
H

S'

ii

)

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

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION^ $3.00
Bring* the best result* to Advertiser*. Rate* on application.

PUBLISHED BY THE

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

Z

g

p

!, DU-KART NEDELINIS LAIKRABZTI8 “SAULE'* 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PKTNYOZIA.

PRENUMERATA KAfiZTUOJA t
AMERIKE: Ant vi*o meto $3.00. Ant pnees meto $1.50. 

EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
i BfiT Laifizku* ir piningus visada siuskite tiktai ant szito adreso:

j

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY AND A ST.. M AHA NO Y CITY. PA. i

k

* 44į įll

Įįll

I

iii:

I

H

No. 99

- __________ _ T" .........................      —......... . —... .................... .. ......... . ..... ... . N.l—I— ■!. — .....

Published and distributed under permit No.756 authorized by the Act ol October 6,1917, on file at the Post Office of Mahanoy City, Pa. By order pt the President. A. S. Burleson, Postmaster General/^ 

į MAHANOY CITY, PA. PETNYCZA 10 GRUQDZIO 1920 (FRIDAY 10 DECEMBER) &m KNTKRKD AT TUK MAHANOY OITYV PA 
; AB B K CO N D CLASS MAIL I

/ KNTKRK 
tPOBT-OyriCK iIat'Pkr.)

W. n. BOCZKOW<K!, I’rca. & JI g r
F. ff.BOCZKOttNKI.MItor m 33 METAS

ISZ AMERIKOS [SENI NELAISVEI SILSISI ANT SENATVĖS IR TURI 
GERA PRIEGLAUDA.

ŽINIOS ISŽ LIETUVOS
I

IŽDIRBIMAS LAUKO PE R PAGELBA DINAMITO.
□

Isz Kariszku Lauku

t

I

(
I

G

Paniekinėjo turezius — aplai- 
ke 600 doleriu dovanu.

New Castle, Ind. — Miss 
Edita Crane, paniekinėjo pasi
elgimą gromatoje raszytoje pas 
viena turtinga poniutui New 
Yorke, jog neturėdamas kur 
dėti savo pinigu iszkclineja 

del savo
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pinigu 
brangos laidotuves 
milemu szunveziu kurios kasz- 

B^tokst miežius doleriu, 
m^aplaike gromafa, 
BMphigu noiszleista ant 
viu szuniu ir po drauge 

nog tosios
^>7 lai

nplaike 600 doleriu
ponios ant užbaigimo mokslo 
universitete. — Gal pana Crane 
daugiau nekritikuos turezius 
nplaikydnma teip gausia dova
na.
Norėjo parduot cariszkas bran

genybes verties 25,000 do
leriu.

Buffalo, N.
aresztavojo czionais du vyrus 
Joną Mondrv ir Bernarda Sa- 
kovski, kurie sakėsi, jog nese- 
nei pribuvo isz Varszavos, ant 
kuriu surasta visokju brange
nybių pavogtu isz cariszko pa- 
lociaus Petrograde verties ne
mažiau kaip ant 
ežiu doleriu.
nekuriu auksoriu, tai tiejei va
gis hadai pardavė visokiu žem- 

Už 50 
Pa Ii ei jo

Y. — Palicije

25 tukstan-
Pagal apsakima

cziugu daugiau kaip 
tukstaneziu doleriu, 
juosius aresztavojo už tai kad 
vogtinu budu atgabeno su sa
vim taisės brangenybes neuž- 
mokedami valdžiai akcizes.
Apsigyveno bažnyczioje netu
rėdami kuom mokėti randos.

Los Angeles, Calif. — Isz 
priežasties baisei brangiu ran
du, du pastorei metodiszku 
bažnycziu apsigyveno su savo 
szeimvnoms bifžnvcziosia. Pa- 
rapijonai sutiko ant to ir da
bar mažiau kasztuoje užlaiky
mas savo kunigu.
Motere turi tiesa palaidoti sa

vo vyra kur jiji nori.
New York. — Daugeli kartu 

atsitaiko, jog gymines mirusio 
vvro inkisza noses kur ne reike 
ir nekarta atsibuna terp gymi- 
niu revoliueije kur nebasznin- 
ka turi laidoti,, neduodami mi
rusio vyro paežiai ne iszsižiuo- 
ti. Panaszei buna ir su bažny
tinėms drauguvems, kurios už- 
siyma laidotuves velionio, ne
duodami
džios. Sudže augszcziansio 
do Hotchkis kitaip taji dalika 
apsvarstė ir davė savo nus
prendimą tame klausime.

Mare, naszle mirusio Rober
to E. Danvers, kuri buvo pro- 
testone, norėjo palaidoti savo 
vyra ant Woodlawn kapiniu, 
IA*t brolis nebas^ninko būda
mas kataliku, pasiprieszino ta
me ir norėjo
ant katalikiszkn kapiniu, 
to kvlo •z 
stojo sude.

naszlei jokios val- 
su-
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radosi nelaisvoje, pakol juosius
nas

Lincol- 
dionas
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Malda už buvusi Cara.
Laisve” Nr. $30 pranosza, 

S vy t u ri o ’f |be n < I rove i sz- 
Graudi

4 ( 
kad 
leidusi maldnknfgos ” 
aszarele’s kur oSa indeta mal 
da už eif'soriiK t. y.
Dievo tarnas Mikalojus cieso 
rius. Tur but maldakhyges lei 
dejai tikisi prikelti isz numini

$30 pranosza
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Vilniuje plebescito nebus. Želi- 
gowskiui duotas laikas iszsi- 

neszti isz Vilniaus.
Gruodžio 4 diena vakare 

Lietuvos Atstovybe Ameriko-
♦ •/

je yra gavusi isz Kaimo nuo 
Balnczio toki kablegrama, pa
siimsią Gruodžio 3 diena:

“Plebescito musu sostinėje 
Vilniuje prie jokiu aplenkybiu 
nebus. Toksai yra visu Lietu
vos gyventoju szauksmas. To
kios nuomones prisilaiko ir 
musu Valdžia.

Kail pagreitinus
,kio likvidavimą Lietuvos Val- 
‘džia yra padariusi paliaubų su
purti su Lenkijos Valdžia. Visa 
1 > užtai, kad Želi-

} gowskis iszpildys tos sutarties 
iszlygas, paėmusi yra ant sa-
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I siu rusu cara Mikalojų. Tai bu
1J tu tikri stebuklai.

Rudiszkiai, Sziauliu apskrities 
Putojo 20 d. ežia milicinin

B i

ku buvo primus.ztas ir nuszau-
|fr|| tas niekiui nekaltas pilietis V.

Slaiiczauskas, ii* apihuszta
ne lik

it
daug kaimo gyventoju
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X- r >5-vyru, bet ir motedu.
i i n vyk o del 

nįuicininko V), 
anesznno Sziauliu 

virsžininkui, kad 
;y vonioj:# nepada- 

pa bėgusio 
Juos su antru milici

ninku nuginklavę, sumusze, jis 
pabėgės, o jo draugas nežinia 
kur dėtas.

Tas atsitikiniah 
vieno girto 

| Narbuto pi
H apskrities 

Rudiszkiu 
ve jiems gaudomo 
vagies.
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į atsakomybe

M Tautu
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apvaik-

Nigeroi, kurie
nepaliuosavo, dabar praleidžia savo paskutines 

ramybėje valdžios prieglaudoje Blue Plains name arti Wa- 
shingtono. Ponais senukai skaito losze isz kaziru ir kalba- 

ne vienas žu-
T__ ___________

si apie senoviszkus laikus ir nolaisvia, 
vo nuo botagu savo dažiurotoju.

kurioje

Už pikta užsimokėjo geru.
Cleveland, Ohio. —Andrius 

Nagaiczik, 40 metu 
žmogus su devineis 
paczia,
vini užmnszimu, jaigu jam no 
duos paskirtos sumos pinigu, 
NagaiczikAs dirbo Timkono

| ditai

amžiaus I 
vaikais ir

kerszino savo darbda-

dirbo 
geležiniam fabrike.

Už taji savo neiszmintinga 
žingsni likos apsūdytas ant 18 
menesiu in kalėjimą. Fabrikaji- 
tas Timkcna apreiszko sudui' 
idant susimi lotu ant Nagaiczi
ko, bet sodas neatsileido, nes 
norėjo duoti pavoizda kitiems, 
jog ant žmogaus gyvasties ne
privalo kerszyt. Ka daro Tini- 
komis? Persitikrino, jog Naga i- 
czikas padare 

nes aplaikydanias 
ža uždarbi negalėjo iszmaityt 
dvdeles savo sz’eimvnos. Dabar 
locnininkas fabriko maitina 

ir dovinis 
tėvas neat sodos 

o kada apleis 
kalėjimą prižadėjo jam gores
ni darba. Norints dabar Nagai- 
czikas sodos kalėjimo malszei, 

ant tiek užganadiji-

vargo,
tai isz dydelio 

ma-

've telefoną in palicije, bet ban-
i pabėgo.-— Badai pana 

iGoodfrey ketina dabar aplai
kyt i dinst.a palici jaut kęs.
ti savo vyra kur jiai patinka. 
Brolis velionio tvirtino, buk jo
jo brolis priesz mirimą, nekar

šta jam kalbėdavo, jog geidže 
būti palaidotu ant katalikisz- 
ku kapiniu kur silsisi jojo tė
vas ir motina. Tas nieko ne- 

Igialbejo, nes pati vyro yra pir
mutine visame kaipo artimiau- 
se jojo gymine.
Kalėdų kliubai suesedino 110 

milijonu doleriu.
New York. — Kožna. meta 

bankai po visa Amęrika uždė
jo Kalėdinius kliubus, kuriu 
sąnariui deda kas sapvaitia po 

o priesz

Pas nieko ne-

Nagaicziko i 
vaikus pakol 
savo bausmes,

fabriko 
paczia

Sudže

jauni*

nes turės 
mo ir ramybes, jog jojo pati ir 
vaikai ne kens bado.
Sūnūs nužudė akmenimis savo 

tęva.
Lexington, Ky. — Du

kalnuoeziai, brolei Becham 14. 
metu ir Karolius Smithai 13 
metu senumo, papilde baisia 
žudinsta ant saVo tikro tėvo 
kuri užakmenavojo ant smert. 
Žudinsta likos atidengta in ke
liolika valandų po josios papil- 
dinimui, ir abudu tėvažudžiai 
likos aresztavoti ir uždaryti 
kalėjime. Badai tėvas nubaudė 
viena isz vaiku už ka
susitarė ir užakmenavojo tęva 
kada tasai radosi ant hiko.

palaidoti broli
Isz 

nesupratimas ir visi 
nusprendė 

buk pati turi pilna tiesa laidom
Pasirėdė in vyriszkas drapa
nas sekti paskui savo vyra. 
New York. — Policije ana 

diena aresztavojo Mrs. Gertru
da Capan, 22 metu amžiaus ir 
nubaudė jaja ant vieno dolerio 
už tai kad vaikszcziojo jiasire- 
dus kaipo vyras. Motere turė
jo gera priežasti ant to, nes ja krome po No. 4140 Drexel 
kaipo vyras, galėjo geriau sek
ti paskui savo nelaba vyra, ku
ri nuo senei nužiurinejo, jog 
turėjo gerus laikus su dvikoji- 
nems “visztelems”

• mio jojo persiskirima,
taip negalėjo jam to ddvest. go 
Sudže paleido motere namon, 
o palicije paliepė sujeszkot jo-

vaikai

Privalo aplaikyt už tai auksini 
medali.

— ^Septiniolikos 
Blanche Good-

Chicago, 
metu mergina 
frey, pasirodė labai narsi mer
gaite. Pana radosi už pardave-

ir geide
bet ki-

Ave. Staigai inbego in kromą 
tris apmaskavoti piktadarei 
su revėlvereis paliepdami mer
ginai iszkelti rankas in virszu. 
Merginos brolis teipgi radosi

sios vyra ir pristatyt priesz

k rome, l>e t kaip szoszkas pabe- 
paTegejas banditus, bet 

mergina 'pagriebė revolveri 
gulinti po baru, atkiszo in pik-
tadarius paliepdama stovėti

I ■ * t « t » 1

Naivus apskrities' 
virszinihkas patikėjos tokiam 
pranešimui.
nios surenka apie 15 milicinin
ku ir inirsze skutyĮi gelbėti din- 

ir pamokyti mi

Nepatikrinęs ži-

7 vai. rvto 
kainui ir 

kiti eina per na- 
“ žalt y kur 
muszdami

isz Marinette
sztinejo užbaigt lives iždirbimo 18,000 akeriu lauko in vienus 
metus, su page I ba dinamito. Ne tik ka iszezistino žeme, bet 
su pagelba dinamito iszkase grabes ir kelius.
namitas yra daug naudojamas ant farmu, kuris darbu atlie
ka greieziau, tik reike žinoti, kaip su juom apsieti.

Sziadien di-

ISZ ROSIJOS.

paskirta suma, pinigu, 
Kalėdas isztrauko sau kelioli
ka doleriu ant szveneziu del 
pirkimo dovanu ir t.t.

Szimet bankai pranosza, Imk 
Amerike žmonis suezedino ant 
Kalėdų 110 milijonu doleriu. 
Paežiam Najorke bankai isz- 
mokes arti penkis milijonus do
leriu.

Gerai butu idant visi turėtu 
taji papratima czedyt pinigus 
ant Kalėdų, o kada szventes už- 
ejna, tai nesirūpintu isz kur 
galėtu aplaikyt keliolika dole
riu ant pirkinio kokios dova
neles.

Pagimdė kvadrukus.
Salt zLako City, Utah. — 

Mrs. Vina G. Knight, pati far- 
merio miestelio Plain City, ap
dovanojo savo vyra ketureis 
sunum, kožnas isz j uju sveren- 
tis po puspenkto svaru. Motina 
su vaikais yra sveiki.
Puikus atliginimas už mila- 

szirdinguma.
Sunbury, 

puikos Kalėdos turės poni Oli- 
vije D. Oberdorf, kuri pasiliko 
locnininke 10,000 dolerinio tur
to palikto jiai per Mrs. Agnie
szka Van De vender, kuri miro 
aną diona Northumberland, tu
rėdama 85 metus amžiaus. Ne
tikėtas turtas yra už padarima 
geradejistes del veliones, kuri 
radosi ant burdo pas Oberdor- 
fienia, kuri prižiurinejo senu
kių visame ir palengvinėjo jiai 
gyvenimą kaip tik galėjo, bet 
niekados nesitikėdama, jog se
nuke yra turtinga ir jog už sa
vo milaszirdysta bus kada gaą- 
gei atliginta. Oberdorfiene yra 
naszle po buvusiam supreden- 
tui publiszku mokslainiu Sun-

Utah.

— Isztikmju

gūsio draugo 
si žengei i u.

Rytojaus diena 
atvažiavo apsiauezia 
ima szaudyt,
mus ir klausdami: 
dejai, milicininką,’’ 
varosi visus vyrriį pas seniūną 
tardymui. Taip bevarant žmo
nes buvo niuszdami, o minėtas 
V. Slanczauskis nuszaulas. Tik 
atėjės jeszkomasis milicinin
kas visa szita szlykszczia nesą
mone pertrauke.

Pasirodo, rugsėjo 19 atėjo isz 
Sziauliu in Rudiszkįus du mili
cininkai jeszkoti pabėgusio be
vežant vagies. Rudiszkiuos bu
vę atlaidai. Persi rodė be gink
lu milicininkai susidūrė su pa
rojusiais atstogu kareiviais, 
norėjo aresztuot, tie nepasida
vė ir atome isz girto Norbuto 
szautuva norėjo varyt in Sziau- 
lins. 
taika 
magarycziu vienas nujojės pir
miau in Gruzdžius pranesze 
virszininkui, o antrasis su 
abiem szautuvais nujojės arti
mesnių kaiman apsinakvojo ir 
rytoj nieko nemanydamas jojo 
namo. Kely patyrė, kas atsiti
ko, ir atjojo perspėti draugus, 
kad jie nejeszkotu.
Kazliszkiu kaimas, Antanavo 

Mariampoles apskrities. .
Jonas Raczkauskas spalio 31. 

d. pavakare iszejo pas M. Kud- 
žma pavieszet. Jani tenai besi-

Daugybe 
slankioje 

nesziodami

gyventojai

praszalint

atstogu

Tada prasidėjo derybos 
ir alaus baczkute... po

o antrasis

Gyventojei Petrogrado geidže 
namines kares.

Petrogradas. — 
darbininku ezionias 
po ulyczias miesto,
vėliavas ant kuriu randasi pa
raižai szaukenezius savo drau
gus ant pakelinio namines ka
ros. Sziadien 
miesto Petrogaado aplaiko ant
menesio tik tai po du kilo avi
žų vietoje duonos isz priežas
ties didelio stokos miltu.
Bolszevikai mano

visus pinigus.
Mos*kva. — Badai- bolszevi

kai ketina praszalyt naudoji
mą visu pinigu. rfasai užma- 
nimas ketina invvkti iii laika 
ateinrtnezio menesio, 
niginei inokesezei už

Pasai užma-

Visi pi- 
tavorus 

bus praszalinti, per ka guzas, 
vanduo, 
bus už dvka.

Kai)) bolszevikai duos žnlo- 
nim už dyka.ta, ko 
turi? Juk sziadien Petrogra
de nesiranda ije gazo,-elektri
ko ne vandens, o kas 
telefonu tai ir tujų niekas ne-

gazas
elektrikas ir telefonai

naudoje, ha ne 
telefonuoti.

turi

patys ne

kiszasi

reikalo

Bolszevikai bėga in. Lenki j
Vladyvostok. —

O.
< J L

Du tukstau-
czei kareiviu isz noregularisz- 
kos armijos gelerolo Balakovi-

linksminant 1 valanda nakezia 
atėjo 2 narsuoliai vyrukai, už
silipo ant arklydes ir’ pradėjo 
verst sziaudus ant žemeš ir 
juoktis. Iszgirdus szeimininko 
sesuo‘Jieva pradėjo kolioti, < 
kita sesuo Magde iszbego in 
kaimu szauktis pagialbos. Orei- j 
tai atvyko pagialbon seniūnas. 
Tie vyrukai, nulipė nuo arkly
des, paleido galvijus ir avis isz 
tvarto, ir jau lauže tvoras palei 
trobos duris. Pamate narsuoliai 
kaimo seniūną'iszejo in plentą. 
Bet jau tvoros buvo iszlaužy- 
tos, vežimas su szakomis ap
verstas, ir, daugelis baldu su
laužyta. Szoimininkas po vgi- 
sziu rytojaus diena parojęs ra
do viską iszla.užyta iszmetyta. 
Musu kraszte buna ir daugiau 
tokiu atsitikimu. Pavyzdžiui, 
Prano; Skucziuto jau kelis kar-
tus apvogė ir apipleszo, atlie
dtimi pinigus, drabužius,-ir val
gomus daiktus. Bot no visi jau-

i

ves Lenkijos Valdžia.
Sąjungos kontroles komisija 
yra pasini i misi sudaryti neu- 
įtrale zona tarp musu ir Želi- 
gowskio kariuomenes. Musu 
linija eitu nuo Jakaicziu ties 
Varėna Vievo link in rytus nuo 
to miesto, toliau ant Širvintų 
ir Giedraicziu, paliekant šiedu 
miesteliu neutarlej zonoj, ir to
liau 
link.

Želigovvskio linija prasidėtu 
nuo Deksniu (apie Varėna, in

gelio ant Krimos. Badai Mas
kvoje, pagal “Pravdos” skel
bimą tai tonais bolszevikai turi 
sukuopinia net 15 nauju kor
pusu vaisko. . ! v i i- xri i • i- • vakarus nuo geležinkelio var-Lenkai nesnaudze, nes pasi- 

pasveikinimo 
tojo raudono amaro.
Isz Lietuviu gyvenimo Sibire.

” Nr. 242 paduoda 
savo korespondento 
be j ima su 
lietuviu Antanu Bružu.
miantis tuo pasikalbėjimu, Si- 

teip 
like dar 

apie 10 tukstaneziu pabėgėliu 
ir apie 5, tukstaneziai 
i 11 siįįy vpi m s i u I i o t u v 11. 

Sibire 
, negu kitose 

tacziau visi 
nu

skurę ir gyvena viena viltimi 
—kuo greieziau gryžti 
non, pabėgėliai iszpardave 
sa savo turtą, * atsisakė 
vietų, ir visokiais keliais bei 
priemonėmis pradėjo vykti in 
didesnius centrus, 
tikiesi greiezau 
traukinius.
nste|igusi /vadinamus ‘‘pralei
džiamuosius punktus”, kur 
didžiausias 
hngumas, kur be pažincziu ir 
kysziu sunku patekti ne tik in 
traukini, bet ir in pat?punktą.

rengi ne ja ant

i c Lietuva

Pravdos

nes pasi-

pasikal- 
gryžusiu isz Sibiro 

Re-

biro lietuviu gyvenimas 
piegziamas. Sibire

žiūrint to, kad
lengviau gyventi
Rusijos dalyse,
lietuviai labai iszvarge,

r->

Dubinkiu ir Joniszkiu

suva. - Vilnius)

seniau
'{se
kiok

te v v- 
Ik

vi
nilo

isz kuriu
patekti

Bet rusu valdžia
in

punktus” 
valdininku sauva-

ezo pabėgo nog , bolszeviku 
jieszk'odami prieglaudos Len
kijai, kur likos nuginkluotais. 
Likusi armije susidedanti isz 
tukstanezio BalakoViecziu li
kos suimti per raudonąja ar- 

0 mije.
Lenkai rengėsi ant nąuju už- 
klupimu prieszais bolszevikus.

Antibolsze- 
uRus” 

bolszevikai pasi
rengi rieja ant apginimo rube- 
žiaus o Estonije \teipgi sudru- 

prie rube- 
laikrasztis 

“Jaunos Dienos” skelbė buk 
Smolensko aplinkinėje randa- 

tukstaneziu bolszovi 
kiszko vaisko; o dn pribus vi
sas korpusas isz pietines Rusi
jos ant pradėjimo 
klupimu prieszais Warszawa.

Dabar, kad Wrangelio pul
kai likos sumusjjtaią, bolszevi-

nog

Helsingfors. — 
v'ikiszka^ lai krasztis 
raszo, buk

tina savo spėkas 
žiaus. Latviu

si 400

im uju ūž

nuoliai tękie pabaldos, yra ir 
susipratusio jaunimo, kuris

iX- ____ ________________________ *

kai pTądoįo siiinsti savo vais-

susipratusio jaunimo,
Ji

ka ant lenkiszku rubežiu idant 
atnaujini savo darbu kuri ne- **• X Ik • rfV* j-k **r*iwx<* *4 MilrvriHFhr* tin V4*

ir eitu ruoszu 
par G iki kilometru iu rytus 
nuo musu linijos, pasibaigda
ma apie

Kontroles Komisijos nariai 
iszvažiavo szia nakt in Vilnių 
ir Varszuvva. Taszkas.

Genevos Konferencijoj Lie
tuvos Valdžia yra atstoyjiuja- 
ma A. Voldemaro ir jo pagel- 
bininku P. Klimo ir T. Noraus.

(Pasiraszes) Baltutis.
Ikisziol dar nėra oficialiu ži

nių apie tai, kad Tautu Sąjun
gą butu atsisakiusi priimti Lie
tuva ir kitas Baltijos valstybes 
Tautu Sąjungos nariais. Apie 
tai dar nebuvo galutino nutari
mo.
Lietuvos Informacijų Biuras.
Nubalsavimas Vilniaus Szalyj.

Kaunas,1 4. 11. — Lietuvos^ 
Užrubežio Ministeris Purickis 
per savo atstovu Londone Tau
tu Sąjungai pranesze, 
Lietuvos
Tautu Sąjungos nutarimui del 
nubalsavimo Vilniaus szalyj ir 
praszanti paaiszkinimu apie 
nubalsavimo szali ir ruoszu. To
liau yra Lietuvos valdžia tos 
nuomones, ked nubalsavimas 
sziaurej nuo 7, Okt. su Lenkais 
nustatytos* linijos negales nu
siduoti, nes Lenkai juk priesz-

kad
valdžia pritaranti

if*

Ii

..lt

Kyszius skaito szimtais tuks- 
xTodel in Lietuva 

gryžta 
yra 'turtingesni 
S 
misarais.

Nudure savo paczia isz pavi- 
\ dūmo.

Berlinas. — Automatu dir
bėjas yardų Pluschtfris, pare- 
jas namon girtas rado savo pa
czia kukilioje kepant blinus. 
Pasiutėlis pagriebė gulinti ant 
stalp dydeli peili, 
nelaimingai moterei in kruti
nta, nuo ko kryto negyva. Žu- 
dintojas likos suymtas. 
žastis užpuolimo ant moteres 
buvo dy delis- už vide j imas jo
sios vyro. »
Nauja gyduole priėszais džio

va.
London. — Garsingas 

liszkas daktaras Sir J. Crich
ton Brown, L. L« D. parnaszau- 

jog neužilgio dietas nusis
tebės nauju iszrasta gyduolia

(sukatas).
.ligoniui in- 

ežiepis, panaszei kaip daro at-
__ _______ _______ _

tancziu. 
daugiau

Todėl in
žydu, kurie 
ir turi (lau

pau pažincziu su visokais ko-

taravę Želigowskio Žygiui. 
Lietuvos valdžia paakina Tau
tu Sąjungą ant to, kad kol 
Lietuva nebus “de jure” pri
pažinta, jos sfovis kaslink nu
balsavimo bus žymiai silpnes
nis, neg Lenkijos.

- a

■ii

Ii

durdamas

Prie-

ang

Kaunas, 4. 11. Žinia 
de Paris” 
mondt’as 
yra pramanyta. Oberstas Ber- 
mondUas ne yra Lietuvoj.

Kvailas iszmislas turtingu 
moterių.

London. Angliszkos tur
tingos moteres,« neturėdamos 
ka daugiau iszmislinti, pradė
jo kvarbuot savo szuniukus 
pagal savo apsiredimuo. Taigi 
jaigu poniute turi raudona 
paroda, tai ir josios szunytis

“Echo 
kad Oberstas Bor- 
Kaune Upsilaikias,

buna panaszei nukvarbilotas ir 
t.t. Turtingesnes moteres turi 
po keliolika nukvarbuotu szu- 
niu,

k

1

prioszais džiova 
Taisės gyduoles

o kada ejna pasivaiksz- 
cziotjtai yma su savim toki, 
kokis tiktu josios paredui. •—
Lazdų, o ne szuniu-dcvarbuotu

L . t. L i i

||

i
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KAS GIRDĖT
Aplaikeme szimtus gromatu 

Fu padekavoneijis 
skaitytoju už 
su nespasabas 
parodo, jo 
minusiu

n
i t Saule

nuo musu 
Saule”, bet vi- 

patalpint, kas 
yra mvli- ♦ » 

laikraszcziu dol nu-
skriaustuju nužemintųjų ir pa
vargusiu, nes “Saule” apgina 

nuskriaustuosius ir juo* 
sius gina visame.
matu prisiųsta isz l’olueos, UI. 
nuo V. J. —

“Malonėkite man siuntinėti 
laikraszti “Saule". Asz skai
eziau penkis Jaikraszczius, bet 
dabar skaitau tiktai tris, o kad 
lie trys yra organai 
ežiu in kurias Asz priguliu, tai 
mažai naujiena juosia randasi. 
Skaieziau 
dicnraszti, o kad jisai sustojo 
<‘jas tai ir mano 15 doleriu din
go. Rasziau kėlės gromatas 
in Bendrovių, klausdamas, ar 
man da kiek sugrąžys už szera, 
kuri asz buvau pirkęs, bot ant 
visu gromatu nieks man neat- 
raszp o gromatos dingsta kaip 
akmuo vandenije.

Asz nebuvau 
tytojas, 
“Saule

Saule
'VISUS

Sztai aro-

draugys-

Lietuvos Bendroves 
o kad jisai

Rasziau 
Bendrovių,

l i Saules
asz s

4 į skai-1

metai adgal.tai buvo septyni
tirinejimus, pasirodė, 

jog farmeris aplaikydamas už 
išvara gyvos svai-sties mėsos po 
8 centus, tai miestuosia žmo
nis mokėdavo po 45 centus už 

ęalima stebėtis, 
jog žmones pavirsta in bolsze- 
vikus už tokius apipleszimus!

Pagal

švara! — Argi

Gerai

O’ 
r>

Ižgialbejo tukstanczius .vaiku
per paaukavima savo 

•ofnn.pi

VISU AMERIKIEPZIU LIE 
LITANIJĄ

• •
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BALUBAND
MN I » Av"a 1! t u M'i. M* 13 /v A įįM*

A i

4
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Tamsta nęrcikalaųji pirkt naujus bat.ųę dažnai ir 
Tamstai mažiau kaštuos ant pataisymy kada pirksi 
“Bąll-Bapd.’’ ,t

Tamsta gali gapt “Ball-Band” Batus, Himiner ir 
Lopac; spalvų b^ljos, raudonos arba juodos. Temyk 
kad būtų Raudona Koulys kada pirksi. Tai ženklai

'b

“Nantas/kuris moka milijonus už laipsni.”

Padai “Ball-Band” yra skyriami ypatingai makleri
ams; jie žymiai išsitempia toliau nęgu pats viršui 
čeverykų del jo apsaugojjmo ir yrą |aip spnkiąi 
nesinešiojami ir drūti, kad aštrus kampai anglies ir 
akmens negali ipjaut ar jplčšt jo.

t M 1 .r K f

Iš tokios priežastięs jie yrą ilgiau nešiojąmi maino$ę.

t

$

/

f 
i

' TUVOJE
r - R

Kirviu leisim!
KivsĮti leisim!
Kirviu leisim! jeigu neatsiu-

rreve> kuris gyveni Brookly- 
ne — atleisk man szipkorte!

•1

r *

Mainefio čęyerykąį su 
tvirtu padu c
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tu senumo
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1 site szipkorcziu.
i

į I • ' - - ’

Alinau, kuris valgai binzus 
Bostone — atleisk man $zip- 
korte!

Pacziyte, kuri nežinau kur 
i — atleisk man szipįcofte! 
Gerbiamasis Mikniai — isz- 

bhigiau visus dolerius: atsi
mink .Baniai,

Guodotinas Petrai 
plyszti kelnes: raszyk>tayo Po
vilui!

Brangus Mart i nai 
si vilkau sermėga — o, gelbėk 
Jurgi!

Szlovingas (lede Jackau — 
jau gryžes nebekazyruosiu: tik , 
padek Mackui!

Malonus Jonai — pasiilgau 
muvin-pikezeriu: 
Petras!

; laikrasztis 
, raszo apie

žinomas 
“Leslies Weeklv 
I) ro h i b i e i jo seka nez i a i: 

apskatoma, buk ant. 
kožno penkių namu, d veju ošia 
randasi slaptos virėjos ariel- 

ir bravorėliai ant darinio: 
alaus.
turi pinigu gali np^įpi|'kt stik- 

ariclkos. Tas 
pats Czikage, Saint Louis, 
Cinncinufttoje, San Franciske 
ir kitosįa didesniosia iniestuo
si a.

Sziadien girtuoklyste yra la- 
bjau prasiplatinus pe kaip ka
da būvu. Žmonos gere pas
ilipta, bet policijos 
parodo daug daugiau areszta- 
Vojimu už girtuoklysta ne kaip 
priesz prohibicija.

Jsz Ivąnadys perneszta kon
trabanda 20 milijonu 
arielkos tik per viepa 
______ n, nog pirma 
sziu metu. Laikas 

palicije

Y ra
1

kos
virėjos I’•'’’SS

l1

Na,jor)<e, kpžpas kuris

leli ar bonkijte
Czikage,

Žmones gere 
ra pa rtai

vėžinau kur
.. * *

visus dolerius: A*

1

S*

Alice” dyieju me- 
isz Berkeley* Cali- r y i a/ J

foriiijos paaukauna savo krau-
ižgialbejimo tukstan- 

Jsz jo- 
padirbineje auti-

baigia

jau a])-

bet asz skaieziau Į petroiti 
kožurt numari.

mano burdingierius buvo jusu ' prohibici jos
« * Mat

skaitytojam, o I 
pinu apleist mani

kvortų 
miestą 
sausio 

nuo laiko 
sz^iudo

Detroito kontra-

ja ant
ežiu vaiku uog smert.
sios kraujo
toksiną del gydimo dipterijos 
ir tokiu budu ižgialbeta suvir- 
szurn tūkstanti vaiku.

gryžta tiivo
Z

kada jam I’nli';-1 aplinkinėje
narna, lai iri)lttn(Lis arba kemsza in kalęji- 

'iiius, bet armija kpntrabandu
4 4

Tamsta. Alijosziau — baisiai 
laukį už me-

(Gumba, tu ežia gausi ne dži-

pasiilgau džiiios: 
nėšio Kaži!

ne!)

kad būtų Raudona Koulys kada pirksi, 
apgščiausio laipsnio dirbtuves.

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
^460 Wattr Street, Mishawaka, Ind.

r

) 1 

laikrasztis draugi* su juou* isz-i 
sik rausto.
v ra 
mokina savo 
jojo negaliu 
tojo burdingieriaus 
kas tame: Mano motore, padė
davo .valgyt ant didžiojo stalo 
del burdingieriaus, o man kuk- 
tiioje ant mažiuko stalo su vai- 

Asz sakiau savo mote
riai. kad ir man priguli kaipo 
gaspadoriui namo, sėdėti prie 
stalo drauge su burdingierium 
ties man priguli pirmybe 
svetimam.
to nesutiko, todėl 
burdingieriui 
cziausia iszsineszlu

kais.

Saule , ’ IO kad 
gera. — kaip geras tėvas į 

vaikus, 
būti.

bet annije 
■auga kas diena daugiau.

todėl be ■ 
Kas link 
tai daly-

*

o ne 
antMano motore 

pasakiau 
kogrei- 

ka ir 
skai t v-

idant
von, 

padare. * Justi naujas 
tojus, V. J

Teip, “Saule” yra vienati
niu suramintoji! tuju, kuriu gy- 

graužletas, kuriu 
szirdis yra nukentėjusi per

s 
ir kitokius

prasklaido tamsumo 
debesius del pavargusiuju!

4 b

Saule”

venimas v ra

venimo rupesczius 
mus

Saule* • 4 *

<r v- o J 
nešilti ki

ru posezus.

Filadell’i-

Ir ka ant to 
prohibicijos’ t

pasakys asilai

niekasDa gal niekas negirdejo, 
idant anglis gaudytu isz mariu 
panaszei kaip gaudo žuvis. O 

ir kozuabet tai yra teisybe
Libave ir Rv-diena ‘atsibuna 

goję.
Kada vokieeziai buvo pri- 

versti apleisti isz po baltikiniu 
aplinkiniu, turėjo teip pat isz- 
<ineszti 
tosios progos vokieeziai
pleszinejo viską, kas tik davėsi 
apipleszt, o visoki tavora ypa- 

su savim 
buvo

ir isz Latvijos. Prie 
api-

tingai anglis vožėsi 
in Vokietija. Latvei

u bagnietais dirb
ti prie krovinio laivu, bet pasi
naudodami isz mažiausios pro- 

anglimis in-

Vokietijų, 
priverstais s

gos, manszus su 
mesdavo in mares. Tokiu budu 
irnnesta daugybe 
lovoje laba vos.

anglių pri
Dabar Lat

vei taisos anglis iszgabena isz 
nariu dvi savo naudojimo.

S-

$1^“
Į > *

Naujas setas 
Knygų tiktai
Visos fidkanezios i.^tbrijos ir pasakos 
j ra puikus skaitymai. Jeigu pirktumėt 
isz musu knygų katalojro tai turėtu
mėt Užmokėti net $1.65 bet pastana- 
vijom visas parduoti lik ant trumpo 
laiko tiktai už $1.00. Prlsiuskite $1.00 
o tuojaus gausite visas žciniaus padė
tas istorijas ir pasakas Ir tureiste 
skaitymo ant daug vakaru.

Visas tas istorijas Ir pasakas sudė
jus in viena knyga pasidarytu didele 
knyga net isz 937 puslapio.

Drauge Džimukai — po vel- 
reikia dirbti: 

atlekia
Lietuvoje 
del komunizmo

I “ t ■K

istorija istorija 
Korczakii ir 

262 puslapiu.
nedoras žydas.

1’atoga

Valdelota

pas M miras

Puiki ilga užimanti 
apie J1inaM7.11 
K a rv(‘džiute.
[Rlorlja apieSziikinaN,
Puikus apraszymas isz XV11I ainžio.
Istorija apie Du Draugu, 
ilga puiki istorija apie 
apisaka isz pirmutines puses szimt- 
meczio, iszimta isz I.lctuvisz.ku užlie
ki!. Su daug paveikslais.
Istorija apie Nevaloje
arba Dievas neapleidžia tuju katrie 
.Jam yra atsidavė.
istorija apie Vieszkelio Duobes. 
Pasaka apie Karalaitis Žmogus, 
istorija apie Stilius Malkiaus. 
istorija apie Geras Jhulejus.
Istorija apie Iszklausyta muldii Varg-
szio.
Puiki Francuzisaka
Duktė AktnenoriauN.

pasaka apie

istorija apie Klaru, dora mergaite.
istorija apie Nuspręiistasis. isz Mas-
koliszko.
Juokinga pasaka apie Ant klek mo
ters užlaiko paslaptį.
Puiki istorija apie Sierata.

<laugiau yra

Palicijos rapartai
joi parodo, buk 300 procentas 

aresztavotu už 
girtuoklyste in laika trijų me
nesiu ne kaip j»riesz invykdini- 
ma prohibicijos. — Ir tai die
vobaimingam kvakeriu mieste 
vadinama ‘‘Brolišzkos Alei 
les!”

O k a sakyt, 
k oje

Wild West

Sziadien svietas randasi di- 
naujo 

kuri daktarai praminė 
arba pras-

lityszka liga 
nog

‘‘ Brolišzkos

razbaininkisz-
sost a pylėje

”.... O Dievas ne
si n n cze perkūnijos! !

Chicago,
s »

Vidurinėje Lietuvoje jau pa
sirodė nauji pacztinei ženkle
lei (markes) ant kuriu randa
si orelis su žirgvaikiu.

Detroit kokis ponulistai
vardu Pavolcz, innesze skunda 

J uka, 
kaltindamas jaja, jog isz ma- 

priežastes in puldavo 
norėjo jojo

prieszais savo pacziulo

žia usios 
in pasiutimu, ne 
mvlet ir neturėti vaiku, o tau- 
kei jin iszmesdavo isz namo. 
Idant sau užtvirtyt meile savo 
pacziules iszkeliavo su jaja in 
Europa ant geru laiku, bet vis
kas nnejl> ant szune uodegos, 
nes jojo prisipgele sugryžus in 

staezei jam apreisz- 
negyvens ir 

Esi visa

Amerika, 
ke, jog su'juojn 
tankei jam zurzėjo: 
me netikins, nuo visu atlikias! 
Nekyrioms moterems, ne nats

i l

Nekyrioms mot eroms, ne pat 
velnes npintiktu.

Jeigu tai teisybe, tai Pavo- 
lygias tiesas 

moterių, turės mokėti savo vy
rui menesinia duoklių ant už- 

’ laikimo!

licziene, pagal

i

Pa rm oriai 
Wjskonsin, 
sas imgoje, jpg isz priežasties 
brangios mėsos, jieje aplaiko 

nę kaip

isz Michigano, 
Illinojaus ir Tek-

daug mažiau už mėsa

nuo
Mos tikrai gvarantinam kad visos tos 
istorijos ir pasakos jumis labai patiks,' 

doleri ir sakykyte

mu, 
tavo 
Džiodžis!

Miela Rožyte: norą ežia-par
ku ir monk i u r— dar paskolijik 
sugryžti Maikei!

(Pasžliypszk tu Rožei!)
Latrai Burdulį — girdėjau

kad paviliojai mano Ursze: at
mink, kad jau turiu pasporta ir 
kai sugrysziu nusuksiu spran
du!

Mano frontai Džiovai —. kad 
juos perkūnas, tik nepaenje iii 
kariumene: atsiunsk szimtiue 
Džekiųi!

Mekanikui Saryszyj — mus 
užgriuvo ir prislėgė pabrikai 
nupirktieji: atsiduskite už mus 
atstovus!

Filmu Bendrove — visi gino, 
kiek turiu vargo su purvinais 
“ponu” Irisais: nęaploiskit 
Rapolo!. 1 , f , 4 1

Statymo I^ejulrove: 
su toki chamiszka su savo pre
zidentu pasielgimu: pasznypsz- 

nebo-prezidentui ir 
nebe-atstovui!

Visi Jurgiai, Jonai, Petrai, 
salimu patronai 

priezi 11 iavoki tes už 
mus priesz szventos atminties 
skuueri!

Visos

kito man

1j

pikto 
ir 'draugavimo su 

"Pajų liga daug 
žmonių 

per pas L 
atsi- 

ant kurio 
sėdėjo ir t, t.

lėliam pavojuje 
unaro, 
‘Raudona Plaga 

tai pavadinus, 
užsikreeziamoji 
xvvenimo
paleistu veins, 
užsikrėtė ir nekaltu 
nežinomu 
sveikinimą, bu ez i a v ima, 
sėdimo ant krėslo 
sergante ypatų 
Milijonai žmoniil sziadien sęr- 
ga t a ja liga, 
svietiszkai karei

budu:

o kareiviai 
praphdino 

laja bjaurybių po visa
Vokietijoj ant T 

szimts gyventoju, du serga tu
ja liga.
atsibus kongesas
siu daktaru, apsvarstyti bilda 
kaip geriausia koVoti 
laja

po

svieta.
kožno de-

Dabar W ashingtone 
ženklyviau-

k b Raudona Pinga. > 4

priesz

8000 persiskyrimai Francijoi 
in laika szesziu menesiu.
Paryžius. — J^raneuziszki 

sūdai in laika szesziu menesiu 
asztuonisperskyrė net asztuonis tuk 

stanezius pesiitinkilncziu vedu
siu poru.

persiskyrimu 
ežiam laike Tame mete dej to 
teip mažai buvo persiskyrimu 
ba tai buvo kariszkas metas. 
Matyt kada kareiviai sugryžo 
namon ir persitikrino kaip ju
ju prisegelcs elgėsi laike juju 
nebuvimo, tai pradėjo nog ju
ju atsikratiuet.

1258

H

todėl prisluskile
kad norite 15 istorijų už la doleri o už 
keliu dienu p-ausite per paeita.

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

f ■ >---------------------------------
NAUJAS ISZRADIMAS PLAUKAMS.

Dekavojo Mi milijono žmonių ui 
puikus plaukus, o telp-gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in

kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms.
kito pas:

vieta iszpuoluslu, atauga tankui plau-
Informacijas dykai

Ilaszy-
Drs. Brundzas Cosmetics, 

J Nta. W. Brooklyn, N. Y

DAKTARAS NAMUOSE.

Ka tik’ Iszejo isz spaudos nauja 
knyga "Dataras Namuose”. Knygutė
je apraszoma visokios vaistiszkas žo
les, szaknis. Žiedai, lapai ir t. t. nuo 
kokiu ligų yra vaistai ir kaip varto
jami.
teip kad kožnas gali juos gauti bile 
aptiekoje, .
geru pamokipimu, slaptybių ir recep- 

Tokia knygute yra 
kiekvięnąm. Treko $1.00

M. Zukaiils,
j Rochester, N. Y.

Su lotiniszkais užyardijiniąis,

Apricz to yra daugybe

fu. reikalinga

•151 Hudson Ave.

LOPAC

Mete 1919 buvo tik 
tam pa-

Kpygolę Draųgystptna del 
iszraokejimo pinigu ligonla- 
ma‘ - - • *- 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del
Kdslerlaus Dog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu - - f - - * - - 60c.

' '*k , * 4
D. BOCZKAU8KAS-CO., 
: tyA^ANOtf City, PA.

i I • *’ ’

f<?i$ais:
r ■ 1
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Kaziai ir kiti 
ir frentai

ANT PARDAVIMO.
Biznavas namas, $101 ir 903 

E. Centre-i.St. Mahanoy City, 
Pa. Atnesza $1200 in metus. 
Parsiduoda isz priežast ies kad 
locnininkas apleidžia bizni. Ge- 

investmentas.ras 1 nvest mentas. Atsiszau- 
; .1 kite ant. vjr^z.padiudlHblvvso.

( D. 21)

Daktaras KOLER yrą vienatiniu tarpe Lietuviu daktaras 
ro beglje 

32 mettfs InyalriaH Ilgas vyru Ir moterų, todėl Jas huėilug- 
nial pažinota. Gydo užeinuodlnltna kraujo Ir silpnybės 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tlnljjno, Jnvąlrlas ligas 

C 1 paetnanezias nuo heczyatumo kraujo. Atslsaaukfte ypa- 
X kai Ir Leuklszkąl. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 8 vakare.

Ncdeljpujls Jkl,2 y^l..popląt..,,w. nuv
Dr. KOLER, 638 Penu Avė. Pittiburgh, Pa.

-v- -r irr rv. -r i
--------------- - J.. , „

o o o o ir>

VYRU
LIGOS Plttsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beflja 

32 metiis InyalriaH ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug- 
nifti pažlnsta. Gydo uislnuodlnlma kraujo ir silpnybės 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, įnyąlrląs ligas

tiszkai, per lalszkus asz taegydau. Df. Koler kalbi Rttsnž-

Ka raszo /ijde knyga “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena”

Gerbiami Tamstos:— Sziuoml duodu 
žinoti Tamstoms lead asz ošiu aplai- 
kes puikia knyga po vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Viena” kuria man prl- 
siuntet, norint asz prisiuneziau už
mokesti už pi puikią knyga, bet vie
nok aplaikiau' kaipo dovana, už tai 
asz prisiunežiu tamstoms mano pade- 
kąvoąe kuria praszom nuo manės pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinusi 
puikus apraszimus, turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti llotuviszkal kad kož
nas tureli j'.a namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo vaikszczioti po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogus skaitydama^ tuos puikus skai
tymus namuose atranda tonai stebo- 

apras/.ymus senovės žmonių 

rupesczius savo kasdieninio gyveni 
tno, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema • szeimina. 
Dekavoju tamstoms 'už .suvedima tos 
puikios knygos kuri gąli. suraminti 
kiekviena žmogų. katras skaito ar 
kląpso tu puikiu istorijų, tcjpgl dėka-' 
vojit už pufku kalendorių "ka man 
prieiuntet kaipo doyana. Duok Dieve 
tatnstoms ’sveikata jr li(ini6 szlatne 
gyvenime. Viso giaro velijentis pasi
lieku "Saules” skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-nįinetos knygos tai prlsiuskite $2 
in "Saules” iszleistuves o gausite tuo- 
jaus pej* paczta.
—— > m
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Lietuvos Prekybos ir
IB JO SKYRIAI

Pramones Bankas
r

ii-

VILNIUJ ■ ' "
PANEVĖŽYJ 

SZIAULIUOS 
RASEINIUOS

1

i

J

'1

Jonienės, 
“niotiiiisz- 

i diedienos — 
ir gelbokit isz

Ražienos, 
kitos 

meiles 
auk u i

Lietuvoj bežustauti
•bųrdingieriu!

Idant daugiau
važiuoji Lietuvon

dien viską .pragersi-
. • * I > H *

neimtu katu

Petrienos ir
kos” (?) 
sudekite 
nelaimes

nebūtu kuo 
d$z • Amer.i-

kos: kas 
me!

Idant daugiaiv 
vilioja mus apszviestus .ameri
konus in mužiszką 
iszdaužysim. redakcijų langus!

buvau, kad taycs 
o Lietuvpii jszvit-

Lietuva:

Avinėlis 
neklausiau, 
žinodamas: (Bine! in krutino 
Amerika). 1 *-M-

Avinas buvau, kad tavos ne
klausiau, o Lietuvon iszvažino
damas: (Bine! in krutino Ame
rika).

Baisiai didelis avinas buvau 
— argi asz ir vis tokiu pasilk- 
siu? (Bine! bine! bine! in kru
tinę Amerika).

J

• I

Eks-Grinorius.

tinus anraszymus senovės 
gyvenimą ir užmlrszta visus vargus ir

talnstonis ’sveikata ir ląlniO szlatne

A IM B ISZ K OS ISTORIJOS

lakstantis Naktį
ffi, In trumpa laika, v|enos ean- 

vaitea, iszsluntein daugybe ązl- 
tu Knygų ‘ In visas szalis 
Ameiikos, ir ylsi į^prle ąplaike 
Hzita Fuiki Knygą prisiuntė 
mumis padekaVones.

■ ■ /

Pulke apdarytą Audekliniais 
Iszmąrgiutui.H Vlrszuls. I)l<* 
durnas Knygos (194 x9U coliu.
IszmargiutulM yir.szah.

150 1’ftvelkslu — 701 1’UNlapIu
( . , \ j .. " , . I *■ , f * ►

Jųpa greit parsiduoda todęl 
nelankyto ilgai bet prisiuskytę 

mums |2 o Knyga bus jumis 'tuo- 
jaua ‘ Iszsiuata. Mes tižmdkam'e 
nusiuntimo kasztiis: Mos tikrą) 
gvaraątluum kad ir jumis 

patiks, , r.,'
i). ikh zkousklcOm \

H i

MAHANOY CITY. TA.
» ' * ' , ,s I , • * .

... . J . 1 . J ;.<■ .4 » f

patiks

Malinnoy ,andA street, 
• f 1 C « L *4 •

.. ~ ~ . Ta . ' r /J r /• 3* m3 X

LIEPOJOJ
1 KLAIPĖDOJ

MARIJAMPOLĖJ 
VIRBALYJE

kuogreicaiausia iszmoka pinigus pasiustus per savo
AGENTŪRA NEAVARKE.. Kol žemas auksino kursas, 
dek pinigus 1^. P. P. Bankan. Ten gausi ’ , • „

7 nuosz. padejus 2 metams.
5 nuosz. padėjus 1 metams. C

3 nuosz, padėjus neapribotam laikui. ; 
priima ir informacijas apie ■ 

susidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas •
M. FARJAUSKĄS, ,747 Broad St. Newark, N. J. [

.. ’ll ’ ___  _ . . _ . .3 . 1

Pinigus pasiuntimui

J

‘Slaptybe Antgrabio

t
< »<

i

.   " 1  ----------------------------r—*—"■ " ■" ‘V"
Pirmutine Lietuvisžka

BANKĄ

Siunczla piningus in visas dalis 
pasaulio. Parduoda Laivakortes 
ant goriausiu Linijų, už kompani
jos , prekes. Priima piningus del 
saugaus perlaikymo, taipgi moka 
procentą nuo padėlių paliktu po 
mažiaus 6 menesiu. Jazdirbii ir 
Notarialiszkal užtvirtinti visokius 
Dokumentus,' Paszportus važiuo
jantiems in Tėvyne. Fanka esanti 
po didelia kauciją ir kontrolę 
Valdžios Bahkinfo Dcpartajnonto 
su kuria atliekant reikalusi nėra 
Jokios baimes. Raškykite ant 
žemiaus padėto adreso o gausite

< *0 L

Joseph G. Bogden, 
Banker & Ąldernjftu.

P. B. Lie, 169.
Cor. W. Uopg Aye. Ą S. Mfthi St.

pasaulio.
Iirf'* '• < jį

visada atsukimą:

’ u f A, i 1 ’1

Du^ofe, '.jpa^ 
"o1. 1, 'j 1,0 : ■./ j • <

*. <4*Mf * v

įj§$
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1
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Apysaką isz gyvenimo Francuku |87 panlaplti. PrAc l»e. W. D. BecMWtkl-Ca
- - -■ -—    — . - — - - -- . - ----- '.I  ' -

11) t i 
X1! i.

V

Sveiki kūdikiai yrą linksiąi kudikiąi
1*. , ( A* 1 - •'! 1 ' i ■> . » ♦

Apsaugok savo kūdikio.sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių

BAMBINO
,i3 * ' U u K U r , |J' k ’ ■ .. ia v

užkietėjimo, traukimo, dieglių, viduriavimo butelj

'"1

Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jjl Jie prabo je® 
■ « 4 m n • • L* A «A 3—ai' S«5 1 *■»k’n«•«Jac ' ’’ *»

Reikalauk pokelio' su Bambino lėlės paveikslu.
dauginus. Gauhatnas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaraiorijos. ' ‘ -

Reikalauk pokelio* su Bambino lilžs paveikslu.
Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbsiu 60c. su j>ersiuntimu.

F. AD. RICHTER & CO., Puib T.rmiul BMt. No. S, MQOKLTN, N. Y.
■ ■ > • 4 .4'
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SAULE
I
j4 ŽABARAI.

Dumblas

(Vaizdelis isz gyvenimo.) „■
f— I III II III

Skaitą Gruodžio diena. Vejas 
puezia isz spąuriu. Ąnt upeliu 
prudu ir balu, užsitęsė plonas, 
kaip stiklas ledelis.
suszalo ir pasidarė asztrus. In 
grinteles atsilankė szaltis; ma
ži vaikucziai pradėjo 
Vietomis jau kūreno paežius.’

valanda isz
Ona Skaisgiriene ;

užkluoste 
vaikelius,

drėbėt.

Buvo asztunta 
ryto, 
kėlę, apsirėdė, 
skarmalais savo du 
sukalbėjo “Teve musu ir nuėjo 
rugiu malt.

at^į- 
su

I
1

Prisipylė prapie
ste, pasuko girnas ir 
ma “Sveika Auszros 
malt.

Keliniu
Juras griežiąs pącjarę....
neturi kurpiu, o man

Motina pažiiirejo in sąvo vai
kus, užklostė ir tarė:

— Asz eisiu in girria mal- 
Szalta, reik pe- 

Judu' geriau pagu-
k u parneszti.
ežiu kurt.
lėkite, asz tuoj sugrysziu...

— Asz tau padėsiu, mamy
te malku parneszti.

mingąi sutvaksėjo ir akys su
žibėjo.
’ Bet, o pelai me! Staiga isz-

V. a * ’’ T ' A W *

girde stora vyį’o baisa: » 
Bpfya, oi bobą, ar tai tuŲ1 DOMU) iii Lili LU 

mano girria vagi. Pszjakrrey 
ąsz tave pamokinsiu. Sąstok.

Pažiurėjo in ta ppse, jsz kur

I
Į( 
j
t>
I

l

giedoda- 
” skubino

Atidreke, dirsėti rugiai 
nesimale, bet plojosi. 
uže pritardamos 
baigė draskinti ir teip jau kiau
ra grintele kraigu.

grinteles kraiga 
Grintelej pusėtinai szalta. 
kiauras palanges 
losi szalti oro kamuoliai, 
skubino malt, kad apszilti.

O ir duona visai baigė. Jau 
tik pusantro kepelaiezio liko. 
O mažiuteliai teip-gi atima 
vo dali. Mažesnysis 
per diena keturis

Gimos 
vėjui, kuris

jau kiaura
Grintelei

Per 
ir pamatus ri- 

Ona

i 
t

f

L

u

(

I

■
Lt
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IS VĘUHTOSKAMPEUS į
į f

(Prisiunsta per Badona 
Kryžių.)

1Į

I
Iii

NESITDĮEJO JOG JAM PADAMS 
TIEK SMAGUMO.

Slunczlu Bzlrdinga padokavone už 
lelp puikia knyga kokia yra "Tuksian
tis ir Viena Naktų”. Da tokiu iRtorlju 
no cam i u girdėjas llr Rkaltca kokias 
radau tojo knygoje, kuri mano palink
smina diena ir nakil. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus grlebluos.už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kili kalbėjo api<y ta knyga 
pakol sau nepnrsigabonnu Isz redystes 
"Saules". Vėlinu kožnain jlaJA pirkti 
Ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka. Sparrows Point M<J.

MYLĖTOJAMS.
I

BALTRUVIENE.’
I

MUZIKOS
Ka tik iszejo isz spaudos nauji vei
kalai. Gaidos sų Žodžeis del Plano:

1. Lietuva Brangi.
2. Kas Nuramys man Szlrdcle.
3. Pits Daržoll Trys MorgelCR.
J. Esu ant Szlo Svieto.
5. Gana Broliai Mums Miegoti.
6. Sudiev Gimtine.
7. Kas man darbo.
8. LaiBzkas pas Teveli.
9. O Lietuva MumylGta.

U). Vai Kalba Žada.
11. SiiRltlntun Kvletkelis.
f , Pfeke po 5Qc. už kiekviena.
Siuskite piningus registruotam lalszko 
ar per Money Orderi, štampu nepriimu 

j' X Žemaitis, iszicistojaB.
816 S. West St. Shenandoah. P*.

)

j 
j

f

balsas ėjo, pamate jauna vyra, 
sėdinti ant arklio. Tai buvo po- 
ILS K...t | r |
, Oftps galva apsisuko, visos 
gyslos nutirpo. Stovėjo kaip 
stulpas. Tylėjo, p. K.... miszol^o 
nuo arklio, pribėgo prie motę- 

nuo pecziu 
ir numėto in

Leisk ir 
mane — prabilo Jonukas — asz 
tąriu geras kurpes... asz nebi
jau nieko...
savo vaikus 
prią ju prisiriszimą — prisiri- 
szima, koki kiekviena motina, 
būdama didžiasiam vąrge, jąu- 
czia prie savo kūdikio. Priširi- 
szima, kuri nejokia plunksna 
juoaprnszys: teip jis giliai pas
lėptas motinos szirdyje....

Ir žabaru parneszti ne delko 
kito, kaip tik del 
Pali da butu szalti 
bet tie mažutėliai... Jie pusnuo
giai, basi.

Linksmai pažiurėjo in Jonu
ko veidą ir su motiniszkn meile 
ir užsiganedinimu pabueziavo 
jo veiduką.

— Tu Jonuk, vėl y Antanu- 
Asz tuoj parei

siu. .
Jonukas da bandė praszytis, 

bet Ona, mokėjo ji pertikrint. 
Sutiko. Nuėjo in kamara at- 
nesze kriuczka, nulupo ir pada
vė vaikams.
cziavo savo mažiulelius ir iszei- 
dama tarė:

— Gulėkite ir niekur isz lo
vos neikite, 
dabok.

Ona labai mylėjo
—. m • ■ a ** U. " U

Japte kuki tai

szima, koki kiekviena motina,

ka padabok.

I

4

vaikucziu. 
pakeptus

sa- 
Ant anūkas 
“cacokus”

iszžinda, o .Jonukas apart gni- 
czku da ir “mutinio” nuolatos 
praszo.

Atgiedojo puse ražaneziaus, 
apszilo ir sustojo pasilsėti. Vai
kai miegojo. Vakar buvo linai-

Parsinesze duonos pri 
valgindino vaikus, rasi dėlto ir 
malt galėjo, nes kitokiu budu 
rėksniai nebutu davė ramybes.

suplyszusias'palenkė galva ir iszejo.
antes (paneziakas) senus rau
donai dažyto audaroko (sijono) 
skarmalus — autus. Apsivinio- 
jo kojas pirma skarmalais, pa
skui antes užsitraukė, 
szo blauzdas; insistojo 
baszninko Tamosziaus kurpęs 
ir nuėjo in tvartuku karpalai- 
kes paszerti.
|ys bliovė ir traukėsi ant sieto, 
tartum norėdamas pasiliuosuot 
ir pabėgt isz tos vargo lindynes

• Ona atnesze karvei pundeli avi
žiniu sziaudu.
bliovms ir pilnu
sziaudus su tokiu pat apetitu 
kaip ir ,jps szeiąiininke

( duonos pluta. ■<.
Karve buvo 

t’ Pieno nedavė.
’ paszaro ir negalėjo duot. Ona

Jauke, kad kas ja nupirktu, bet jo valandėlė, kas žin koks tai 
niekam nereikejo:

mutinio
Da karta pabū

minyj.

Susijieszkojo

persiri-
in na-

Iszalkes gyvu-

Karve nustojo 
snukiu ede

sausa

Tu, Jonuk, viską 
Duris asz 

Nebijokite.
— Pažiurėjo in vaikuczius.

I užkisziu.

Ėjo tiesiai 
pievas, arimus... 

galėjo. Jos 
vilti ir 

su-

o svarbiau-

Girria buvo už kokio versto 
nuo jos bakūžėlės, 
per laukus, 
Žingsniavo kaip 
szirdis jaute kokia tai
užsiganedinima — kuri 
pranta ir atjauezia tiktai moti
nu szirdys.

Jos mintys skrajojo tai ba
kūžėlėj, tai girrioj. Rūpėjo vai
kai, rūpėjo ir girria, rūpėjo ža
baru surinkimas^
šia namon pameszimas; Ponas 
toks beszirdis, kaip užtinka 
malkas atima, išzkeike. Žmo
nes pasakojo, buk Minelgiene 
net muszt gavus.

Sztai ir girria. Ona 
inlindo in vidų, pasilenkę, apsi-

greitai
“bergždine”. i
Bet nuo tokio Idaire ar niekas neateina. Gir

noj tik ji viena buvo. SuJtto-

ūkininkai 
bergždiuiu neperka, o žydams 
ant mėsos per “kuda.

Tai buvo visi Onos gyvuliai. 
Vasara turėjo pąrszeli, het ne-

71

turint paszaro reikėjo papjauti, 
mėsos 

tik viena

riszkcs nutraukė 
žabaru pundeli 
grabe. 

Ty, 
parodysiu, 
boba ?

zlodzięjn, asz tau 
O kokia pavarde,

— Asz nevogiau, 
asz žinau kad nuodėmė.... Ma
no vaikai verkia, grintelej sząl- 
ta, dovanok, ponas grafe ....Tu 
tiek daug tyri.... Pradėjo verk
ti ir siekę pabueziuot p. K. ran
ka. K... pastūmėjo ja tolyn ir 
piktai suszuko:

ponuti,

— Kad asz turiu, — tai 
man Dievas davė.
liai, neprivalote
ąikvot..., Eik kuogreieziau na
mon.... Da syki užtiksiu tave, 
tai perszausiu!...

Ir graudžios aszaros tekėjo 
isz*vargdienes akiu. Aszarąs, 
kuriu kartybe supranta tik ta-

O jus, ute- 
mano turtą

sai, kas buvo panąsžiam padė
jime
mieliausia savo daigta — vai
ką, szalanti dejuojanti, mirsz- 
tanti....
x Paliko žabarus ir drebėdama 
ėjo namon.

Sunku pasakvt, ka sanžine 
k’albejd p. K. buvo panaszuš

Tik motina, kuri mato

' yilkui, 2 kuria , puedesi ’dvieju 
ramiai 

Užsėdo ant arklip 
ir nujojo savo keliais.

Ona pasvyravo namon, atei
ki szo duris ir tylėdama atsigu-

enuku motiną — avi, 
sau laižosi.

ramiai

yra
SKAITYKITE “SAULE"

į------ -nur-.. .-į ■. j-....r. - rr-....... .............- .... r.i. 7.r-r~Ttr-'.. i...

I

jausmas perbėgo per jos kuna. 
Užsimąstė ir galvojo: girria 
priklauso ponui, asz atėjau ža- 
b/iru rinkti. Reiszkia noriu 

o vagyste — nuodėmė.
Ir

Reiszkia

HYGIENA NAMUOSE.
.......... ......... 17^/ I

Namuose du kambariai rei
kalauja nuolato apžiūrėjimo ir 
czystaus užlaikymo - Suknią ir 
sklodelis ar priekambaris kur 
maistas laikomas.

Daugelis szoimininkiu
tos nuomones kad neužtenka 
vandens ir muilo kaipo inran- 
kiu užlaikymui czystai ir sani
tarini kambarius todėl vartoja 
invairiu disinfokcijos nuodu. 
Szio nuodai yra nereikalingi 
nes neezystuma.

praszaJinti

Kur ten Indijanoi dvi sesutes 9

J 
reikia valyti 

ir praszaJinti o ne prižiūrėti 
arba nuodais naikinti. Vien tik 
muilu ir vandeniu ir szepecziu 
ar bent kokia mazgote visada 
ir viską galima iszvalyti, jeigu 
tinkamai mokosi sziuos i n rau
kius panaudoti. Washing soda 
vartojant daug dauginus pri- 
gelbes negu disinfokcijos nuo
dai.

Sieąos (medines) krautuve-|Nes jaigu ir in kur nuvažiuoja 
Bet dabar da nutylėsiu, 

ar tai maistasI Ant tolesnio laiko atydesiu.
• # #

Ir musu Skulkinas pavietas 
Ne yra szventas,

Dy desn i uosi a m i estu oš ia

se ar kuknioj ir visi indai, ku
riuose randasi i
ar atliekami nuiisto dalykai ar 
net ir meszlai, turi būti gerai ir 
nuolaj czystinami, 
vėngus netik priaugamus bet 
ir kvąpsnis kurios kartais la
bai nemalonios.

Labiause prižiuroma turi bū
ti ledaune, kur maistas laiko
mas sząltoj apsaugoj, nes ten

idant isz-

J

Turi labai puikes burnutos, 
Bjaurus žądžius plovoje, 
Kaip nesufverimai) lojo, 
Tai mergeles negražu 

Ir labai bjauru,
Visi isz jųdviejų juokėsi 

Ir piktinasi.
Asz to jums nedovanosiu, 
Ba kaip da karta dagirsiu, 
Tada kailius iszkocziosiu, 
Grąžei kalbėt iszmokysiu.

• # ♦

Viena mergina puikiu funiu 
iszdaro, 

Stovėdama prie baro,

i t

PINIGAI IN LIETUVA B

*f W‘ o - iv f ■ h ’**■ r ■' ** *

Stebėtinas pasekmingas nusiun
timas pinigu per American Express 
Kompanija, in Lietuva, priesz kare, 
buvo vėl atnaujintas. •

Sugražinti kvitai parodo kad nu
siusti in tenais pinigai, buna pri
imti traukija trijų sanvaieziu. Mes 
Lietuvoje iszmokame Markėmis, 
kurie dar tenais gylu o j a. Musu pre
kes žemos, patarnavimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa 
kapitula $18,000,000.00 ir siunezia 
daugiaus pinigu in Europa negu 
kita kokia kompanija. Kompanija 
turi savo locna 21 lubu milžiniszka 
narna ant Broadway, New Yorke, 
kuri czionaįs matote, ir jame talpi
nąs! musu glauni ofisai.

Naudokite musu “
Money Orderius” del iszmokejima 
pinigu ir iszsiuntima Amerike ir in 
Kanada. Parduodame visokius 
Europinius pinigus.
in bile kur pinigus

musu Dolerinius

IU<I( tris
1811

Kapitalas 
$18.000.000.00
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f) ir mažesnesia apigardosia 
Kvaraba. gyvena, 

Terp bobų ir gana.
Neganarkad namieja pasilaka, 

Bet tas joms neužtenka, 
In miestą nusibaladoje,

Verdiintis karsztns vanduo I'1’"• voa »»'>"»> parslrapaluojt 
geriauses inrankis gemalu nai
kinime. Ypatingai indai ar in- 
rankiai vartojami prie virimo 
ar net maisto gaminimo turi 
visąda būti verdaneziu vande
niu plaujami, ar net ir apie 
tris miliutas pavirinami.

Jaigu skiepai drėgni ar tin
kamai iieintaisyti, o juose dau-

greicziause invąirios kvapsnys 
randasi.

T

I 
J

4* AT
Ginimas Ofinas

Parduodame
Kada siusito 

tai siuskite per
American Express Kompanija ir
visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant*

Kreipkitės in bile koki įimsu ofisą
arba raszykite Lietuviszkai tiesog in musu glauna ofisą:

American Express Co.

f
< 'o.American Express 

f>5 Broailwuy, New York.

turėtumėt cįavada.O ka da ?
Kiti parveda, 

Ba kur diczeje liktu 
Kaip kiaule pastiptu! 

Sarmata moteriukes darote 
katrais augy- 

nate, 
ant svieto akiu 

parodyti, 
Turi namieja sėdėti, 
Be jokio užsiėmimo, 

Ir kaip rodos ne gaus Vaikino, 
Su katruo apsiporuotu, 
Geresni gyvenimą turėtu, 

Negu prie mamos, 
Girtuokles tokios.

Jusgi jaunos dukreles, 
Bukite doros mergeles, 

Nesipiktirtkite isz tokios, 
.Girtuokles motinos, 

Ba jaigu doros busite, 
Dorus vyrus gausite, 
Ir laimingos busite. 

• • *
Ne dyvai, jaigu Lietuvei iž- 

sižądą savo prąejties, 
O ir lietuviszkas pravardes, 
Jaigu kas ąavo pravardes 

iszsižada, 
ir tikėjimą su

mina.
Asz del tokiu duosiu rodą, 
Katrie permaipo prąvarde ir 

' vąrda,

Del dukrelių

t

T I*

Foreign Money Order Department.

65 Broadway. New York
t

le in lova.... Matomai tas pasi
matymas su p. K. labai jiai už
kenkė. Vaikucziai verke. Kar
ve bliovė, o Ona gulėjo, tartum 
negyva.

Apielinkej pasklydo žinia, 
apie Onos staiga apsirgima. 
Žmones keike p. K....

Onos liga didinos. Kelmiu 
Mikas kunigą parvežė. Ona at
liko iszpažinti, pasiszauke vai
kus ir suėmus paskutines pa- 
jiegas isztare:

— Mano mieli vaikeliai. 
Ponas grafas mane isz svieto 
isz varo. Jisai
Dievą už judviejų varga ir ma
no mirti.... Girdėkit tai visi ežia 
esantieji.

Pabueziavo
kažin ka norėjo pasakyti, bet 
liežuvis netarnavo.

Ir vienintelis 
globėjas ir paliuosuotojas. — 
Mirtis — apdengė ja savo spar
nais. —

atsakys priesz

Tos negali

giause laikomos daržoves todėl 
karts nuo karto iszteplioti sie
nas kalkėms yra labai iszmin-
tingas nurodymas.

❖ ❖ ❖

PAAUSINIS UŽDEGIMAS.

yraPaausiais uždegimas 
gan skausmi liga ir paprastai 
randasi pas vaikus, bet kartais

v-l

iractt
^5^4

l K iT,

r

2inogue kasosi galvą, 
'S Lnd n1 ATI cr win fpalengvint niežėjimą, j 

čiti, ir tuomet žmogus ka- j 
stosi nejučioms. Bet jis j

visi kiti tų žino.
Vyrai ir moterjs kenčia I 

niežėjimų nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
neą tų niežėjim^ galima I 
lengvai prašalinti. N

Kasjmasi pasidaro papro

Hi et us A žino, kati jam niežti, ir 
) visi kiti tų žino.
“• Vyrai ir moterjs kenčia

♦ * ir ♦ • a « e

kenčia bereikalingai, 

ebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

Į įvykstančių nou pleiskanų.

? panaikins visu? niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jų nuo pleiska- 
i nų atsinaujinimo.
i RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
! Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
1 RUFFLES, jei turite pleiskanų.
I Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
J galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
i markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiu6 adresu:
C-.—o—o,y, AD> RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

r

ir pas suaugusius. Ženklai pa- 
a.usinio uždegimo yra kad tuoj 
sutinsta gyslos žanduose tuoj 
po ausu. Labai užsikrecziama 
ir paprastai vienas ligonis nuo 
kito platina liga. Labai patar
tina ligonius paausinio uždegi
mo kiek galint vienus laikyti, 
kad nesimaiszytu su visais, 
ypatingai vaikais. Liga prade
da in apie dvi suvaitęs po užsi
krėtimo, ir daug saugiau suau
gusiems negu vaikams būti 
apielinkej kui* ligonis ran- 
da8,‘ “ . . Kad sprandą sau nusisuktu,

• ‘v su ins ąI Veidą in užpakali užsuktu,gyslos žanduose . po ausim, iri W -B . • ■ •

»

vaikuczius, Ja I

vogti
Už szilinga pekloj degsi. •• 
nusiminė.

Staiga atėjo jai galvon kita 
mintis. Priesz akis atsistojo 
drebanti nuo szalczio 
O ji juk tik del ju ežia ir atėjo 

.. Szita miątis 
pirmąją. — Kad ir 

nusidesiu — mane — tai
Asz medžiu 

nekirsiu, o žabarai vis tiek su
pus ir ponas isz ju ne turės jo
kios naujos 
bo.‘

Prisirinko sausu žabaru, su
si riszo su paneziu, užsidėjo ant 
pecziu viena szaku gala, o kita 
žeme vilkdama p jo namon. Isz- 
ejp in paląuke, sustojo pasitai
syti naszta.

Ir liesas buvo be galo: 
teip mažai, o ir toji — 
liko tik viena, l^uri vieszpatau- 
ja tvarteli ir grintelei.
kada net nuo vaiku duona ati-

Užtat kausziniu nesigai- ji juos teip myli 
Ii. In sanvaite 3 — 4 ir da ne
mažus. Tai vienintelis, apart 
vaiku Onos džiaugsmas: nei le- 
.ripL pe girdint nereikia — pa
ti viską randa.

Szaltis didinos. Ona apsuko 
apie 
malku. Niekur nėra: visi tvor
galiai, vėjo nunesztos nuo sto
go szatros, iszversti kuolai — 

Netoliose už

Kaip vaikai.

ma.
pergalėjo

maža nuodėmė.
bus

Griebėsi už dar-

vargdieniu
Tai vaikino

triobeles jieszkodaama

viskas sukuryta.
keliu varsnų juodavo p. K.....
girria. Ona pažiurėjo in ta 
puse, atsiminė savo prietiki su 

” ir sudrėbėjo isz bai- 
Mat prisiėjo vargszei

Ona pažiurėjo

I i ir sudrėbėjovartų 
mes.
palikt žabarus ir bebėgant da 
vienos szliures persikas per-
truko ir ta girrioje liko.

— O Dieve mano brangiau- 
sudejavo Ona — kol Ta-sias 

moszius gyvils buvo daug ge
riau: jis ir malku pameszdavo 
ir viską apžiūrėdavo.... O da
bar viena vargk ir 
galo.....

Bet niekas jai negelbėjo. Su- 
sijeszkojo ilga panti, pasiejnę 
isz kamaros Tamoszaus sermė
ga ir atėjo in grintelę pas vai
kus. Vaikai jau nemiegojo. 
Galvas isz po skarmalu is?ki- 
sze dairėsi, bet da nęvęrke.

galo
yargk be

Vyresnysis praszneko:*
— Mamyte asz ąoriu kelt 

jau szonus skaudą. Asz pecziu 
pakursiu....
da gulėt, tavo szlebe

9

Tu, Antanuk, gali 
kiaura,

-----------------------------------------------------------------------------------------------7--------------------------‘

PRASARGAI VUUf lalezkur o ir
L,'
ylfadoa siusti ant eelto adreso: W. D. Ženklai. — Labai
m. ■ a < **■ • XtiA.___  _ u

piningus lą iszleisture "Saule" reltęe

Becekowtikl-Ca. Mahanęy Ctty. Pą.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbaieuklii užreg. 8. V. Pat* Ofise.

Gargus per daugiau kaip 
50 metų, 

d

Tdmyk Įkaro (Anchor) Vaizbažeuklį.
■ĄU, .................-......       i

Szirdis džiaugę- 
-------------—

LIŪDNA ATMINTIS SIERATOS.

Asz vargingas naszlaitis svetimoi sząlelei, 
Nuliūdimas mane imą neturiu teveliu, (
Kada visi drauge augom, mylėjo mus tevelei, 
Buvo mus keliąs sesutes ir buri s broleliu.

7

Tada buvo linksip®, nėr ką sakyti, 
Ne iszmintingo ^alamono ranka apraszyti, 
Tada gynem gyvulėlius in žalia girręle, 
Visi linksmai bėgiojom po žąle pięyęle.

Tada linksmai žaidėm drauge su seselem,
•v-*. « • i * 11 1

_ _ _ »

Liūdną munię gyventi s?Joi laisvpi žemelei,
I

Pleszo, drasko, labą! balsei tiejei nevidonai,
Su kardais iudo musu brolius tie jei tironai,

Bėginė jom drauge sų pilkom avelem,

Jog Lietuva musu drasko visi neiszmanelei, * 1 W t • 1 • • 1
Su kardais iudo musu brolius tie jei tironai

Surūdijus juju kardai neturės jau galybes,
L • i < * a *• : . n

Baisus žvėris drasko tave ir žudą nekaltus!
Lik Dievu, tu Lietuva — musu motinėlė,

sutinstą

tuoj skapspias net ir karsztis 
randasi jeigu reikia kramtyti, 
kalbėti ar bent bumą atijari*
neti. Kartais paausinis uždegi
mas randasi tik vienam žande,

■>

t

v

*

I

i r* TfflHį TE Ji-' inS ” . ’ ** ' •

Bet atejs laikąs dings j uju pąsisziauszus didybes

O Lietuva, mus sząlele, kuom teip nusikaltus!

Gal jau tavęs daugiau nematys varginga siejatele.

r
i

— Pąrflsze 4.į, Ęi»lg(įy,.P»
n r "

Veidą in užpakali užsuktu 
Tada kožnas pažys,

Jog tai sziksznotšparnys, 
Jaigu nori butu tok is balvonas, *’ ' *« M M • * •<4

, •. t I’ y v*!1 ■> I

bęt pąprąstaį ąbięjuoąę. Apie 
treczia ar ketvirta diena po su- 
tynimo liga pavojingiause, ir J 
po tam atslūgsta net ir susima
žina žymiai skausmas. Paąjį- į 
ainis uždegimas yra mąžą liga, 1
bet daug skausmesne vyris#* 
kuose negu moteriszkuose ligo^ 
niuose.

Budai Gydymo — Lengvas

kuose negu moteriszkuose ligo-

szlapjąs mąrstąs kaip tai pieni
nes sriubos, . kiausziniai 
(minkszti), pienas ar ryžiai. 
Reikia saągotią, rukszties ir 
vaisiu, kuriuose, rugszRs ran
dasi. Szilti pridėjimai ar szil- 
tai aprisžuš gerkle yra geras 
būdas gydymo. Pąausinis ąžde- 
gilias gydomas yientik iszlau-

kiausziniai

yaisju, kuriuose t rugszRs ran

būdas gydymo. Pąausinis užde

gą, in vidurius jokio vaistą ne
reikia vartoti, iszskiriaąt ka

• «1 ♦ ♦ '• T J • i •nors viduriams suminks^tinti.

Tegul kukalei terp Li.etuviu 
ne buna,

Ejna ant sausu balu ir suvis 
pražūna,

Kaip davadni vyrai pasiliks, 
j Tai del visu tąutu patiks.

Į f <
l

c v* ’
M1 *

4.

z

AQUITANIA, 14 Decemberio

Treczios Klasos Szipkorte
IN HAMBURGĄ . . $125.00
IN LIEPOJU . . $145.00

Pridedant War Tux
V.!* 7

KreipVitei in artimiausi Canard Linijos Agentą

fUNARD ĮINIJE
4* L, 

--Tiktai 9 dienas in-----
Hamburgą ir Liepoj u

Per ^nglija

i

t

PINIGAI in LIETUVA
4- i ,1 41. • & i j , J ■*" & ' J

II

nueina greieziausiai' ir tikriausiai šiuneziant per

Lietuvos Atstatymo Bendrove
'■ H r (Lithuanian Development Corporation)

294 Eight Ave. New York, N. Y.
>"♦ ?. J ■ ■ 1 'k r L «

Szitn bendrove,r turėdama savo skyrių (Branch Otlice)
Kaune, dastato pinigus tiesiogiįiin kelių, be jokiu truk-

hi

REIKALINGA— Dldella dirbtuve ręl- I
i I

Bzlebiu, jejcp'ir del pardaviiąo marsz- ■ 
kinu, apatlnu andaroku, tlespg In na- 14 
pju». JtytfjykUą p gausite Bempellua | 
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, M

.............................

kaUu^ pardavėjų drapanų, pąnczlaku

“.J*“’!*“ 4ęwęeH<" 

City.
i . 11 i. , ■* L

I

dyniu ir SULIG PIGIAUSIO KURSO.

IjJ ‘ ? s .v O l'k, H i ’v . i K k o j



’ll '

I

j
I 
f /

I
I

iI
I

t

irt

f

A

■

i
M i

I

’ *

kį
Eli.

■rW|
JB
T

Si.t'1

i*

»v

H,
* I

4
mA

SAULE

Tvircziausia Lietuviszka
X

Žinios Vietines
BANKA

❖

Eslu po

Parduodu laivakortes

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamente.
priežiūra Valstijos, teip kad pini
gai sudėti mano bankojo negali 
pražūti. Priimu piningus saugiam 
palaiklmul. SlunCziu piningus 
in visas dalis svieto, pagal dienos 
kursą.
kompanijų nustatytams kainoms. 
Pampinu paszportus keliaujan
tiems in Lietuva. Viskas daroma 
teisingai, greitai Ir pigiai. Ra- 
szyklto apie kalnas o gausito 
teisinga atsaklma. Adresavokite:

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

<

I

UNION'
• . . *

'4 w

įNATlONAP
C^ANK
K&AHAW.
V •»

V

Capitol Stork I12M00.W 
Barniui A Profits |4«t),OOO.Oi 

——-i
Mokame antra procentą ant 

■udčtu pfnlnifu. Procentą pri
dedant prie Juru piningu 1-ma 
diena Sabalo ir Liepos mene- 
Buoao, nepaisant ar atnoezat 
parodyt knygute ar ne.

Mee norim kad ir Jus turė
tumėt reikalą su musu Bank* 
nepaisant ar mažas ar dideli*

Bankas adaras nuo 9 vaL 
ryte lig 8 vai. popiet, Subato* 
mis 9 ryto lig 12 vai.

H BALL, PrftJdcntaa
F. J. NOONAN, Vice-Pre*.
J. E. FERGUSON, Kasteriu*.

— Tik 15 dienu lyg Kalėdų.
— Po miestą žmonis kruta 

su pirk i neis.
— Ketverge atsibuvo lai- 

Janeziko, 40 
gyveno po No.

dotuves AntanoI įlietu amžiaus,
|620 W. Mahanoy Avo. Velionis 
susižeido pirszta prie darbo 

įnog ko kraujas užsitrucino ir 
•turėjo mirt. Gyveno czionais 
'daugiau kaip 20 metu. Paliko 

ir du su-

Isz Lietuviszku kaimelii I 
>■» ■ 'd

Coal Dale, Pa. — Darbai 
czionais ejna. gerai. Daug žmo
nių atvažiiioje isz virszutiniu 
ir aplaiko greitai darbus.

— Szios kolonijos bažny- 
cze, kuri sudege 
diena, sziu metu*
ir in kokia du menesius, jaigu 
no bus jokios perszkados, bus 
pabaigta. Lietuviu czion.no dy- 
dolis skaitlius, bot visi gyveiia 
vienybėje 
statiniu savo 
varo geroj tvarkoj

Balandžio 4 
jau statoma

K
■MM ■bi MB ,

EXTRA! Kas Naujo! “Cuckoo Clock
TRASKAUSKAS

t

w.
LIETUVISZKAS GRAII0RIU8

|

• turėjo mirt.
Li.___u2:.
Įpaczin, tris dukteres 
nu.

I nt-— Koturesdeszimtines 
laidos liotuviszkoju bažnyczlor 
jo pasibaigė. Daug pasinaudo
jo isz dvasiszko peno. Prabasz- 
cziui Czesnai prigialbejo kun. 
Pautienius isz Shenandoah;

' Dumczius, Minersville; Gudai
tis, Tamaqua; Strimaitis, Free
land;
Kelmelis, 
ežius, 

j Shenandoah;
ville.

ir stengėsi visi at- 
maldnamio, nes 

j parapija. 
Kaipo padegėliai, ugnelia bū
dami nuskriausti buvo atši

lk i etų-
nuskriausti 

szaukia 
vius,
rie atsiliepe duosnai.

Karalius, Philadelphia;
Hazelton;

(lira rd vi lie; Klovinskas
Bakunas

Valan-

Erak-

in aplinkinius
melsdami pagialbos, ku- 

", Tas pri
jautimas kaimynu palaiko Kol 
delioezius dvasia ir prigialbs- 
ti atsikialt isz pelenu, už ka vi- 

geradejams yra labai 
dėkingi: — Parapijonas.

Vlrsz

Jeigu reikalaujate gero laikrodo, pirkite 
Hzlta su gaiduku, yra tai geriausias lak rodis. 
Yra padirbtas isz geriausio inaterljolo, yra 
grąžei isz medžio iszpjautytas. Vidurel yra 
padirbti idant laikyti gerai czesa.
rodykles yra mažos durukes isz kuriu Isz- 
olna mažas gaidukas ir pagieda valandas. 
Jis teipgi pasirodo ir pus-valanduose. Szis 
laikrodis no tik kad yra gražus daigias bet 
ir reikalingas daigtas, gvarantytas ant 25 
metu, ir atvirai galimo sakyti kad niekas 
kitas nogali jumis toki laikrodi parduoti 
už tokia maža preke, nes yra vertas ne ma
žiaus kftip $25.00 bot mos priosz kalėdas 
parduosimo tiktai už $17.75, Tik pamisllklt 
apio szita preke! Todėl nelaukite nei mi
nutes ^et naudok|tos isz progos. Prisiuskite 
mumis .tik $3 rankplnigu, rcszta užmokėsite 
kada gausite. Temykite jeigu Jumis siūlytu 
panaszu laikrodi už pigesne preke tai gal 
yra ne tokio gero padirbimo. Ne laukite 
liet, ordel'uokite tuojaus, adresavokite

PRACTICAL SALES COMPANY • 
1219 N. Irving Ave. Dep, 23, Chicago, III,

SALES
Dep, 23.

siems

Gerai žinomas barberis 
p. Petras Pranekeviczius, kuris 

Ipor daugeli metu buvo apsigy- 
' vonias tarp mus, apleidže mies
tą ketverge iszkoliaudamas in 
Kalifornija ant apsigyvenimo. 
Vėliname p.

I • ■ • •
Pranckevicziui gi- 

llukio naujam valstijų, nes ten 
mano uždėti dydelia skųst barz- 

Idinvezia.
Publikines 

sustos seredoje, 
prasidės vela 5 Sausio, 1921 m. 
liūs tai del vaiku smagios 
szventes.

— Temykite vvrai! J. Stan- 
lideli pigu spe- 

višok i u 
darbiniu 

rei-

Furnondago, Pa. — Czionai 
darbai gerai ejna, uždirbt gi 
ma nuo 80" lyg 125 doleriu, o 
darba ne sunku aplaikyti. Lie
tuviu czion yra apsigyvenia 
tik penkios szeimynos, bet yra 
bolszevikiszku, pažiuro ir 
vena atskaluniszkaj.

o-ali-

try-

mokslaines
22 diena, o

vaiku

keviezius turi < 
cialiszka pardavima 
szventadieniniu 
apsiavimu.

IT
’Todėl jeigu 

kalnu jute kokiu ezeveryku tai
proga pirkti 
Naudokitės 

05 W. Center St. 
(D. 14)

■— Pas ziegorninka J. Stan- 
kevieziu, geriausia gausite 

ant ka- 
Visokiu įhiksiniu ir si-

418 W. Market St. Pottsville} dabriniu

i
LIETUVISZKAS GRABORIUS
A. J. SAKALAUCKAS.

801 E. Pino St. Mahanoy City, Pa.

DAKTARAS W. BURKE 
LIETUTIS

Su visoms Ilgoms priima, nuo 
valandos iki 10 valanda hz ryto, 
1 Iki 3 vai popiet. G Iki 8 vakare.

1

i
<

dar turite gera 
už maža 
isz progos.

preke.
•) 
«)

geriausia 
lirkti visokiu dovanu 
(‘du.

i laikrodėliu vyrams 
moterems ir vaikams, 
niu daigiu 
špilkų, leųciugeliu, ir (. t. Teip- 

apsiavimu

(e pinigo, 
riams 

iriu.
516 W. Spruce St. Mahanoy City 5 |

1

Naujas Lletuvlszkas Graborlus 
KAZIS RĖKLAITIS.

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS

Buvusi* Daktaras Karfameaeje.
GIDO VISOKIAS LIGAS

Priima ligonius lig 10 valanda ryte.
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare 

Telefonas—Bell 359 IL
113 E. Coal St. Shenandoah

^Merginu balberiu szapas. 
Unlojs prekes tiktai. Pra- 

iszom. Teipgi iszmoklnamo 
.vyrus ir merginas balbo- 1*^ 
griauti. Neužmirszklte nu- 
.maro. Netoli Union R. R. 
stacijos.

N. Noasokoffs.
1202 Peno Avė.

kaipo tai
A ūksi- 
žiedu,

gi užlaiko visokiu 
ir pirkdami pas jin suezedinsi-

Visiems kostume- 
duosiu puiku 
3G5 W. Centre St.

kalendo-
(t.f.

Temykite gerai.

Petnvczioj ir Subatoj parsi- 
da-duos žema preke sekanti 

Ivkai.
Szvieži szolderei po .......
Pork (’zaps .....
Szvieži kamšai 
Rukvli hamsai . 
Malta mėsa ......
Galviena ...........
Uib ir (’z u k rost

P. Kubertavicsius, 
600 W. Pine St.

20c. 
28c. 

..25c. 

..28c. 

..18c.
10, 18 ir 20c. 
................. 25c.

n
Pittsburg^, Po.

STASYS JUODSNUKIS 
LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Siuva visokius siutus ir 
overkotus pagal nau
jausia mada. Turu viso
kiu nauju sempcllu ir 
yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi taiso, iszvalo ir 
iszprosina vyru ir mo
terų rubus. Darbas yra 
geras Ir užtikrintas 
Prekes prieinamos.

102 E. Centre St.
Shenandoah, Pa.

' GEORGES’
Namu darbo “Ice Cream'asM

Galima gauti sziuos vietuose: 
317 W. Centre St/ 

No. 218 W. Spruce 
No. 920 E. Centre St. 
No. 728 E. Pina St.

1
t

♦

A O a..

Pirkite kendes ant kalėdų 
_ Gražiai sudėti 

baksukuose po 60c ir 50c. Pri
stato “Ice Creąm’a”

pas Georges’.

del viso-
“ Brickkiu pareikalavimu.

Jce Oream’aa” po 80c kvorta, 
$2.80 už goreziu.
1
OI XV

HARRY GEORGES
M nil Aim v f1 H V- Pu-A* Qt.

Aplaike dovana nuo prezfden-
to Wilsono.

J

į

3
1

$

Mrs. William Green isz Wa-
A*

shingtono ne senei 
jo prezidentą Wilsona

Wilsonienei puiku 
Už ta ja atminti

apdovano- 
su pui

kiu szaliku kuri pati numezgė 
o poniai 
mezgi nu ka.
prezidentas nusiuntė jiai pui 
ku baksuka kendžiu isz kuriu 
labai nudžiugo ir ketinu laiky
ti dnl atminti am.

Edwardsville, Pa. - 
nog czionais, angline, kompani
jų Whyll Coal Co., ktfi-i atidarė 
tris naujės kasikius, pradėjo 
statyt 150 namu, pagal naujau
sio sztafno
ku. Kompanijų 
2300 r.'.arg:: : 
Morgantown.

No toli

del savo darbinin- 
turi anglių po 

artimojemargu žemes

Chicago. — Jozof Jakszio- 
wicz, 1418 West Chicago Ave., 
nuszove savo paezia ir paskui 
paleido .szuvi sau — galvon. 
Sako, kad szeimyniszki nesuti
kimai buvo priežasezia szio 
nuotikio.

— .John Sleplcka, 
ežius, 1232 Highland Ave., nak
tį perpjovė savo paežiai gerk
le — jiai bemiegant lovoje, ir 

pamate, kad 
tada

buvo

kriau-

ji jau y i-a —knda 
mirus, tada persipjovė pats - 
sau gerkle ir nugriuvo skersai
jos lavonu. Liko ju 13 menesiu £ 
senumo kūdikis. Sako, kad fk 
|.i----- i..........„i._ .>.2
vedu }>rie szito bai/aus darbo. ■■■■.—— — ..... , ■

Salco, 
blogos biznio pasekmes jin pri- ftį

1

Lietuvos Prekybos 
Bendrove 
BANKIERIAI

Tarnauja Lietuviams.
Siunczia Pinigus in Lietuva
doleriai/ ar ^auksinais, pagal 
dienos zkursa. Parduodame 
Szipkortes. Iszrupinam tas- 
portus. Siuncziame tavorus 
in Lietuva. Reikalaudami 
platesniu informacijų pra- 
szome raszyti ant žeminus 
padėto adreso:

LITHU
CORPORATION, 

414 Broadway, 
So. Boston, Mass,

IAN SALES

Užraszome Lietuvos 
laikraszczius. I

M. Y UR KAN IN, Vico-ProzIdeiitaH,

I

I

Parduoda Szipkortes.

S. .1. MOCKAITIS, Prezidentas.
VIKTORAS M. UNGURAIT1S. KnsIJerlus.

UNION BANK
100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.

—$—$—$—
VEDE BANKĄVA BIZNI.

Siunczia Pinigus in Lietuva^
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.

Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.
—$—$—

Pinigai in. Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziamt
Mus tiesus sus^neszimas su Lietuva duoda 
nusiusti jus ]

I

mums gale 
nusiusti jus pinigus iii Lietuva greitai’ir kaip galint 
pigiausiai. Mes esamo Bnnkieriai po kaucija, 
leidįma nuo Pennsylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip 
kad jus esate apsaugoti nuo visokio galimo žuvimo' jus 
pinigu, per mus in Lietuva iszsiusti. Mus visas laikas 
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir Szipkor- 
eziu biznjui,

per mus in Lietuva iszsiusti.

turime

ir mus vyriausias siekis yra jums intikti;
Pasportaį.

Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus 
pasporto. Mes su mielų noru pagclbesiine jumis iszrupinti
pasporta. , '

4

x Szipkortes.
Mes atstovaujaųie ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų,
Danzig, Hamburgą, Havfe ir Rotter^dama, -Atsilankykite 
pas mus pasiteirauti placziau apie 
dalykus. Noriai duosime patarimu DYKAI.
Ęgr’Bankaiįi atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

/

kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas

virszu.je paminėtus

t

ž
i
Jau

i

N epamirsztanti 
KALĖDŲ Dovana
kada žiemos vejas szvilpe ir meta sniegą pro langus, 
kada namuose vieszpatauja miele ir linksmumas kada

• »

susirenka visa szeimina, tada Kalėdų dovana kuri ap- 
laiko ta linksmumą turi daugiausia vertes.
Vienas ar du szerai szios kompanijos yra tai dovana 
kuri yra NEPAMIRSZOMA. Aplaikantis ta dova
na, gauna procentą 4 kartus per meta ir toksai nepa- 
mirszta dovanotojif , Z

s.. -,

......... ’/'Y’i -bjjji' q jji /XZm?***
Tfc.rlr4.i-ir -1HT- TH-I--5J*1 iirįJ .Irt 1L-If ' *"

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA 
Laidoja kunus numirusiu, Pasamdė 
automobilius, rlglnus Ir vežimus de> 
laldotuvlu, krlksztlnlu, veselllju, pasi 
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus'ir tt 
520 W. Centre St. Mahanoy City. !*•

K •w ■*T

. -J .,A i* j '

UlAllieitMiwiii,.. *-a*a«i undi'fef imb^bLėii

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

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

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

CUN AR D LINE
KALĖDINI ISZPLAUK1MAI

(14,300 tonu) December 9

) J (14,300 tonu) January 18

Laivas “Saxonia”
Didžiausias laivas iszplaukentis in Hamburgą.
Kabineto szipkortc $180. 3 klasa szipkorte $125.

(Piiskaitant da $5.00 War Tax)

Laivas “Saxonia............. . . ....... I Į
DIDŽIAUSI LAIVAI TIESOG IN HAMBURG

3 klasa in Eidkunus per Hamburgą $130.40.
• (Pridedant $5.00 War Tax)

....... ................—................. ... * ------ ------------------------- A--------------------------------- ------------- ---------------- - ■■■ V , .....

Jusu mieste ar ji peliukėje randasi agentas.
/

K’f • J d -*1
A' IK

I »PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS 
NAMAS ARBA KOTELIS NEW YORKE.

Pasitinkam žmonis ant

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

kreipktes pas Geo. J. Bnrtasziu, Agentą, nes jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir isz Lietuvos. 
Iszmaino ir siunczia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą. 
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų,
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam 
nakvine nes užlaikom narna su 38 kambarais. Paleidžiam pasažierius . 
Ir ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie 
kreipiasi in musu vlrsz-minėta agentūra su reikalais, vargo ir nelaimes 
nedatirs niekados. Tautieczial brangus kurie manot keliaut in Lietuva 
kvlecziam visus kreipkitės in musu agentūra per laiszka ar ypatiszkal. 
Gausite sanžlniszkus patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorczlu ir pinigu kurso in musu arti
miausia ofisą.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.
Telefonas: Spring 9537.

SI
I

s?

Pennsylvania Power & Light Co. |
Praiįione kurios.reikalingumas yra pastovus.

ivfir

iI
Fill Ibis out NOW; mail ikTO-DAY

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

§

NAME

ADDRESS

and foreward to mo

Address

/

*

Signed ....... 4,...... ... .

T""' !------ I ...... ........... — ..................      —------------- -

M

KURSUI NUPUOLUS
geriausia proga daug 

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

Laivakorczlu agentūra in 
Llepoju, Hamburgą ir visur. A 

Pasai kelionei in Lietuva. 
Padarymas Lietuvlszku do

kumentu,
Pinigus siuskite per paczto 

Money Order. Raszydami 
pridekite 2c stampa ir visada 
adresavokite sziteip:

P. MlKOLAINIS, /
53 Hudson Avo^

Brooklyn,sN. Y.

Tai

Order.

i

Sveikata Arba Tiesus ir Trumpas 
Kelias in Sveikata ■r

“Sveikata” turi kelis sžimtus visokiu>Knyga 
paveikslu apie žmogaus kūno sudėjimą, teipgi 
apraszoini visokį apsireiszkimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip žmogui apsisau-
goti nuo visokiu ligų. Tokios knygoj Lietuviu; 
kalboj dar nebuvo. 339 didelu puslapiu. Puikei} 
ir drueziai v apdaryta audekliniais vyrszais. < 
Prisiuskite mumis $2.00, o knyga bus tuojausS 
jumis iszsiusta per pacfcta. Adresavokite:* <

W. D. Boczkowski-OQ. Mahanof City- Pa. ]

gSs

i
New Edison gs

i
I

L■c

i
§

ANT SZVENCZIU — TURĖKITE GERIAUSIA 
MUZIKE SAVO NAMUOSIA.

SsM
Ateikite paklausyti nauja Edisono fonografa, . teipgi 
Columbia ir Pathė fonografus. Turime per szita menesi S?
specialiszka pardavima isz kurio privalote pasinaudoti, M

Guinans 201 W. CENTRE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

‘4

Sztai Koki Prieteli Turite
< i)

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 pagelboi 

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

lengvas mėnesines mokestes arba teip tankai kaip 
jumis geriausia iszpuola mokėti.

Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecztai ir 
patinstami. ‘ f<pažinstamb r<

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 
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.
MERCHANTS BANKING TRUST CO

MAHANOY CITY, PA.
—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Pre*.D. M. Graham, Pre®.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz
T. G. Hornvby

D. F. Gulnan, Tma.
A. Danisewlca M. Gavai*

I

P. 0? Fenton

czion.no



