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* Szkotijoj likos atidarytas 
naujas fabrikas kuriame dirba 
radium, brangiausia metalia 
ant svieto.

* Respublika Chile, Pieti
niam Amerike, kas metas stato 
nuo GO lyg 70 mokslainiu.

Rymas.— Aplaikyta czionais 
žinia, buk Austrai baisei elgesi 
ir kankina italiszkus nelaisvi us 
Austrai sustatydavo italiszkus 
Belaisvius in glitas ir szaudavo 
in josius kaip in molines pyp
kes, kitus nutrucindavo be jo
kios priežasties. Didžiausia 
barbara, kuris pasielgdavosi su 
taiseis nelaisveis bjauriausia, 
pulkauninkas Farksas, dabar 
gavosi in italiszka nelaisvia, ir 
duos jam paragauti jojo kan-

Paryžius. —- Sulyg paskuti
niu praneszimu, Vokietijos ka
res iszlaidos jau pasiekė $23,- 
250,000,000 arba 94,000,000,000 
markiu. Tokia suma iki sziol 
jai spėjo paskyrti reichstagas. 
Vis dėlto, isz tos sumos valdžia 
gavo pasiskolinti tik 61,000,- 
000,000 markiu ($15,250,000,- 
000.) Tatai reiszkia, kad val
džios ižde yra $8,250,000,000 
deficito.
” Tuo tarpu Vokietija iszlei- 
džianti kares reikalu vedimui 
po 750,000,000 doleriu kas me
nuo.

antrai
;za arti

* Rosije szauks visas mote- 
res prie priverstino darbo ant 
ukiu ir fabrikuosią, teip ilgai, 
pakol kare tensys.

Tris užmuszti 2 sužeisti per tru 
ki. — Visi Lenkai.

34 užmuszti amunicijos fabrike
London.-— Trisdeszimts ketu 

ri darbininkai dirbanti amuni
cijos fabrike Cologne, likos už
muszti o daug likos pažeistu, 
kada staigai. kylo ekspliozije.

Aresztavo 20 generolu. Kornilovas randasi Mogileve.
Petrogradas.— Tik ka paskelbta, kad kartu su vyriausiu 

maisztininku vadu, gen. Koruli o W,^r>iivo aresztuota dar 20 ge
nerolu bei oficieriu. Visi jie kol kas tebesiranda Mogileve. 
Maisztininkas Kornilov raszas ilga apsigynimo laiszka, kuris 
busiąs užbaigtas sziandie.

■ * Albertas Beer, augintojas 
juodu ir sidabriniu lapių uždir
bo praeita meta suvirszum de- 
szimts tukstancziu doleriu, par 
duodamas kailius tuja žvere-

SZVAICARISZKI KAREIVIAI PASILINKSMINA “YMTYNEMS” LAIKE TRUMPO 
ATSILSIO.

Austrai kankino italiszkus 
nelaisvius.

Milijonas doleriu del to, kuris 
paims in nelaisvia keizeri.
M til\ a'fie, Ivans’.—*' Czionais 

susitvėrė draugove kuri sudė
jo viena milijoną doleriu, ku
riuos paaukaus tam kareiviui 
ar pulkui, kuris pirmiausia pa
imtu in nelaisvia keizeri.

Wilkes-Barre, Pa. — ' Arti 
■Glen Summit, automobilius ku
riame važiavo penkios ypatos 
užbėgo ant Lehigh Valles gelež 
kelio ir likos pataikintas per 
greit bėganti truki, kuris tren
kė in pati vidurį automobiliaus 
sumaldamas tris vyrus baisei 
o du mirtinai sužeido. Užmusz 
tieje yra: Stasis Poposkis 30 m. 
isz Glen Lloyn, Ryczardas Kro 
nolvz 30 m. Albertas Toma
szewskis 25 m. J. Staniestris 28 
m. Povyta Bielosa. Visi yra 
Lenkai.

Didele audra Kinijoje žuvo 
virsz 600 jūreiviu.

Amoy, Kinija.— Sziomis die 
nomis ežia siautė pasibaisėtina 
viesulą, kuri sunaikino 85 
nuosz. visu szios Amoy prie
plaukos laivu bei žveju val- 
cziu. Kartu su laivais žuvo 
virsz 600 žmonių.

Visoks susineszimas su apie- 
linkes miestais pertraukta.

Vokietijos iszlaidos siekia $23,- 
750,000,000 arba $750,000, 

000 kas menesi.

Karalius Konstantynas moka 
$1,200 randos ant menesio.
London.— Buvusis graikisz- 

k;fš karalius Ko!!»taiK: inaš, ap
leisdamas savo karaliszka sos
tą neužmirszo pasiimti su sa
vim gerai prikimsztos masz- 
nos. Konstantinas iszkeliavo 
isz St. Moritz su paezia ir pen- 
keis vaikais in kalnus Eriz, ar
timoje Thun, Szvaicarijoj, kur 
parandavojo sau puiku narna, 
mokėdamas ant menesio po 
1,200 doleriu.

Rusai vis dar stumia adgal Vokieczius.
Petrogradas.— Suvėlintas rusu kares ofiso pranoszimas 

sako, kad Rygos frante rusu pulkai vis dar stumia adgal vo
kieczius. Rusu rankose jau randasi Ilapsal, netoli Rygos už
lajos ir Sissegal, tarpe Rygos ir Friedrichstadto. Rusai, be 
to, isžvijo vokieczius isz eiles tvirtai inrengtu pozicijų ir Bi
ll ago miszke, netoli Friedrichstadto. Szioje vietoje, rusams, 
beje, teko keli vokiecziu kulkosvaidžiai.

Vokiecziu kontratakos atmuszama.
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Fabrikininkai daro negirdėtų 
pelnu, bet darbininkus n6ri 

'1 badu tivasiiit. ‘
Atlantic City, N. J.— Vakar 

ežia prasidėjo vaizbos buto 
(Chamber of Commerce) kon
vencija. Tarp kita joje kalbė
jo ir darbo ministeris Wilson. 
Savo kalboje jis ruseziai iszme- 
tinejo didiemsiems szios szalies 
patriotams — f abrikįn inkams. 
Užreiszkes, kad tie ponai daro 
negirdėtų pelnu isz dabartines 
kares ir kad tatai yra tikroji 
darbininku neramumo (kurio, 
beje, ir jis nepageidaujas) prie 
žastis, jis pagraudeno jiems bu 
ti patriotais. Esą dabar ne 
laikas jieszkoti vien tik pelnu, 
kaip kad daugelis daro. Rei
kalinga pakelti darbininkams 
algos. Reikalinga, kad tarpe 
darbo ir kapitalo tvertu sutari
mas, bent szioje valandoje.

Vargu ha didieji patriotai 
susigraudens pono ministerio 
pamokslu.

Pershingo armija stos muszin?
Washington.— Atėjusi isz Wasliingtono telegrama sako, 

i ruv sH it i. gmi. K - ;-4d < J 
ja, jeigu vokiecziai liepa liaus savo užpuldinėjimu ” fpmcuzu 
frante. Tatai vakar buvo praneszta kares departamentui. 
Sakoma, kad gen. Perhingas yra pilnai prisirengęs ir lauke 
tik vyriausio franeuzu armijos vado, gen. Petaino, paliepimo.

Nupigins cukru.
Washington, I). C. — Cuk

raus karaliai užtikrino maisto 
administratorių, kad nuo Spa
liu 1 d. jie numažinsią cukraus 
kainas — po viena centą sva
rui.

Nelaimingas tėvas pagriebė 
revolveri ir butu paezia ir mo
tina nužudinias, bet daktaras 
sulaikė jin nuo žudinstos atim
damas jam revolveri.

Vargszas, apgautas per savo 
paczinle, kuriai visame tikėjo 
ir mylėjo pasiutiszkai, isz sar
matos apleido Pittsburga, isz- 
keliaudamas in ten, kur jo nie
kas nepažinsta ir negales nžme 
tinet, jog jojo nedora motore 
turėjo mylema velniszkos veis-

Sius 20,000 kareiviu in Francija.
Tokio.— N i s z i N u r i pranesza, kad Kinu valdžia besi

rengianti pasiunst in Francijos frantą apie 20 tukstancziu ka
reiviu.

London.— Anglu spauda pradėjo kalbėti apie nauja “JiT 
nu suokalbi.” —- taika. Hunai, pasak jos, rengiasi apdumt ta: 
kininkams likis. Isz to bet-gi nieko neiszeisia: kol nebus su 
triuskzinta “prusa militarizmas,” taika esą negalimas daig* 
tas. '

Didele ugnis Vilniuje. — Daug 
namu sudege. — Ugnis 

dege dvi dienas.
Varszava.— Lietuviszka sos- 

tapile likos atlankyta per dide
le ugnia, kuri pakilo isz nežino
mos priežasties, name ant uly- 
ezios Norgorodzkos. In urna 
laika ugnis gavosi ant stogu ki 
tu namu ant Kocharskos ir Ki- 
jewskos ulycziu — ir visi na* 
mai ant tosios ulyczios pradėjo 
degti. Ugnagesiai pribuvo isz 
visu aplinkiniu ir pagįalba, bet 
ugnies neužgesin

* Ant japoniszku geležinke
liu nuolatos dirba suvirszum 
4,000 moterų.

* Egiptas ant visu savo gele 
žinkeliu užvede plieninius va
gonus, teip kaip Amerike.

* Anglijoj penki milijonai 
moterų dirba ant savo užlaiky
mo.

* Šleifas Kansas iszprodu- 
kavo praeita, meta 8,738,0.7.7 
baczku naftos —du kartus tiek 
kiek užpraeitam mete.

* Daraktorkoms publikine- 
sia mokslainesia Philadelfijoj 
yra pavėlinta mokinti vaikus 
kad ir po isztekejimui už vyro.

120,000 jau sumobilizuota.
Washington, D. C. — Isz 

Wasliingtono praneszama, kad 
begiu pastarųjų 2-ju dienu jau 
spėta sumobilizuota 120 tuks
tancziu vyru t. y. nacionalen 
armijom
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Vogė idant galėtu parėdyti 
naujei užgimusi. .

New York.— Mrs. Nellie Mer 
cor pribuvo in czionais isz arti
mo miestelio, pirkti drapanų 
del mažiulelio, kurio neužilgio 
tikėjosi. O kad tik turėjo su 
savim 40 doleriu, todėl neužte
ko — motore keliolika puiku 
szlebiu paslėpė po palta, bet li
kos susekta per sztorini detek
tyvą ir aresztavota. Kada sto 
jo jpriesz sudžia, paszauke pro 
aszaras: “Susimilk malonus 
sudžia, aut maueš, nežinojau ka 
d’Viui. .Ne siunskie mane in 
kalėjimą idant kudykis mano 
negimtu kalėjime!” Siulže 
paleido motore ant liuosybes.

Lietuve pagimdė du nigeru- 
kuš. — Vyras pamėtė jiaja.
I’iHsburgh.— Gyveno ežio 

nais prie ulyczios Butler tūla? 
Lenkas, turintis Lietuvaite u> 
paezia, patogi kaip stirnaite 
ezion gimus ir turinti czionaiti 
ui pasiutimu galvelėje. Vyra? 
džiaugėsi, jog neužilgio pasi 
liks tėvu, nes garnis ketino ir 
kėlės dienas atsilankyt. - 
nulindo žmogelis ir vos 
siuto isz nusistebėjimo 
garnis paliko dvilinkus 
turėjo jisai kur sustot ant atsil

Anglikai sulaužė vokiecziu linijas asztuoniu myliu frunte; su
ėmė 2,000 belaisviu; nori iszvyt vokieczius isz pajūrio.
London.— Tik ka atsiunstos isz Londono telegramos sa

ko, kad anglai vakar ingijo nauja didele pergale Belgijos 
frunte. Ypres sektore gen. Haigo pulką sulaužė vokiecziu ap- 
siginimo linijas asztuoniu myliu frunte ir kai kur pasivarė iki 
pusantros mylios in prieki. Sulyg pirmųjų praneszimu, in 
anglu rankas papuolė apie du tukstaneziai nesužeistu prieszo 
kareiviu ir nemaža invairiu kares pabūklu. Muszis dar tebe- 
sitesia.

Kares reikalu žinovai pranaszauja, kad gen. Haigas ban
dysiąs iszvyti vokieczius isz Belgijos pajūrio, kur jie turi insi- 
reilgefubmarinu ir orlaiviu bazas. Jeigu tatai jam pavyktu, 
Įvokiecziams butu užduota be galo skaudus smūgis.

Reikia bet-gi pastebet kad musziai eina gana toli, nuo 
įSziaurines juros. Tai-gi iszvyti vokieczius isz pajūrio gen. 
ęHaigui, tur but, pavyks negreit.

Kornilovas atiduota kares teismui.
Petrogradas.— Laikinoji valdžia pagalios galutinai, nu

tarė atiduoti maisztininka, Kornilova in kares teismo raukas.
Reikalaujant Darbininku ir Kareiviu Atstovu Taryba: 

laikinoji valdžia sutiko, kad Kornilovo byla butu nagrinėja- 
■ma ne Petrograde, bet kares frunte.

Kaip greit prasidės nagrinėjimas maisztiuinko Kornilovo. 
bylos, tuo tarpu dar nežinoma.

Special Photo^ra^

PARENGIMAS ABAZO SOUTH CAROLINOS GIRRIOSIA DEL AMERIKONISZKU KAREIVIU.
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kakavoje % milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
r i'pas mus. Adresas:

Ėrundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St.,

Brooklyn. N. ¥.

^Kas Girdėt
Ant sejmo penkiu tukstan- 

cziu Adventistu Indianapoliu- 
je, likos praneszta visiems są
nariams idant butu pasirengia 
ant priėmimo antro atėjimo 
Christuso. Pirmsedis tojo sej
mo Elder White kalbėjo:

“Priesz visas prisiartinan- 
ezias nelaimes Dievas nuolatos 
siunczia persergejima del žmo
nių. Kada užklausta Christu- 
so kokius ženklus galima bu-

Panaszus atsitikimas atsibu
vo Mahanojuj.

Atejas krepszelninkas nuo 
“Laisves” pas tūla biznieri, 
pradėjo sūdyt “Laisvių” o ki
tus laikraszczius paniekinet — 
ka turi nemalonu atžvilgi ant 
leidėju ir redaktorių tokio laik 
raszczio. Krepszelninkai pra 
dėjo bjaurei pliovot ant Moti
nos Dievo ir kunigu ir kad už- 
si raszytu ‘ ‘ Laisvia. ’ ’

Negalėdama nukensti toli
mesniu pliovoniu krepszelnin- 
ko nuo “Laisves” biznierka pa 
liepe jam uesztis po velniu ir

pasauli. Juk kone isz numini 
:risikeleme!

Ir kas galėtu netikėt, kad jei 
gu ne szi baisioji kare, —- dar 
už kokiu 1 () metu pilnai Imtu
me galeje pasilyginti su visu 
kulturiszkuoju svietu ?!

Bet kai]) visam svietui, taip 
ir mums didžiausia nelaime szi 
kare užtraukė. Ji sunaikino 
musu visa kraszta; iszvare ra
miai gyvenusius žmones in sve
timas szalis. Vargas ir as.z- 
aros tepasiliko skausmo (leme 
ant szirdies tiems, kurie veik 
visa savo gyvenimą Tėvynės

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

matyti priesz Jojo antra nužen 
girna ant svieto, Jisai atsake: 
“Paregesyt ženklus ant saules, 
menulio ii’ žvaigždžių, ant že
mes bus didelis sumiszimas 
terp vieszpatyscziu ir didelis

“Tiejei ženklai jau pasirodo, 
nes kvietine kare yra didžiau
siu ženklu ir galima tikėtis

ant giliukio kad nesurado kir
vio nuo mėsos nes kitai]) “Lais 
ves” krepszelninkas sziadien 
vaikszcziotu be besmegeniszko 
pakauszio — iždume laukan ro 

krapintas 
Susiti- 

stovejo

1

ŽIŪRĖKITE!
KNYGŲ BARGEMSAS

No.l
A

Negalime tikėt idant prana- 
szavimai adventistu da iszsipil

Szitos vises Istorijos, 
Pasakos ir kitokį Pa

siskaitymai tik už 
$1.00

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

Apie Ragana. Kelanninka Jo- t
♦-i na. Vaikinas ir Stebuklas. Pa *-V 

vasaris atėjo. Sūnūs Mulkinus ♦ 
Iszklausyta Malda Vargszo. *♦' 
Geras Medėjus. Ha isz maiszo *♦’ 
iszlins, aliva in virszu iszkils. %.'1 
In Motinas. Verta neužmirszt.
Kaip dngyvent szimta metu. ♦*< 
Pamokinimai. Ne szis, ne tas. ♦*< 
Kam kenkia girtavimas? Gru- 
deiei žinios. Apie boba, ka ne- 
galėjot savo ležuvio^ sulaikyti.
Turidiiei priežodžei. Pamoks- £ 
lėlei. Leibaus Ginioras. Gir
tuoklis Jurgis. Skaitlis apie 
žmogų. Kaip pažint atmaina 
oro. ‘Bėrnadinas ir židas. Ož
ka isz Dzūkijos. Geros rodos 
del motinu. Kas tai yra mote
ryste? Gailinga ypata. De- 
szimts prisakymu Ilygenos 

*♦* luino ir duszios. Galybe Met- 
les. Raganiszka lazdele. Bo- 
ba kaip ir visos bobos. Ženk- 
las smerties. Nupasakojo nuo 
koto. Nenori sarmatos. Tokie 
szposal ne tinka. Alygino. 
Su velniu ant svieto. Kytras 
Žalnieris. Dievas gal apsūdy
ti. Urvą užkeikta. Panaszus. 
Dorėnas. Sermėga mužiko. Su 
kuom kas kariauja nuo tos 
dingsta. Pasekta nekaltybe. 
Vagis kiausziniu. Ne yra to 
pikto, kad ant gero ne išžel
iu. Kaip Joniszkei pavogė isz 
Juoziszkiu naktini sarga. Ati
dengta sarga. Atidengta Žn- 
dinsta. Žmogus be szirdies. 
Užmirsžo. Pranaszavimas 
apie Moteres. Pranaszavimas 
mirszta. Paeztines persargos. 
Kaip apsieit drauguveje. Per- 
kitrus Bezdžionka. Mįsles. Be 
szimts prisakymu del paežiu. 
Iszgialbeta per Kalinika. Auk 
so grudelei. Dzūko pasaka 
apie V. Jezusa. Ženklinimas 
Vardu. Kokiu Esi? Kaziriavl- 
mas, Žinutes, del Gaspadines. 
Vagiu szposas. Kaip ponas 
Raukszlis atsiverto ir pastate 
Virbalu] Bažnyczia. Sebuklin- 
ga Akmuo. Janasza Korcza- 
ka. Dievo sureda. Teįneš Na
talija, Kandidatus ant Apsipa 
eziavimo. Dzūkas iszvadavo 
savo paežiu. Pulki rodą. Sap
nas žid > .Itidelo. Kaip židas 
moka pi-utauti kaip geszefla 
padaryt. Iszmintingos rodos 
del Tėvu. Pasaka apie Arklu- 
ka— Kupruka.
Daugybe visokiu Juoku, 
Paveikslu ir t. t.

f A

1$

' i

AC i

%

A

4
A

Prisiuskite $1 ir savo 
pilna aiszku adresa o 
tuoj aus iszsiusime ju
mis per paczta Knygų 
Bargensa No.l.

Adresavokite: 
czkowski-Co. 
MttPa.

Pennsylvanijos geležinkelio 
darbininkai pasirodė patrijo
tais pirkime Laisves Bondsu. 
Tsz. 160,127 skaitlio darbininku 
25,827 gimė Europoje. Darbi
ninkai pirko bondsu už $3,400,- 
000. Sekantis skaitlis parodo 
kiek atejviu pirko bondsu ir 
kiek:
Italui pirko bondsu 
Ajrisziu ................
Angliku ...............
Lietuviu ir Lenku 
Austru .................
Vokieeziu.............
Turku ..._................
Szkotu .................
Kanadiecziu ........
Francuzu ............

1299

790 
1097
680

44

Popiežiaus legacije Washing 
tone apgarsino, buk likos pa
ženklinti biskupais sekantiejo 
kunigai : Henry Tizan, Lincoln, 
Nebr., ant biskupo in Denver, 
Colo. Jonas Cantwell, San 
Francisco, ant biskupo in Los 
Angeles, Cal. —- Lietuvei da 
vis lauke savo.

iszmintingas žmogus 
barbariszkumus ka- 
vienlaik užtvirtins

Kožnas 
paniekins 
res, bet 
sklypą, kuris nesistengė su pa-
gialba ginklu užgriebti naujus 
szmotus žemes del savo naudos 
ir godumo.

tijei, todėl tiejei, kurie yra gy- 
ventojeis szio laisvo sklypo, pri 
valo užlaikyti savo neutralisz- 
kuma ir meile del tojo sklypo, 
o negerkliuot prieszais valdžia 
jeigu jam kailis ne niežti.

Sziadien visosia bizniuosia, 
*♦* žmogus stengėsi daryti gyyeni- 
j ma teisingai, nepaniekinet ir 

apsmeižinet savo draugo biz- 
/^jnierio, nes žmonis sziadien su
sipranta tikslus tokio apsmeiži-

nuo užkrėstojo.
Panaszei darosi sziadien ir 

terp musu lietuviszku laikrasz- 
cziu. Toki laikraszczei siun
czia po apigardas savo krep- 
szelninkus rinkti prenumerata. 
Ineja in stabas užklausė, ko
kius ląikarszczius skaito ir 
kiek. Pradeda tuosius laik
raszczius paniekinet (norints 
žmonims patinka geriausia) o 
girti savo. Daugeli kartu ky-

dines ir tokio krapszelninko 
ginezai, plūdimai ir barnis, 
jog ant galo matydamas krep
szelninkas, jog iszsitare už 
daug ir už daug inerzino žmo
nis, dumia laukan.

dos kaip velnias 
szventytu vandeniu, 
kės savo bode, kuris 
lauke, toliau nudume.

Ar-gi laikraszezio 
turinti kiek mandagumo, duo
da tokius ingaliojimus savo re- 
prežentatoriams keliauti po 
svietą, idant paniekint kitus 
laikraszczius, žmonis, szventus 
kunigus ir L t. ?

Ne, mandagus leidėjas palie
pė, savo agentams guodoti vis
ką ir pasirodinet terp svieto 
džentelmoniszkai — ne kiau- 
liszkai ir beprotiszkai.

Su tokeis reike pasielgti pa- 
naszei, iszmeskyte laukan arba 
turėkite szluota pamergta in 
pamazgas, o kada inžengs koja 
per slenksti pakrapinkite ge
rai ir uždarykite duris kaip 
nuo piktos dvasios, o gal tada 
susipras ir su žmonimis mauda 
giau pasielgs. — Geda tokiems 
laikraszcziams kurie tokius 
pus-galvius siunczia in svietą 
riūkti prenumeratorius.

NUOMONES APIE LIETU
VOS NEPRIGULMYBES * 
FONDA IR LIETUVOS 

NEPRIGULMYBE.

Išz L. N. F. Rasztines
307 W. 30-th St. New York.

Musu Tėvynė Lietuva jau 
nuo ilgu amžių svetimtaueziu 
varginama. Jia dovino lenkai 
kovėsi ji su kryžiuoeziais per 
ilgas metu eiles, laike jia po sa
vo priespauda Rusu monarchi
jos valdžia.

Lietuva gilioje senoveje bu
vo galinga ir didele. Ji tuo
met suaidėjo isz deszimcziu mi
lijonu gyventoju. Ji buvo pa
stovi, savivalde tauta. Ji bu
vo daug narsesne už visas kitas 
Pabaltijo* kraszte gyvuojau- 
czias tautas. Ji valde nuo Bal 
tiko lygi Juodųjų Juru dide
lius žemiu plotus.

Nors musu narsus pr®-pro- 
diedžiai ir atkakliai kovojo už 
savo tėvynė, jos tiesas ir nepri- 
gulmybe (mat, musu seneliu la 
bai nemėgta svetimu ponu ver
gijos,) bet turėdami isz visu pu 
siu amžinus prieszus — neiszsi 
laike. Puolė. Svetimieji val
donai užvaldė musu kraszta. 
Ir galu gale priėjo prie laips
nio, kokiame musu Tėvynė Lie 
tuva buvo priesz užspindejima 
pirmo musu tautos spindulio, 
kurio 1)uvo “Auszra.”

Nuo “Auszros” laiku Lietu
va su kiekvienu metu kaip ant 
mielių kilo augsztyn. Praslin
kus keletui metu nuo rusu val
dų i os gauta spauda.

Nuo spaudos atgavimo pra- 
dqios iki kares metu Lietuva 
jau gan augsztai buvo pakilu
si. Palyginamai tokiu trumpu 1 
laiku — apie virsz K) metu — 
musu buvo tiek daug pažengta 
pirmyn, tokio augszto laipsnio 
kultūroje pasiekta, kad net 1 
mums patiems prisieina stebe- 
ties ir stebiname mums žinoma

labui buvo paszvente.
Ir tai dar ne taip butu baisu, 

jeigu po kares Lietuva jau lik- 
' tusi liuosa. Baisiausia tai tas, 
' kad musu tėvynė gali susilauk- 
■ t i dar didesniu smugiu. Liet u 

va pavojuje! Ja nepasidalina 
' musu amžini prieszai. Lenkai 

vėl nori musu kraszta savo “po 
• niszka” kalba “kultūrinti;” 

Vokiecziai, — kurie dabar Lie
tuva yra atėmė nuo rusu, — ma 

' to ten sau didelius turtus: jie 
mano Lietuva apkolonizuot sa
vais žmonėmis. Rusai ir-gi 
traukia prie saves savais iszro- 
ka viniai s.

Lietuva kaip senoveje, tai]) 
ir dabar isz visu pusiu apsupta 
amžinais jos prieszais. Ir jie 
atsieks savo tikslą, — Lietuvos 
žuvimą, — jeigu tik mes — vie 
nybeje —- nepakelsime savo at
kaklaus balso.

Nusimint nereikia. Reikia 
mums darbo — Lietuva apsi
gins nuo savo prieszu!

Tuo reikalu ne nuo sziandien 
darbuojamasi. Visokiais bu
dais dedama pastangos, kad 
tik savo prieszams kelia užsto
jus. Lietuvoje musu veikėjai 
kiek galėdami tuo klausymu 
darbavosi dar pirm kares, dar
buojasi jie ir dabai'. Musu 
broliai Rosi joje dar daugiau 
tais reikalais susirupine. Ten ir 
musu gerb. Dr. Jonas Szliupas, 
— Liet. Neprigulmybes Fondo 
atstovas — tais reikalais iszva- 
žiavo.

Amerikiecziai lietuviai ir ne
mažiau už anuos musu brolius 
europieczius darbuojasi. Isz- 
skyrus kitus kelius — amerikie 
ežiai turi tam tikslui Lietuvos 
Neprigulmybes Fonda (Lithua 
nian Independence Fund.)

Nuo pirmu dienu szio Fondo 
gyvavimo -— jau yra surinkta 
ivrsz 4,000 doleriu. Bet ta su
ma, tai tik vandens laszas jure- 
je. Szio darbo varymui — tai 
yra iszgavimui Lietuvai nfepri- 
gulmybes — yra reikalinga be
galo didele piningu suma.

Kas tas Fondas? Koki jo 
tikslai ? Kokia role jis lietu
viu gyvenime turi suloszti ? 
Kaip link jo privalo lietuviu vi 
suomene žiūrėti ? ir t. t. ežia 
dedame apie tai iszreiksztas 
musu visuomenes veikėju min-

Nuo saves meldžiame kiek
vieno skaitytojaus atydžiai sek 
ti po sziuo antgalviu telpamas 
straipsnelius ir neužmirszti mu 
su prakilnaus — Lietuvai liuo- 
sybes iszgavimo — tikslo. Ne
galint kokiu nors kitu darbu 
prisidėti prie iszgavimo Lietu
vai neprigulmybes — prisidė
kit savo aukomis.

Užtekėjimas tos auszrines — 
neprigulmingos Lietuvos — ne 
tolimas, jei tik mes tame reika
le darbuosimės: raszysim, kal
bėsim, desim aukas.

Tad prie darbo — kas kuo 
galime! Pr. Bajoras,

Sekancziame numeryj tilps 
gerb. St. Gegužio, S. L- A. Pre
zidento, straipsnelis.

Meldžiamų atydžiai perskai
tyti. )

SZV. LAURENTO TILTAS JAU KONI A UŽBAIGTAS.

Ant galo likos užbaigtas garsingas tiltas per Szv. Laureato upe. Tiltas kasžtuoje 
$22,000,000 ir daug gyvaseziu, kurie dingo prie jojo padirbimo. Ant naujo tilto rasis gelež- 
kelio ir strytkario kėlės, kėlės del vežimu ir takai del peksztininku.

SKAITYKITE “SAUGE”

. SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

“VA1DEL0TA”
Apysaka isz

SKAITYKITE “SAIM.F," Lietuviu Senovės Gyvenimo
SKAITYKITE “SAULE” su Paveikslėliais
S K AITYKIT E “SAUL E” 

t

SKAITYKITE “SAULE” 177 puslapiu. 6x9 coliu dydumo. Preke 35c.

SKAITYKITE “SAULE”
W. D. Boczkowski-Co.? Mahanoy City, Pa.

11

Cigaretams—- 
VIRGINIJOS 

Tabakas geriausias

lys*:

QlGAllETU tabakas
Visas smagumas pietų dalyse saules 

spinduliais randasi jame. Todėl Virginijbs 
tabakas—ir noki toki s—turi savije ta smagu 
ir priemna skoni kuris padaro

gym e V i rgi nij < ij e.

eiga rt1 ta

i

cio-arctu.
Liggett & ilyeis Tobacco Co.

SKAITYKITE: 300 milijonu svaru Virginijos tabako
■ buvo padirbta in cigaretus, ir tik 62 milijonu svaru par 
gabento. Ir Piedmont yra daugiausia parduodami Vir-

1 ginijos Cigaretai pauSauleje.
............... ...... .......... ......................... ..................... ......

10 už 5c. 
arba

20 už 10c.

...



SAULE

D ¥ K RI!VAITIEKUS.
Parasze Veronika Kiszkiute.

Vertes Knygų už $1.00

Kas pirks Didele Knyga po vardu:
Arba iszguldimas SapnuA

t Didumas Knygos 4ix 6 i

SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”“KAPITONAS VELNIASKa raszo api- “Tūkstanti Nak 

tu” ir Pasakorių.

— Jim, — ture arklys — jau 
asz apie tai senei žinau; nes tu 
nežinai to, jog jau tavo vyriau- 
ses brolis su tavo mylema pasi- 

. rengias in szliuba važiuot. Ir 
ka tu misliji ant to?

— Gelbek mane — atsake 
Vaitiekus.

— Na tai sėsk ant manes ir 
druezei laikykis, o mažu steng
sim da ka padaryt, ba pana da 
vis kasžin ko lūkėdama in szliu 
ba nesiskubina.

Vaitiekus sėdo ant arklio, 
tas pakilo kaip pauksztis augsz 
tyn ir in trumpa laika stojo 
jiem pažinstamam priemiestyj, 
tai yra: kur Vaitiekus užaugo, 
o kur dabar ketino atsibut jo 
brolio Jono su jo mylema vesei 
le. Ir tarė arklys:

— Dabar tu ko veikiausei 
eik in miestą, tik namon ne eik, 
ir gaukis bile pas koki kriau- 
eziu už gizeli; ba tavo pana 
greieziau neketina eit • prie 
sžliubo, igi jei ne atnesz jauni
kis tokios szlebes, kuri siuvant 
ant jos nebūt mieruota ir jos vi 
sai nemaezius, o ant jos tiktu. 
Tai-gi, kaip sakiau, szia vaka
ru tavo brolis Jonas apgarsins 
ta po visa miestą, ar ne atsiras 
kur toks mandras del jo myli
mos pasiūt ne mieravus ir jos 
visai nemaezius szlebia ir kad 
teip ant jos tiktu, kad kaip ant 
jos mieruota. Tai tu nusiunsk 
savo poną kriaueziu ir tegul jis 
apsiima, o mudu viską padary 
sim. Kada norėsi, tai mane 
sziezion ate jas rasi.

Arklys isznyko, o Vaitiekus 
iszejo iii miestą jieszkot už gize 
Ii pas kriauczius tarnystes. Ži- 

■ - ima kad jam buvo 'žinomas, 
miestas, tai žinojo kur jo ge- 
riauses gyveno kriauczius —ir 
ten gavosi už gizeli. Bet vie
nok jis neišeidavę, o ir kriau- 
czei jo nepažinojo.

Kada vakare iszgirdo viena 
važinėjant ir szaukiant apie to- 

1 ki kriaueziu ir kad jeigu tokis 
randasi, tai kad teiktųsi kogrei 
cziausei nusiduot pas karalių, 
tarė Vaitiekus in savo vyriau- 
se darbdavį :

-4 Guodotinas pone, teiksie 
si nusiduot pas karalių ir ko 
jis reikalaus, tai tu apsiimk, o 
viskas bus gerai.

Kriauczius eme pilvą susi
ėmiau juoktis isz Vaitieka ko- 

Jiot už toki mieri — girdi — - 
kur tai girdėtas, ir kas tai mate 
merginos nemaezius ir nemie- 
favus pasiūt szlebia kad itktu. 
Jeigu tau nemiela gyvastis, tai 
ėikie pats, ba jeigu karalimio 
užduote apsiemias neisžpildin- 
si, tai žinok, jog teip ne nepra
eis.

Nes Vaitiekus be atliados 
prasze viską ajit saves imda
mas ir tvirtindamas, jog už tai 
nesigraudins.

Ant galo kriauczius apsiėmė 
ir nuėjo pas karalių. Karaliū
nas, Jonas, davė jam dideli szil 
kines materijos ritini ir 200 do-

girtas nežinojo, ka daro ir per 
tai apsiėmė szlebe pasinį.

Nakti, kada visi sumigo, ap
sirengė Vaitiekus ii' iszejo iii į 
užmiestia, kur jau jo arklys tau I 
ke. Kada susiejo, tarė arklys: b

A- Na, o ka, ar jau szlebes 
reikalauji ?

— Teip — atsake Vaitiekus.
(Tolinus Bus.)

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siuncziu jumis szir
dinga padekavonia už Tukstan 
ti Naktų ir Viena o teip-gi ir 
už Pasakorių. Yra tai dvi mil- 
žiniszkos knygos su puikeis 
skaitymais ir paveikslais. Veli 
nu savo broliams tautiecziams
— kožnam nusipirkti taisės 
knygas, o turės džiaugsmo už
tektinai per ilga laika. Tosios 
knygos vertos tiek aukso kiek 
josios svėrė o ir daugiau. Asz 
be juju nežinotai! kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult.
— Feliksas Grigaitis, Gary,

Nusipirko “Tūkstanti Naktų 
ir Viena.” — Pramoko Lie- 

tuviszkai skaityti.

Asz Viktoria Jurganiute 
siuiicziii szirdinga padekavo
nia Redystei “kaules” už teip 
puikia ir stebėtina knyga ko
kia yra “Tūkstantis Naktų ir 
Viena.”

Asz negalėjau skaityti ne žo
delio lietuviszkai, o kada mano 
tėvelis nupirko taja knyga su 
taip puikioms istorijom ir pra
dėjo skaityti, tai teip.mane pa
ėmė noras skaityti jiaja jog 
pradėjau žodis in žodi slebiza- 
vot ir skaityt, jog in kėlės san- 
vaites pramokau lietuviszkai 
ir pati perskaieziau visas isto
rijos be pagialbos kito, rodos 
kad lankiausi in mokslainia 
per kokia penkis metus. Szian- 
dien pasilikau tikra Lietuvai
te per pagialba tef) puikios 
knygos “Tūkstanti Naktų ir 
Viena.” Kad ne butu joje 
teip akyvos istorijos, nebutau 
sziandien pramokus, skaityti 
lietuviszkai. Tūkstanti' aeziu 
jum už tai. — Viktoria Jurga- 
niute, Cleveland, Ohio.

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PINIGU.

LIETUVISZK.AS —

-norite dn. ■.umoii 
(i.viun, sekretą kaip pa- 
luosuoti savo vyra nito 
gėrimo papratimo.
Asz padariau szimtus- 
savo drauges laimingus i 
prigelbėsiu ir jumis, 
jaigtt priimsite mano 
rodą. Raškykite tuojaus 

A j nelaukite kad nebūtu per vėlu.
i Mrs. L. Piasecka, Dep. 241 

UNIVERSAL SALES HOUSE,
205 East 14-th, St., New York.

kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu 
Knyga vertes $1.00 Dykai!

Kas pirksRandasi 12 Setu. Knygų
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki
seta žeminus padėtu knygų Dovana 
knygos “Kapitonas Velnias.”

BET AS No. I
Lletuvlszkleji Rasztai ir Rasztinin- 

.<al. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Veiniszkas Kaziravimas. Jieszkcjo 
tarnaites o rado paezia. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas.' Nelaimingas Kara
lius ir 
Vyras.
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu kajdus vyras, 
ketina 
Pikta Onuka.
pasaka. Atsargiai szokiuosia. 
ant proto. Graži istorija.

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elmana ir karalaite Re ve
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Potentate. Apie du brolius, Varguti 
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris 
buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo
klis. Po laikui. Onytės laimes. Per 
neatsarguma in balta vergija. Viesz- 
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Del plrsztiniu. Apie iširimą. Pavasaris 
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
-vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 
Gudyne.

jo vienturte Duktere. Nelabas
Prakeikimas. Delegatai pas

antra karta apsipaeziuoti.
Baisi naktis. Dzūke

Protas

prie

A
A
A

A
A
A

C*

205 Puslapiu

TIKTAI

310 Paveiksimu

5Oc ✓

I

¥ 

Y ■V* J

SPAUSTUVE" !
• “SAULES”

Mes užmokame nusiuntimo kasztus

W. D. Boczkowski-Co., mahanoy city, pa.
Atspaudineje puikia, greitai 
visokius drukoriszkus dar* 
bus kaipo:

kaip jau žinom, szlebė padary
tu, o jeigu ne, tai bus szlektai.

Kriauczius parsinesz'ė na
mon ii' klausė pas Vaitiekų ro
dos, kaip toji szlebe bus dary- 

' ta; nes Vaitiekus dabar isz jo 
ome juoktis kalbėdamas:

~£- ' lyid parsineszei, tai ir ži 
riokis. ' "Juk žinai, jog asz tik' 
gizelis, o tamsta kriauczius.

Kriauczius balsei persigan
do, ba. jis žinojo, kad tai yra ne 
galimu daigtu. Dabar ka jis 
sumislijo? — smpislijo, kad ry
tojaus sulaukus pasigiars ir nu 
ėjas pas karalių iszsiteisys, jog

Siuncziu szirdinga padėka- 
vonia del rėdys tęs “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
pui kiaušiu istorijų kokiu da sa 
v o amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerėda
vau nuo 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 kožnam misi pi rkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
kes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda, Da 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ----- Str.

SETAS Nu. 4
Graži istorija. Slaptybe .antgrabio. 

kpie kapitoną tunika. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
sad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. ūžmirszo. Prana
šavimas apie moteres. Iszgialbeta 
jer alinika. Dzūke pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state Virbaliu) bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Surike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padavimu. Peary ant žemgalio. Baisi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo- 
kiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis 

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal 
tiszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
aeiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SĖTAS NO. 6.
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel- 

Mszkas tyltas ant upes nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
ta szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
aunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jio denezika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir sm'ertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigtus. Tris raiezius. Tris pamoki- 
uimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojeneze Liepoje. Apie 
ueszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
izlrdije. Lape ir vynuoges.

Setas Ko. 7.
All-Baba ir keturesdeszlmts razbal- 

ninku. . Balada. Malūnas girrioje 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kliz
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kainu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy-

Jurgis skaptukas. Ergelei 
i pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas Ke. 8.
Neužmokamas Žiedas.- Apie drūta 

alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites 
Apie girrios sargo sunii ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petrą. Joną Nuoga- 
11. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 0.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios naktį. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir nikita. Dede isz Amerikos 
Pasaka, mano dėdės, dzūko pasaka 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. .3šlpnte bažnytai 
leje. . Sugertuves trati Itijė. Aiute auk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salot 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Simus rnalkiaus. Iszklausyta maids 

vargšzo. Apie Joną ir A liana. Gera? 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra 
Kodėl Baltraus neleido in dangų 
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! hau! bau 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu 
Sruolis isz Lietuvos 
Baisi istorlie.

Setas Ko.
Doras gyvenimas, 

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poną. Anglo 
rius isz Valencijos. Kožnas daigtas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium 
Graži Haremo nevalnike. Luoszls. Is 
t-orija vienos motinos. Vaikucziu ple 
pejimas.

Dvarine pana

11.
Tris užkeiktot

Setas Ko. 12.
Grafas ir tneszkininkas. Apie ra 

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kel- 
dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velnią.
miesto Vilniaus, Navatna liga ir na- 
vatna gyduole. Du medejei. Inžei- 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe nekalbėk. 'Senas 
žmogus pavojuje. Namu sūdąs. 
Kvailas' tikėjimas.
Istorija isz 1795 m.
Girtavimas. Genavaite. 
nakties miszios. Žvaigžde 
sziaus- , Pasikalbėjimas iŠ 
meteriu ir vienos naszles:

Uždėjimas

Namu
Karalius čigonu. 

Nedoras ponas.
Kalėdų 
tnesljo- 
-jruviui

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu 
su katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
prisius mumis $1.00 tada gauna bile koki 
Seta Knygų Dykai.

Skaitykite“SAULE

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
If 10 010Kpaveikslėliais, 1.7 7 puslapi u, Preke 35c ® U S U y a V B h w D Boczkowskl-.Co. Mahanoy City, Pa. ,

PROGRAMOS
CIRKULORIUS
KONSTITUCiJES
BIZNIO LAISZKUS
VISOKIUS TIKIETUS
VISOKIUS KUPERTUS
SIENINIU KALENDORIUS
UŽPRASZYMUS IR T. T. T.

W. D. B0CZK0WSKI-C0.
MAHANOY CITY, PA.

pyCCKOE CJIOBO“
A CTaptiiiuyio n caiwyio pacnpocipaHeH-

“’Iff! a ZArfi 1. C Hyio b c. illrarax a b KaHaflt npo- 
rpeccMBHyio h BHbnapriiiHyio HapoflHyio rasety

r?
Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties

Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo

Sūnūs Palaidūnas

'^&Mes apmokame prisiimtimo kasztus.^^^

Szitaš pardavimas tik ant trumpo laiko!

D. BOCZKOWSKI-CO.,

BblkojIIT B Ilr.io lopitk, 
nOA PEfiAKLįlEfl JI. M. riACBOJlbCKArO 

npn yvaciin BLijaiotnnxca pyccttux, ytipanitciciix, nomcKiix n 
.’iniOBCKtix jnnepaiypiibix cm.

HepcfloBbi.ii cTaTbii noMl>maioTC« uait na pyccKOM, rat; n Ba 
MirjiiftcKOM: tiabjtax.

cPyccKoe CnoBO»e>KeflHeBHO naxoflUTca b 40000 pyccKnx, yupaiiH- 
1 ckhx ii nwibCKiix flomax.

RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street e New York, N. Y.

■------ DpooHbie nyMepa BbicbinaioTCfi desn/iarno------

‘'SAULES” Spaustuve yra 
geriausia intaisyta,turi viso 
kias maszinas elektriku va
romos, savo locnam name 
ir specialiszkus darbininkus 
del tekiu darbu. Darbas 
atliekamas greitai ir pigia. 
Prisiunskite savo darbus 
in musu spaustuve o busite 
visame užganėdintais.

SENO IR NAU 0 1NSTATYMO
Parasze.

Viskupas Motiejus Volonczauskas

Su 50 Paveikslais Preke 35cW. D. BOCZKOWSKI-CO
MAHANOY AND A ST., MAHANOY CITY, PA

t t

t
J



>>

Geo. Miller
ir Automobiliu Prietaisiu.

>>

KALNAI SZV. GABRIJELIAUS PAIMTI PER ITALUS, 
KURIE PER 20 DIENU BE PALIOVOS ATAKAVOJO 

AUSTRIJOKISZKAS POZICIJES.

Miss Natalije Camp, ameri koniszka mergaite, yra pirmuti 
nis ambulansinis dreiveris Rosijoj del Raudono Kryžiaus. Na
talije “runijo” automobiliu nuo 13 metu ir yra duktere Najor 
kinio inžinieriaus.

KUR BUNA?

* *** i^********************
Žinios Vietines

PUIKUS SKAITYMAI

SHENANDOAH, PA.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIŪS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
riglnus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Baigtus ir t. t.
520 W. Centre SU Mahanoy City, Fh.

Raszykite szendien!!! 
skite:

4 Istorijos, 105 puslapiu apie 
Ant kranto prapulties; Mistras 
ir krepesius; Kampelis duonos; 
Isz ko dideli ponai. - - 25c.

5 Istorijos, 77 puslapiu apie 
Grigorius kuris per 17 metu gy 
veno ant salos; Isz mirusio pri
sikėlė; Dorybe veda in laime; 
Debesėlis. - - - - 25c.

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIŪS

OFISOS VALANDOSi
Nog 9 ryte lig 8 vakare. 

Petnycziomis, 9 ryte lig 8 vakare. 
Nedeliomis nog 10 ryte lig 2 po-piet

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

A. C. NOVAK1USKAS 
:: Advokatas. ;• 

Cor. Main and Centre street
SHENANDOAH, Pi,

5 Istorijos, 137 puslapiu apie 
Kalnu gyventojus; Kaukazo 
belaisvis; Lozorius; Narsi 
mergina; Užvydus vyras. -25c

Hayo Liktarnes

Geriausias prie- 
telis szturmingam 
tamsam laike. 
Klauskite pardavė 
jo. Preke 50c ir 
(langiaus.

DAKTARAS LORENZ 
Vienaniinis Specialistas Pittshnrge.

VYRISZKU LIGŲ
Kuris kalba Lenkiszkai ir Rusiszkai

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

iszlalmeja provose už pažeidlma Kasi- 
klose Fabrikuose, GeležinkeluoBe, 
Laivose ir t. t.

B. S. YANKAUS
151 Nassau Stn NEW YORK, N. Y.

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

Rayo rampas
Del pilno užgini 

edinimo, visada 
naudokite RAYO 
lampas. Klau
skite pardavėjo. 
Preke - $1.90 ir... 
daugintis._____

EAGLE
BRAND 

CONEENSED 
MILK

Per 60 m. pasekmiirafl maistas kūdikiams. 
Raszykite o gauste pamokinimus apie 

kūdiki penėjimą.
Borden’s CondensedMilk Co., New York.

(“Saule”)

^SKAITYKITE! Kas pri- 
siuns mumis $1.00 tai gaus 5 
isz virsz-minetu Knygų, arba 
$1.25 vertes Knygų už $1.00.

ANT SHERIFFO

JOSEPH WYATT
Praszo juso balso ir in tėkmės.

ANT KONSELMONO
(Pirmam Vorde)

W. D BAGZKAUSKAS
Praszo juso kilso ir intekmes.

KLAJSKYTE rj

4 Istorijos, 19G puslapiu apie 
Urvą užkeikta; Panaszus; Lo- 
renas; Sermėga mužiko; Su 
kuom kas kariauja, nog L, 
dingsta. ----- 25c.

3 Istorijos, 112 puslapiu apie 
Nevaloje pas Maurus; Viesz 
kelio duobes; Karalaitis žmo
gus. ------ 25c.

— Paskutine sanvaite Sep
tembers menesio.

— Readingo kasiklos iszmo- 
l.ejo arti pustreczio milijono 
doleriu del darbininku.

— Laidotuves velionio Jono 
Baltaiczio atsibuvo panedelije 
ant kuriu dalybavo daug gimi
niu ir pažinstamu.

— p.p. J. Ancereviczius ir 
W. D. Baczkauckas sudeda 
szirdinga aeziu visiems savo 
prieteliams kurie už juos bal
savo ir pagialbejo laike nomi
nacijų praeita Sereda.

Kasiklos dirba gerai, bet 
nekui’ie lingynei valkiojosi po 
miestą jieszkodami kitokiu 
“džiabo.” Tokiems pritiktu 
v o k i szka s szn i pa vi mus.

— Vincas Dulskas dekavoja 
visiems tiems kurie už ji balsa
vo ir dar praszo jusu balso ir 
intekmes laike ateinaneziu rin
kimu.

— Miss Mary Conroy kuri 
pirmiaus turėjo užsiėmimą pas 
Kirchners skrybėlių Sztoru, da
bar pati uždėjo nauja moterų 
skrybėlių sztora ir turės dideli 
atidarima Utarninke ir Sere- 
doj. The Style Shop. 110 W. 
Centre' St.

— Puikus saliunas ant W. 
Mahanoy ulyczios, netoli Lietu 
viskos bažnyczios, geroj vietoj, 
parsiduoda nebrangiai. Atsi- 
szaukite in “Saules” ofisą, (tf.

tiese gyvenęs J. Szileika ir be
geriant, kai]) pasakojama, už 
kaž ka susikivirezijes ir susi- 
stumdes su saliuninku. Bet 
matydamas negalėsiąs jo in- 
veikti, jis greitai iszejo isz sa- 
liuno ir neužilgo vėl sugryžo; 
vedinas du savo draugus -— 
Stasi Jodeika ir Dominika 
Rauckena, gerai žinomus tos 
apielinkes pesztukus.

Tai buvo vėlai nakti. Jie in 
eje in saliuna, tuoj užnyko 
muszti saliuninka S. Adomaiti. 
Rauckenas nusitveręs kede, o 
Jodeika — hole, taip sumusze 
Stasi Adomaiti, kad tasai už ke 
turiu valandų pasimirė ligon- 
butyje.

Policija vakar visus tris 
aresztavo ir laiko juos kalėji
me be kaucijos.

Du Bois, Pa.— Czionais oras 
gražus kaip Liepos menesi, tik 
pora nedeliu adgal, szalna suga 
(lino daržoves, daug szitoj ap
linkinėje bledes padaryta, dar
bai mainose ir sazpose eina la-

— Iii • kariumenia insirasze 
Ignotas Marzevskis isz Gilber- 
tono, Jonas Visockis, Juozas 
Lemezevskis, Jonas Matukai- 
tis ir Juozas Mikonis isz Szena 
dorio.

— Martinas Juodeszkas, ku 
ris iszkeliavo in Mt. Clemens, 
M ieli., raszo buk yra sveikesnis 
ir neužilgio sugryž namo.

— Subato atsibuvo laidotu
ves 11 metu dukreles Jurgio 
Panlukonio isz Wm. Penu, su 
bąžnytiniems apeigoms Szv. 
Jurgi o bažnyczio je.

t. Adomas Navickas, 39 me
tu amžiaus, mirė Aslilando li- 
gonbuteje praeita petnyczia. 
Shenadorije pragyveno arti 20 
metu. Velionis paliko paežiu 
ir penkis vaikus, tris brolius ir 
viena sesere. Prigulėjo prie 
Szv. Povylo ir Stanislovo drau 
gyseziu. Laidotuves atsibuvo 
panedelio ryta su bažnytinėms 
apeigoms Szv. Jurgio bažny- 
czioje.
į ^1 V -i -------------------

Minersville, Pa.— Jurgis Bu 
za, likos suimtas per Steito pa- 
licije ir uždarytas Pottsville^ 
kalėjime už slekeriavima. Ka 
da jin pasžauke ant egzamino 
tai Buza nepasirodo, gaudamas 
szaltas kojas.

ri, žmonių visur trūksta, ežia ir 
ženotos moteriukes palike vai
kus eina in szapas ir tos gerai 
uždirba, po pora doleriu ir dau 
giaus ant dienos.

20-ta szito menesio isz Du- 
Bois’o iszvažiavo in vieta mo
kinimo “Camp Lee” apie 90 
jaunu Žalnierių (imtiniu) isz 
kuriu buvo visokiu, Lietuviai 
buvo penki ir visi ne ženoti. 
Žmonių prie stacijos tiek daug 
priėjo iszleisti jaunu kareiviu 
kad dar gal niekad ežia tiek 
daug žmonių nebuvo susirinkę 
kad visos .gatves buvo užsikim- 
sze, kad per pora valandų nei 
pereiti niekur nebuvo galima, 
buvo akyvas reginys.

■— Lioteviai gali gėrėtis savo 
dabartiniu Klebonu ir Bažnyt? 
1 e kuri per jo storone likosi la
bai dailiai iszdabinta ir Elek
tra suvesta, kad rodos ne ta vie 
ta ka pirma buvo, yra czionais 
ir Lietuviszku iszgamu kelioli
ka kurie iszsiunczia savo Agen 
ta nedeliomis in Bažnyczia o 
paskui kad tas pareina tai tei
raujas ka tokio kunigas per pa 
mokslą saite, tada susieję viso
kiais budais szaiposi. Toki ka 
pareje isz Bažnyczios visaip 
szneka ir szaiposi tai kad jeigu 
ne užsimoka savo mėnesines tai 
geriau tegul neina, ha geri Ka
talikai ant ju turi aki ir kada 
padarys geda tokiems kvailiu
kams, kad nei akiu ne galės pa 
rodyti. — G. M.

ANT KONSELMONO
(Pirmam Vorde)

JUOZAS ANGEREVICZIA
BALBERIS 

Praszo juso balso ir intekmes.

SAULE
PATOGUS AMBULAN SINIS DREIVERIS GERIAUSIA PIRKTI DABAR

Mano brolis Petras Sabas, 
pirmiaus gyveno Sugar Notch, 
dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsiszaukt ant adreso:

Thomas Sabas,
60 Mercier St., Detroit, Mich.

Mano draugas Juozas Bar- 
kauckas ir Antanas Bulevi- 
czius, abudu paeina isz Suval
kų gub., Gražyszku para., apie 
4 metai kaip Amerike, Bulevi- 
czius girdėjau gyveno Hudson, 
Pa. Meldžiu atsiszaukt ant 
adreso:

Jos. Gribauckas,
1210 Thompson Avė., 

Moundsville, W. Va.
« --------
Mano dede Silvestras Virszi- 

la, paeina isz Kauno gub., Ba
seinu pav., jeigu kas apie ji ži
no malonėkit praneszti.

Ona Virszila,
Fillmore Farms., 

Bennington, V’t.

Mano pus-brolis Simeonas 
Paziretskis, paeina isz Kauno 
gub., Eržvilko pav., Vaczgirio 
para., Pavidavaja kaimo, pir
miau gyveno Brooklyn, N. Y. 
dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsiszaukt ant adreso: (to 78.)

Wm. Gervilius,
5 Harlem St. Worcester, Mass.

NAUJOS KNYGOS
9 Istorijos, 122 puslapiu apie 

Kas yra Kristus; Priesz tei
sybe nekalbėk; Senas žmogus 
pavojuje; Namu sūdąs; Kara
tus čigonu; Istorija isz 1795m: 
Kvailas tikėjimas; Ne dora? 
ponas; Girtavimas - - 25c.

8 Istorijos, 141 puslapiu apie 
Grafas ir meszkininkas; Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu; 
Del moterių ir apie moteres; 
Aukso mįsles garsingu poetu ii 
rasztininku; Cigonka arba pa 
griebta ir velei atgauta mergių 
ke; Mano džiaugsmas; Diedas 
ir boba; Apleista naszlaite. 25c

7 Istorijos, 90 puslapiu, apie 
Ergelei pono Morkaus; Du ar 
keturi; Svietas Dvasiu; Iszrei- 
ksztas razbainikas; Žydai kai- 
mose; Nevydonas; Jurgis Skap 
tukas. ----- 25c.

8 Istorijos, 122 puslapiu apie 
Pranuko nelaimes; Audra; Ko
dėl neleido Baltraus in dangų; 
Bausme už szyksztuma; Mažo 
sziaucziaus dideli reikalai; Die 
nos kentejimo Nantoj; Netobu
las žmogus. - - - - 25c.

t
Gausite daugiaus užganedinimo isz gorezio, geresne 

szvesa isz kožnos tampos ir daugiaus szilumos isz pecziu- 
ko. Visas negrynumas kas buna priežastis dūmo, smarves 
ir apdegusio knato yra iszimtas isz aliegaus o visas geru
mas jame paliktas.

Apricz szilumos ir szviesumo, RAVOLIGHT ALIEJUS 
yra teipgi tinkamas del kitokiu naudojimu; kaip tai, iszva 
Įima maudyklų ir langu, szveitimas rakandu ir t. t.

Kada reikalausite kerosinos raskite sztora ant kurio 
pažimetas szitokis paraszas:

“ATLANTIC RAYOLIGHT OIL FOR SALE HERE”
Tada klauskite po vardu .Pardavėjas nei cento brangiaus 
ne ims negu už menkesni, bevardini gatunka.

THE ATLANTIC REFINING COMPANY
Philadelphia and Pittsburg

PERFECTION
Bedumini Aliejini Pecziukai

Bedtimini Aliejini Pecziukai,
Niekad nerūksta ir neisz- 

duoda smarves. Klauskite 
pardavėjo.
Preke .... - ....$4,50 lig $8.50...

Gal reikalausite Kuknin i Pecziu arba Hiteri ir dabar J
yra laikas pirkti. Geležis ir plienas eina brangm, bet mes 
turime 100 Pecziu, pirkti už senovės prekes, ir parduosi
me už senovės prekes. Kada vėl pirksime turėsime 
daugiaus mokėti, o ir jus turėsite tada brangiau mokėti.

Pirkite MODEL
CANOPY TOP arba
niu.. :: ::

KEYSTONE arba Enarnilavota
REAL APOLLO. Nesiranda Geres-GUINANS’ Mahanoy City, Mt. Carmel, 

Shenandoah.

Jangu dirbate tada 
galite ir czedyti!

Vieta kur dėti savo paezedžius yra in MERCHANTS 
BANKING TRUST CO., BANKA.

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

Banka bando ingyti prietelius per patarnavima savo 
kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti 
namus arba prigialbeti bizni j e. Yra tai reikalingiausia 
Banka jumis ir norėtu turėti jus už depositeri.

MERCHANTS BANKING TRUST CO 
MAHANOY CITY, FA. 

—DIREKTORIAI—
D M. Graliam, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Oinnan, Treas. * 
J. H. Garrahan. Attorney W.F. Ryukewicz A. Danisewicz M. Gavula

P. C. F.nton T. G. Hornsby

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
262 puslapiu- Preke 35c. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.

Slaptybe Antgrabio”

Pirkite Automobiliu Prietaisas 
...Pas...

O. MILLERI
Ka tik aplaikeme daugybe visokiu prietaisu del 

Automobiliu, teipgi Guminiu Ratu. Parduodame 
“AJAX” Guminius Ratus gvarantvti ant 5,000 raibu.

Turime visokiu prietaisu del “FORD"’ Automo
biliu irkitokiu Automobiliu. Parduodame “DIXIE” 
Guminius Ratus del “FORD” Automobiliu kurie 
parsiduoda visur po $12.00 pas mumis pirkaite už 
$9.25. Ateikite pamatyti visokiu prietaisu irinran- 
kiu. Ar pi rksite nepirksi te, bet visgi esite užpraszyti 
ateiti in musu sztora.

Ziegorninkas pardavėjas

113 W. Centre St, Mahanoy City, Pa

Capitol Stock $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu. Procentą pridedain prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres. — F. NOOYAK.Vice-Pres.

W. KOHLER, Casliier
Bankas atydarytas 9 ryto lig 8 popiet, 

Subatomis, 9 ryte lig 12.

W. TRASKAUSKAS
_ttRABOEIUS_.

Chicago.— Slaptoji palieija 
užklupo narna prie 1685 Mil
waukee Ave. ir aresztavo 5 lie
tuvius: Joną Ripkevicziu, Joną 
Nedukida, A. Juszka, A. Her 
manna ir Joną Katilių už loszi- 
ma kortomis isz pinigu. Pa
siėmė ir ant stalo rastus jau su 
dėtus $6.00.

Detektivai in ju butą ant anl 
ro augszto insigave per langa.

— Užvakar vakare in lietu
vio Stasio Adomaiczio saliuna, 
1921 W. North Ave., užėjo neto

Vaidelota, apraszimas isz 
pirmutines puses szimtmeczio. 
iszimta isz Lietuvlszku užliekn 
parodo kaip senoviszkos lai
kose Lietuviai gyveno, puiki 
apisaka su paveikslais. - - 25c.

Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime Knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Gali
te pirkti kiek norite. Visos 
Knygos yra geros ir kožnam 
patiks 
Adres;

W. D. BOOZKOWSKI-CO., 
Mahanoy City, Pa.
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