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mISZ AMEIRKOSm

Milžiniszki užkalbinimai del 
kareiviu.

Washington, D. C. — Tomis 
dienomis valdže’ iszsunte kon
traktus ant padirbimo karei
viams: 1,050,000 apatiniu kel
nių; skepefaieziu 60,000 tuzi
nu; czeveriku 7,000,000 poru; 
paneziaku 1,200,000 poru; ab- 
rusu 200,000; apatiniu marszki 
niu 700,000; ir kitokiu reikalin 
gu daigiu.

Rusiszka kamisije užkalbino 
del savo kariumenes teip-gi 1,- 
500,000 poru czeveriku ir ežeba 
tu vertes $7,500,000. Isz viso 
užkalbinta czionais suvirszum 
8,400,000 poru czeveriku. Nėr 
ko stebėtis, jog žmonis turi 
sziandien mokėti po 9 r 15 do
leriu už pora czeveriku.

Amerikos Transportas 
Antilles-Torpeduotas.

Vokieeziai Paskandino Amerikoniszka 
J-aiva “Antilles” Kuris Plauke isz 
! Francijos.1 70 Amerikonu Pražuvo

Washington, I). C.— Ainerikoniszkas transportinis laivas 
"‘Antilles” likos paskandytas per vokiszka submarina praei
ta sereda, plaukent isz Francijos in New Yorka. SeptynėS- 
deszimts Amerikonu pražuvo — terp kuriu radosi kareiviai. 
Ižgialbeta 67 kareiviai.

Tokia tai žinia aplaike valdžia praeita subata nuo admi
rolo Sims. Laivas nuskendo in penkes miliutas po torpedavi 
mui. Pravardes pražuvusiu da yra nežinomos, pakol suraszo 
neaplaikys isz Iiancijos. < ....

Priėmė paezios'pravarde.
New York.— Murray Cohen, 

studentas isz Columbia univer
siteto apsivedė su paima Hele
na Berneys, bet priesz vineze- 
vonia turėjo priimti pravarde 
savo paezios o savo iszsižadeti. 
ant visados. Mat paezios szei- 
myna nenorėjo idant pravarde 
Berneyju dingtų. Žinoma ne 
už dyka tasai lepsze periname 
stiyo pravarde, nes už tai aplai
ke arti milijoną doleriu paso- 
go.

Kiek suvalgo kareiviai, maisto 
ant dienos.

Washintgon, D. C.— Karei
viai naujos milijonines armijos

GYVENTOJAI SALONIKOS APLEIDINEJE SAVO GYVENIMUS,/ TEN AIS SUDEGE DAUG NAMU O 10,000 ŽMO
NIŲ PASILIKO BE PASTOGES.

Valgindami kendes, jieszkoky- 
te deimantinio žiedo.

San Francisco, Cal.— Kada

lialliiiiam saldumynu fabrike, 
nuslydo nuo josios' pirszto dei
mantinis žiedas vertes 250 do
leriu. Mergina neapsižiurejo

Zeppelinai užmusze deszimts ypatų Pernan.
Petrograd.— Zeppelinai užklupo ant inlunkes Rygos ir 

Finlandijos, numesdami daug bombų ant miesto Pernan, už- 
muszdaini deszimts ypatų, o sužeido 38 maž daugiau.

dalis Ameriko, kas dien surei- 
kalauna apie pustreczio tuks- 
tanezio tavoriniu trukiu mais
to. . Kožnas kareivis aplaiko 
ant dienos apie penkis svarus 
maisto. Teip pranesza karisz-

tus miestus. Todėl, jeigu vai-1 
gysit kendes teminkyt gerai ar 
nerasit josią deimantinio žiedo.

Maistas atpigo, ypatingai 
kiauliena.

menes reikale suvartoja teip 
dideli skaitlį trukiu ir vagonu, 
kad sunku pristatyti maista ir 
kitokius reikalingus dalykus 
del civiliszku ypatų.

Vokiszki submarinai ketina už
klupti ant amerikoniszku 

pakraszcziu.
Washington, D. C.—■ Aplan

kyti telegramai isz Londono 
skelbia, buk vokieeziai neužil- 
gio pradės užklupinet ameriko- 
niszkus pakraszczius At’lantiko 
Kanados ir kubaniszku salų. 
Užmanymas vokiecziu yra 
skandyti visokius laivus kurie 
tik gabena koki nors tavora del" 
allijentu. Amerikonai ant pa 
sveikinimo vokiszku submari
nu yra gerai pasirengia.
Atejviai perka daug Liberty

Bondu. •
Springfield, Mass.— Darbi

ninkai dirbanti Fiske Rubber 
Company, Chicopee Falls, ku
riu ten randasi suvirszum pen
ki tukstanczįai pirko laisves 
bondsu Liberty Bonds už 178 
tukstanezius doleriu. Tarp 
pirkiku randasi Lietuvei, Len
kai, Rusai, Graikai ir kitos tau 
tos. Kaip rodos prie pabaigos 
tasai skaitlius daejs lyg 400 
tukstaneziu doleriu. Nekuria 
pirko bo'ndus ant iszmokesczio 
o daugelis užmokėjo viską.

ženklyvai pradeda atpigt o ypa 
tingai kiauliena kuri nupuolė 
$2.30 ant baczkos, o kailiukai 
ant $1.05 ant baczkos.

Augintojai kiaulių turi dau
giau ant ranku, ne kaip žmonis 
sau mislino o kad dabar komai 
teip-gi atpigo todėl ir mesute 
nupuls ženklyvai.

iszszoko isz automobiliaus bai
se! pasižeisdamos, o kaip glr- 
(Jet-tai viena isz juju randasi la 

... hai pavojingam padėjime. Am. '
-(Miliu

mi in darba, užtiko merginas:: 
gulinczes prie kelio, davė žinia 
iii priglauda ir atgabentos in Ii 
gonbuti.

Merginu pravardes yra: 
Julia Juszinskiute isz Shenan
doah ir Katre Lukszaite isz 
Mahanoy City kuri daugiausia 
pasižeido.

Automobilistu jieszko Steiti- 
ne palicije ir tykisi juosius ne-; 
užilgio suimti.

Kada merginos susipras ir 
paliaus tyketi tokiems raka- 
liems, kurie užpraszo jiaises 
ant pasivažinėjimo?

AKYVOS ŽINUTES.

Glecerina iszrado 1779 mi

Duktė užmusze tęva už bjauru *r ')UV0 tada žinomas kaipo

pa.7ĮW<iimo.
I’etrograda:i?=^"Ncveizint vi

su nepasisekimu kares frunte 
ir besitesiancžiii suirueziu sza
lies viduryj, laisves paskolos 
kompanija pradėta Balandžio 
mėnesyj, turi1 pasisekimo. Iki 
sziol jau surinkta virsz keturi 
iniliardai rubliu būtent — 4,- 
045,000,000. fe.

ka, kurie stovėjo ant visokiu 
i stacijų .suvirszum metus laiko, 

: r nes nebuvo kam apie juosius 
.rujiiiitis ir siunsti ant i.szgabe- 
iui/ijIJvbl • ir ;.m ijosl 
bar tvarka užvesta visame nuo 
kada Amerikonai paėmė gelež 
kelius po savo apgloba.

“saldus mateli jotas isztrauk- 
tas isz tauku.”

* Pirmutini karuti padirbo 
geometras Blaise Pascal, kuris 
gyveno mete 1023.

* Fablus, rimiszkas moky
tojas užduso nuo prariymo osz- 
kos plauko.

* Mete 1917 Amerikonai su 
naudojo szilko už $156,000,000. 
Pargabenta isz kitur tame me
te 38,869,500 svaru.

* Rusiszkas aviatorius in lai 
ka 10 valandų perleke per kam 
kaziszkus kalnus isz Tifliso in 
Vladykaukaza, be jokio sutruk 
dimo.

* Pietinuosia yalstijosa 
Amerike, surinkta szimet 70,- 
000,000 buszeliu pinacu isz ku
riu dirba aliva.

* Miczigano fabrikantai su- 
ro padirbo szimet 6,000,000 sva 
ru daugiau kaip praeita meta.

* Kanada iszsiunte del alli- 
rakalei nesustojo ir važiavo to- jentu 1917 mete suvirszum 207, 
liaus su tuom tikslu kad gale-1000,000 svaru kiaulenos. Me
tu merginas subjaurint. Mer- te 1916 iszsiunte 144 milijonus 
ginos supratę juju nuomones, svaru.

pasielgimą.
Kalamazoo, Mieli.— Alivije 

Karlson, 24 metu amžiaus, nu- 
szove savo tęva su karabinu. 
Už savo pasielgimą visai nesi
gaili, nes džiaugėsi, jog iszva 1- 
nino savo motina nuo nelaisvės 
ir bjaurio pasielgimo savo tė
vo, kuris kas diena motina mu- 
sze, o sunu ir jiaja iszvare isz 
namu uždarbiauti ant savo už
silaikymo. Mergina likos už
daryta kalėjime.
Dvi lietuvaites sužeistos isz- 
szokdamos isz automobiliaus.
Schuylkill Haven, Pa.— Ka

da dvi dažiuretojos ligoniu ėjo 
isz Schuylkill Haven in priglau 
da, sutiko automobiliu su j 
dviems vyrais kurie paragino 
merginas ant pasivažinėjimo. 
Merginos priėmė užkvietima, 
manydamos, jog jiaises nuvež 
tiesiog in priglauda, bet tieje

ISZMINTINGAS ajriszis.

Laike paskutinios nepasek- 
mingos ajriszines revoliucijos, 
likos daug ypatų aresztavotu 
prigulineziu prie revoliucijonie 
riti draugavęs “Sinn Feiners,” 
o terp tuju viena varginga far- 
meri.

Anarkije Rosijoj stebėtinai 
platinasi.

Petrogradas;—Anarkije bal
sei pradėjo platintis po Rosije 
o ypatingai Jaukiniszki pasikė
limai aplinkinesia Mokiloyo ir 
Saratovos giibernijosia. Kar- 
kove suaresztavota penkesde- 
szimts vadu Kurske panaszus
padėjimas. Verenosze isz prie į 
žasties girtuoklystes pakilo 
milžiniszki sumiszimai. Maisz 
tininkai Nuardė geležinkeli 
terp Taszljentu, Turkestano ir 
Petrogrado.

Petrograde padėjimas tru
puti malsijesnis, palieję fenais 
jieszko $8,000 prasižengėliu. 
Visokios s^ulernes, paleistuviu j 
urvos ir 1.1, platinasi po mies 
ta stebėtinai. Nelaimes ant 
ulycziu platinasi kas dien, žmo 
urs važiuoje pasiutiszkai ant 
ulycziu susidurdami su trukeis 
ir automobileis. Žodžiu, nie
kas netemina ne nedboje kaip 
gyvena ir elgesi, — visur sumi
szimai didžiausi.

Būdamas už sztangu, aplaike 
nuo savo paezios gromata, ku
rioje rasze, buk nereikalingi in 
simaisze in surasza, o jieje da
liai' su vaikais turi ant savo ne
didelius fanuos sunkei dirbti ir 
badauti.

Amerikonai pagerina rusiszkus 
geležinkelius.

Petrograd. — Susikuopini- 
inas visokiu tavoru ant stoties 
Vladvostoko, jau ženklyvai su
simažino, aeziu stengimams 
amerikoniszku žinunu apie ve
dima geležkeliu, po vadovysta 
Stevensono. Jau likos iszsiuns- 
ta suvirszum tris tukstanezei 
visokiu vagonu in Vladivosto-

Austrijokiszkas regimentas pasidavė in rankas Rumunu.
Petrogradas.—- Visas austrijokiszkas regimentas su afi- ’ 

cieriais ir ginklais pasidavė in rankas Rumunu prie rusiszko 
rumuniszko rubežiaus. Visas regimentas susidėjo isz vienu 
mahometoniszku Serbu isz Bosnijos. Pulkauninkas kalbėjo, 
buk visi paeina isz Juguslavo ir pasidavė gervaliai idant in- 
žengti in juguslaviszka legioną kuris tvėrėsi isz Serbu arini-.

Rusai apleido Revalu, — flota užkimszta. — Sostapylia per
kels in Moskva.

Petrogradas.— Rusai apleido Revglu, laivines pristova. 
‘Pu vok isz k i lorp'7<lįjjj.a i likos naskand*. lais Aloosi^ siispaudo.įe 
per mines: V okiecziai paėmė tenas 5,p00 rusu in nelaisvia.

Rusai dabar.pasiręngineje ant apleidimo sostapyles Pet
rogrado, o perkels in Moskva. Matyt,.jog Petrograde masko- 
lams per karszta, .jeigu rengėsi urnai persikelt in Mosjrva.

Anglikai bombardavo belgiszka pakraszti.
Belinas.— Belgiszkas pristovinis miestas Ostendas, kuria

me guli daug vokiszku submarinu likos bombarduotas nuo 
szalies mariu per angliszka flota. Daug namu sugriautu ir 
j ladaryta blcdes.

Paryžius.— Prancūzai atspyre visus atakus vokiecziu 
ant lauko Cornilletto, Reiinse, ant abieju szaliu upes Mense ir 
Verduno aplinkinėje Prancūzai paėmė daugybe in nelaisvia.

Vokieeziai vela norėjo draugaut su rusais. — Flota traukėsi 
toliau.

Petrograd.— Ant visu rusiszku fruntu musziai eina be pa
liovos. Vokieeziai vela norėjo draugaut su rusais aplinkine-, 
je Naroczo ant rumuniszko frunto, liet likos prisakyta nuo vir 
szininku, jeigu katrie su vokiecziais draugautu, tai kiti karei
viai gali in tokius szauti. K ,į-i

Rusu flota Rygoje traukėsi szaliu
jiaja isz visu pusiu ir negales iszbegti. Padėjimas yra pavo
jingas del Rusu ir jeigu žmonis greitai
jaus tai Rosije balsei nukentės už savo neapsižiurejima.

Vokieeziai užkiinszo

Ajrisziui inpuole giliuknin- 
ga niislis in galva ir nutarė atsi 
lygyt ant angliku. Atrasze 
moterei gromata idant pasam- 
dyt savo kaimyną Maika Sulli- 
waną kad iszartu visa lauka. 
Bet turi jin perserget isz kalno, 
idant ne artu gilei, nes ginklai 
ir amunicije randasi užkasta 
ant lauko ir sode Kaip ajri
szis pamisimo, teip ir atsitiko, 

j Valdžia gromata sulaikė ir 
perskaitė, nusiuntė ant ajri: zio 
fanuos daugybe palicijos su pa 
liepimu idant jieszkotu ant vi
so lauko ir sode amunicijos ir 
ginklu kuriuos pasikeleliai fe
nais paslėpė. Pabare ir kasė, 
bet ginklu ir amunicijos nesu
rado, nes žinoma juju ten nebu 
vo Palicije dasiprato jog ajri 
szis isz juju szandijo ir iszva- 
žiavo bę nieko.

Kitoje gromittoje motere ra
sze pas savo vyra, buk palicije 

Į jai suarė visa lauka ir soda ir 
stebėtina, jog už savo darba ne 
paėmė ne szilįngio.

nesupras tojo pavo-

Vokieeziai neteko 8,250,000 kareiviu.
Amsterdam.— Tūlas korespondentas laikraszczio “Vijd” 

apraszineja, buk mate surasza visu sužeistu, užmusztu, paira 
tu in nelaisvia ir dingusiu vokiszku kareiviu kuriu pravardes 
buvo suraszytas 32 dideliuosia knygosia susidedanezios isz 
22,000 lapu. Tasai suraszas prasideda nuo Augusto 1914 lyg 
Sept. 1917. Korespondentas apskaito, buk mažiausia tosia 
knygosia randasi 8,250,000 pravardžių.

Vokieeziai bombardavo Raudono Kryžiaus ligonbutia.
Jarsy, Rumunije.— Miestas Galacz, prie upes Danubes li

kos bombarduotas per vokieczius. Ligonbute sunaikinta, 
kurioje radosi 600 ligoniu rumuniszku, kuriuos dažiurejo ligo 
nius ir kuningu; 48 bombos pataikė ligonbutia kuri sugriuvo. 
Daug ligoniu likos užmuszta.

Sukylimas austrijokiszku laivoriu prieszais nedora pasielgimą 
vokiecziu.

London. — Austro-Vengriszko Įlotoje pakilo sukylimas 
prieszais vokieczius, kure nežmoniszkai pasielgdavo su jeis ir 
juosius visaip paniekinėjo, o teip-gi prieszais savo perdetinius 
kurie nedavinėjo jiems užtektinai maisto. Abieju szaliu aficie 
riai teip-gi dalybavo tame sukylime ir keliolika isz juju pražu
vo. Polajui radosi stotis vokiszku submarinu, kurie skandino 
laivus ant Andriatiku mariu, nes po tam nesupratimui vpkie- 
cziai turėjo isz tęnais trauktis kitur, nes austrijokai butu visus 
paskandinia isz piktumo. Pretelyste terp Austrijos ir Vokie
tijos yra teip isztempta, jog Striūnos gali trukti bile diena ir 
Austrije atsikratys nuo Viluko.



Kas Girdei
Apie nepaprasta drąsumą tu 

lo angliszko daktaro paduoda 
sekant is telegramas:

Paskuti ui uosia musziosia 
Flahdruosia, artimoje Poelea- 
pelle,' vokiecziai be pasilsio 
szaude in dažiuretojus ligoniu, 
kure surinkinejo sužeistus ka
reivius nuo kariszko lauko. 
Kokis tai daktaras matydamas 
ta,ji barbariszkuma vokiecziu 
ir puolancziuš savo draugus 
nuo vokiszku kiliku, pagriebė 
Raudono Kryžiaus vėliava ir 
pats vienas nusidavė prie vo
kiszku apkasu; atsistojas prie 
vokiecziu iszvadino juosius ju
ju kalboje, jog “tik kiaulės 

' szauna iii dažiuretojus ligo
niu.” Iszvadino juos didžiau
siais barbarais ir nėdoreleis, po 
tam atsigryžias užpakaliu da- 
ejo giliukningai prie sa-viszkiu. 
Vokiecziai tuom pasielgimu 
daktaro teip nusistebėjo, jog 

.nepaleido he vieno szuvio in 
daktara ir neprakalbėjo ne žo- 
delio. — Jau tas, tai privalo ajr 
laikyti medali už savo narsu
mą. '

jus leidinius isz “Tėvynės” re
dakcijos: 1) Darbininku padė
jimas Amerikoje; 2) Namu ir 
ypatos hygiena; 3) Isz Lietu
vos histori jos; 4) Apdrauda ir 
paszelpa; 5) Aprūpink save; 6) 
Penkiolka taisyklių sveikatos 
užlaikymui; 7) Apsisaugok 
kad panasziai neatsitiktu. Ad
resą voky te : “ Tėvynė, ’ ’ 307,
W. 30-th St. New York.

Rooseveltas užklausė ameri- 
i • i J ■ t

kpniszkos valdžios, kodėl mes 
nęiszszaukiame kares prieszais 
Austrije ir Turkije kuri pri- 
gialbsti kaizeriui su ginklais ir 
kareiviais kurie užmuszineje 
musu kareivius ir yra prie
szais musu draugus-allijentus. 
Jeigu mes paskoliname pinin
gus Italijai kuri kariauje prie
szais Austrija ir Vokietija, del 
ko gyvename sutaikoje sn 
tuom priėszu? Yra tai svar
bus klausymas ir gyventojai 
Suvienytųjų Valstijų spyrėsi 
nuo rando užganedinunėzio isz 
riszimo tosios slaptybes.—Teip 
jau lakas ta ji klausymu iszrisž- 
ti ir padaryti gala ar szeip ar 
teip

. Ant daugelio praszymu idant 
sujeszkotumem gimines užim
toje Lietuvoje per vokiecziu?, 
.tai atsakome, jog tebyriam lai
ke jokiu budu negalima susi- 
neszti su Lietuva ir sujieszkoti 
giminiu. Raszeme visur kur 
tik galima buvo, dažinoti ai
tas yra galiniu daigtu. Isz vi
sur aplaikeme atsakymus, jog 
susineszimas su Lietuva yra ne 
galimu daigtu ir turime laukti, 
pakol padėjimas tenais truputi 
apsimalszys, o tada gal groma- 
tos ir Įiajieszkojimai giminiu 
bus lengvesnis.- —- Tuom kart 
turėkite kantrybių.

Tūlas Lietuvis isz Brookly- 
no, N. Y. kurio pravarde yra 

• neižduodama iszrado nauja po
vandenini laiveli (submarina,) 
su kurio galima bus plaukti 
per mares ir skandyti prie$zu 
laivus. Svarbumas to iszrhdi 
mo tame, kad anot iszradejo. žo 
džiit: “tas submarinas pasine

■ ■ riant nereikalauja jokios me- 
: džegos.” Nesenei buvo daro-

.1; mi baudimai ant upes Maine. 
: -Laivelis’ buvo pasine'rias tris 

valandas ir nuplaukė 30 myliu
- I o I ūmo. Ž.odž iu■, band ima i bu-

■ v o kamiopasekmiugiausi.
■sbo, . e. . ' u-----i---- ■

Pl ezdentas pažeriklno A. M. 
; Palmeri isz Stroudsburg, Pa., 

dažiuretoju atejviu turtu, arba 
kitaip'sakant, -tasai virszinin- 
kas gali konfiskuot visa turtą

■ ir piningus bankuosia tuju atej 
virt su kuriu tauta Amerika? 
kariauna. Visus užgriebtus 
piningus gali paversti ant pir
kimo Libert y Bondu.

Pastaruoju laiku isz Vokieti
jos iszeina tokios žinios, kad 
allijentai džiaugėsi, jog neuž- 
ilgio Vokietija gales būti pri
versta praszyti taikos.

Nepersenei Vokietijos laivy
ne jūreiviai šukele maiszta. Su 
miszimai iszkilo ir armijoje, 
bet ne taip svarbus, kaip laivy
ne. Kaizeris, atvykęs iii sumi- 
szimu vietas, insake suszaudyti 
kiekviena septinta žmogų isz 
niaisztininku tarpo, bet Michae 
lis su tokiu kaizerio insakymu 
nesutiko.

Be to, Bulgarijos valdžia be 
juoku rėikalauja, kad Vokieti
ja taikytasi. Isz visu pusiu 
tik ir kalbama apie taika, —- 
tad nėra abejones, kad ji gali 
invykti taip greitai ir netikėtai 
kaip netikėtai iszkilo kare.

Vokietija, pasirūpinusi 
pirm kares tuo, kad kare sukė
lus, rūpinsis ir, žinoma, jau rū
pinasi, kad taika pasitikus kuo 
geriausiose sau aplinkybėse. 
Nėra abejones, kad taikos tary 
bose turės būti riszamas klau
symas ir Lietuvos su Latvija, 
tuo labiau, kad dabar jau bela
kiau, kad beveik visa Lietuva 
ir Latvija yra vokiecziu užim
ta. Tai-gi Dro. J. Szliupo skel 
biamoji Lietuviu Latviu res
publika sziandien nebera nei 
svajone, nei pasaka, kaip pir
ma to kaikuriu buvo manoma, 
-bet jau realis dalykas. ■

Latviai, kaip girdėjome isz 
Dro. Szliupo laiszku, tilpusiu 
“Tevyneje,” ne tik nesikrato 
priesz pasiulyma susijungti su 
lietuviais, bet dar-gi ji malo
niai priėmė ir rimtai svarstė. 
Gal būti, kad toki, valstybine 
tvarka neinvyks ant sykio; gal 
didžiules kaimynu valstybes 
prieszinsis musu reikalavi
mams, bet, reikalavimams kar
ta jau iszkilus, jie nebebus už
slopinti. Neinsikunijus musu 
troszkimams dabar, jie liks mu 
su ir musu broliu latviu atei
ties idealu, už kuri kovosime. 
Musm karta jau pabudus ir su
sitarus su kaimynais-latviais, 
niekas nebeinstengs sustabdyti 
žengimo pirmyn!...

Klausyem Alzas-Lhtaringi- 
jos, kurios paliuosavima Fran
ci ja su Anglija deda beveik pa
matau taikos, Vokietija, kaip 
girdėti, jau turi sudariusi pla
nus apskelbti Alzas-Lotaringi- 
ja, neprigulminga monarchija. 
Tai jap žingsnis pirmyn — iki 
Įsziol Vokietija nenorėjo nei 
klausyti apie atsiskyrimą su ta 
provincija. In augsžtesnieji 
Vokietijos valdininkai jau ne 
vienur iszsireiszkia, kad Vokie 
tija nebegalinti laimėti kares. 
Jei prie to prisipažinsta, — tai, 
vadinasi, galima tiketies grei
tos taikos.

SAULE

—Special Photograph N. Y. H. Service

AUSTRIJOS NELAISVEI SUIMTI PER ITALUS MUSZIJE PRIE BAMSIZZO. MATYT 
JOG NEKURIE NELAISVEI YRA UŽGANĖDINTI ISZ SAVO PADĖJIMO.

vergijos in laisva Lietuva, ir tu 
turėk vilti tiktai manyje.

2. Nejieszkok Lietuvai pagel 
bos ten, kur jos negalima rasti.

3. Atmink apie dvasini skur-į 
da savo broliu Lietuvoje.

4. Mylel< savo gimtini krasz- 
ta.

ū. Neleisk isznykti vaisiams i 
tavo tėvynainiu darbu.

6. Remk savus ir savo Tėvy
nės reikalus.

7. Atiduok savo Tėvynei ta, 
l<įi ji tau davė — szi.rdi. ,

8. Prigelbek dirbantiems Tė
vynes labui.

9. Klgkis taip, kad nebūtu 
skriauda Tėvynei.

10. Delei labo savo Tėvynės 
aukauk deszimtine, ar kiek tik 
iszsigali ir ragink kitus tai pa
daryti, o kuomet musu J’evyne 
iszgaus liuosybe — garbe bus 
taii, tavo vaikams ir visai mu
su giminei per amžių amžius.

R. A.

Daugelis skaitytoju rugoje, 
buk neaplaiko laikraszczio in 
laika. Priežastis tame yra ta, 
jbg visi trukei yra susivelinia 
o ypatingai pacztinei, nes turi 
duoti pirmybia del trukiu ga- 
benanezius kareivius ir karisz- 
ka materijola. Todėl skaity
tojai lai ant mus nerugoje, nes 
tame ne musu kalte, nes ‘ ‘ Sau
le” iszeina regulariszkai be jo
kio sutrukdimo ne isz musu 
kaltes. Atsiminkyte, jog tai 
kariszki laikai!

Aplaikeme sekanczius nau

Prezidentas Wilson tam tik
ra proklamacija, paskyrė 24 d. 
Spalio kaipo Laisves Diena 
(Liberty Day,) kad ta visa die
na butu paszvesta rinkimui pi
ningu antrajai Laisves Pasko
lai. Ta diena visi valdininkai 
bus paliuosuoti isz darbo nuo 
12 valandos pusiaudienyje.

Deszimts Lietuvos neprigulmy- 
bes Fondo prisakymu.

1. Asz (LNF.) esmi žvaigžde 
kuri tave iszves isz dvasines

KUR BUNA?
Alano tris broliai Stasys, Juo 

zas, ir Vincas Guravicziai, ir 
dvi sesers Marijona, ir Ona pi r 
miau gyveno Sliėnandoah ir 
Mt. Carmel. Paeina isz Suval
kų guh., J anavo gini no, Kalva
rijos para., Mikalaukos kaimo. 
Malonėkit atsiszauk.t ant adre
so:

Geo. Kuraitis,-
3261 S Halsted St.,

Chicago, Hl.

“SAULE”
Skaitykite

. v PUIKUS ABROZAS.MOTINĖLĖ RUSISZKOS REVOLIUCIJOS.

Iszradejei

Kayo Liktąrnes

Geriausias pric- 
telis sztunni'ngain 
tamsam laike. 
Klauskite pardavė 
jo. Preke 50c ir 
(langiaus. -

Moteres ir merginos ne- 
ant užpakalio “buse-

JlavO J.ainpas
Dc.1 pilno užgan 

edinimo, visada 
naudokite KAYO 
lampas. Klau
skite pardavėjo. 
Preke - $1.90 ir.. 
(langiaus.

Norite gaut Patentą ant Jus išzradimu 
trumpam laike ir ji parduoto? Raškykite 
•pirma pas mumis reikalaudami patarimu 

kurios suteikiam DYKAI ir knygute “VADOVA ISŽllADEjAMS” iszsiūSime.i 
Musu rasžtiniczia yra 256 Broadway NCw Yorko mieste kuriame yra milijo
nai gyventoju Ir didžiausia kupezista, kur patentą geriausia yra galima par
duoto. Rasžykilfe Lietuviszkai reikalaudami knygutes ir musu gvarancijos.

A.HERICAX bl’ROPEAA' l’A'i’EYT OI-TICES (S E) 
Barrister Bldg. YVASIIINGTOA', D. C.

siszkos revoliucijos Katriila Breszkovskaja už josios nuolati
ni pasidarbavimu ant isžliuosavimo Bosijo? isz po jungo na- 
liaikos. Paveikslas likos nutrauktas per korespondentą. Her 
mana Bernstein isz New York Herald.

AR ŽINOTE, JOG 20 METU ’ ži uot ant paežio iii miestus.
ADGAL. ! — SIilgines aplaikydavo pt

______ ‘$1.50 ant sanvaites.
— Buvo tviukszmingi “džit 

lajai.”
'— Nebuvo elektrikiniu “mi

lūs.”
— Operacijos buvo mažai ži 

nomas fėrp žmonių.
— Niekam in galva neatėjo 

užmuszinet muses.
— Niekas neturėjo , J • ■ k'-”saitis.
— Niekas nenesziojo 

czeverikus.
— Smetona kasztavo lik pen 

ki centai paintas.
— Niekas negirdejo apie tin 

lizzie — automobiliu.
— Daktarai norėjo matyti 

tada ligonio liežuvi.
i — Apgarsinimai neskelbė

pende-

baltus

— Norėdamas ižgirsti fono
grafą, turėjai insikiszt gumi
nes'paipukes in ausis.

—- Sutikimas vieszpatavo 
kanuodidžiausės terp Lietuviu 
kunigu, žmonių ir 1.1.

—- rrada nesirado krepszel- 
ninku ant.
vos.”

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

d i r-

| — Niekas nesirūpino kiek 
Ikasztuoje galonas gazolino.
I l,1arineriai turėjo atva-

SKAITYKITE “SAULE”

SK ATTIKITE “ŠAUTA"

Szitas puikus abrozas ka tik buvo padirbtas, ir yra vie. 
nas isz puikiausiu abrozu kuris da likos kada iszleistas. D:. 
durnas abrozo yra 22 x 35 coliu. Abrozas perstatų poterius 
“Teve Musu,” ir turėtu rastis kiekvieno kataliko namuose. 
Szitas dailus paveikslas .bus neužilgio pabaigtas bet galimu 
dabar užsisakyti. Preke $1.50 su nusiuntimu. Galima teip- 
gi gauti su Lenkiszkais ir Rusiszkais paraszais.

■zkauskas - Co.
Mahanoy City, Pa.

..-'T.'-.

Naudokite Rawlic?ht
Gausite daugiaus užganedinimo isz goręzio, geresne 

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

Apricz szilumos ir szviesumo, BAYOLIGHT ALIEJUS ' 
yra teipgi tinkamas del kitokiu naudojimu; kaip tai, iszva 
Įima maudyklų ir langu, sžveitimas rakandu ir t. t.

Kada reikalausite kerosinos raskite sztora ant kurio 
pažiinetas szitokis paraszas:

“ATLANTIC IIAYOLIGHT OIL 1’011 SALE MERE”
Tada klauskite po vardu .Pardavėjas nei cento branginus 
ne ims negu už menkesni, bevardini gatunka.

THE ATLANTIC REFINING COMPANY
Philadelphia and Pittsburg 

PERFECTION _
Bedumini Aliejini Pecziukai

Bedumini Aliejini Pecziukai.
Niekad nerūksią ii- neisz- 

duoda smarves. Klauskite 
pardavėjo.

... $L50 lig $8.50.....

“VAIDELOTA”
Apysaka isz 

Lietuviu Senovės Gyvenimo 
su Paveikslėliais

..*1

177 puslapiu. 6x9 coliu dydumo. Preke 35c

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



j SAULE

Senovės Istorija

17. Julius Cezaras.
Pagalinus atsirado Rymo 

valstybėje vyras, kuris galuti
nai panaikino valstybes netvar 
ka. Sziuo garbinguoju vyru 
buvo Julius Cezaras.

Kadangi Julius buvo Mari
jaus gimine, tai ji eme perse
kioti Sula. Cezaras jaunas die 
nas turėjo praleisti kitose szaly 
,se, kur taipogi iszejo didelius 
mokslus.

C ryžos Ryman Cezaras žmo
nių buvo kibai karsztai priim
tas ir paszauktas augsztosna 
valdžios vietosna.

'Larp žmonių Cezaras tuojau 
pragarsėjo, kaipo geriausias 
pasilinksminimu rengėjas. Ry- 
miecziai ypacz mėgo žmonių 
ristynes su žveremis, kur liete 
liejosi kraujas. Tokiu risty- 
niu Cezaras nesigailėjo ir todėl 
paliko labai žmonių mylimas.

Ilga laika didžiausia Ryme 
valdžia turėjo tris vyrai: Ceza
ras, Pompejus ir Krasus, bet 
pagaliaus paskutiniu du kovo
je su Cezaru liko pergalėti, ir 
vyriausiąja valdžia pijemc vie
nas Cezaras.

Per savo gyvenimą Cezaras 
labai daug kariavo, karta isz- 
ejes iszbuvo karuose isztisus 7 
metus. Tuomet jis perejo Ga
li ja, Grekija, Egiptą, Azija, A1‘ 
rika, Iszpanija.

Liuosu laiku Cezaras, tarp 
kitko aprasze ir savo karus Ce
zaras taipogi invede kalendo
rių, kuri mes vadiname senuo
ju (Rosijos kalend.)

Žmonėms Cezaras buvo labai 
geras ir stengėsi gerinti ju bū
vi. Valdininkai Cezaro buvo 
persekiojami už kyszius ir 
sziaip žmonių isznaudojimils.

Rymo valstybe prie Cezaro 
jau iszrode nebe respublika, 
bet monarkija.

44 met. 15 Kovo Cezaras liko 
užmusztas. Piktadariu kuopo 
je dalyvavo ir vienas Cezaro 
numylėtinis — Brutus. Ceza
ras pamatęs ji su ginklais ran
koje verksmingai tarė:' “Ir tu, 
mano sunau ?“ Paskui užsi

buvo labai žiaurus, nekente j ''Wl "W ®
žmonių ir legesi, kaip budelis. || io fe W

Sž'altai jis pasiraszydavo pa-; K W

smerkti mirtin net artimiau-1 įįį jgį j|įĮ

sias savo gimines. Visi priesz 
žiauru ji ciesorių drebėjo, bet ir 
jis bijojosi žmonių ir niekam 
netikėjo.

Isztikimiausiu dar sau žmo
gumi Tiberijus skaitė savo 
gvardijos vada Sėjami, bet pas 
kui ir ji liepe nugalabinti, nes 
Sėjanas buvo pasiryžęs savo 
ciesorių nužudyti.

Žmones taip Tiberijaus ne
kentė, kad jam numirus reika
lavo kuna inmestį Tibro upėn 
(37 m. po Kristaus.)

Džiaugsmingai pasveikino.
žmones Kaligula, bet tuojau nu : 
simine, nes naujasai ciesorius I 
pasirodė negeresnis už Tiberi-] 
ju. Jis kaip ir io pirmtakuuas I rz- urr tt 1 • •, , ; , U Knyga Kapitonas velnias ir mumis pnlabai daug nužudė žinomu. J o 1 i

Vertes Knygų už $100
g LIETUVISZKAS—»-

WNINYKAS

18. Ciesorius Augustas.

Po Julijaus Cezaro augsz- 
cziausias vietas Rymo valsty
bėje užėmė Oktavijus, pavadin 
tas paskui Augnstki, t. y. 
“ Augsztuoju, “ Lepidus ir An
tonijus. Bet Augustas tuodu 
vyru nusikratė ir pats apėmė
visa Rymo valdžia.

Augustas pats nemėgo puiky

būvi. Jam. nors ii- prisiėjo ka 
riauti bei karo jis nemego; jam 
rūpėjo kuogeriausia sutvarkyti 
valstybe ir pakelti žmonių do-

Augustas pristatė Rymo im
perijoje daug puiku szventyk- 
lu, gerai iszlaike dvasiszkus, ra 
szytojus ragino stiprinti žmone 
se tikėjimą.

Szitasai imperatorius labai 
augsztai pakele Ryme mokslus 
daile, sutvarko instatus. Pats 
buvo augsztai mokytas, geras, 
teisingas, visiems prieinamas.

Ciesoriaus Augusto laikais 
pasidarė svarbiausias atsitiki
mas: mažame žydu miestelyje 
Betlejuje užgimė Vieszpats mu 
su Jėzus Kristus, Pasaulio At
pirkėjas.

14 metu po Vieszpaties Jė
zaus Kristaus užgimimo cieso
rius Augustas pasimirė.

19. Tiberijus. Kaligula. 
Kliaudijus.

Po Augusto Rymo sostu ap
ėmė Tiberijus, _ Szits žmogus

Kas pirks Didele Knyga po vardu

“KAPITONAS VELNIAS”
kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu 
Knygų vertes $1.00 Dykai!

Raudasi 12 Setu Knygų. Kas pirks

Pats Kaligula taipogi liko nu sius $1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki
žudytas

res su senatoriais ir didžiuliais.
Negeresnis buvo ir Kaligulos I 

iiipedinis ciesorius Kliaudijus. 
Szitasai vyras buvo gerai mo
kytas, bet blogai iszaukletas. 
Kliaudiju nunuodiiio jo žmona 
Agripine.

Kliaudiju i vieszpataujant 
Rymas ingijo dvi szali: Mauri
tanija ir Britanija.

20. Neronas.
Baisiausias Rymo

buvo Neronas Jis tai per visa 
savo gyvenimą braidžiojo žmo
nių kraujuose. Jisai nužudė 
savo motina, dvi žmoni, broli 
ir daugeli Rymo gyventoju: 
tarp kitu, jis užmusze du dide
liu mokslo vyru: Seneka, savo 
mokytoja, ir Lukona.

64 m. sudegė beveik visas Ry Kunigo paslaptis. In m'erika .Pakaruo- 
mas. Gaisras tęsęsi 9 dienas - -
ir 9 naktis. [atariama, kad 
... eromis liepos padegti miestą, 
kad galėtu pasigėrėti ir pasi
grožėti tokiu nelaimingu regi
niu

ciesorius

* 
♦
i
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f
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Arba iszguldimas Sapnu

Didumas Knygos 4;.x 6 i coliu

X 205 Puslapiu 
i

310 Paveiksliu

£ TIKTAI 5Oc
Mes užmokame nusiuntimo kasztus

W. D. Boczkowsld-Co., mahanoy city,, PA.

seta žeminus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

SETAS Ke. 1
Dletuviszkieji Rasztąi ir Rasztinin- 

kal. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velnlszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
tarnaites o rado paezia. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir 
Vyras. 
Grafa, 
ketina

jo vienturte Duktere. Nelabas 
Prakeikimas. Delegatai pas 
Užkeikta Skripka. Del tu ka 
antra karta apsipaeziuoti.

Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko 
pasaka. Atsargiai szokluosia. Protas 
ant proto. Graži istorija.

SETAS Wo. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas 

Varginga Elmana ir karalaite Reve- 
(ija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
Ir Skuputl. 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.

0

niki-
Kai-

Vaidelota

aeatsarguma in balta vergija. Viesz
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
Apie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
■vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 
Budyne.

SETAS No. i
Graži istorija. Slaptybe antgrablo.

Už Rymo gaisra baisiai llll-'^Ple kapitoną tunika. Dasekta nekal- 
. ‘ ........................  I tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto

kentėjo nelaimingieji, nieko no 
kalti krikszczionis. Sziurpu- 
lys pereina skaitant tas kanky
nes. Pavyzdžiui, karta savo 
soduose Neronas liepe pristaty 
ti stulpu, pririszti in kiekviena 
stulpą krikszczioni, aplieti ji 
derva ir uždegti. Tarp tu ‘ ‘ gy 
vuju žibintu“ Neronas links
mai sau karietoje važinėjosi.

Tuo baisu persekiojimu lai
ku ŽUVO Ryme du apasztalu: Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 

čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
! prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal 
, Go*<.RL.. Debesėlis. Piktadaryste 
i nelszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS NO. e.
Vaidelota. Barbelė. Mokytoja. Vel- 

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

kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
žmogus be szirdies. ūžmirszo. Prana- 
szavimas apie moteres. Iszgialbeta 
per alinika. Dzūke pasaka apie J ezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Surike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka), ūžliekos 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.

5 ir Szv. Povylasi 
nukryžiuotas galva j Uszaitls.

Betas No. 7.
All-Baba ir keturesdeszimts razbai- 

ninku. Balada. Malūnas girrioje 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- 
mas skripkorius liko turingu ponu 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drutt 

alksni. Valukas Isz gtrrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo 
Keliautoje in szventa žeme. Beda 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites 
Apie girrios sargo sunu ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
Ii. Valdamierls. Bedalis.

Setas No. 2.
Parlžiaus nuskurelis. Auka 

lįstų. Stebuklas kuczios naktį,
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apit 
smaka ir nikita. Dede isz Amerikos 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka 
Viena nedele teisybe?. Iszgydintas 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata 
Paukszteles Jezuso."SKTBferte bažnytai 
teje. Sugertuves traukijė. Aiute a uh 
te kum Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir A liana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra 
Kodėl Baltraus neleido'" in dange 
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Hau! hau! hau 
Apie stebuklinga puodą. Dukje mariu 
Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana 
Baisi istorija.

Setas No. 11.
Doras gyvenimas. Tris užkeikto! 

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poną. Anglo 
rius isz Valencijos. Kožnas daigias 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvllpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tamas. Vargdienis Jonukas karalium 
Graži Haremo nevalnlke. Luoszis. Ts 
tarlja vienos motinos. Valkucziu pie 
pejimas.

žemyn,
Pagalinus Nerona senatas ir Į

platesne visuomene nutarė nu
žudyti. Persigandęs Neronas 
patsai persidūrė.

(Toliams Bus.)

® Plieną naudojo jau 
mete priesz Christusa.

* Nojus padirbo vyną 
mete priesz Christusa.

Skrybėlės pirmiausia pra
dėjo dirbti Paryžiuje 1404 m.

962

2347

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu“ ir Pasakorių.

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siuneziu 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, Garyj

Betas No. 12.
Grafas ir meszklninkas. Apie ra 

gana, karalaite ir aficiera. Del mo 
teriu Ir apie moteres. Aukso mlsler 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas; Die
das ir boba. Apleista naszlalte. Kel- 
dosziu Onute. Kaimynai, 
ka prismirs, tuo. ii dvoks, 
boba kytresne už velnią, 
miesto Vilniaus. Navatna
vatna gyduole. Du medejei. 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris 
tus. Priesz teisybę 
žmogus pavojuje. 
Kvailas tikėjimas.
Istorija isz 1795 m.
Girtavimas. Genavalte. 
nakties miszios. Žvaigžde 
sziaus. Pasikalbėjimas 13 
moterių ir vienos naszlos:

Kuo bacz- 
Apie seno 
Uždėjimas 
liga ir na- 

ložei-

nekalbėk- Sena?
Namu sūdąs 

Karalius čigonu
Nedoras ponas 

Kalėdų 
mesijo- 
-yruotu

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.

įs&Mes apmokame prisiimtimo kasztus.vsĄ

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W. 0. BOGZKOWSKI-COH :: :: Mahanoy

£♦<; Sraertis blakėms ir bambatie- 
riams in y2 minutos laiko 

be truciznos.
DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas urnai atsius stempomis 
paczto 20 dvi Gentines tai gales 
pasidaryti visa goreziu tuju 
vaistu del isznaikinimo blakių. 
Czia gausite konia dykai. Szi- 
tas czia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresavokit aiszkei sziteip:

B. Specialty Co.,
Box 9, Sta. W.

Brooklyn, N. Y.

i
t

£

S£

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenini! 
cu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

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

SPAUSTUVE 
“SAULES”

Atspaudineje puikia, greitai 
visokius drukoriszkus dar 
bus kaipo:

PROGRAMOS
CIRKULORIUS
KONSTITUCUES
BIZNIO LA1SZKUS
VISOKIUS TIKIETUS
VISOKIUS KUPERTUS
SIENINIU KALENDORIUS
UŽPRASZYMUS IR T. T. T.

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

lt?

Sūnūs Palaidūnas.

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties

Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo

9| coliu Dydumo P™!™ 
11O Puslapiu - 1 iCKvSu 50 Paveikslais

W. D. BOCZKOWSKI-COr-
MAHANOY CITY, PAMAHANOY AND A ST.,

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

WttMl WHH
SENO IR NAUJO INSTATYMO

Parasze.

Viskupas Motiejus Volonczauskas



SAUTIR GERIAUSIA PIRKTI DABAR
Žinios Vietines
— Parodyki© savo isztiky- 

mista del Suv Vaisi, pirkda
mas nors viena Liberty Bond.

—■ Kada Ona Jankauskiene 
apleidinejo susirinkimą lietu- 
viszkoje mokslaineje, paslydo 
ir iszsinarino ranka. Dakta
ras sutaisė ranka,

— Diena 29 pripuola Mit
chell Day, kuriuoje tai dienoje 
nutarė visi anglekasei nedirbti 
norints Michelis gana melde 
anglekasiu kad taja diena dirb 
tu ir prigialbetu savo randui 
padirbti kanuodaugiausia aug
liu,

— Kamisoriai naujabranen 
lUplaike telegramas isz rando 
idant parengtu visus rekrutus 
diena 2 Nov. kuriuos gabens in 
Camp Aleade.

— Utarninke visi Readingo 
kasyklų virszininkai ejs per 
kasyklas su praszymu idant vi 
si pirktu Liberty Bondas. Ta 
pati darys Lehigh Valley, -Mill 
Creek ir Dodson Coal kompani
ja

— Antanas Janiukonis, 1231 
E. Pine St. ir Stasys Rusloka, 
1308 E. Pine likos sužeistais 
Bukmaut o’ kasyklosia.

-— Rinkimai pripuola 6 diena 
Npyemberio. Isz pirmo vordo 
yra pasidavė net keturi kandi 
tai, visi Lietuviai, ant konsel- 
monu.

— Dideles prakalbos atsibus 
Panedelije 22 Spalio ant Moks- 
laines. Kalbės garsus kalbėto
jas. Pradžia 7:30 valanda va
kare. Inžanga dykai.

— Parsiduoda pigiai namas 
ir apie akieris žemes, Craigs pe 
czeje arti Sillimono krekerio. 
Daug vaisingu medžiu ir t. t. 
Atsiszaukite pas Miss B. 
Ilaughery, Craigs Pateli.

— Naudotojai vandenio te
minki!! -— Pruduosia randasi 
labai mažai vandens, todėl visi 
pagadyti kranai, klosetaį ir 1.1, 
turi būti pataisyti be jokio už- 
vilkinimo. — Mahanoy City 
Water Co. * (t. f.)

—- Jeigu katram isz bueze- 
riu reikalingas elektrikinis ka- 
potojas mėsos, reirigeratorius, 
plieninis rūkytojas-mėsos, dide 
Ii katilai del virinio mėsos, desz 
ru ir tauku, tauku presas, pui
kia voga ir daug blesziiiiniu te
gul alsiszauke tuojaus. Loc- 
miliukas iszvažiuoje kitur ir 
naudojo ta viską tik trumpa lai 
ka. Adresavokit ar atvažiuo
kit pas: Peter IL Loeper, 935 
E. Centre Si., Ashland, Pa,

(t. O. 19.)
~ ANT K0NSELM0N0 ~ 

(Pirmam Vorde)

JUOZAS ANCEREVICZIA
BALBERIS 

Praszo juso balso ir intekmes.

ANT SHERIFFO

JOSEPH WYATT
Praszo juso balso ir intekmes.

ANT BURGISO 
Balsuokite už

Wm. F. DOCHNEY

'ant konselmono-
(Pirmam Vorde)

W. D, BAGZKAUSKAS
Praszo juso balso ir intekmes.

ANT SUPEVAIZORIAUS

Peter Althoff
Praszo juso balso ir intekmes.

DIRBIMAS AMERIKONISZ- 
KU GINKLU DEL 

KAREIVIU.

SHENANDOAH, PA.

— Gerard kompanije paau
kavo del miesto plečiu ant arti 
mo kalno del pastatymo ligon- 
butes kuria bus galima matyti

— Du piktadarei užklupo 
ant dvieju merginu ejnancziu 
nuo szokio namon ant Coal St. 
Nuo vienos atėmė tris dolerius 
ir paszove in koja. Piktadarei 
pabėgo.

Mount Carmel, Pa.— Marti 
nas Batunas, likos sudraskyta 
ant szmoteliu kasyklosia Re
liance per eksplioziję deszimts 
szmotu dinamito kuriuos nesze 
si in darba. Knna nelaimingo 
surinko szmotel i uosia.

Shamokin, Pa.— Jonas La- 
pinslttts likos užinuszlas kasyk
losia Buck Ridge per nuptioli

asztuonis vaiku

Gal reikalausite Kuknin i Pecziu arba Riteri ir dabar 
yra laikas pirkti. Geležis ir plienas eina brangin, 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.. :: ::GUINANS’

it Ait A

Sbt t

SUIMTAS VOKISZKAS SUBMARINAS RODOMOS NEW YORKE.

KEYSTONE arba Enamilavota 
REAL APOLLO. Nesiranda Geres-

Mahanoy City, Mt. Carmel, 
Shenandoah.

Jaigu 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, PA.

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

• P. C. Ftnton T. G. Hornsby

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
262 puslapiu-Preke 35c. VV. I). Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa. A?8*

“Slaptybe Antgrabio”!^““

UNION 
NATIONAL 

BANK

Capitol Steck $125,000.00
SURPLUS IR PROFITS $460,000.60

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

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
bu musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
U. BALL, Pres. — F. NOOXAN.YIce.Pres.

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig 8 popiet, 

Subatomis, 9 ryte lig 12.

Girardville, Pa. — f Praeta 
subala atsibuvo laidotuves Jo
no Sutkaiezio, mire po trum-

landų po apsirgimui. Velionis 
paliko dideliam nuliūdime pa
ežiu, dvi dukteres ir sunu. Pri-

ir likos palaidotu su bažnyti
nėm apeigom. Kun. Augustai 
lis isz Mahanojaus turėjo mi- 
szes ir puiku pamokslą. Ve
lionis buvo senu skaitytojum 
“Saules” ir geru krikszczio- 
niu.

SCTHBSSSiSSKSaiBM

Anglikai nesenei suome vokiszka submarina kuri adgabeno in Amerika ant parodvmo 
anierikiecziams kaip jisai iszri do. Taji submarina dabar roco New Yorke

KARISZKAS JUOKAS

Tūlas generolas, Imdamas 
mažam miestelije, labai lindėjo 
isz nubodumo ir nežinojo kuom

PASZVENTINIMAS BAŽNY-
CZIOS ST. CLAIR, PA. ......... . .........

Diena 29 Oktoberio per!turi praleist savo liuosa laika. 
“Mitchell Day” invyks didelėj Viena diena sėdėdamas prie 
iszkilme pas St. Clair Lietu- lango, staigai. paregėjo ejnanti 
vius, bus tai paszventinimas aficieriu ulyczia- be szobles. 
naujos dailios bažnyczios. Ma į Atidaręs Įauga paszauke <jnt 
lonekite visos apylenkes drau- jo:
gystes dalyvauti szioje iszkil-l — Hej, ponas aficiėriau, 
nieje. . Parodavimas prasidės jpraszau pas save.

Aficierius dasiprato kam jin 
generolas szauke "Ne buvo ki-

9 vai. ryte. Atvažiavusios 
draugystes malones sustoti pas 
bažnyczia— ežia bus dailiai tokios rodos kaip klausyti savo 
St. Clair draugyseziu sutiktos, Iperdetinio. Ine jo in priefezpa- . . . * . ♦.ir isz ežia prasidės paroda. Vijkaji. Pereidamas dirsteleąo 
sus o visus szios apylenkes Bro į ant sienos — ir net lengvai at- 
lius —• Lietuvius užkviecziame, [siduso
atvykti pas mumis in St. Clair, j na isz generolo szobliu.
diena 29-ta Oktoberio.

Ant sienos kabojo vie-
Afi-

nukabino jiaja nuo vi-
Klebonas irzReng.

Iszkil. Komitetas, no.
KLAUSKYTE

mes ir prisijuose sau prie szo- 
Atidare duris pakajaus ir 

Idrasei inejo in vidų.
— Ar ponas generolas mane 

szauke ?
— Teip.... Norėjau tavęs už

klausti, ar....

W. TRASKAUSKAS
- __GRABORIC8_

EAGLE
BRAND 

CONDENSED

Per (JO m. pasekmingas maistas kūdikiams. 
Kaszykite o gausite pamokinimus apie 

kūdikio penėjimą.
Borden’s Condensed Milk Co., New York.

DAKTARAS LORENZ
Vlennntinis Specialistas Pittshurge.

VYRISZKU LIGŲ
Kuris kalba Lenkiszkdi ir Rusiszkal

OFISOS VALANDOSI
Nog 9 ryte lig 8 vakare. 

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

344 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
riglnus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. J:.
520 W. Centre 8L, Mahanoy City, Pa.

LIETŪVISZKAS ADVOKATAS!

BALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR

Atsikvotejas nuo nusistebejij 
mo paszauke:

— Norėjau pono užklausti 
kaip tavo tėvo svekatele?

— Jeigu jisai hutu žinojus, 
jog ponas generolas geidže' 
apie jin atsiminti, tai isz to la-Į 
bai nudžiugtu. Bet ant nelai-Į 
mes ’ tas 
nes nuo

Turėkite del pareikalavimo!

_ Bet ant neini- 
yra negalimu daigtu, j 
dvideszimfs metu kaip 
ipe...-
žodžei visai - sumuszel

I ..
i Sloan’s Linimentas turi vieta

Tieje 
generolą nuo kojų.

: Nedideliame distrikte tar- 
State ir Ashland ir 22 irpe

North Ave. gatvių Chicage yra į 
14,282 žmonių, ju tarpe 7,000! 
vaiku serganeziu džiova.

daugybe szeimynuose kurie vi
sada laiko szita linimenta ant 
rankos. Užtikrinta pavirszuti 
ne vaistas del žeminus padėtu 

I nesmagumu.
Turėkite bonkute po szonu del pa- 

j reilęalavimo, rumatizmo, nuralgijos, 
j lumbago, gout, inkszterejimai ir skau
smai strenuose, praszalina Sloan’s 

i Linimentas.
Aptiekuose, 25c - 50c ir didele bon-

ARBA
ATI DEN GI MAS PA SI: AIC ŽIU

ATEITIES

Nepabaigę klausymo...., ari- 
cierius turėjo szoble prie szo- 
no!

— Kas po velniu*— paszau- Ike generolas susimaiszias. —i

SU PAGIALBA KAZIRU
PREKE SU 
NUSIUNTIMO

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CPTY, PENN’A.

A. C. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas ::

Cor. LL.ln and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

NAUJAS ISZRADIMAS
Dekavoje % milijono žmonių 

lastojo puikus plaukus o teip- 
<i sulaikė puolimą plauku isz 
<alvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
ius plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
roms tautoms tegul visi szauke

pas mus. Adresas:
Brundzas Cosmetics.

Broadway, 8-th. St., 
Brooklyn. N. Y.

i

& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

Iszlalmeja provose už paželditna Ks.nl- 
klose Fabrikuose, Geležlnkoluose, 
Lalvose Ir t. t.

B, S. YANKAUS
154 Massau SU NEW YORK. M. T.

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

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

M -a Fl Jfi* S a H ” lliiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiinui......

ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR. SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ-ŠALČIUS, 0 TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Gentralį Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
į Lietuvą, ir įsirašyk j nuolatinių Lietuvos Šalpėjų skaičių.

Iškirpk šį Kuponą ir įrašęs kas reikia siųsk su savo A aka 
į Komitetą šiuo adresu:

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE
200 Fifth Ave. New York City

Ciunčiu $-------- ...... ciniku nukentejušiems nuo ka-
w rėš. Prie to prisižadu kaš menuo aukauti per 
Centralį Komitetą^po S_ _.____ pakol tik Irus rei
kalas šelpti musų viengenčius Tėvynėje.

lliuiiliiiiiiiiili?
ililtiiiHiruik

Parašas 
ir

Adresas
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