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Baisus muszis terp Vokiecziu ir Anglikū prie Moqueto farmos, i
kur Anglikai paeme 2,245 in nelaisvia
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ISZ AMERIKOS Darbininkiszki ergeliai.
Johnstown, Pa — Penki tuks 

tancziai anglekasiu Clearfieldo 
aplinkinėje iszejo ant straiko 
provHwlamiesi- pakėlimo nro- 
kesties.

Altoona, Pa.— Darbininkai 
prie Altoona Coal and Coke 
Co. sustojo provindamiesi pake

Palaidotas 123 metu o 
nesupuyo.

Sunbury, Pa.— Palaidotas 
123 metus, Jonas Black likos 
iszkastas isz William Penn ka
piniu ir isz naujo palaidotas
ant nauju kapiniu Pompfrect.' limo mokesezio. 
Eada graborius Minieris atyda 
re graba, tikėdamasis rasti tik 
kaulus Blackio, nusistebėjo pa
ilgėjas lavona ciela ir sukietė
jusi kaip egipcijoniszka mumi- 
je. Devini kiti lavonai pana- 
szei sumumijo.
Lietuviu dienos auku suplaukė 

$25,398,75.
Chicago.— State Bank of 

Chicago, kuri Chicagos komi- 
. tetai pasirinko sau kaipo su
rinktu Lietuviu Dienoje anku 
priėmėja, pranesza mums, kad 
iki sziandie, lapkr. 15 d. ban
kai! suplaukė viso $25,398,75. .

Ta suma pasidaro, paėmus 
daigtan abieju pusiu fondu su
mas. Gi atskirai imant, pasi
skirto szitaip:

Chicagos Čentralinio Komite 
to skyriaus surinkta Lietuviu 
Dienoje $18,510,18; privati
niais paaukojimais inplauke 
$896,22.

Lietuviu Dienos Komiteto su 
rinkta ta diena $4,701,55, ir 
irno privatiniu asmenų atsiims
iu $1,290,80.
Deutschland paskandino laive

li ir 5 ypatas.
New London, Conn.—- Vo- 

l.iszkas povandeninis 
Deutschlandas, kuris
iszplaukt in Vokietija tamsia 
nakti praejta petnyczia, susi
dūrė su kitu laiveliu kuris jin 
lidejo isz Race Hook. Laive
lis tuo nuskendo su penkioms 
ypatoms. Randas daro sliect-. 
va: Susidūrimas buvo neap- 
saugojaĮnu, nes Deutschlandas 
jojo neinate tamsumoje.

Ka kasztuoja New Yorko dar
bininku straikas.

New York. —Taip vadina
mais žaliaisiais karais Rugsėjo 
menesije (sziu metu) važiavo 
11,010,300 ypatų, arba 12,525,- 
015 ypatų mažiau ,negu tuo pa
ežiu menesiu praėjusiais me
tais, kuomet straiko nebuvo. 
Rugsėjo mėnesyj iszrinkta pini 
gu $538,248; gi tuo paežiu lai
ku praėjusiais metais iszrinkta 
buvo $1,146,313. Nuostoliu sži 
met kompanijos turėjo dau
giau, kaip puse milijono dole
riu.

Spaliu mėnesyj tos ruszies 
karais pravažiavo 15,417,844 
ypatos; tuo gi tarpu Spaliu me 
nesyj 1915 m. pravažiavo 24,- 
482,789 ypatos. Nuostoliu Spa
liu mėnesyj kompanija turėjo 
$439,355.

Reiszkia, tik in du straiko 
menesiu kompanija turėjo dau 
giau milijono doleriu nuosto
liu, o juk straikas tęsiasi jau 
kelinta menesi. Tai kokiu-gi 
nuostoliu turį New Yorko gat- 
vekariu kompanijos?

Bet jos to nežiūri.

Sapnas parode vieta kur vyras 
nuskendo.

Duncannon, | 
lios adgal, Gu 
liaudamas liajl 
les,“ pliluke snMdtele :per upe 
Susquehanna ir nuskendo. No- 
rints žmonis jojo kuna jiesdio- 
jo per kėlės dienas bet nesura
do'.

Dilliene vos nepapailio isz 
rupesezio, jog.kimo josios vyro 
nesuranda. Ana diena sapna
vo, buk kuna surado. Apsa
kė apie savo sapnai pažinsta- 
miems savo vyro melsdama 
idant jieszkotu da karta. Mo
tore parode vieta kuria mate 
sapne ir už penkių miliutu kū
ną iszgavo isz vandens.

Neblogas biznis.
Boston.— Nepersenai ežia

4>Tris nėde- lankėsi su ■sijom“ pagarse-
w r III .1... / .1.- .'1 1: * I - .A c • U i I 1 rrj<‘s pamokslai Ras 'Billy Smi- 

^uayl. Ap'e’yj.OOi). ar 
žmonių buvo susirinkę jo pa
klausyti. Padalius tarp susi
rinkusiu rinkliava, tapo sumes
ta $10,000 aukų. Jo misijos, 
vadinas, kam gelbėjo, kam ne, 
— bet jam, tai “sure” gelbėjo.

laivelis 
norėjo
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§ Loredo, Tex.— 159 pasa- 
žieriai likos užinusztais per su- 
smiuszima trūkio arti Vera 
Cruz. Keturi vagonai nusirito 
nuo stataus kalno.

§ Paryžius.— Konia po visa 
Prancuzije nupuolė sniegas ir 
užstojo szalczei. Panaszus pa
dėjimas yra Anglijoj ir Vokie
tijoj-

§ Kansas City, Mo.— Roy I
Boling pragenąs visus savo na
minius rakandus, neturėjo dau 
giau nieko kaip stikliniu akia, 
kuria teip-gi paliko karezemo- 
je už kelis stiklelius guzutes.

' ar 60,000*;z;

SURASZAS VISOKIU TIKĖ
JIMU AMERIKE.

Naujausias suraszas visokiu 
tikėjimu kokiu randasi Ameri- 
ke, parodo žemiau: 
.Adventistu .....
Babtistu .......
Budistu ...... ....
Church of God. 
Dunkartu .......
Evangeliku ...
Episkopąlu .....

Sudege 1,000,000 filmu del kru
tamu j u paveikslu.

Chicago. — Carl Laemmle
Film kompanijoj, 205-07 West j Kataliku (apasztal) 
Washington St. kilo gaisras.
Sudege 1,000,000 pėdu filmu.
Nuostoliu 
000.

Vienas 
apdege.
dideles ekspliozijos, kuri atsi
kartojo bent kelis kartus.

padaryta už $150,

darbininkas gerokai 
Gaisras prasidėjo po

Joms 
svarbu visu pinna suardyti, bu 
tinai suardyti, darbininku uni
ja, ir gana. O jau paskui, nu- 
musze jiems algas, kompanijos 
atsilygins nuostolius.
Villa iszžude vokiecziu pirkliu 

szeimyna Parral mieste.
El Paso, Tex.— Vilios bandy 

tai, užėmė Parral miesteli, už- 
musze Theodore Hoemuller 
(vietini pirkti,) jo paezia ir j u 
kudyki.

Chicagos bankas paskolino Chi 
nijos republikai $5,000,000 
Washington, I). C. — The

Continental National Bank of 
Chicago paskolino Chiiiijai $5,- 
000,000. Kontraktas jau pa
darytas. Sakoma, kad szi pa
skola sujudins nemažai kaip Ja 
ponijos ir Europos politikie
rius, taip lygiai szios szalies ka 
pitalistus, ypacz New Yorko pi 
niginius magnatus, be kuriu ži
nios iki sziol jokia stambesne 
paskola nebuvo užtraukiama 
Suv. Valstijose.

Nemažai sujudimo padarys 
minėtoji paskola ir Japonijoje, 
kuri pastaruoju laiku bando už 
imti kontroliuotojos Chinijos 
finansų vieta.

28 METAS

SERBAI PAĖMĖ MONASTIRU SU 
PAGIALBA FRANCUZU IR RUSU

London.— Monastiras likos paymtas per alijentus. Nede 
lios ryta. Karaliaus Petro armije inejo su dideliu džiaugs
mu in apleista macėdoniszka miestą, isz kuriuo gyventojai bu
vo pabegia po užejimui vokiecziu su bulgarais.

Yra tai viena isz svarbiausiu vietų isz kurios paėmimo ali 
jentai labai nudžiugo. Aplinkinėje Monastiro da tesasi smar
kus musziai.
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Tūlas, vargdienis žmogelis, 
podraug truputi tinginelis, ai
manavo savo tikimu, kad jam 
niekas nesiseka, visuomet turi 
vargus, nedateiklius kęst. Die
vas, girdi, kitu dideleis turtais 
apdovanojo o man nieko neda
vė. Kaip-gi žmogui gyventi, 
neturint ne graszio prie savo 
duszios. r A,

IsKgirdes,. pinioni^jantLva«g 
sza vienas birelis ir paklausė 
jo:

— Ar-gi, jau teip esi Dievo 
nuskriaustas, kaip tau paežiam 
rodosi? Nu-gi tau Dievas da
vė stiprybe ir sveikatai...

— Teip, su .Stiprybe ir svei
kata galiu pasigirti. — Atsake 
v argszas.

Tuomet, senelis paeme jam 
už deszines rankos ir paklausė:

— Ar duotum už tūkstanti 
doleriu szia savo ranka nukirs
ti?....

Kataliku (rytu)
Kataliku (vakaru) ...19,000,000 
Komunistu ..............
K ongregacionalistu 
Kristus© (apasz.)..... !
Laisvių kriksz...... .......
Luteronu .............   !
Menonitu ................
Morąvu ....................
Metodistu ...............   1
Prieteliu ..................
Jkmtekostu ..............
Fresbiterijonu .........
Reformatu ..............
Skandinavu ............
Salaveisziu ..............
Suvienitu Broliu .....
Unitaristu..................
Universal i stu ...........
Vokiszku evangel.....
Žydu .................:......

Mažesniu tikėjimu 
nepaduodame kurie turi ma
žiau tukstancziu tykincziu.

2,200 
713,000 

2,300,000
2,000 

2,445,000
55,000
21,000 

7,329,000 
122,000

24,000 
2,084,000 

479,000 
479,000

28,000
343,000

71,000
’ 52,000 
235,000 
143,000 

i czionais

§ Santa Monika, Gal.— Ke
turios ypatos likos užmusztos 
įnikę automobiliu lenktynių o 
daugeli snžeido.

Ne, niekaip neduoeziau.
Na, tai jau tūkstanti do- 
turi. — Atsake senelis.
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Kur Serbai turėjo giluki.
Mapa parodo aplinkine prie Monastiro, kur Bulgarai li

kos smarkei sumuszti. Prancūzai, Rusai ir Italai prigialbs- 
ti Serbams. •

Eusiszkas laivas eksplodavojo. —150 užmuszta o 650 sužeista.
London.— Stokholmo laikrasztis “Afton” skelbe, buk ru 

siszkas laivas Baron Breceni, stovėdamas pristovoje Archan
gelske eksplodavo. Ant laivo radosi daug visokios amunici
jos kuri eksplodavo su perkuniszku smarkumu užmuszdama 
150 ypatų o pažeido 650. Ki tas laivas kuris radosi arti Ba
rono Breceni nuo eksplozijos užsidegė teip-gi dvi kazarmes ir 
keli artimu namai. Bledes milžiniszkos.

leriu
—- O kaireja ar duotum?....

-— Ne, neduoeziau ne kaire- 
ses. — Atsake vargszas.

— Sztai, jau turi ir antra 
tūkstanti doleriu. Tiesa, su 
rankoms reikia dirbti; bent 
kas su rankomis veikiama.... O 
gal duotum viena aki iszlupti, 
r-ž kokia deszimti tukstancziu ?

— Žmogau, seneli, ar protą 
praradęs mane klausi.... — Su- 
szuko vargdienis. — Afci, nei 
už didžiausius turtus neduo
eziau. Saugok Dieve,\ kaip-gi 
aklu galeeziau likti....

— Tai-gi mat. — Tarė sene
lis.-— Tiek brangiu turtu tau 
Dievas dovanojo, o tu aimanuo 
ji ir skundiesi, kad tave Die
vas apleido, ir nepadare tave 
turtingu. Kiek asz matau kas 
tau užkenkė tavo laimei, kad 
neprieini prie tau žadėtu nuo 
Dievo turtu, tai yra vienas ne
pageidaujamas tavo draugas, 
kuris visuomet su tavimi 
vaikszczioja, ir tavo geriems 
sumanymams jis užkenkia ir ta 
ve trugdo inžengti in tau pas
kirta nuo Dievo laime. O tai 
tavo draugas, tai yra “tingi
nys,” J. Kovas.

Rusai supliekė Turkus Persijoj.
Petrogradas.— Oficialiszki daneszimai skelbe, buk Rusai 

balsei supliekė Turkus aplinkinėje Suntanabo, Persijoj, 150 
miliu nuo eTherano. Turku bledes buvo milžiniszkos.

Leskiotojai norėjo nužudint Rumunijos karaliene.
Bukareszt - Rumunai paeme miestą Bosą, Dobrudzioje. 

Laike kada Vokiszki lekiotojai leke pro paloci karalienienes 
Bukareszte, numetinejo bombas tyksle iszneszimo palociaus 
in padanges ir nužudyt karalisžka. szeiminia. Viena isz bombų 
suardė dali palociaus, bet karaliszkos szeiminos nedalipstejo.

Rosija prieszinasi prieszais davima Lenkams dar liuosybia.
Petrograd- Rosija pasipri eszino priesz davima Leknams 

liuosybes ir sutvėrimo Lenkiszkos karalystes per Vokietija 
ii. Austrije, nes tosios dvi karalystes ant laikyto kongreso 
Austrijoj, po prisiega prižadėjo ne skryt Lenkijos o priek tani 
svietiszkos tiesos uždraudže traukti žmonis in kariumenia 
kada sklypas yra užimtas per nevidoną. Rosije ne duos per- 
pHszimo Lenkijos nes jago atiduos Lenkams juju tevynia 
tai atiduos visa teip kaip buvo priesz iszsidraskima.

Jeigu Lenkai nepastatys dideles armijos, neaplaikys Lenkijos.
London.— Sztai ant kokiu iszligu kryžiokai ketina aty- 

duot Lenkija lenkams:
“Ministris Holluag, priesz vokiszka reisztalga pasakė, 

jog vokiecziai prižadėjo lenkams atyduoti juju tevynia tik 
ant tokiu iszligu, jeigu sutvers milžiniszka armije ir kariaus 
prieszais vokiecziu prieszus tai aplaikys savo tevynia. Bet 
jeigu Lenkai tokios armijos ne sutvers ir ne ejs in pagialba 
Vokietijai, tai negali tikėtis atgavimo Lenkijos ir ciesoris at- 
szauks savo prižadejima. ”

Vokiecziai tokio szmotelio žemes neatiduos už dyka, nes 
nori szimtaropo užmokesezio nuo Lenku už kvaila prižadėji
mu.
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KAS GIRDĖT?

Waterbury 
Radiolite’

4 akmeniu, mažas. Parodo laika 
tamsije

HENRIKAS SINKEViGZIA GARSINGAS
RASZTININKAS MIRĖ, VEVEY SVAIGARIJOI

žinojas apie užgimimą dukre
les, nuėjo in saliuna ir ižgere 
gerai ant drąsos, ate jas namon 
baisei sumusze motere. Sudže 
Philips nubaudė jin už tai ant 
szesziu menesiu in kalėjimą, 
bet kad gera motere melde su
džiaus susimilejimo ant josios 
vyro, todėl likos paleistas su 
prižadėjimu jog teip daugiau 
nedarysr^- Yra tai galybe gai
žutes ir tamsybes....

SAULE
gul žmonis skaito ka myli o ta
da bus užganadyti, ne bus vai
du. parapijosia ir nerugos ant 
kuningu už insikiszima in ne sa 
vo reikalus.”

Karalius automobiliu Fordas 
per tris metus dare bandima su 
alkoholiam ant varinio automo 
biliu. Lig sziam laikui jojo 
kandimai buvo pasekmingi ir 
kaip rodos neužilgio varisim 
automobilius spiritu. Saugok 
Dieve jeigu tokis automobilius 
pasigiartu, tai arsziau butu ne 
kaip su gazolinu.

Gazolinos sziadien yra mažai 
o gal už kokios 25 metu visai 
iszniks. Fordo iszradimas bus 
geras o galonas spirito 
tuos po 10 centu.

Ka

siunstas in czionaitine paszelpi 
ne draugove, skelbe, buk gar
singas lenkiszkas rasztininkas 
Henrykis Sienkeviczius, mirė 
Vevey, Szva i eari jo j.

Gimė tasai garsingas vyras 
isz lietuviszku tėvu, Volą Okr- 
zeivska, arti Lukovja, Siedlico 
gub., apie 70 metai adgalios, po 
tam persikraustė in Lenkije 
prasidedant Rusu karei, pabai
gė mokslą Warszavos universi
tete.

Sienkeviczius daug keliavo 
i i phrasze daug- knygų terp ku
riu yra “Kardu ir Ugne,” “Pa 
tapas,” “Ponas Mikola,” Kry
žiokai” ir t. t. Mete 1S96 pa- 
rasze “Quo Vadis” kuri tai 
knyga prasiplatino po visa svie 
ta .

Gyveno jisai Warszave ir tu 
rejo locnasti Karpatų kalnuo-

ia kuri jam pirko Lenkai isz 
sudėtu auku.

Paskutinis Sienkevicziaus te 
legramas in Amerika buvo 4 
Novemberio, 1916, kuriame da- 
r.eszinejo . buk Lenkijoj ir Lie
tuvoje gimdamas kudykiu nu
puolė 100 ant kožno 240 mir- 
cziu. Baisi liga tenais vieszpa 
tauje nuo kurios žmonis apjak- 
davo, priek tam kolera ir tifu- 
sas naikina gyventojus.

Kada garsinga Lenku aktor- 
ka Helena Mondrzejewska pri
buvo in Amerika ir apsisedo ar 
ti Los Angeles, Kalifornijoj 
(apie 1876 mete) Viltije užde- 
žirno lenkiszkos kolionijos del 
ižguitu tautiecziu isz tėvynės, 
Sinkeviczius pribuvo jisai ta
me užmanime pagialbet, nes už 
manimas nuėjo ant niek ir Sien 
keviczius sugrižo in Lenkije už 
siymti savo literariszku darbu.

Vakarai jau ilgesni, 
motinos duoda didesnia atyda 
ant dukrelių, idant po naktimis 
nesivalkotu ir netrintu kaimy
nu porczius, nes tokis mdrczia- 
vimas ant svetimu porcziu -bai
gėsi nelaimia ir sarmata. Dau
giausia tame kalta motinos, ku 
rios dukrelei neuždraudže to
kiu naktiniu spacieriu. Gera 
dukrele vakarais turės szioki 
toki užsiėmimą > vakarais. — 
prie darbo arba skaitymo. Jau
nikis privalo atsilankyt in na
mus o ne trinti trepus kitu kai
mynu.

Musu gyventojai auga po 4,- 
433 ant dienos o jeigu teip il
giaus bus, tai susilauksime po 
10,000 ant dienos.

Darbininku randasi suvir- 
szum 40,000,000. Jeigu kož
nas isz tuju darbininku pradė
tu czedint kas diena po de- 
szimts centu tai pasidarytu $1,- 
465,750,976 arba jeigu suczedin 
tu deszimtuka ant nedėlios tai 
pasidarytu $208,819,317; ant 
menesio $48,189,093; ant meto 
$4,.015,750.

Puiki suma sudėta isz de- 
szimtuku!

Dabartės National Educatio
nal draugavę pradės inkvepi- 
uet in vaikus mokslainesia 
idant priprastu prie paczedu- 
mo, nes tvirtina, jog ameriko- 
niszki gyventojai uždirba ge
rai, bet ant juodos valandos ne 
turi nieko pasideja — ka uždir 
ba tai pravalgp. Poteisybei 
nuo 1900 lig 1914 metui valgo
mi tavorai ir apsiredimai pa
brango ant 60 procento o mo
kestis tik ant 30 procento ir 
žmogus tebyriam laike mažai 
gali suczedint o ypatingai pro- 
fesijonaliszki darbininkai ku
riu algos nepasikele ir vos gali 
iszsimaityt.

Szimet “Thanksgiving Die
na” pripuola 30-ta Lapkriczio, 
arba paskutini ketverga mene- 
sije, kaip paliepineja senas 
amerikoniszkas papratimas. 
Tik szimet ne visi, valgis kurki- 
nius, nes labai pabrango, o ir' 
valgomi tavorai pakylo neisz- 
pasakitinai.

Metodistu Bažnyczia stengė
si surinkti $15,000,000 doleriu 
ant suszelpimo senu pastorių. 
Presbiteri jonai surinks $10,- 
000,000, Luteronai $5,000,000; 
Episkopolai $5,000,000. Isz vi 
so ketina surinkti $67,000,000 
ant suszelpimo savo dvasiszku- 
ju, juju paczes arba sieratelius 
kurie negali užsidirbti sau ant 
maisto. >

Duos Dievas o Lietuva neuž- 
ilgio teip-gi susilauks liuosy- 
bes ir patsvaldystos.

Džiaugkimes isz to, bet mu
su džiaugsmo ne skandykime 
stiklelije, nes czedinkime cen
telius ir dolerus, nes juju reika 
lauš prisikėlusi isz griuvėsiu ir 
pelenu musu nelaiminga Lietu
va. f

Drukoriszka popiera vėla pa 
brango ir vis brangsta, ne tik 
czionais Amerike bet ir Euro
poje.

Londono “Times” pakele 
prenumerata ant pusketvirto 
peno (7 centus,) ta pati ir kiti 
laikraszczei ketina padaryti.

Czionais Amerike dįdesnia 
dalis mažesniu laikraszcziu tu
rėjo užgiedot “Rekvija Mater- 
na. ”

Paeztinis departamentas gar 
sina, idant žmonis kurie geidže 
siuristi piningus in Europa, isz 
pirkinėtu dabar Money Orde
rius, o aplaikys juos in laika 
ant Kalėdų. Jeigu ilgiaus vil
kins, tai piningu neaplaikys 
ant paženklinto laiko.

Fabriliantai tabako tvirtina, 
buk visoki gatunkai turkiszku 
paperosu pabrangs Amerike 
ant 25 procento isz priežasties 
uždarinio turkiszku pristovu 
per alijentus.

•i" —Sziandien amerikoniszkas do 
leris yra vertas pagal paskuti
ni kursą piningu Rusijoj $1.67; 
Anglijoj $1.02; Francuzijoj 
$1.13; Vokietijoj $1.32; Italijoj 
$1.24; Austrijoj $1.62; Szvaica- 
rijoj $1.02.

Jeigu amerikoniszkas dole
ris yra tiek vertas Europoje, to 
del jin guodokime ir czedinki
me. .

Waukegane vienas isz kru- 
tamuju paveikslu teatreliu isz- 
kabino tobliczaite su paraszu: 
“inžanga dvi bulves.” Po 
piet tiek surinko žmonių ant 
perstatinio mokėdami inžanga 
bulvėms, jog locnįninkąs surin
ko tris dideles baczkas. Locni 
ninkai kalba, buk tokiu budu 
nori surinkti kanuodaugiausia 
valgomųjų ta voru idant pada
ryti puikius pietus del miesto 
vargszu ant Thanksgiving Die
nos, o kad viskas nesvietiszkai 
pabrango, turėjo panaudoti to
ki būda. Ateinanczia nedelia 
inejimas in teatra kasztuos gal 
velia kopūstu o toliaus po dvi 
galveles cibuliu.

Užmanimas yra labai geras 
ir privalo kiti miestai ymti pa- 
veizda isz Waukegano.

Jeigu visos tautos atskiryne- 
tu žmonis ir laikraszczius ant 
szaku kaip Lietuvei daro, tai 
sziadien užstotu tikra velniava 
po Amerika. Ne kurie musu 
dvasiszkieje skyrė lietuviszkus 
laikraszczius ant daugeliu sza- 
kiu: katalikiszku, tautiszku, so 
ciallstiszku, nekatalikiszku ir 
t. t. ir t. t. Kokia tame nau
da? Sukylimas neapikantos 
terp Lietuviu ir afekirymas ju
ju nuo lietuvystes, nes patis se- 
jasekla neapikantos terp žmo
nių. Ar teip daro svetimtau- 
cziai ? Ne! Svetimtaucziu 
kuningai nesirūpina spauda ir 
laikraszczeis, neprispirineja 
žmonis idant skaitytu tik kata- 
likiszkus laikraszczius, nes 
duoda visame valia žmonim 
skaitime kokiu kas sau vėlina 
skaityti/ir katram kokis sma
giausia skaityti. Ant pamoks
lu ne niekina laikraszcziu, isz- 
pažinteje nebaudže žmonių 
idant po bausme neaplaikimo 
iszriszimo neskaitytu tokio ar 
tokio laikraszczio.

Musu dvasiszkieje turi tame 
d idelia klaida "jog terp žmonių 
sėja sėkla perskirimo ir neapi
kantos — vienus priešė kitus. 
Juk mes visi brolei .krikszczio- 
nybeje ir sutverti ant pavidalo 
Sutvertoj aus.

Atejteje tokis skirtumas ant 
giaro neiszeis, nes privys viso
kiu seklu ir szaku, terp Lietu
viu o tada gali patis dvasiszkie 
je save kaltint. Geriausia kaip 
vienas amerikoniszkas kuninge 
Ii s iszsitare: “ Let well alone ’ ’ 
ne musu tai biznis kokius laik- 
raszczius žmonis skaito, bile ne 
sipriesziha katalikiszkam tike-

Meldžiame paguodotu skaity 
toju nedaneszinet kiek kas su
rinko auku arba, kiek kas auka 
vo “Lietuviszkoje dienoje.” 
Yra tai visai nereikalinga ir 
nuobodus skaitymas, nes aky
vas tik tiems, isz katro miesto 
prisiunsta. Sudekite visa su
ma ir prisiunskite in redystia 
o patalpinsime, nes litanija Vi
su Szventuju talpyti in laik- 
laszti užyma daug vietos ir ne
reikalingo darbo.

Francuos atstovu butan ren
giamasi inneszti bilius, kuriuo 
valstybe prižadėtu pagelbėti 
kiekvienai motinai sekamu bū
du: už pirmu du pagimdytu ku 
dykiu valstybe su lig biliaus ta 
retu užmokėti motinai po 100 
doleriu, už treczia — 200 dol., 
už ketvirta — 400, o paskui po 
$250 už kiekviena sekama.

Kalendoriu ant 1917 jau pra
dėjome iszsiuntinet del visu tų
jų skaitytoju kurie grąžei užsi
mokėjo už “Saule” ant visu 
metu. Meldžeme tuju skaity
toju, kurie neatsiligino už ant
ra pusmeti, idant prisiunstu 
prenumerata nes g-eidžeme isz- 
siunsti ir jiems puiku kalendo- 
ri idant džiaugtųsi drauge su 
musu milžihiszka szeimyna 
skaitytoju. Paskubinkite, bro- 
lycziai, nes laikai ir darbai da
bar geri ii’ kožnas gali prisiims 
ti $1.25 kuriu visai nejaus, nes 
viskas pabrango o kožnas pri- 
siunstas doleris daug palengvi
na iždavystai.

Jokūbas Mfeslikas, gyvenan
tis Clevelande, Ohio, baisei su
musze savo motere tuojaus po 
gimimui kudykio, o tai už tai, 
kad motere jin neapdovanojo 
sunum, kurio labai geide. Da- Įjimui ir Szv. Bažnycziai —- te-

Tomis dienomis iszejo isz 
spaudos akyva knygute 144 
puslapiu didumo po vardu: 
“Kudykiu Priežura.” Isz‘ 
anglu kalbos verte p. Ona Vidi-

Faktai ka kožnas geras Amerikonas privalo ztyc
INGERSOLL ant laikrodėlio reiszke GVARANTYTAS LAIKRODĖLIS. Ta rei 

szke per 25 metas.
INGERSOLL yra tai DIDŽIAUSIAS FABRIKANTAS LAIKRODĖLIU. Jisai padirba 

daugiaus laikrodėliu negu visi Amerikonisžki fabrikantai.
INGERSOLL p^lirbo arti 50 milijonus laikrodėliu. Jisai dar padirba 5 
milijonus per metu.

INGERSOLL padirbo pirmutini pigu prekes laikrodėli ir pirmutini 7-akme 
niu laikrodėli kuri pardavinėja po $3.00.

Ir dabar, INGERSOLL padirbolaikrode]us vadinamus “RADIOLITES” kurie 
parodo laike tamsije arba dienos laike. Rodykles ir numerei yra padirbtos 
isz naujo szviesiai žibanczio materijolo kuris parodo laika tamsije.

Kaip ir visi INGERSOLL laikrodelei szitie laikrodelei parodo gera laika, 
drucziai nešiojasi ir atmaina orą nieko jiems nekenkia,

SZENDIEN-klauskite bile kokio pardavėjo INGERSOLL laikrodėliu.
Jisai jums parodys. Ir temikite kad vardas “INGERSOLL”butu ant ciferblato.

SPECIALISZKI LAIKRODELEI $2.00 lig $6.00

“Radiolit e
Regulariszkas Ingersoll Laikro

dėlis su szviesiai žibanczio ro
dykles ir numerals $225

Gold Filled “Reliance
7 akmeniu modelio 10m. gvarantyti CfiOO 
lukztai. Lygus ar. iszmargintas. <pv——

Nikelio luksztai $3.00 ir $3.50

kiene. Kaina 40c. Iszleista le- 
szomis Lietuviu Moterių Pro- 
gresyvio Sus. Amerikoje. 183 
Roebling Str. Brooklyn, N. Y. 
— Spauda “Kovos.”

PASIPIKTINIMAS.
Negaliu apsakyti kaip bjau- 

i ei pasipiktinau isz kunigo K.. 
straipsniu til 
“Žvaigždes

Sti 
sios 
tuos straipsnius'aisžkei matyti

siu 42 ir 46 
lariuosa.
žemiau žemiau 

Perskaicziu^

kad kun. K. kupinas saves — 
saumeiles, sklidinas pavydumo 
ir kažkokios skaugiszkos ne
apykantos. Žeria jis ant mus 
veikėju, kuriuos eiela visuome
ne, iszimant kun. K. gerbia pro 
tavimus ne proto, bet saumei
les, pavydumo ir skauges. Ko 
kia seminarija galėjo iszaukle- 
ti kun. K. kad ne tik neiszmoki 
no ne atskirti juoda nuo balto 
liet nei praszcziausio muzikisz- 
ko mandagumo ir sziek tiek su
valdymo jo piktu noru ir sau-

meiles.
Perskaitias tuos straipsnius 

didžei pasipiktinau ne tiek isz 
tu kun. K. straipsniu, nes tai 
yra produktas žmogaus neteku 
šio lygsvaros proto, žmogaus, 
kuri valdo pikta valia ir egoiz-' 
mas, bet bjaurei pasipiktinau 
isz “Žvaigždes,” kad taip ne
rimtiems straipsniams, tiesiog 
nonsensui davė vieta.

J. K. Dzūkas.

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

Lietu viszkas
Pasakorius

...Labai Puiki ir Didele Knyga

609 Dideliu Puslapiu - Talpina 88 Visokiu Gražiu 
Pasakų ir istorijų.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta blanka, iszkirpkite 
ir prisiuskite mums drauge su $2.00 o knyga bus jumis 
tuojaus iszsiusta.

■
W. D. Boczkowski-Co.,

Mahanoy City, Pa.

Gerbemei:

Czionais prisiuncziu jumis $2.00 už ka praszome man tuojaus 
prisiųsti milžiniszka knyga po vardu “Lietuviszkas Pasakorius” ant 

žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Ulyczia

Miestas

W. D. Boczkowski-Co.
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9 SAULE

APIE SUSIŽINOJIMĄ SU LI 
KUSIAIS LIETUVOJE.

KARUŽA NAUJOJ OPEROJ.

J an buvo paskelbta laikrasz- 
cziuose, kad S. L. A. darbuoja
si su žydu draugija, kuri rūpi
nasi suradimu giminiu, gyve- 
iiancziu kares nuvargintoje Lie 
tuvoje ir pagelbeti surasti jiesz 
kautiems isz Lietuvos ju gimi
nes, gyvenanczius Amerikoje. 
Bu džiaugsmu praneszu vi
siems lietuviams, kad sziomis 
dienomis S. L. A. pastate savo 
atstovą prie tos draugijos, ku
lis prižiuręs, kad lietuviszki 
lais:(kai butu in laika atsakyti 
ir ateje isz Lietuvos butu pa- 
siunsti kuogreicziausiai nuro
dytoms ypatoms.

Asz kaipo S. L. A. atstovas, 
matydamas to darba svarba ir 
reikalą, iszvengimui nereikalin 
gu raszinejimu ir sutrumpini
mui laiko pajieszkojimuose gi
miniu Lietuvoje, paduosiu ke
lias pasargas, kaip laiszkus ra- 
szyti in ta draugija.

Visupirmiausia laiszkai turi 
imti trumpi ir aiszkus, kaip ge
riausiai galima ir be jokiu mel
dimu arba dekavoniu, tiktai 
stacziai: pvzd. “jieszkau savo 
tėvo Dubiszkos Jono, adresas 
buvo: gub. Kauno, pa v. ujez- 
das Raseinių, gminas ar volos- 
tis Eiriogalos, pacztas Rozali
nas, kaimas Praniai,” ir tam 
panasziai, ir savo adresa.

Cenzūra Europoje ilgu laisz- 
ku neperleidžia, tik trumpa ko
munikacija, ir, raszant laiszka 
tegalima paraszyt: esam svei
ki, kur gyvenat, ar esat sveiki, 
ar reikalaujat pinigu, arba at- 
siuncziu pinigu ir tam pana
sziai.

Jieszkoti visada reikia tiktai 
v k vienos ypatos ant vienos apli

kacijos (kurios bus visados pri 
siunstos ant pareikalavimo) ir 
ta a’plikacija iszpildyti reikia 
taip: po žodžiu “family name” 
paraszyti pavardes, o po žodžiu 
“first name,” paraszyti vardu 
ypatos kurios norite pajieszko- 
ti; po žodžiu “occupation” ir 
“nickname” neraszyti nieko; 
po žodžiu “last known in Euro 
pe address” paraszyti kaip 
augszcziau parodyta, adresa 
jieszkomos ypatos; po žodžiu 
“inquire of the following per
sons” paraszyti pravardes ir 
vardus dvieju ypatų isz to pa
ties kaimo ar miesto; po žodžiu 
“name of person seeking rela
tive” paraszyti savo pravarde 
ir varda lietuviszkai; po žodžio 
“address” paraszyti aiszkiai 
numeri gatves ir miestą, kur 
pats gyveni, tai yra savo adre
sa; po žodžiu “when last letter 
received” galima paraszyti, ka 
da gavote paskutini laiszka 
nuo jieszkomos ypatoš, arba ne 
raszyti, nes tas ne svarbu; po 
žodžio “relationship” paraszy
ti savo jieszkoniai ypatai gimi
nyste, tai yra: esu sūnūs, bro- 

. lis, tėvas, ar sesuo ir tam pana
sziai. Po žodžio “remarks” 
paraszyti trumpa komunikaci
ja, kaip augszcziaus paraszyta. 
Raszykite vislia lietuviszkai, 
het ta komunikacija raszyti, jei 

' gu kas moka angliszkai, bet jei 
gu nemokate gerai, tai ir ta ra- 
szykite lietuviszkai.

Iszpildžius aplikacija, pasius 
tf iii žemiau minėta draugija, o 
asz, sutraukęs kas kur reikalui 
ga, pasiimsiu in tos draugijos 
bjura Europoje- ,0 jie deda vi
sas galimas pastangas, kad su
radus jieszkoma ypata.

Vitkauskas.

V ■ )

—Special rhotoa’raph- N’ fcervicB'

Bizeto opera “Perlu žuvini likos” kuri pradėjo loszt New Yorke turi milžiniszka pasise
kimą. Isz kairesęs pradedant yra Giuseppe de Luca kaipo Zurga karalius, pana įrieda Ke
mpei kaipo duktere karaliaus ii Ensico Caruzas kaipo žuvininkas. Ana nedelia Caruzas ap 
laike kerszinante gromata nuo “Juodrankiu” idant duotu jiems 50,000 doleriu.

DEL SUSIŽINOJIMO SU GI
MINĖMIS LIETUVOJ.

i

Teof. M. Babarikovos isz So- 
kolku, Gardino gub., 24-25 m. 
jieszko Liet. C. K. registracijos 
informacijų bjuras, Boskov 
per. 29-2, Petrograd, Russia.

Adomo Vilūno, Utenos vai. 
jieszko sesuo Marė Vilimaite, 
staro-Moskovskaja, 19, Voro- 
iiež, Russia.

Antano Miklavaiczio, gimi
niu ir pažinstamu jieszko karei 
vis isz Juszkaicziu k., Aleksan- 
dravo v., Raseinių p. Vincas 
Miklovaitis Petrogradskaja Na 
berežnaja, 39-1, Petrograd, Rus 
šia.

Nįkalojaus Lapinsko, dėdės 
isz Ukmergės pav., jieszko Ona 
Tarvidoviczaite (ar Tarvidai- 
te,) Staro. Moskovskaja, 19. V o

! ronež, Russia.
Piuszo Varno isz Mažeikiu 

jieszko Antanas Ki nežinąs, 
Kremenczug. Minskoj gub. lė
bavo. Rom. ž. d., Russia.

Povilas Dzenkaitis isz Suval
kų vedybos, Pilviszkiu v., Vi- 
szakiszkiu sodžiaus, jieszkau 
brolio Pijuszo, gyvenancžio 
Amerikoje mieste Brooklyn.

Jonas Zubriokas isz Vilka- 
viszkio, Suvalkų red., Szelmiu 
sudžiaus jieszko sūnaus Petro, 
gyvenanczio Amerikoje mieste 
Detroit, ir szvogeriu Szižauc- 
ku Jono ir Jurgio gyvenancziu 
mieste Brooklyn.

Juze Earsztaite isz Suvalkų 
redybos, Virbalio valscziaus 
isz Kibartu jieszkau tėvu, bro
lio. Kazimiero ir seserų.

Liudvikas Žukauckas jiesz

0 f ganizac i jos adresas:
Hebrew Sheltering ant Immi
grant Aid Society of America, 
229 E. Broadway, New York 
City.

■ NUSIPIRKO ‘ ‘ TŪKSTANTI 
I IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR. ŲŽCZEDINO 
PININGU.

Siimeziu szirdinga padeka- 
'vonia del redvstes “Saules” -
|už knyga “Tūkstantis ir viena 
■naktų,” kurioje radau kanuo- 
; pili kiaušiu istorijų kokiu da sa 
ivo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vaunuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
io. Vėlinu kožnain nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori-
jes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ----- Str.

- ------ , W. Va.

b PAIN-EXPELLERIO

apsireiškia esąs stebėtinai pas<‘kmir.gn 
nuo yčlhno Įnlvo ir. žimu, yer- 
Jtlčs skaudėjimo, dusulio, galvos 

fr-J skaudėjimo, nustojimo apetito, 
|į ĮI šalčio galvoje, ect., cct., Sutai- 
rFįrt somas išdirbėju labai pagarsėjusio

©r©

seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per puse šimtmečio—25c. 
Už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
• F. AD. RICHTER & CO. 
14—80 Washington Street, New York.

UTAISYTAS iš formules- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokouinku,

UNION 
iNATIONAL/ 
L BANK g 
|L MAHANOY J 
■L -city-

7

Capitol,Stock $125,000 —- Surplus ir Profits $390,000 
Suv. Vai. Bandas tufįinusd banke sudėtu pinigu.

MOKAME Antra Procentą artt sudėtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie 
justi pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant 
ar mažas ar didelis.

H. BALU Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
W. KOHLER, Kasierius

Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

į Jau iszejo isz spaudos f
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA |
-ARABISZKOS ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- 
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones.

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks. (

ko. Strimaicziutes isz Suvalkų 
radybos, Vilkaviszkio pavieto, 
kaimo Balczunu.

Juozas Szimanskus jieszko 
Jurgio Bernoto isz Suvalkų 
gub., Marijampolės apskriczįo, 
Veiveriu par., kaimo Petkelisz- 
kiu.

Marijona Vasyliute jieszko 
dėdes Juozo Matulaiczio isz Su 
valku red., Vilkaviszkio ap- 
skriczio isz Vilkaviszkio?'

Jonas Visokaviczius jieszko 
bfolio Ignoto ir Mikolo isz'Kau 
no vedybos, Aleksandravo ap- 
skriczio, kaimo Milaikiszkiu.

Juozas Juozapaviczius jiesz
ko brolio isz Suvalkų red., Vil
kaviszkio apskr. isz Kibartu.

Visu musu antraszas toksai: 
Litovssky Komiteto, Pokrovs- 
kaja ui., 41, Luga, Petrogr. gub 
Russia.

SKAITYK

Prisiuskite 25c vertes stempu o gausite 
visas tris Knygutes per paėsta.

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy and A St., Mahanoy City, Pa.

Tikrina,c> Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigouiszku Burtiniku 
Preke - - - . 10c

Moraliszka Kabala, katra iszdeda 
žmogaus ateiti - Preke 10c

Tikriaaia Bnrykla, sudėjo Cigonka isz 
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant 
Lietuviszko D. T .B. - Preke 10c

Dydumas Knygos, (h x 91 coliu,

Francuziszkos magazines amunicijos ant Francuziszko frunto

Skaitykite 
^SAULE"

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKA8 

APEASZIMAS
Verte D. T. ir F. W.BOCZKAUSKAS 

202 Puslapiu - fx9 col. Dydmuo
DALIS I.

MOTEBE BE 8ZIBDIE8.
I.

ANT KBASZTO PKAPULT1E8.
Duris kambario Petro Bandai 
atsidarė pamažęli ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
ineio smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su n it pakajum in 
veidą kasijerias.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniezios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkūnių ir 
užrid'inksojusi.— Neturime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, stokas mums 
szimta tukstaneziu franku!

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame 

W. D. Boczkowski-Co
Mahanoy City, Pa

Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 

ilgai bet taojaus iszpildykite žemiaus padėta 
blanks, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau- | 
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta. |

W. D. Boczkowski-Co., 
Mahanoy City, Pa.

Gerbemei
Czionais prisiuncziu jumis 

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktuir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Vardas...............................................

Ulyczia

Miestas ).......................

W. D. B0CZK0WSKI-G0.,M,banoy



SAULE

Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Afie 

ravone Szv. P. Marijos.
— Jurgis Valutkeviczius, 

Luczeris po No. 416 W. Centre 
ui i. likos iszvežtas in Schuyl
kill Haven ligonbutia isz prie
žasties sirgimo nuo kokio tai 
laiko.

— Panedelije atsibuvo lai
dotuves Stanislovo Kirkickio, 
56 metu kurisai mirė nuo sužei
dimu kokius aplaike Bukmau- 
to kasiklosia praejta ketverga. 
Velionis paliko paczia viena 
duktere ir sunu kuris randasi 
kariumeneje Teksosia; brolius 
.Juozą Filadelfijoj ir Frana 
Wilmington, Del. Prigulėjo 
prie S. S. Petro ir Povylo ir 
Szv. Vincento draugyscziu. 
Laidotuvėms užsiėmė grabo
rius Sakalauckas.

— Stanislovas Bagoczius isz 
Bukmauto, mirė nuo džiovos ir 
likos nuvežtas in Filadelfija 
ant palaidojimo kur turėjo gi
miniu. Buvo tai nevedias žmo 
gus apie 42 metu senumo ir ne- 
prigulejo in jokia draugyste. 
Graborius Sakalauckas laido
jo.

— Garnis apdovanojo pato
gia dukrele ponstvams A. Ur
bonams, 408 AV. Pine St. Teip 
gi porele dvinu ponstvams B. 
Milukams, 534 W. South Str.— 
sūneli ir dukrele.

— Vincukas, sūnūs poūst- 
vos J. Ancerevicziu, kuris sir
go nuo kokio tai laiko pavojin
ga liga, jau randasi ant kelio 
sveikatos .

— Prof. Jonas B. Mockaitis, 
kemikas del Standard Oil kom
panijos Bayonne City, N. J. lan 
kosi kėlės dienas pas tėvus ir 
gimines.

— Del visu gerai žinomas 
daktaras P. Hėrmany 76 metu 
senumo mirė praėjusia sukatos 
j y ta nuo szalczio. Tasai senu
kas daktaras per laika savo 
daktarystes, priėmė suvirszum 
4000 kudykiu. Prigulėjo prie 
daugeli draugyscziu ir buvo ži 
nomas visiems Mahanojaus gy
ventojams.

— Praejta ketverge vakaru 
netikėtinai užėjo ant skvajero 
V. Milaueko pulkas pažinsta- 
mu draugu su paezioms: Musu 
skvajera ir jojo paeziule visai 
to nesitikėjo ir net pritruko 
jiems kvapo nuo nusistebėjimo. 
Pulkelis svecziu turėjo linksma 
vakarėli lig vėlybai nakezei ir 
kožnas buvo užganėdintas. Se- 
kanezios ypatos dalybavo: pp. 
M. Bekerevicziai, Juk Moeikai- 
cziai, F. W. Boczkauckai, A. 
Sakalauckai, A. Szvartcai, J. 
Baltaicziai, J. Stankevicziai, 
AV. Rynkevicziai. Ponios Vi- 
szinckiene, Greimiene, Norke- 
vieziene, S. J. Mockaitiene, Ala 
lažinskiene .

Szv. Vincento draugyste ant 
savo mėnesinio susirinkimo nu 
ture priyminet naujus sąnarius 
tik po viena doleri. Naudoki
tės isz progos ir insiraszykit in 
draugyste Szv. Vincento. Su
sirinkimas atsibus Nedelioj 19 
szio menesio, lietuviszkoje 
inokslaineje. . D. 15. J. 19.

Juozas Serockis prezidentas.
— Ant praejto susirinkimo 

Szv. Juozapo draugystes buvo 
nutarta priimti naujus sąna
rius už pigu insiraszyma tiktai 
už $1, ir tai tik ant trumpo lai
ko. Yra tai seniausia draugys 
te Mahanojuje ir drueziai užsi
laiko. Dabar turite giara pro
ga insiraszyti in giara draugys 
te už pigu insiraszyma. Atei
kite ant susirinkimo kurie atsi- 
buna kožna menesi, ta nedelia 
po 20-ta; (t. f.)

— Po No. 403 East Maha- 
noy Ave. randasi ant pardavi
mo 7 szrnotu parlor sut, 2 di de-I 
;.i krėslai, 4 mažesni ir viena! 
sofka. Parsiduos pigei.

Spring Valley, Ill.— Darbai j 
czionais eina gerai po kasiklas, 
kuri lengvai galima aplaikyti, 
tik reike turėti . paliudinima 
kad kasiklosia moki dirbti, tai 
yra pabudima State Miners 
Examining Board, Substitute 
Certificate of Compatency of 
Coal Miner, be to negalima ejti 
po žeme.

— Czionais vieszpatauje ga 
na dideli szalczei, jog be pirsz- 
t.iniu ir overkotu negalima isz- 
ejt per duris todėl Springvalles 
jaunikaiczei sujudo poruotis, 
peš kaip sako žiemos laike vie
nam szalta gulėt po patalais.

— Sutikimas czionais terp 
Lietuviu payro — vieni pradė
jo pravardžiuotis “juodvaba- 
lais ir meszkovedais o treti 
breksmonais. ” Todėl ir para
pinei veikalai nupuolė ant že
mo laipsnio — visame bažnyti
ne vyriausybe apsileido.

— Tikras parapijonas.
Sioux City, Iowa. — Musu 

miestelis gana didelis turintis 
apie 60,000 gyventoju, terp ku
riu randasi apie 700 Lietuviu. 
“Lietuviszkoje Dienoje” ne- 
samdem, nes darbavosim kiek 
galėdami, surinkdami keliolika 
szimtu doleriu ant musu pavar
gusiu broliu. Komitetas su
deda szirdinga aeziu rinkėjams 
ir aukautojams.

KUR BUNA.
Alano draugas Pranciszkus 

Pocius, paeina isz Kauno gub., 
Szauliu miesto, 4 metai kaip 
Amerike. Meldžiu atsiszauk- 
ti, arba kas žino apie ji, mel
džiu praneszti ant adreso. (92.) 

Jos Demaviczia.
320 AVharton St. 

Philadelphia, Pa.
DIDELIS BALIUS.

Parengė Szv. Kazimiero Lie
tuviu Parapija isz St. Clair, Pa 
ant naudos minėtos bažnyczios. 
Balius atsibus Subatoj 25 szio 
menesio ant Kolombijos sales. 
Grajis pirmos klasos orkestrą 
Lietuviszkus ir svetimtautisz- 
kus szokius. Jeigu norite pra
leisti linksma laika priesz ad
ventus tai ateikite, ne tik isz 
St. Clair bet isz visu aplinkinu 
miestu ir miesteliu. Inžanga 
v yrams tik 25c. Moterims 10c.

Ar Kūdikis Miega Gerai?
Ramus pašilsiantis miegas - yra 

ženklu, kad kūdikis sveikas ir 
tinkamai maitinau as.

Jei kūdikis esti neramus.ir nuolat 
veikia, tai galima daleisti, kad ku- 
dik’ui teikiamas maistas yra neatsa
kantis. Negalint savo kūdiki mai
lin'i krūtimis, pamėgink

EAGLEBRAND CONDENSED
M SĖK
THE O R I G I tMAU

Taiya szvarus, maistingas irlen- 
gvai prirengiamas maistas, kuriuo 
tukstaneziai kūdikiu užaugo in sti
prius ir sveikus žmones.

B®“Isskirpk szi Kuponą dabar ir 
piisLskjin pas
Borden’s Condensed Mik Co , 

New York, N.Y.
o apturėsi pilous nurodvmus Lietu
viu kalboje iszaiszkinta, kaip tail 
pieną varto i; pre to apturėsite 52 
puslapiu Knygele. ‘‘KŪDIKIO 
GERBŪVIS” k -rioje pasakyta kaip 
kūdiki užlaikyti idant jisai butu sti
prus ir sveikas.
Pilnas vardas............... ’.....................
Adresas

ŠAVĖĖ 11-21

Geras del savo draugai, bet ne 
Tevyniai.

HSF5 ANT PARDAVIMO
Geras didelis namas ant AV.' 

(Spruce uliezios,-su visoms vy-( 
gudoms, maudykle, maudyne, 
vykados, sziltas ir szaltas van
duo, elektrikas visur iszvestas, 
dideli skiepai, didelis kiemas. 
Ant kito galo loto prie AV. 
Al apie uliezios teip-gi randasi 
namas ant vienos familijos. Szi 
tie namai randasi ant puses lo
to ir parsiduos visai pigiai. To
dėl atsiszaukite kagreieziausia 
po No. 512 W. Spruce St.

NEBANDYKITE SUCZEDIN 
TI PININGUS.

mokėdami randa už bile kcfcia 
šluba, jeigu galite pirkti nau
jos mados stirna už neperbran- 
gia preke. Gyvenkite su savo 
szeimyna geroj stuboj. Asz 
turiu tris naujas stabas. Gali
te sziandien pirkt o rytoj insi- 
kraustyti. Turtingo žmogaus 
siūba už biedna žmogaus pre
ke. Atsiszaukite pas. (t. f.)

James J. Bell Atty, at Law. 
126 So. Main St.

Shenandoah, Pa.

CHAS. SCHWIENTD '
Kontraktoris ir stalorius.

i
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(fl ikslaa yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu

įį reikalus ka nuoa-tsakan 
j' oziausia, dįiryt ta vieką 
f idant bankavi reikalai bu

tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude

DASIEKEM
MILIJONĄ DOLERINI SKAITLĮ

-A

W. TRASKAUSKAS
-.GRABORIUS-

AUGAME kožna menesi. Žmones atranda kad musu 
banka yra ju geriausias prietelis.
Pagialbsti žmogui kuris turi bizni arba pagia- 

Ibsta žmogui pirkti namus.
Padeda savo pinigus ant atsargiausiu paskolinimu, 

ant pirmu morgecziu, judgementu ant namu.
Dekite savo paezedžius in musu banka o visada 

žinosite kad banką bus juso prietelis, ir kad pinigai 
buna indeti ant morgecziu ant namu, kurie yra dau
giaus verti negu morgecziai.

Szita banka nori kad detumet savo pinigus in 
szita banka nepaisant ar didele ar maža suma, ir žino 
kad gal pagialbeti jumis laike reikalo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
D. M. Graham, Pres. L. Eekert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
J. H. Garrahan, Attorney W. F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula 

W. J. Miles F. .G. Hornsby

Vaitams, kaip ir suaugusiems.
Severos gyduole nuo Inkstu 

ir Kepenų (Severą’s Kidney 
and Liver Remedy) yra lygi
niai naudinga. Skaityk sekau 
t i laiszka: “Severos Gyduole 
nuo Inkstu ir Kepenų pagelbė
jo mano asztuoniu metu vaikui 
kurs per asztuonias dienas sir
go inkstu liga.” — F. Meyer. 
RFD.3, Welleston, Okla. — Pa 
mėgink minėta gyduole, jei 
trokszti palengvinimo nuo inks 
tu uždegimo, skausmingo szla- 
pinimosi, kojų tinimo ir strėnų 
skausmo, kurs paeina nuo inks 
tu betvarkiu; geltliges ir skil
vio rugsztumo. Tai-gi, Seve
ros Gyduole nuo Inkstu ir Ke
penų atitaiso lovoje besiszlapi- 
nima pas vaikus. Nueik in 
aptieka sziandien ir nusipirk 
bonka szios gyduoles. Kasz- 
tuoje 50 c. ir $1.00. Negalint 
gauti, pareikalauk tiesiai nuo 
AV. F. Severą Co. Cedar Rapids 
Iowa.

ANT PARDAVIMO ARBA 
ANT BANDOS.

Sziauczio szapas ir ruimai 
del gyvenimo. Jau 10 metu 
kaip biznis pradėtas. Randasi 
ant Ogden St. Girardville. At 
siszaukite pas (to 95.)

J. Simanawicz.
Box 439. Girardville, Pa.

— Kad gi art, tai gert! He i 
bartenderi, duoki visiems po 
skuneri alaus! — Bartenderis 
pastate kaip matai deszimts 
(stiklu alaus ant baro, jau tre- 
Įcziu kartu, nes fundino miste
ris Rukszaitis, o reike žinot, 
jog sziandien buvo pėdę.

— Sveiks Rukszaiti! — su- 
szuko isz.visu kampu saliuno.- 
— Ir deszimts gerklių nurijo 
raugala vadinama alų.

Rukszaitis atsake kožnam ir 
džiaugėsi, jog apie jin stovi 
tiek “geru prieteliu,” o priek 
tam norėjo pasirodyt duosumu, 
ba arti stovėjo ir bosas kuris 
gere alų isz bonkucziu ir ymda- 
vo geriausius cigarus.

Po teisybei sunku buvo su
rasti tokio gero ir szirdingo 
žmogelio kaip Rukszaitis. Pas
kutinius marszkinius atyduotu 
jeigu kas papraszytu, o da jei
gu jau buvo ižgerias kelis stik
lelius, o jeigu jin kas pagirda
vo, tai galima jin ir ant duonos 
užtepti.

Kampelije saliuno stovėjo 
•kokis tai žmogelis, kuris ižgeJ 
rias stiklą alaus, už kuri pats 
užmokėjo, klausė akyvai links
mu draugu, ant galo prisiarti
no su kokia bleszinia rankoje 
tardamas:

—; Jau tiek girdžiu apie ge
ra szirdi pono Ruksztaiczio, 
jog indrisau prisiartinti ir pa- 
praszyt, ar nepaaukautum kiek 
ant musu broliu nukentėjusiu 
nuo kares, žinote, jog sziandien 
‘‘Lietuviszka Diena” rinkimo 
auku.

Susirinkia dirstelėjo ant ka- 
lektoriaus nutirpia.

— Gana jau to ubagavimo! 
Ar tai žmogus negana jau paau 
kavo? Tik duok ir duok!

— Asz kalbu in poną Ruksz 
taiti, ne in tave, atsake kalek- 
toris.

— Ejk po velniu! ba kaip 
asz tau duosiu auka, tai net 
persiversi tris kartus su savo 
bleszinia! — suriko ant jojo 
“szirdingas” ir “geras” 
Ruksztaitis. Paszolvon su sa
vo bleszinia!

Ir da karta užfundino susi
rinkusiems draugams, kurie gy 
re savo bode lig lubu už toki 
tain spieziu.

Tas dėjosi Hazletone. Pra
varde Ruksztaiczio permainėm 
nes gal susipras ir permainis sa 
v o būda.

Stato namus pagal naujau
sia mada. Duoda gera medi, 
darbas gvarantytas. Teip-gi 
priima visokius pataisinimus.

217 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

huos SKAITYMAI I
S NAUJOS KNYGOS

- ’am
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
| GRABORIUS MAHANOY ~ClTY, PA.

(jERI PECZIAI
Vinas giaras Peczius užteks ant 20 netu.

Kodėl neperkat geriausi? Ateikite pažiū
rėt

Mode Keystone Peoziu
Jie yra gvarantyti gerai kepti ir pinigai 

bus sugražinti jaigu nebusite užganėdinti. 
Tai yra GUINANO būdas darymo biznio.

iTlI I i NJ A Mahanoy City ■ Shenandoah
LJ a 1 v Axl Z? Mount Carmel • Lansford

£> QQQQOQQQQOQQQQQQQQQQQQQQQQ

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei- 
sybe nekalbėk” “Senas žmogui 

^ pavojuje” “Namu Budas” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 179E 
meto” “Kvailastikėjimas” “Nt 

& doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25c.

§ 8 istorijos, 141 puslapiu apie
8 “Grafas ir-meszkininkas ’ “Apie 
« Ragana, karalaite ir afioieriu” 
§ “Del moterių ir apie moteres” 
Z “Aukso misles garsingu poetu 
g: ir rasztininku” “Cigonka arbe 
y pagriebta ir velei atgauta mer 
g giuke” “Mano džiaugsmas’' 
g “Diedas ir boba” “Apleist* 
5 aaszlaite” Preke tiktai 25o,

Iszmokiname. vyrus ir vaikinus 
balberiauti in 4 ar 6 sanvaites. Bukia 
bosas ant saves, uždekite savo szapa. 
Dirbk ant saves. Apie daugiaus ra- 
szykite pas Nosokoff’s Barber School 
1202 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo

( Krausto Daigtus ir t. t.
(520 IV. Centre St., Mahanoy City, Pa.

A. J. SAKALAUCKAS
120 W. PINE ST., MAHANOY CITY. 

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

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
■Kalnu gyventojus” “Kaukaze 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
; Morkaus” “Du 
“Svietas Dvasiu”

•‘Ergelei pono S 
nr keturi”
‘Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimoee” “Nevydonas’ 
‘Jurgis Skaptukas” Prexe 25c\

4 istorijos, 105 puslapiu api> 
“Ant kranto prapulties” “Mie
tas ir krapesius” “Kampelio 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke bzios knygos tik 2f o

8 istorijos, 1.22 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
■‘Kodėl neleido Baltraus m da® 
gu” “Bausme už szykeztums’’ 
“Mažo sziauoziaus dideli reika 
iai” “Dienos kentejimo Nantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitop 
knygos preke tik 25ū,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines pusei 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa 
veikslais. 177 puslapiu tik 25t

4 istorijos, 188 puslapiu apie 
•‘Urvą užkeikto” “Panaezus” 
•‘Lorenas” “Sermėga mužiko” 
•‘Su kuom kas kariauja, nog te 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
•‘Grigorius kuris per 17 metu 

■ gyveno aiit salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda i® 
laime” “Debesėlis” Preke 25e

8 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas'Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo 
gus” Preke szios knygos 25c

| Skaitykite! |
S gaus 5 isz virsz-minetu knygų a 
% arba $1.25 vertes knygų už

Raszykite kokiu norite. Met, g 
p dusime knygas per paozta i: S

apmokame visus kaeztus. Galite % 
g pirkti kiek norite. Visos knygoe 
g yra geros ir kožnam jie patiks g 
S Raszykite szendie, Adresavokfr % 
g AV. D. Boczkowski-Co. p

Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

iszlaimeja provose už pažeidima Kasi- 
klose Fabrikuose, Geležlnkeluose, 
Laivose ir t. t.

B. S. YANKAUS
154 Nassau St., NEW YORK, N. Y.

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

L. J. NAVICKAS
138 AV. Broad St. Tamaqua,Pa.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK I
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... § 

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA g 
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. 8 

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 2 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie a 
$150,000 ir var’oja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- A 
taupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pinigus n 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko O 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviemaseziu X 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje, ūžrube- « 
žinia skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo £? 
Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo. q

LIETUVISZKAS PASAKORIS I
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 -• Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų « 88

Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.

6| x 9f coliu dydumo.
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COPYRIGHT

Užlaiko visokiu Anierikėnitzku ir Impo- 
rtavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkutese, 
visokia Arielka, Vinių, Porterio ir t.t. 
Perkanti esi pristato dykai tiesog in namus 
Jaigokada prireikes bile kokia gėrimu tai 
ateikite ras mane o pirkaite gerai ir busite 
visame užganėdinti.

NAUJAS ISZRADIMAS

s 18 tukstansziu plikiu žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukai per pagialba musu 
iszradimo. Informacijas Dykai 
Pagialbejo milijonams, pagial- 
bes ir jumis tosios gyduoles 
del ataugymo plauku $1.00 
Dykai. Teip-gi Prof. Lepereto 
garsinga papuczku gyduole 
kuri tuojaus prigebsti. Baszy- 
kite tuoj; > ’ • s ant adreso:

Oigerd -Brundza Co., 
Broadway, 8-th. St.,

Brooklyn, N. Y.

609 Puslapiu

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

Apie Jonuką. Arkhika, Antaite ka 
auksinius kiausziniųs dėjo, ir Kiau
laite žemcziugpilo.

Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunelee.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajue.
Zerkolas.
Szetoniszkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
Gudras Žalnierius. ,
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka meda.

Petras bude.
Apie tris Brolu. KaralaicziuB ir 

serganti jiu Tęva
Szieivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,

dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinusius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

W. D. Boczkowski-Co. "fcrU F.:
Szita Knyga perkupeziams arba agentam 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio

ne-

Szluocziaus duktė.
Nelaimingas bagoczius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis. platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Radonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltnvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

)o. Ka sako apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pa taikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karatai tias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgeibejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo įieszkot.
Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduka.
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