa

> A. C. NOVAKAUSKAS į
{ ADVOKATAS 5
C Kampas Main ir Centre St. J
> SHENANDOAH, PA. 5

valgyt, ale 
vienu cypliu nedaug ka užkiszi 
Jau buvo vakaras. Asz partyki 
nau pas ūkininką, 
sziaudu kuli, prisipyliau pilnus
kiszenins avižų ir gryžau 
ežerą.

Insiriszau pats save in vidu
rį sziaudu kulio, 
plaukti ant vandens, 
szaus pabarszcziau avižas ir 
pririszau cypi i ant ilgos apar
tos.

Laukines antys tuojaus pa
juto avižas ir, beplaukianczios 
prie kulio, 
cypi i, ji griebiu pirma, 
cyplys, žinai, per suopa inejo, 
vingur, vingur, per kita gala 
iszejo. Kita antis vėl capt! O 
jis ir per kita iszlindo. Asz ma
tau ir juokuosi. Vi^as tuzinas 
aneziu suplaukė.
cypli ir visas jis kiaurai

Asz matau, kad jau mano 
Viena galu 
prie kito

pasileidau 
Ant vir- 

avižas

Bet pamaeziusios
Tik

' Visos' rijo’ 
per-

ėjo.
virvute baigiasi.
laikiau rankoje,
galo buvo pririsztas cyplys.
Nutveriau trt> antraji gala ir

O

♦ •

NAUJAS 1SZKAD1MAS PLAUKAMS. S '
Dckavojo % milijono žmonių' už t 

puikus plaukus, o telp-gi sutaikė puo- C 
Urna plauku labai trumpam laike, iu > 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau- ( 
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

puo-

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. Brundzas Cosmetics,
Sta.1V. Brooklyn, N. V

Naujas Lietuviszkas Graboriui
J Kazis Rėklaitis
J 616 W. SPRUCE ST.
f MAHANOY CITY, PA. I

> Daktaras Juozas J. Austrą Jį 
LIETUVIS

! Bnvush Daktaras Karlumeneje. Ig 
GYDO VISOKIAS LIGAS if

i!
Jllimia 1A&U1AIUO AA^ JAV V A J M

I; 12 lig 2 popiet. , 6 lig 9 vakare 
to Telefonas—Bell 35» B.
jS 113E. Coal St. Shenandoah S

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
ft

$£ ft
$

A l*Zklf.Fv4*A . 1 i BXiW.*ljrwl-Xk rS| Ateikite Czia Kalėdų Dovanas Pilk-it<! DabaI |
M L. A • >r SS

ATLANKYKITE MUSU NAUJA SKYRIŲ: Mes tikrai žinome kadi g?
o pripažinsite jog yra tai stebėtinas pasirinkimas visokiu' pirkinu dolį

T Kalėdų, susidedantis isz puikiu ir naudingu daigtit; kaipo tai Eastman
Kddaks (maszinukiu fotografijoms traukti), Eaton Crane ir Pikte viso- 

raszomo popierių, daug visokiu skurinu daigtu, gražiu atvirukiu, 
$$ tolierku, sidabrinu ir stiklinu daigtu, virimo puodu, eletrkinu daigtu, SS

&}

a> ‘ir visokiu žbboveliu vaikams, Ateikite in musu sztora. Pirkite anksti.

H. J. Heiser & Co. 27 E. Centre St. Mahanoy City į
*

> Sztai Koki Prieteli Turite
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt 

procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelbos 

kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per 

lengvas mėnesines mokes tęs arba teip tankei kaip 
.. jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecziai ir 
pažinstami.

Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus ' arba pirkti 
namus.

Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name.
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo 

piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita

*1

Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI^
L. Eckert, Vice-Pree.
W.F. Rynkewic*

P.‘ O. Fenton

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

f

1

SI
D. F. Guinan, Treaa.

A. Danisewics M. Uavala 
T. G. Hormby

(

X
Xj 
l /į

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry -J. Schnitzęr State Bank
»' < . * t I

Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
Gip ir dabar prre I

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ '467’

ir gvarantuoja
Norinčias gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzęr State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.

I

z 

y 
Z

7 
[/ 
k 

T 
! f
• > <

i k k
i 
į3




