
A t>xu tones

5
Dox 20x.

*******kx****+***kx****kk*-k-k*** ****•><************
* THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) ★
* PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY ★
* t  ★

* YEARLY SUBSCRIPTION $2.50. BRINGS THE BEST RESULTS ★
* TO ADVERTISERS. ADVERTISING RATES ON APPLICATION. *
* PUBLISHED BY THE *

I W. D. BOCZKOWSKI-CO.
* MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. FA. ★

-K************* ******* ******

♦**><>*♦**♦* ******X>4*H**4>**X-*>«-44-4>W>***’W-**><->H 
J DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS “SAULE” ★ 
į ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KASZTUOJA:
S AMERIKE)IS?“5XH EUROPOJE-I^KĮĮSgSS | 

W. D. BOCZKOWSK1-CO.
* MAHANOY AND A ST.. MAHANOY CITY. PA. $ 
•+*->(->:*-><-><-K+****-tGc-K******-k*+-»(**->G<*-k-K**+**-X*******-M*

No. 92 / ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., \ 
U’OST-OFFICE AS SECOND CLASS MAIL MATTER./ MAHANOY CITY. PA. PETNYCZ :ZIO (NOVEMBER) 1917 W. D. BOCZKOWSK1, Prea. and Mgt. 

P. W. BOCZKOWSKI,Editor. 29 METAS

BA!
Kornilovas paeme Kremlina

PRALIEJIMAS KRAUJO
PETROGRADE.

Siberije apszauke save pat 
valdysta. Caras bus 

jiosios Ciesorium

KOPENHAGA. — VIRSZININKAI TORNEJOJ, 
FINLANDIJOJ, DANESZA, BUK SIBERITE AP- 
SZAUKE SAVE LIUOSU SKLYPU O CARA APSZAU 
KE KAIPO JOSIOS CIESORIUM.

KAZOKAI PAEME KIEVA.
GENEROLAS KORNILOVAS PAEME KREM

LINA, GARSINGA MOSKVA FORTECA PO KRUVI
NAM MUSZIUI. VISI KAREIVIAI STOJO PO SZA- 
LEI KERENSKIO.

1,200 užmuszta o 900 sužeistu mw 
sziuosia terp Bolszeviku ir Kerenskio 
pasekėju. Petrograde vieszpatauja 
anarkije, žudinstos ir padeginimai.

Wiczei; 
k'rstat* 
f di reld
in i a

I

Isz Amerikos
Amerikonai perdirbs isz naujo 

Transibirska geležinkeli.

Washington, D. C.— George 
Emmerson generaliszkas mana 
džeris Great Northern geležin
kelio, iszkeliavo in Vladivost.o 
ka apimti prižiūra ant perdir
bimo isz naujo Transibirsko ge 
Ježinkelio — užvesti dvi linijes 
geležinkelio, užvedimo nauju 
lekomotivu ir naujausio szta-

'■e.įffe’lVtUL -4^* ‘4'1 iri. 
žiniszko geležinkelio prižiuręs 
400 amerikoniszku inžinierių.

A mer i koii i szkos kom pan i j os 
jau aplaike kontrakta ant pa
dirbimo arti 2,000 lolcomotivu 
ir 30,000 vagonu ir tiltu, kaipo 
daugybe tonu sztangu ir kito-

Nanjas metalas kuris užims 
vieta geležies.

Chicago.— Kasyklų inžinie- 
ris, majoras W. A. Mench isz 
San Diago, Kalifornijos, iszra- 
do nauja metali kuri užvardi
no “Molydenum.” Mench nu 
keliavo in Washingtona persta 
tyt vaklžei nauja iszradima. 
Tasai metalus randasi žiemiu 
dalysią, yra daug lengvesnis 
už geleži, bet drūtesnis ir gėrės 
uis už plieną ir daug pigesnis: 
Del dirbimo laivu, anuotu ir le 
kiamuju maszinu yra labai at
sakantys.

Baisi žadiiLia moteTeš?
Detroit, Mieli.— Kada Lud-

langiaus i

Lomiom— Uosi jos laisve jau likos apkriksztyta krauju 
i kankytoju Petrograde atsibuvo kruvini musziai terp Boi 
szeviku o Kerenskio pasekėju. Tosia musziosia žuvo apie 
1200 o sužeista 900 ypatų. Aplinkinėje Petrogrado musziai 
eina kas diena ir kaip rodos skaitlys užmusztuju ir sužeistųjų 
daejs lyg penkių tukstancziu. Žodžiu namine kare jau prasi
dėjo ir nežirie kaip užsibaigs, nes telegramai viena diena taip 
skelbia, o už valandos laiko vela kitaip. Petrograde pakilo 
tikra, i-lnarkije, pleszimai, žudinstos ir padeginimai namu tu r 
tingesniu ypatų. Daugybe žmonių apleido miestą.

Prie Goczinos Bolszevikai susidūrė su Kerenskio pase
kėjais. — Geležkelio darbininkai kerszina Bolszevikus su 
straiku jeigu neapsinialszys. g?

Paskutnei telegramai vela danesza, buk Bolszevikai ap
ėmė visa valdžia ant Petrogrado ir sumusziuni Kerenskio ir 
generolo Kornilovo, kuris prisiege prigalbet KerenPkui ir buk 
Kerenskis likos aresztavotu. -- •

Petrograde sziandien tokis sumiszimas ir netvarka, jog 
gyventojai patys nežino ka daro — padūko ir paszelo visi — 
tikra sodomija. Galima tikėtis da baisesniu žinių isz Rosijos.

Nelaimes angliszkoje kariumeneje in laika vienos san vaitas.
London.— Praeita sanvaite anglikai-turėjo sekanezias

line

dirbimo geležinkelio.

Pardavinės bulves po 50 centu 
už buszeli.

Chicago. — Armour (irain 
kompanija tvirtina, buk spėkų

bo namon, grinezioje persista
tė jojo akimis baisus regėji
mas. Jojo pati, nužudintaKgu 
Įėjo kraujosia ant grindų prie 
vyges, kurioje gulėjo asztuo- 
niu menesiu kudykis. Mote- 
res galva buvo nuo stuobrio vi 
sai atpjauta, po visa kambarį 
buvo rakandai iszmetyti, kas' 
ženklino, jog motore kovojo su į 
žudintojum pakol neteko gy
vasties. Isz namo žadintojos 
paeme 372 dolerius ir revolve-

Keizeris stovėdamas ant kalnelio, juokėsi susiei 
(Rosija) in peczius. Žino keizeris, jog tik su] 

savo mylema Nikuti

i? ii.

]nias pilvą, jog bolszevikai perdure meszka 
!’ bolszeviku pagialba užims Rosije ir vela 
t pasodys ant sosto.

Ii bulves po 50 centu už buszeii I kuris radosi stalcziuje.
nes kitaip 100 milijonu busze- 
liu turės stumti arba sunaudoti 
del szerimo gyvuliu. Ant par 
vežimo visu bulvių isz Westu 
su reikalaus 175 tukstanezius 
vagonu.

Atidarys senas kasyklas ku
rios nedirbo per 50 metu.
Pottsville, Pa.— Isz priežas

ties reikalavimo daugybia aug 
liti del kariszku iždirbimu 
Myrtle Coal kompanije pradės

ri paliovė arti penkesdeszimts 
metu adgal. Kita kompanije 
susitvėrė, kuri iszkas anglis ap 
linkinėje miesto kur jojo daug 
randasi. Badai darbo bus del 
keliu tukstancziu darbininku, 
jeigu tik juosius kompanijos 
aplaikys.

gaus viena sanvaite 
pailsio.

tamentas sziandien paskelbė, 
kad aficieriams ir kareiviams, 
paimtiems drai'to keliu ir suda 
rautiems tautine armija, bus 
leista praleisti Kalėdų sanvai
te namie. Stengiamasi bus pa 
liuo.suoti kiekviena, be kurio 
galima apsieiti.

Mergaite nusiunsta per 
ekspresą.

ISZ VISU SZALIU

Boston, Mass. —■ Harrieta
Anderson, deszimts metu semi 
mo mergaite, likos nusiunsta 
per savo bobute ekspresu pas
motina. Mergaite pribuvo makacha. 
aut vietos pasekmingai. Ture! 
jo jiji prisiūta adresa ant szle-j 
bukes ir turėjo kanuogeriau- 
sia prižiūra visur.
Vokiecziai paslepineja visokį

maista vertes $73,945,770.
New York.— Valdžios slapti 

palicije surado czionaitiiiesia 
kraidvesia visokio maisto ver
tes už $73,945,770 kuri paslėpė 
vokiecziai, o kuri mane isz- 
siunsti in Vokietija prie pirmu 
tinęs progos. Visa maista ran

žmonių, bztai ka tieje rakalei 
sukrovė ir kodėl žmonis turėjo 
mokėti už jiaises konia dvigu-

; Žeidimu 297. kareiviu 4376. Aficieriu sužeista ir nesuran
dama 79S, kareiviu 19,594. Isz viso 25,056. Užpraeita san-

i vaite dingo 21,891.

Seniausi gyvena
London.-— GyB 

ui jos kuriu yrail 
dusziu, neturi 
nio su italiszKa" 
uesdeszimts prb'i. 
iszpažinsta malic 

į tai likusia deszi 
zkiA

Buvusi karaliene Hawajos 
mire.

Honolulu.—- Buvusi karalie
ne salų Hawajos mire ,czionais 
turėdama 76 metus amžiaus.
Toji karaliene vieszpatavo tikimo katuli! 
du metus, po tam salos parėjo i yra maisz; 
in raukas Suv. Valstijų po i voniszka i: 
trumpai revoliucijai. Josios mansius gyvento! 
tikra pravarde buvo Lydia Ka . Juju istorijų trail 

įmenamu laiku: | 
I Ciesoriszkas palj 

Tokio, Japoui.l 
naikino puiku p;l 
ciesoriaus Seoukj 
daryta ant puse 
riu. Aplinkini 

i saugota.

Nubaudimas girtuokliu
Paryžius.— Francijos parla

mentas iszleido instatyma la
bai suvaržanti girtybe. Gir
tuokliai bus labai persekioja
mi.

Sulyg naujojo instatymo bi
le žmogus užtiktas girtas ant 
gatves ar kitoj vieszoj įlįstai- 
go j jau apigireziui, užsimokės 
1. iki 5 franku. Jei tas pat 
žmogus bus girtas sugautas isz 
naujo begyje 1.2 menesiu, tai 
bus pasodintas kalėjimai!. Jei 
jis bus sugautas girtu antrame 
mete, tai jam bus atimta teise 
balsuoti per du metu, Imti tei-

AR KUNIGAS (
KYTISLA 

SPAVIEi

Szebelbonu už $556,000; 
sviesto už $1,453,360; kiauszi- 
niu $3,294.434; žuvų $580,000; 
miltu $1,600,000; cukriaus $1,- 
000.000; visztu $1,000,000; ry- 

ižiu $1,438,866; kviecziu $12,- 
748,955; kitokio maisto už $10, 
500,000 ir t. t.

Tokius spekulantus tik isz-

Ant kalno Frtl 
puikus palovius 1 
gaikszczio. Tu] 
tokis pabaladojo] 
rinio kapelono.

sėju, užimti kokia viesza vieta | dare duris ir uJ 
ir turėti ginklą. Įžinstamo ka sau!
Jvarczemninkai ir-gi bus bau j — Turiu pas 

džiami. Karczemninkas, duo-j bu reikalą —- ii 
das svaigalu jaunikaieziui ne- spaviedot. 
sulaukusiam 18 metu, arba jei 1 
bus' baudžiamas nuo vieno iki ra.
5 franku, už antra toki prasi- Imk susitarė su 1 
žengimą trims dienoms kaleji- iszneszti visa p 
imi. __  ___ . _ tu pirma valam!

Nepažinsta

pojai Europos, 
ventojai Alba- 
rjpie milijonas 
Iii i o susineszi- 
I tauta. Devy- 
■entas Albanu 
jmetizma o lik 
juta dalis Ry- 
I Albanu kalba

josi save už se- 
įjus Europos, 
ikesi nuo nepa

sai likos paskirtas idant dina
mitą padėti po palocium.

Kunigas bandė inkalbetpra- 
žengeliui idant to nedarytu, 
nes nieko negialbejo. Kuny- 
gas nedave jam iszriszimo ir 
nepažinstamas iszbego staigai 
isz palociaus.

Palociuje radosi daug ypa-

Vokiecziai užėjo ant Piavos. — Paeme vela 10,000 Italu.
Berlinas.— Austro-Vokiecziu paeme vela deszimts tuks 

įtaneziu Italu in nelaisvia priePiavos, kuriuos nukirto nuo 
glaunos armijos. Italai matydami, jog ant niek bus juju at
sispyrimas, badai pasidavė gervalei. Teutonai užėjo nuo Bei 
luno ant Fellre. Italai juosius sulaikė su gana dideliu pa
sėkiu i a

melstis ir praszyti Dievo idant 
visus apsaugotu nuo baisios į 

mirties. Negalėjo niekam nie! 
ko sakyti apie baisu pavoju, į 
nes tai hutu iždavimas slapty-i 
bes spaviednes.

Ant galo iszmusze palocinis 
laikrodis vienuolikta valanda.

Iszmusze dvi lekia . .. pusiau 
naktis.

Da valanda, o bus po viskam 
atsiduso kunygas gylei ir mel
dėsi ant smert.... Dieve atlei
sk nusidėjimus musu.

Kunygas lauke pabaigos, i 
Ibet toji neatsitiko. Iszmusze' 
i pirma, antra ir ant

l'.ncijoj stovėjo j ta valanda isz ryto, kad
f tūlo kunin-

Kazokai tveria savo organizacija.
Petrogradas;. — Petrogrado kazoku komanduoto,jas pa

skelbė sziandien, kad jis gavo telegrama nuo kazoku Novo 
Czerkaske, kad kazokai nutarė sudaryti sziame nepastovia
me laike savo organizacija su gen. Kaledinu kaipo diktato
rių. Gen. Kaledinas paliepęs kazokams neklausyti jokiu pa 
liepimu, apart jo duodamu. Jo pirmuoju paliepimu yra, kad 
kazokai visoje szalyje užimtu valstybes bankus, geležnke- 
lio stotis ir valdžios įstaigas.

Isz Kievo praneszama, kad kazokai užėmė visas valdžios 
instaigas ir aresztavo Ukrainos parlamento narius.

gcius sudege.
Įie.— Ugnis su j 
pločiu huvusiol

Bledes pa
imli jono dole- 

i:iis namus ap-

BALI UŽLAI-
PTYBE 
ANĖS?

Į in duris dva- 
| Kunigas ati- 
ižklause nepa- 
f vėlintu.
I kunigą svar-'kt- 
poretau iszsi- vei

Į Kerenskis vėla apėmė valdžia. — Japonai stos in kare.
Stokholm.— Kerenskis vela apėmė valdžia po sumiszi- 

mui bolszeviku prie Carsko Selo ir sumuszimo “raudonųjų.” 
Badai sostapyle Rosijos likos prkelta in Moskva isz kur Ke
renskis siuntinėja visus paliepimus. Tuom kart bolszevikai 
likos apmalszyti, bet aut kaip ilgai, tai nežine.

— Tokio.— Isz priežasties nupuolimo Rosijos kariszkoje 
dvasioje, Japonije pradėjo mobilizuot savo vaiska, nes Japo
nai suprato, jog Rusu padėjimas yra pavojingu o ir jiems gra 
si na pavojus. Todėl nutarė in žengti in draugi je allijentu ir 

jprigalbeti ant tikrųjų pliekt kaili vokiecziams.

Gilo szes::- laikytum szta ižbandima. Sto-

atsidaro durys kunygo kamba
rio ir inbego vela tasai nepa
žinstamas szaukdamas:

— Meldžiu atleidimo dvasi 
szkas teveli, už padaryma tiek 
nesmagumo ir baimes sziana- 

Tavo tikėjimas mane at- 
Buvau netikėliu ir no-

I rojau persi! ikryt, ar kunygai 
nedino jojo nopsztikrujn moka užlaikyti slap- 
mas iszpažino, tykia spaviednes. Norėjau ta-, 
itais draugais da ižduot kunyga visam svie- 

Idociu dinami- fui ir parodyti kuom tikrai ku
li, naktije. Ji- nigai yra. Netikėjau idant isz-

vėjau per visa nakti prie lango 
ir laukiau kada visi ižbegsite 
isz palociaus. Acziu Dievui, 
dabar tikrai esmių persitikri 
nias apie jusu užlaikima slap
tybes. Žinau, jog kataliku 
kunygas užlaiko slaptybe spa
viednes. Esmu kataliku bei 
nuo senei nesispaviedojau, da- 
ber esmių atsivertęs aut tikro

Ir dalaike savo prižadėsima 
lig smert, mirdamas geru kata 
likti ir paveizda del kitu nusi
dėjėliu. «—F.

* Suv. Valstijai sunaudoj 
ir padirba daugiausia lajaus.

gera

nes ir duokle iszriszima už nu 
side iimus mano.

tas Jurgis AVashingtonas nie- 
i kudos negyveno mieste Was- 
hingtone, I). C.

metas iszveža 20 mlijouu galo
nu palminio aliejaus. .



SAULE

>Aas Girdėt
>8zia Nedelia po visa Ameri

ka. katalikiszkuosia bažnyczio- 
sia bus renkamos aukos del su- 
szelpipio katalikiszku kareiviu 
abazuosia ir ant kares lauko. 
Manoma surinkti penkis "nulijo 
utis doleriu ant tojo tikslo.

c:
Teatrinio Tavo karalyste

informacijų isz ‘kurio galima Į 
Ims dažinoti apie kožna katuli 
kiszka kareivi, kaip jam pasi-j

kineju dvasiszka prižiūra. Yri 
tai geras užmanymas kuri kož- i

V. . ’ . . . I
nas geras krikszczionis privalo į 
suszelpti.

Kai p danguje

Kasdienes musu duonos duok nuims šiandien

Lietuvos atstatymo, pramo- j 
nes ir pirklybos illiustruotas 
mėnesinis laikrasztis “Lietu
vos Atstatymas,’' likos is.zleis- 
tas tomis dienomis per tosios Į 
draugystes bendrove. Prenu- i 
merata metams vienas doleris. 
Adresas Lithuanian Develop-; 
meiit Corporation, 320 Fifth | 
Ave.. New York City. — Didu 
mas laikraszczio yra 10 x 12 
puslapiu 16.

'St

BOLSZEVIKU GAUJA PETROGRADE, PRIESZ A MAISZACZIO.

Ir atleisk nuims musu kaltes kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams

Ir nevesk mus in pagunda Bet gelhek mus nuo pikta

Kardinolas Gibbonsas isz 
Baltimore.* apsergsti visus ka
talikus idant sudegintu visas 
aplaižytas teip vadinamas 
“pakajines gromatas,” ku
rias vokiecziai praplatino po 
visa Amerika. Aplankantys 
tokia groniata, turi paraszyti 
deszimts ir nusiunst pas 
vo pažinstamus, o tie jei 
turi panaszėi padaryti ir 
po bausme prakeikimo ir
žinu kaukiu. Jeigu aplaiky- 
sit tokias gromatas tai sudegi u 
k it tuo jaus, nes tai yra darbe
lis vokiecziu kurie geidže pra

šovė 4 prorayinda ^nt 
padarymo pakajaus.

vela
t. t. 
am

Bersergsteme visus skaityto 
jus apsisaugo! nuo apgaviku 
kurie perdirbinėja dolerines 
bumaszkas ant penkinių ku
rias vos galima pažinti. Tie- 
jei apgavikai permaino doleri
ne burnaszka vienam kampe 

, ant penkių, o kada sudeda pu
siau negalima josios pažinti 
nuo penkines. Chicage ir ki
losią didesniuosia miestuosia 
pasklydo juju daugybe.

j kai naikintoju V okietijos, grei 
Į cziau ne kaip mislinai.

“Idant tavo darbuosia tau 
prigialbet, nusiuneziau tris sze 
tonus: Nitscha, Treitscha ir 
Bernharda. idant setu bjaury- 
bias terp tavo jaunumenes. 
Juokiausi szirdingai, kada aut 
tavo paliepimo tavo bernai pa 
pildinejo skerdynes Serbijoj, 
Belgijoj, Lenkijoj, Lietuvoj ir 
kitur, panaszėi darai kaip tavo 
diedukas, kada nužudė danisz- 
ka karalių Fridriką o po tam 
užgriebė visa Danija.

“Dabar atėjo ir ant tavęs ka 
Įeina. Inmetei visa svietą in 
velniszka szoki o dabar mu- 
sza po vša svietą pekliszki var
pai. javo latrysta 
man daug džiaugsmo, nes su
naikinai daug senoviszku ka
tedrų, bažnycziu ir t. t. Vedi 
kare su tavo nevidonais kaipo

ku jin tau. Dideli rakta nuo 
peklos atiduodu tau. Esmių 
užganėdintas isz tavo darbo vi 
siszkai. nes žinau, jog esi tinka 
mesnis szetoniszkani darbe ne

ir turimi 
greitai 
kuom 
t uolu 1

s yra brangios

įpaudinsis, ■ 
ra senesnes 
a verte.

Dr. O’Malley
Gydo Patrūkima Amen

PUIKUS ABROZAS.
rodininkas ir prietelis Litci-' 
peris Szetonas."

Raszytojas tosios gromatosi 
pataikė iszaiszkyt kuom tikrai' 
yra prusiszkas ciesoris Vilhel-

, l’iiigailiu rH 
bu reikalu, nieli 

Ar-gi guodotini skaitytojai j ant adreso: 
dasipranta kas atsitiktu su mu Ant. Vaszk

■ Box 284.

lXjį 
paeina

mas.

inis czionais Amerike, je 
kiecziai sumusztu A

plaukt.3,000 myliu, bet reike nas Vaitkus, 
suprasti, jog sziandieniniai isz K[ikas Szalkau

r X I ...
INepaisant kaip ilgai sergate,; 

iki a r* stebėtina Chemic-Electro 1 UNA? Įbilda. Be peilo, be operacijos ir j

Ilikola Stasiūną, 
liaus gub., Tra-
M'nro M'olos., 
■ Turiu svar- 

-ii.-i-/mik i

ll>e patrotinio laiko arba kitokio 
užsiėmimo. Kodėl kentėti kan- 
czias patrūkimo? jaigu pagial-
ba randasi teip arti. Ateikite 
asabiszkai arba raszykito pas 
mane o aplaikysite pamokinan
ti knygute apie patrūkima 
dykai. Prisiuskite už 4c. mar
kiu del apmokėjimo kasztu.

i Du skverai, 5 miliutai ateiti iii

Szitas puikus abrozas ka tik buvo padirbtas, ir yra vio 
isz puikiausiu abrozu kuris da likos kada iszleistas. D:- 

Abrozas perstato poteriui 
namuose.

Galima teip-

nas
dūmas abrozo yra 22 x 35 coliu.
“Teve Musu,” ir turėtu rastis kiekvieno kataliko 

Preke $1.50 su nusiuntimu.

gi gauti su Lenkiszkais ir Kusiszkais paraszais.
W. D. Boczkauskas - Co.

Mahanoy City, Pa.

dabar pažino 
j uju baisybių

tai Ludyikas

vokie- 
ir žu-

Syber-

mielaszirdystes del verkenczio 
kudykelio, kuris spyrėsi mais-j 
to isz krutinės jojo motinos, ku! 
rias tu perduria! su bagnietu 
savo jaununienes.

“Kada regėjau tavo ižga- 
mus kareivius iszkaneveikiant 
jaunas moteres ir merginas, kai 
da macziau moteres pasiliki! 
sias motinoms per tavo karei-j 
vius ir žudinantes tuosius ku-Į 
dykius, pradėjau nerimaut, ar 
mano szetoniszka pekla yra 
naujausio budo, kokia tu pada 
rei ant žemes.

“Turiu tau pripažinti, jog 
esi didžiausiam melagium, bloj 
feru. kokio da svietas negirde-j 
jo. Esi mano szirdingiausia 
prietelium ir pagialbininku, o

radimai — orines maszinos ir 
submarinai greitai atimtu taja 
kelione.

In szeszis menesius po sunm!atsiszaukia ant 
jszimui Anglijos ir Francuzijos| 
vokiszki laivai su kareiviais at! 
plauktu in musu pakraszczius j 
uždėti milžiniszkus padotkus;
— bilijonus doleriu kontribuci 
jos, kuriuos turėtumėm užmo- 

Iketi be jokio pasiprieszinimo.
I Juk kaizeris Įiasake musu
I ambasadoriui (Gerardui:
“Amerika privalo Ink aut po 
szitgi karei, nes jiai. nedovano'- 
sim!"

Vokiecziai plaukia in ltali-| 
ja, kuri negali juju sulaikyti.

na isz Kaimo g 
j sodo, apie 10 nl 
Į no apie M aha . J

1274 Main

Pajieszkau mi 
ir BenadiktesJ 
vyru GumanfH 
Suvalkų gub. I 
no. Panemunei] 
kaimo, 
ant

Prus 
adreso:

21!) 1

niinskaite.s, po

szvogeris Leo-
L mano dede|ras

Uy/ 08i Ai Wi O’MALLEY
b., \ aisvilcziu;

ir

(SPECIALIST) 
27 South Washington Street 

Wilkes-Barre, Pa.
K City. Tegul
[adreso: (to 93) 1
< a uska s, Į i

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas :: 

Cor. Main, and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

’leveland, Ohio. į

’no dede Kauliai 
Kauniukes, po

bobravalios gmiI
para., Mikitų 1

i an atsiszankt ’

|<aitis.
i. 2-nd. Si.
Harrison, N. J. i

^A^-EXRELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausia Tirailgas, ku 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausti

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
branginti iki 35 centų maža buteliuką ir iki 65 centų 

» dideli.
3 H Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
tSffl gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
|.® duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
ySįl už pigesnę dienią.
Į Šią seną tikrą 'gyduolę gausite visuomet tokiame 
tffiĮ pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
.'Sj butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
:E ,.LOXOL.” o taipgi musų pavardė.

Tikrasis PAIN-EXPELLER1S parduodamas visose 
p® aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
*74-80 Washington Street, New York CC VK

Tik szitoje kareje Amerikas 
pažino, kuom tikrai yra vokie- 
cziai.

Priesz tai žinojo juos isz 
daug apsakymu ir apraszymu 
kokius platino prusiszki agen
tai, bet 
ežius isz 
dinseziu.

Kokis
krop parasze tūlam laikraszti- 
je gTomata kuri nevos likos pu 
itiszyta pas ciesori Wilhelm i 
per pati Liucipieri, kuris jam 
liekavoje szirdingai už jojo pa- 
sitarriavima del jo. o kuri 
skamba sekaneziai:
“Mano mylemas Vilemukai:—

“Galiu tave vadyti tavo 
•'vardu. nes tu buvai man visa
dos prilaukus ii' labai artimu 
(Ifatigu, teip, artimesniu, ne 
kaip tu pats prijauti. Daviau 
tau valdže idant1 galėtum nai
kinti žmonis ir juosius kankyti 
per mano tai priežaste tavo kai 
re ranka yra be valdžios, todėl- 
esi kolieka ne tik ant kūno'bet 
ir ant dvasios, neturėdamas jo
kios inielaszirdystes del arti
mo savo.

“Kroniszka prusiszka liga 
užmusze tęva tavo, pagriebs ir 
tave neužilgio — ir tu pasili-

Į riaut. Vokietija su Austrije 
'stums visa savo drūtuma prie- 

, iszais alliientus ant vakarinio 
’■eriausm apasztalu , ... ,, .

Irunto. I odei Angliję. F ran-; Tunu del ju h 
euzije ir Belgije negales juju; vos nuo levu. 1 
sulaikyti. Amerikas ture.s pri kia ant adreso, 
dėt visas savo pajiegas del alli! A. Z
jentu. ne tik su kareiviais ir! Box 96. \|
ginklais, bet amerikoiiiszki vy| 
rai,' moteres ir vaikai nuo 

, . , j Maine Ivg Teksu turės savo te- 
vokiszkn £.

Ivyniai pngialbeti musu drau
gams alijentams.

Jeigu mes negalime neszioti 
ginklo, tai turime prigalbet sa 
vo spėkoms ir piningais, prie- 
szingam laike vokietis laimes.! 
O tada. Dieve susimylėk ant • 
mus, musu motoru ir dukterų.

Dievo.
“Nusistebėjau labai, kada 

užtemimui, jog tu, kuris vadi
niesi krikszczioniu. draugauji 
szirdingai su Turkais, tieje, ■ 
kurie krikszczionius nuolatos; 
skerde. Armijc mahometo- j 
nu po vadovVsta 
krikszczioniszku aficieriu, ža
dina tukstanezius krikszczio
niu. 
dim o

“Kada regėjau tavo darbe
lius Armėnijoj, persitikrinau, 
jog pamokinimus, kokius tau 
davinėjau teip puikei iszpildy- 
si ir net peraugsztinai mane pa ; 
ti.
su savo tauta esi daugiau vel- 
niszku. ne kaip asz pats, szeto- 
nas. Todėl iszsižadu savo dar 
bu ir szetoniszko sosto, o palie-

Tai yra naujas būdas ve-

Pripažinstu atvirai, jog tu, Prisiunskyte

kas, paeina isz

Pjieszkau Ji 
jos Maceikų, ii 
žirni eros, Stefa 
Šalkauskai ežiu 
Chicago. P rl 
ant. adreso: 1

Wl. Mare
1433 Fan 11 si

Mano sesuo
; ru MilkeviczieJ 

savo su- Prienų para.. I 
rėdysią pirmiau gyveii

ant apdarymo; istorines, mal-1 Praszau atsiszil 
daknyges ir kitokes, o apsida-j Kaz. Mareztr 
rys kaip naujos. Žinote, jog. Box 87) .1

Barboros Ka- 
vyru Zemgulie- 
iitanas Kainins- 
Kauno guli.. Ha 

lumesczio para.,

pbris, 
vhipple, W. Va.

lozapo ir Einili- 
pus-seseriu Ka 

nijos ir Zuzanos 
visi gyveno

nkeviezius.

Pittsburgh.

ĮM ari joną po vy
le; Suvalkų guli 
Bagreno kaimo, 
o Pittston, Pa. 
Lūki ant adreso: 
Buitis, (to 93) 
Duckland, Conn.

50,000 
K N Y G U
VISIŠKAI UZ

DYKA
Kožnas vyras turi pareikalauti umu 

laiku vienų iš tų Stebuklingu Knygų. 
Vyrai, kurie mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ii' ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikiu 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

Ar Esi Kankinamas

Miestas

Sifilisų arba, Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- R 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akiu; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barningas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklos 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, kairus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi . 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užtnokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, at kirpk ir siųsk tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Ifeyps Kuponą Šiandien.
■oxMMMrooMi vnaMaa 33xwnm tnrauraama ia »cw mw—auxatiBawM aww

DR. J. RUSSEL PRICE CO., I.. 200, Madbion & Clinton Sts., Chicago, Ill.
Godotinasai:—Aš esu užuitcrosuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, uniu laiku.
Vardas ir pavarde.............................................................................................................................

Adresas. , ................................................... ..............................................................

Stcjtas



ti savo brangia dukriuke ir priį 
spaust jiaja prie savo szirdies

Ulei u

I ne dasižinojus pie josios praei

I jojo kad josios duktes penkio- 
I likos metu merginos neiszves-
I tu isz kelio dorybes; pone ap
tiek o r i e n e į i e r s i t i k r i 11 e j o, 
josios duktė ne dane

'už tokia milžiniszka
Į nes net puse ruhliaus už viena

nusiminu
jog 

naudoje — H o, lio! -■

i Abidvi kimia vienlaikei at
einu nuo jos savo dukteres o

Tris metai adgal Japonai pajkymo jos gyvenimo. Jeigu ne 
eme Tsing-Toa nuo vokieczin ’ dora motere namsarge, turėtu 
po 65 dienu apgulimo. — Su-Į musu toji ex-didžturte toji po- 
raskite vokieti. Į ne, kuria garbino dideli ponai
----------------------- --------------  į ir .kloniojosi jei badu mirti,

Nedarinkti.
Tikras apraszymas dsz 

gyvenimo.

į ta paraszyti pas vyra gromata 
į ir .melsti paszelpos — dovanoji

— Direktoris pažiurėjas in 
.jiaja valandėlė ir net in delnus 
suplojo isz džiaugsmo ir pa-

Da žodeli!

Bet primine jei nepermcjdže 
rni skolininkai, jog turi apmjs- 
lint plana tolesnio gyvenimo 
savo.

Pirmiause. loenininkas namo 
potam visokį kromininkai ir 
prekejei pas kuriuos imdavo 

• josios lyg sziam laikinis admi- 
nistratoris, ponas Janiszius,

j sios ir likuezei svarbumo neda 
įeidinėjo prie to, o ir sulaikine 
jo nuo praszymo paszelpos.

Vienok suramino jiaja biski
’ teta prisiuntus jei pusėtina su-
Į ma piningu ir drauge rodą pa

Paėmė jei viską ir vos vieno

nor ne suvis sziltu szaliku ture 
jo pone Natai i je hraszkan- 
cziani szaltije važiuoti ant pro
vincijos in artimiausi miesteli. 
Czion norėjo gyventi iszdavine 
jimo lekcijų muzikes ir gieda- 
lu... pakol da pajiegu nepri
trūko suvis.

Po dvieju sanvaieziu laikui, 
per kuri ne mažai nuvargo lie 
sirupindama gavime, procios, 
apie kokia ne turi supratimo 
tie. kurie iszaugia minuose 
tarp kurio tarnu apsiaubinejmi 
ežiu ir iszpildinejeneziu ju 
kiekviena nors, apie kokia, k; 
po ir apie ergelius

Pradžiugus didelei, jog turi 
kuom lyg- kol misti, pastanavi- 
no apmislint pla.ua tolesnio gy
venimo ir nusprendė inžengt 
in koki mažesni teatra. Muzi
ke mokėjo puikei giedot, teip 
pat ir tai galėjo Imti dainork.i 
augszcziausio lypsnio; liežu
vius svetinius mokėjo gerai,

— E ne Graofiių liol mieli 
der Teirfel —tarė Vokietis buk

na, nes man labai gaila ponios 
ir ponios talentu.... pone turi 
turėti talentą sztai priimu po
ne duodamas jei alga 20 dole
riu ant menesio, su taje iszlyga 
vienok, jog apgarsinsiu pone

i'ient-

aire ir dinsta aktorkos pikliui 
be jokios sunkenybes, bet nie-r 
kados ne savo sklype, o užrube

Pri buvus in Wroelaviu in 
ta krutanti miestą, nusidavė

no mažuose miesteliuose ir ne
žino ju paproczįu ir budu na

teatro, kuris ant jos giliuko ra 
dosi tuom laik tonais. Informa 
ei jom, kas link jo, apteikė jia
ja tūlas sėbras direktoriaus,

s Įkalbėdamas jog tai žmogus to- 
I kis, kuris pirm visko žiuri ant 
to, ar aktorka yra patoga, ar 
ne ant veido.

Direktoris žmogus nedidelio
mani žmogui, pasisekė jei gaut 
arba ingy! dvi mažas lekciju- 
kes už kurias gavo tiek mokes-

už ruimėli po paczia pafetoge h

prisižiurinejo in jiaja su žingei 
durnu, bet apsiejime buvo tru
puti nedrąsus ir matomai did- 
žiavo jiaja.

Ji, toji patoga, turtinga vien 
turte duktė pono Z... gyvena 
menkam mažam, tamsiam rui- 
meli po pastoge, o pietus valgo 
pas namsargia. Valgo prastu 
cininiu szauksztu isz kliudo mo

i
linio ir stebėtina valgo gardžei 

'ir tas prastas stalas jei geriau į 
patinka ir valgis geriau sm.o-| 
kavoje kaip niekad priesz tai, 
negu tada, kada valgė ant pui
kaus stalo kriszpolais sidabru 
ir porcelana užstatytu, puikiau

kuria'- gydintojei jau. palaike 
už nesugryžtanezia ir buvo 
per garsingiausios gydintojus 
apsodinta ant smert, kaipo 
ypata neižgydoma isz pavpjin-

isz nusistebėjimo, paklausė jo
sios, ar isztikro nori pasilikt 
aktorka ?

t— Ant to-gi tyczioms atvi- 
kau in czionais, nes noriu tokiu 
spasabu uždirbti sau norim 
ant užlaikymo praseziausio sa

lvo gyvenimo.

— Ka pone kalbi, juk esi 
teip augszto lubino motere, pa
žinau tai tuojaus ant ponios 
veido, nori gyvent isz mažos ai. 
gos, kokia ponei duoti galiu?

— Priversta esmių — atsa-

ku ponui.
— O! kas link liežuvio, tai 

pone kalbi labai puikei, ne mik

sveiki su kožna konia diena | togumas ir ruoszumas-—viskas
jautėsi sveikesne — sveikata 
sugryžinejo. Kosėjo da laikais, 

‘vienok mįsles apie sinerte ap
leido jiaja visai.

J r troszko dabar jau velei 
gyventi, gyventi, dabar būti
nai, gyventi norint, prastoje 
grinczeleje po pastoge ir val
gyt prasta valgi, geisdama tik
tai vien to, kad galėtu parege-

yra atsakaneziu ir tinkamu ta
me dinste visiszkai....

— O del to?!.... — pertrau
ke su džiaugsmu.

— Tiktai, jog ne žinau, ar 
pone pataikysi vaikszcziot po 
scena, ka-gi nebūk atloszt....

— Datuosiu gerai, užtvirti-
nu.

Pamėginsim, pamėgin

pertrauk-1

po-

jau
nor

tai yra pa vakari iszvąžiuot tu
rėsiu ant provincijos, del to-gi 
jeigu pone norėtumei isz, pra
džių Imti ant a'plikacijos už dy

duszis direktoris, taisydamas 
savo peruką, persikreipusi ant 
vienos ausies — isz ko gvven-

sim — kalbėjo no nuleisdamas 
nuo josios'akiu.

— Tiktai. turiu ponei prisi
pažint, jog lezia del manes ne

vis rasis....
— Nieko nesiras mano 

ne! — atkirto su puikybe ir ne 
sikloniodaimv atsigryžo in du-

TARADAIKA.

SAULE

“ligonius atlankyti.“ Lietu
vei ta krik'szczioniszka privalu 
ma užlaiko, — jau tai nėr ka 
kalbėti, nes tankiausia ticjei.at 
si lankymai ligoniu daug ken
kė, o ir užbaigė jin greieziau. 
Tegul Lietuvoje apserga mote-

iiviai bakuoje abazuosia už savo kandydatus namieje

balsu i 
spokosl 
scenų fl 
per taij 
ėjo jei

mas jos 
k e jei 
keliu į 
vienok

— Niekas to netyrines ir ne 
persitikrinęs, o po tam pasirū
pinsiu idant butu patalpintas 
straipsnis apie pone laikrasz- 
tije apie ponios baisius datyr- 
mus ir atsitikimus praeitoje, 
na žinome iszmislinsiva ka to
kio romausino, o pone turi to
kia fizionomijų, jog. visi luo

eidama sau ne norėdama su
vis tikt ant propozicijos senio 
direktoriaus, kuris suko ant sa 
vo naudos.

— Duosiu tokiam 
40 doleriu — paszauke.

— Ne už szimta ne 
idant isz manes darytu 
liniuke noriu procevot
gai kaip saužine man liepia ir 
isztikro patiksiu ponui ir nau
da ponas isz to gali turėt, nes 
esmių muzikoje isztobulinta ne 
paprastinai.

— Tai ant aplikacijos be-

tiksiu 
maisz- 
teisin-

— Turčiau isz hado stipti.
— Tsz bado?! — nusijuokė 

direktoris stebėdamasis isz jos 
tvirtinimu — isz bado tokia pa 
toga motere?

Pone Natai i je ne atsakius 
daugiau ne žodžio, iszejo.

Po nedelei laiko, kuriame ne

masi gauti kokia ne buk tarnys 
ta, arba užsiėmimą isz ko galė
tu padaryt nor prasta gyveni
mą, bet niekuom saves sura
mini ne galėjo, apmislinejo 
ka-gi su savim padaryt, kaip 
žengt tolinus ir in kur, nes svie

na ilgai, bet ant pagalios neras 
dama sau jokios iszganingos 
rodos, nusprendė tikt ant visu 
iszlygu direktoriaus ir ant rėk 
lamu, arba apsiszaukimu kas 
link jos ypata i.

— Na-gi del ko-gi ne ture 
tu pavėlini apgarsinti save' 
— stebėjosi aktorkos — rėkia 
ma tai garbe sziuose laikuose.

Garsinta buvo per dvi neda
lias laikraszcziuose, po kam isz 
ženge. Gyvenime Paryžinem 
ir.... nepatiko direktoriui ne

20 dc,'J 
k om 
mo neri

Sunk 
ta 1 . x clprie 
niekaBl

lūs ant 
iaik’jJ

dire k

t aleli B 
de, n ji 
arbMl 
visi intg

F patogumu o isz stok.) 
r aktoriszkos. Buvo ant 
heip nedrąsiu, jog stojosi 
L nerangi, o kada parsi- 
Isukintis, kojos atšakiu' 
Į ’snumo. Bot tas baugu• 
į—s ir nedrąsą Jauk ken 
BKczei; norint gi tas po 
lerstatymu apleido jia 
fdirekto’riui davė prie- 
Iniažinimo algos net iki 
Įi, o sibraitem -aklor-

. dingos reklamos.

du. j tai iszvert žingeidumą ant žmo
Gyvenimo vienatine nes apie; niu ir priviliot, arba iszviliot. 

prietelyste sehraicziu tuojaus! daugiau skatiko nuo žmonių, 
persitikrino ir patyrė dabar gej Perstatymas buvo padalytas 
rai net žmonių nuodas kas pas j ant 14-kos aktu su instabeis 
leptas už meilu žodeliu, o apie Į vardais. Vardai aktu kas tei- 
sebrus nedoresnins teipo-gi ! sybe, buvo gerai darinkti. 
mažai paisejd ir mokėjo laiky-l Ne kurie isz ju sekanezei 
ti isz tolo nuo soves.

— Butu jei visz

Jszkai ir dabar jau mokėjo gy

girnas mylemos dukriukes ir
■i buvo del josios viską j nelaime, jeigu ne Imtu tikinsi 
htaisyti ir iszsiteisyli 
! svietą, bet-gi jei apie vis prastas koki meta szalin

jau

ii, kad nor galėtu apspa- 
'teiavo neatbūtinus reika- 
Lbo-vvenimo, kad tik už 
15. ' ^^o gyvenimu.

Bp-bos del SUM'S
K:. a|>>igai>iiiim<>. 
K.'P’.... >avo \ j ;;i 1' > ■
Kl UŽrilbcŽe ežios 

[pravarde, kai].' j 
nuo" jos reikalai“).

El0'si Graofin
ikstebėtinas dalvkas, in 
.ppsios tikra, kai]) pasiro 
Ine jo tikėti, o in titulą

Įiliejo. Mat užtvirtine- 
risus tame josios Įiatogu

dideles

skambėjo:
“Du grabai ir szventvagis“ 

“Vaidykla ant kapu.“ “Tor- 
turos skiepuose palociaus ku- 
ningalkszczio Roberto.“ Nau
jas Hamletas ir galvos nužu- 
dintu“ ir t.t. ir t.t.

(Toliaus Bus.)

mas ir !
Vieni 

leido ( 
buvo Ja

Ant 
riniu 
iii.-Szl 

1 n
be Įlomi 
racijos.

ui susivažinėjo daugy

a i.
asaros su būreliu teat-

Ljjesnis buvo del josios

liodamas

czionai

ga. Bis 
liopu k: 
jog nesir!

lu, o ril
prastai iii

— Kil
motere te

dos puiki'

ti et ne gal 
kad teip I 
naudotu,

Pone N

ikiu klaus 
iszmetine. 
czei d ant ii

nok labai tanke! daro 
atmainas gyvenime.

Senovės romansinei 
ninkai kokiam-gi skaitlem ypa 
tu insimylejusiu nelaimingai 
liepe dvėsti isz džiovu, ir nuliu 
dimo, ir rupesezio, o bet isztik 
ro baisiausi nuliūdimai ir ru- 
liesczei, skausmingiausi ypai 
kareziausi datyrimai, retai ka

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

bobų pilna grinezia. .tai uodas 
snapo ne inkisztu, o kožna dak 
tarka. — kožna savo rodą lino 
da ir tankiausia motere su sa
vo rodom užbaigė.

Paliksime Lietuva ta tamsu 
užpeczki, ta szali, in kuria isz 
visu szaliu Europos szaszlavas 
szlinoje o pakalbėsime jums 
mano sakalėliai apie ezionaiti- 
nius ligonius ir gydintojus.

Apserga vyras ar motere, 
serga ir dejuoja, bet da apie 
daktaru nemislina, ha jeigu 
bus smertis, tai ka tas dakta
ras maezys? Kam da dakta
rui mokėti? — Bene daktaras 
nuo smerties ižgialbes (!!) 0 
kad sanitorine valdžia ne pri
verstu daktaro pas ligoni par
vesti, tai retai katram parves
tu. Nežiūri kad parvesti gera 
daktara, tiktai bile daktaru 
Lietuviams tasai geriausias 
daktaras, katras pribūvi as pas 
ligoni, klausė: ar buvo kuni
gas. Na, tai jau atliktas kriu 
kis. Tuojaus daktaras akysiu 
Lietuviu stojesi geriausias. 
Yra tai geras ir gražus daig
ias del ligonio kunigas, nes 
kaip ligonis tiktai dažino, jog 
daktaras kalba apie kunigą, 
tai vyruezei isz baimes duszia 
kuluisia atsiduria Jau tai to- 
kis ne kas daktaras, ba geras 
daktaras, teip kaip narsus ka
reivis, muszasi lyg turi gyvas- 
tia. Teip panaszei turi dakta
ras su ligoniu apsiejti lyg 
smert nog jojo neatsitraukt.

Reike ir apie tai žinoti, jog 
nekurie ligoniai labai bijosi 
kunigo ir smerties, tai su to
kiu reike atsidėjus priminėti 
ligoniui apie pakvietimą kuni-

Siuneziu szirdinga padekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yra ‘“rūkstantis Naktų ir Vie
na.“ Da tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau neparsigabenau 
isz redakcijos “Saules.“ Vė
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
lyti o turės smagumo, daugiau 

ka, nupuolė materijaliszka ir !<ailJ szimta doleriu. Su pa- 
fiziszka prie ko daeitu, iki su [garha, Vincentas Malaiszka, 
lauktu paburnos savo u vveni-r S>pai rows Point, M d.

Bodrin- da tuojaus guldo iii graba. 0 
ar - ne laimingesnis tasai ku
ris ilgus metus da turi apsipra 
tinet su tuom ir teriot tais sun 
kenybes su vaitojimu, kaipo 
tikra kryžių mukos, kanezios 
ir baisiausio rupesezio ?

»k kelis menesius pra 
žionais vargingai, hef 
įminga '. ’siszkai, nes

les czion buvo mau- 
itaisytos, del to-gi vi- 
is pelnu direktoris at- 

Į savo būreliu net in 
o matydamas naudi n

stinosi vienok szimte- 
rtu užtat ant josios, 

[upina pasistatyt ir ap 
Į ne puikauje pareda-

[aslepimo nuo svieto.

Įip ne paisetu apie ras 
rieto nesirodo nieka- 
ri, tai vis tiek kaip 
|s aptaisytas in tomba 
lįionei paredalu pirki- 
liu, bet suvis ne gerai 
[patoga motere nesi- 
[isz gyvenimo ir.... 
[atalije isz pradžių ne 
Įirast- to reikalavimo, 
j ženklina, po tam vo
le jau tu nuolatiniu 
i i mu sukandus drū
ta ir su apkaitusiu vei

talijos, ne kalbėsime daug apie 
josios nusižeminimą moralisz-

juju dasiprotet gali. Esmių

ina kur užmiestije palaikineta 
už kavone latru ir vagiu —pik į

Nusipirko “Tūkstanti Naktų 
ir Viena.“ — Pramoko Lie

tuviszkai skaityti.

duktė abelnai per j 
netekus visos

Jodama savo ypatos žudytu

Asz Viktoria Jurganiute 
siuneziu szirdinga padekavo- 
nia Redystei “Saules“ už teip 
puikia ir stebėtina knyga ko
kia yra “Tūkstantis Naktų ir 
Viena.“

Asz negalėjau skaityti ne žo-

kio baisaus nelaimingo
laja paklydusia motere.

Stojosi-gi kitaip.
Direktoris teatro iszvažiavo kad lankiausi

lietuviszkai

kuczius savo moraliszkumo, ar 
ba ant galo ir kokia supuvusi, delio lietuviszkai, o kada mano 
tvora laukuose, po kuria ap-i tėvelis nupirko taja knyga su 
siausta skarmalais ižduotu sa- taip puikioms istorijom ir pra- 
vo paskutini kvepelejima. dėjo skaityti, tai teip mane pa- 
Džiaugiaves-gi, jog nešalau-įeme noras skaityti jiaja jog 
kerne matyt jiaja teip visiszkai |pradėjau žodis in žodi slebiza- 
nupuolusia ir daejusia, prie to vot ir skaityt, jog in kėlės san- 

galo vaites pramokau
; ir pati perskaieziau visas isto
rijos be pagialbos kito, rodos 

in mokslainia 
in Szlonska prusiszka. Ant Į per kokia penkis metus. Szian- 
jo giliuko už keliu dienu ture-'dien pasilikau tikra Lietuvai- 
jo mieste atsiimt jomarkas. Ai> jie per pagialba tep puikios 
garsino del to tuojaus czionais knygos ‘ 
iszHpine raudonas popieras į Viena.“ 
garsinanezios didele sztuka ra 
ganiszka su dainavimais ir 
sztucznom ugnemis, perkūnais 
ir visokiais stebėtinais persta
tymais ir rodymais idant tik

‘Tūkstanti Naktų ir 
Kad ne butu joje 

teip akyvos istorijos, nebutau 
sziandien pramokus skaityti 
lietuviszkai. Tūkstanti’ aeziu 
jum už tai. — Viktoria Jurga- 
niute, Cleveland, Ohio.

Žinau viena motere, kuri sir 
go ir buvo bloga. Paszaukta 
jiai daktara, kuris vos peržen
giąs slenksti užklausė: “ar ku
nigas buvo, jeigu da nebuvo, 
kad tuojaus parvesti.“ Žmo- 
nim tas labai patiko ir po isz- 
ejimui daktaro, lauke, kada li
gone numirs. Na ir negalėda
mi sulaukti, parveda kita dak
tara, kuris suvis buvo kitokios 
nuomones ne kai]) pirmutinis.

Vyruezei, kaip mes apie sa
ve nesirūpinsime, tai ir Dievas 
nepagialbes. Juk aiszkei rasz 
te szventam pasakyta: “rupia

gialbesiu.“
Jeigu Dievo nepraszysi. 

Nieko neaplaikysi,
Ir motina kudykiui žinsti 

neduos, 
Kaip tas pabudias neraudos
Daug vyruezei mumise ran

dasi visokiu “feleriu“ ir Dievs 
žino, kada juosius pamesime.

Teisybe pasakė.
—- Ar tu Onute žinai, jog 

sapnuoju apie tave diena ir 
nakti ?

Asz matau, jog turi akis už
merktas.

pla.ua
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TIKTAI 50c

ISTORINES KNYGOS

W. D. BCCZKGWSKI-CO., Mali, and A St., Mahanoy (it y, Pa. X-X X- *

ARABISZKOS ISTORIJOS

150 PAVEIKSLU

a >

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

Preke 35c
Preke 25c
Preke 25c

L židas 
fszefta 
rodos 
\ ridu-

W. D. Boczkowski-Co 
Mahanoy City, Fa

imas 
imas

W. D. B0CZK0WSKI-00 
MAHANOY CITY, PA.

savo
esą o
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Lrcza-
Is Na- 
Lpsijra 
adavo

a to
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iai 
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musu 
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HSšr’Mes užmokame nusiuntimo 
kasztus. :: :: ::

Didumas Knygos
■ (u x9l coliu

704 Puslapiu

Didumas Knygos 4% x 6% col. 
205 Puslapiu —310 Paveiksliu

Mes tikrai gva- 
rantinam kad ir 

jumis patiks.

(6) Kaip tuos tikslus Anieri 
kos Letuviu Tautine Taryba 
mano atsiekti.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus prisiuskite mums $2.00 o Knyga bus jumis 
tuojaus iszsiusta.

Prisiuskite $1 ir' 
pilna aiszku adi] 
tuojaus iszsiusim 
mis per paczta fj 
Bargensa No.l.

Adresą voki™
W. D. Boczkowsl 

Mahanoy City, j

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu

Szitos visos Istorij
Pasakos ir kitokį 1

siskaitymai tik u?
$1.00 j

Apie Kagana. KelauninkoM 
na. Vaikinas ir StebuldB 
vasaris atėjo. Sunns MaB 
Iszklausyta Malda 
(teras Medėjus. 11a isz m:iB 
iszlins. aliva in virszu IszlB 
In Motinas. Verta neužir p] 
Kaip dagyvent szimta | 
Pamokinimai. Ne szis, ne, I 
Kam kenkia girtavimas? Gi 
delei žinios. Apie boba, kn n 
galėjo savo ležuvio sulailB 
Taikinei priežodžei. l’anJ 
lelei. Leibaus Gir.ioras. JB 
tuoktis .Jurgis. SkidUgB 
žnragu. Kaip pažinB 
oro. ilernadimis ir .H8 
i. i isz Dzūkijos. '..H 
del motinu. Kas tai Kįi 
ryste.’ (.?ilie:,a y fl 
szinUs prįąkymn^^B 
kūno ir duszios. Galybe 
les. Kaganiszka lazdele. I 
ba kaip ir visos bobos. Žel 
las snierties. Nupasakojo I 
koto. Nenori sarmatos. TiB 
szposai ne tinka. AlygB 
Su velniu ant svieto. KyB 
Žalnieris. Dievas gal apsiU 
ti. Urvą užkeikta. PanasB 
Dorėnas. Sermėga mužiko^ 
kuom kas kariauja nuo B 
dingsta. Pasekta nekalt® 
Vagis kiausziuiu. Ne-'yiB 
pikto, kad ant gero ne ifl 
tu. Kaip .Toniszkei pavogiH 
duoziszkiu naktini sarga.B 
dengta serga. Atidengtai 
dinsta. Žmogus be szirB 
Užmirszo. PranaszavH 
apie Mot eres. PranaszavĮ 
niirszta. Paeztines persaB 
Kaip apsieit draugovėje." 
kit rus ilezdžionka. MisIeB 
szimts prisakymu dei pJB 
Iszgialbeta per KallnikaB 
so grudelei. Dzūko pB: 
apie V. Jezusa. ŽenkliiB 
Vardu. Kokiu Esi? Kaži" 
mas. Žinutes del GaspaB 
Vagiu szposas. Kaip B, 
iiaukszlis atsivertė Ir pB 
Virhaluj Jhižtiyczia. SebB 
ga Akmuo, danasza K.B 
ka. Dievo sureda. VelnB 
mieja. Kandidatas ant B 
eziavimo. Dzūkas IsziB 
savo paezia. l’uiki rodi.ĮSį 
mis žido Judelo. KaipB 
moka protauti kaip g'B 
padaryt. Iszmintingos B 
del Tėvu. Pasaka apie B 
ka-Kiipruka.
Daugybe visokiu .fl 
Paveikslu ir t. t.

1. Amerikos Lietuviu Tauti
ne Taryba prikvieczia savo sa 
staton po tris atstovus nuo 
sziu didžiųjų tautiniu organi
zacijų Amerikoje: Susivienyji 
mo Lietuviu Amerikoje, Tėvy
nės Mylėtoju Dr-jos, Ameri
kos Lietuviu Tautines Sanda
ros, Lietuviu ContraJinio Komi 
teto, Amerikos Lietuviu Span 
dos Drugį jos, Amerikos Lietu
viu Daktaru Draugijos, Lietu
vos Neprigulmybės Fondo ir ki 
tu, kurie turi musu gyvenime 
aiszku programa ir apima ko
kia nors visa tauta apeinan- 
czia veikimo sriti. L A. L. T. T. negali lygvi- 

duota, pakol Lietuvos likimas 
iszsirisz sulyg lietuviu tautisz 
kai demokratiniojo programo.

12. Reikalui prisiėjus A. L: 
T. T. lykviduoti, visas jai pri
klausantis turtas tampa paves 
tas lygiomis tarpe lietuviu tau 
tiniu organizociju, kurios Ta
ryboje per visa ta laika bus sa
vo atstovais reprezentuotos.

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

ŽIŪRĖKITE
KNYGŲ BARGENS

No.l

Puikei apdaryta in
Audeklinius

Iszmargintus
Virszus.

2. A. L. T. T. turi savo vy
riausia sėdyba New Yorko 
mieste kur ji laiko kas dvi san 
vaite, ar taip tankiai, kaip ga
lima savo paprastuosius posė
džius. Tuose posėdžiuose rei
kalaujamas Tarybos epiorom, 
kad galma butu atsitikusius 
umius reikalus greitai nu- 
sprensti. Bet iszkilus svar
biam reikalui yra specialisz- 
kai kaukiama Imtinai visu Ta 
rybos atstovu ar ju ingalioti- 
niu susirinkimas.

AMERIKOS LIET. TAUTI 
NES TARYBOS UŽ 

REISZKIMAI.

mene per musu organizacijas 
ir musu spauda, su tam tikrilis 
nuodymais, kad mes czionai 
amerikiecziai lietuviai galėtu
me musu visuomenes politika 
gretinti su musu broliais Lie 
tuvoje. Tas pats Iszpildoma- 
sis Komitetas jieszko priemo
nių, kaip kuoarcziausiai pri
traukti in vienoda Lietuvos po 
litikos darba kitas musu srio
ves Amerikoje.

4. Amerikos Lietuviu Tauti-

“PRAKIEKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKA8 

APRASZIMAS
Verte D.T. ir f.W.ROCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
DALIS I.

MOTERE BE SZTRDIES.

Pagimto p. J. 0. Szirvydos. — 
Užtvirtinta A. " . T. T. su- 
sivienyjimu ir komisijų.

Lietuviu Ainerikieeziu poli- 
tiszkasis gyvenimas aiszkiai 
formuojasi in tam tikras poli- 
tiszkas srioves, tarpe kuriu mu 
su h i stori joje užima svarbiau
sia vieta tautininkai-demokra

Mėgstantiems pasiskaityma, mes pasiūlome szita knyga. 
Rasite tiek indomiu dalyku, kad ne viena yakara rymoda
mas ant knygos savo vaidentuve gyvens ypatingoje szalyje, 
tarp keistu žmonių, o dar stebuklingesnius matys ju papro
čius. Minėtos Arabu Istorijos svetimtaueziu tarpe labai 
iszsiplatinusios ir labiausiai nugirtos.

ANT KltASZTO PRAPULTIES. 
Duris kambario Petro Bandai 
atsidarė pamažėl! ir Mikolas, 
su plnoi ztu, jiopieru po pažaste, 
ineio smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo snnuepakajum in 
veidą kasijerias.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
tižsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo piie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labai eina; lenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
gavau raszia ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius,stokas mums 
szimta tukstaneziu tranku!

3. A. L. rl\ T. turi savo Isz- 
pildomaji Komitetą bei kitas 
nuolatines ar reikalui esant 
speciales komisijas, kurios vi
sos veikia ir iszduoda savo ve i 
kimo atskaitas visai Tarybai. 
Iszpildomasis Komitetas seka 
Europos lietuviu po] it i kinius 
ir kitus visuomeniszkus dar
bus ir'sulyg to stengiasi infor
muoti Amerikos lietuviu visuo

(1) Iszkelti tarpe Amerikos 
lietuviu obalsi — “Lietuva 
—lietuviams.’

(2) Pletti musu visuomenėje 
siekimus prie kuoplacziausios 
demokratiszkos Lietuviu vals
tijos, su placziausia toleranci
ja visiems lietuviu luomams, 
tikėjimams ir visa pusiszkam 
kultūriniam Lietuvos piiiecziu 
vystymuisi.

(3) Vienodinti amerikiecziu 
lietuviu politikinius, kultūri
nius ir socialius programus su 
tokiais programai* musu di
džiausiu tautiszkai demokrati- 
tiniu partijų Didžioje Lietuvo 
je ir Rosi joje.

(4) Sukviesti in vjrszui mi
nėtus siekimus visas musu po- 
litikines, kultūrines ir sociales 
organizacijas, dideles ir mažas 
kad mes sudarytume pajiega 
pagelbėjimui kovai už Lietu
vos liuosybe ir atbudavojimui 
nepr igu Im i ngos L i ei u vos.

(5) Isznaudoti dabartini ino 
menta visasvietines politikos 
Lietuvos naudai.

Musu pergyvenamoji histori 
ja parodo, kad Lietuvos liuosy 
be ir jos visa ateitis rymo ne 
aut siauru fakciju politikoje ir 
religijoje, bet ant sutuopimo 
visu musu tautos pajiegu, ku
rios pagelbėtu Lietuvai atsisto 
t i ant kojų, akyse viso pasau
lio, kaipo atskirai valstijai. To 
del tai organizuojasi musu hro 
litu Didžioje Lietuvoje in vie
na galinga centra, todėl tai ar
ti milijono lietuviu Rosijoje su 
tvėrė savo augszeziausia Lietu 
\ iu Tautos T<’ii‘yl»a, to lei tai ir 
mums, lietuviams Amerikoje, 
reikia szitokio centro, kuris ga 
lėtu Igainiui sutraukti prie sa
ves visus lietuvius in naudinga 
politikos darba. Berods mu
su kutai i kiszkai-klerikaliszko- 
ji sriove sutvėrė tai]) vadina
ma Amerikos Lietuviu Taryba 
bot prie szio vidurkio negali
ma pritilpti musu visuomenes 
klodai kitoniszku, kaip tik Ro
mos kataliku tikėjimą szpa- 
žinstantie Musu kairieji ele
mentai sutvėrė taip ju vadina-

No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas, 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c 
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruoklis, 220 puslapiu 
No 3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d 
No.4 — Apie Kupeziaus Simu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus.

tai. bzt sriove suima m savo 
politikinius ir kulturinius plo
tus kiekviena obalsi,. kuris 
jieszko Lietuvos nepriklauso
mybes ir kuris stengiasi būda
vot i augszeziausia liuosybe gy
venimui Imsinczio Lietuvos pi- 
lieezio.

<s. A. L. 1. I. greiczuimai su 
skelbimu smulkesniu, žinių mu 
su spaudoje, savu keliu syste- 
matiszkai spausdina, ir platina 
po musu visuomene politiszkus 
praneszimus, bro^zinras, alsi- 
szaukimus ir t. t.

,9. A. L. T. 'f. inkuria politisz 
kos agitacijos fondą, kuris pa 
dengia visas iszlairias kaip pa- 
czios Tarybos reikalu, taip ir 
spausdinimui reikalingos poli- 
tiszkai agitacijai literatūros. 
(Szitas fondas yra atskiras 
nuo Nepriguhnybes Fondo nes 
tasis fondas yra. stambesniajai 
musu tautos politikai po draug 
tasis lordas negali skirti lesziu 
A. L. T. T.-bos užlaikymui.)

Amerikos lietuviai tautinin- 
kai-demokratai, per arti puses 
szimto metu savo iszeivijos gy 
veninio Suvienytose Valstijose 
sutvėrė savo galinga spauda ir 
galingas kultūrines, ekonomi
nes ir politikines organizaci
jas, iszauklejo placzius. progra 
mus lietuviu amerikiecziu vi- 
suomeniszkam gyvenimui tvar 
kytis, padėjo net susiformuoti 
invairioms musu partijoms, 
kad ateityje musu gyvenimas 
galima butu iszmintingai ir 
moksliszkai tvarkyti, apimant 
reikalus visu musu luomu ir 
klasių. Daliar parojo valanda 
galutina žingsni atlikti — su
tverti augszeziausia contra pla 
ežios lietuviu tautininku denio 
kratų srioves, kuri apima mu
su tautos \'isns jieszkinius ir 
idealus.

Iszsiuntem daugybia szitu knygų ih visas szalis 
Ameriko ir visi kurie aplaike szita puikia knyga 
prisiuntė mums sziintas padekavones.

ma Amerikos Lietuviu Dari 
ninku Taryba, liet in jia 
susituopti žmones, kurie 
tiktai iuternacionaliziną, 
ro centro, kuris vienytu 
krypsniu ir visu tikėjimu 
tuvius Amerikoje ant musu 
tautos programo, dar nebuvo.

Szito viso akyvaizdoje susi
tvėrė naujas centras — Ame
rikos Lietuviu Tautine Tary
ba. Josios programas sekau-

ML NATIONS DEPOSIT BANK
...SŲ LAIVAKOJRCZIŪ SKYRIUM... C 

1’. V. OBIEČUNAS ir KOMPANIJA | 
12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa. |

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma. Lietuviams, g 
Banka talpinusi savam budinke kurio verte isznesa apie S 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu S? 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- ęj 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Šiunczia Pinigus l! 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko j 3 
Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu j 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- y 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo Q 
Karaliaus Varasziaus valdiszko Nctarijuszo. Q

Sziuo laiku periodu lietuv 
tautininkai Amerikoje 
: t k y v a izd o je a iszka u s 
srioviu krypsnio. Musu 
ji sriove nusviro savo visais 
darbais in internacianolizma 
ir kova už Lietuvos liuosybe 
visiszkai nuspaudė žemiau sa
vo parlijiniu jiesfckiiiiu. Mu- 
\<u deszin*ji sriove rods daug 
kalba apie Lietuvos reikalus, 
rods kartais dar koki geresni 
žingsni ir padaro, bet savo po
litikos reikalavimuose ir savo 
visoje linkmėje plėtoja labai di 
dele nepakanta kitu visu Lietu 
vos luomu ir klasių; liudniau- 
sis tos srioves krypsnis yra ta
me, kad Lietuvos politikos pa
matau deda tiktai religrszka 
grindė, kas Lietuvos ateityje 
siūlo musu tautai daug vaidu 
tikėjimo klausymuose ir ardy
mo, tautos, kaipo tautos, stip
rybes. Žodžiu sakant, abidvi 
tos musu krasztutiries sriove“ 
musu tautos esybe silpnina.

lakstantis Nata 
® ir viena ®

T. savo politisz
kus 7,1 ligSTiiiL-, iiiiAu .-įdyg Lie- 
tuviu Tautines Tarybos Rosijo 
je ir atsidarius sus.iueszimams 
su Didžiąją Lietuva, bandys ko 
ordinuotis su tautiniu centru, 
kokis tenai visuomenes gyve
nime bus paaiszkejes.

P.— Prižadcjei man. j’<] 
niekad ne pasigersi.

V. - Ka tu-'gi kalbi!.... 
da asz tau prižadėjau ! ,

P.— Kaip ne buvai giri
V.— O kad;; asz ne I 

girtu?
P.— Asz to ne pamenu.]

ne Taryba seka politikos reika 
lūs Amerikoje, ir kiekviename 
atsitikime, kur tik nujauezia 
isziuuidotina momenta Lietii; 
vos liuosybes reikalams, atkrei 
pia visa domu, kad tas Indu tiri 
kainai isznaudotas.

5. A. L. T. T. stengiasi Įiri- 
traukti prie darbo už Lietuvos 
reikalus visas musu mažesnes 
vietines draugijas, kliubus, ra 
telius ir kuopas, kurioms šutei 
kia visokias informacijas ir pa 
vyzdžius visokiu rezoliucijų ar 
nutarimu, kuomet tik tokios 
bus reikalingos kovai už Lietu 
vos liuosybe ar reikaliuose at- 
budavojimo Lietuvos kulturisz 
kai bei ekonomiszkai.

(i. A. L. T. T. kas sanvaite, 
ar tam tikrais laikais, suteiks 
musu spaudai, sumanymus, kas 
turėtu būti raškoma apie nau
jausius iszkilusins Lietuvos 
politiszkus reikalus.

7. A. L. T. T. užlaiko Infor
macijos Biurą, kurs pagelbsti 
musu visoms organizacijoms 
ir musu veikėjams susekti vi
sas reikalingiausias žinias, ly- 
tinezias musu tautos gyvenimą 
Europoje ir Amerikoje bei ki
tose svieto dalyse.
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KAIP ATSIRADO
SVIETAS.
Žeme — Dangus.

Ale kada žmones pradėjo 
liauti po svietą, sausžemiu 
mariomis ir su atyda svarstė 
tai, ka mate, pažino, kad musu 
žeme turi but apvali ir tai kiek

JT

Musu žeme yra labai 
kamuoly
upėmis

SAUL

LIETUSan

S A
Arb

LIETUVOS ŽEMLAPIS.

Didumat

A

W. D. Boc:

Vaidelota

i

apsisuka.! NAUJAS ISZRADIMAS

7 pėdu augszczio apsivedė su 
mergina 4% pėdu.

Knygos 4;x 64 coliu

310 Paveiksliu*piu S

sCTAI 5Oc
nuokalne nusiuntimo kasztus

tkoWski-Co., MAHANOY CITY, PA.

t

L VieszpAJezusas paveda 'etrui aveles.
t:

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
su paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

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

A

RU
31 East 7t

— nu
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«PyccKoe Cjiob

MHTA
rpžccH

h

BLIX0RIIT B I1MO lopK’B, 
EAAKUlEft JI. M. nACBOJlbCKArO

r.HaioiUiixcji pyccKUX, yitpnnncKiix, uojiuckiia h
.iiiTOBCKiiA .iniepaTypiibix ce-i.

anrjiiitCKOM
»e>Ke/ĮHPBHO HaXOAWTCfl B 40000 PYCCKI1X, yKpaHH-

CKMX M nCJlbCKHX AOMaX.

Street New York, N. Y.

septynes žvaigždes vadinamas 
dideliu vežimu, gali pamatyti, DYKAI!

Vertes Knygų už $1.00
Kas pirks Didele Knyga po vardu:

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

permaino savo vie- 
i, nepakrikdamas; 

kur kitur jas matome vakare, 
o kur kitur ryte. Ale tas 
mums tiktai rodosi. Teisybe 
pasakius, nei dangus su žvaigž 
demis, nei sauk1 nesisuka ir 
tuojaus tai suprasime. Paim
kime obuolį arba arbuz'a, arba

tas
Denver, Col.-— Karolius 

dell, 7 pėdu ir 4 coliu augszczio 
apsivedė su pana Janina 
Naehr, kuri turi keturis pėdas 
ir šzeszis colius didžio. Jauni 
kis svėrė 296 svarus o nuotaka 
93 svarus.

t 
t

-.pZKAS-—

NINYKAS
prasti, 
didelis 
kloniais, upėmis ir mariomis. , 
’Pasai mažas sklypelis žemes. I 
kuri žmogus aplinkui gali ma-j. 
tyti, turi iszrodyti paploksz-l 
ežias. Dėt jei mes atsistotu
me m ant mariu kranto ir pasi
žiūrėtum, kaip laivas nuplau
kia, tai pamatytumem, kad pir 
iniausiai mums isz akiu pražū
va laivo apaezia, po tam vidu
rine dalis, dar valandėlė, o pa
matysime tik galus stiebu arba 
kaminu, o potam viskas mums 
isz akiu isznyksta. Netekome 
to matymo, nes mums ji užden 
ge mariu pavirszaus apvalu
mas, tarytum, laivas butu pasi
slėpęs už mariu vandenio kal
nu.

Tai-gi jei. mes galėtumėm ke 
liauti nuolatos in viena puse, 
per kalnus, klonius, marias pri 
būtumėm in ta paezia vieta, 
kuria apleidom. Jei norėtu
mėm musu žeme per pat vidurį 
skersai perriszti siūlu (virve,) 
tai toksai siūlas turėtu ilgio 5, 
400 myliu. Tokia iszmislyta 
vaga aplink žeme vadinasi ek 
vatoru, o tolimiausios vietos 
abiem pusėm in pietus ir žie
mius — žemgaliais arba po
liais

Kad apeiti žeme aplinkui ek 
vatoru, t. y. kad pereiti tas 5,- 
400 myliu, reiketu, važiuojant 
gerais arkliais dienomis ir nak 
timis, po dvi mylias per valan- 

' <ia (jei viena arkliu pora tiek 
galėtu iszlaikyti.) beveik 16 ne 
dėlių; geležkeliu keliaujant 
(jei butu galima tiesiog akva- 
toru nutiesti geležkelis) pen
kias nedelias.

Amerika atrado garsus ke- 
launinkas Krisztopas Kolum
bas 1492 metuose; kiti apva
žiavo žeme aplinkui, tikėta tat 
jau, kad musu žeme yra mil- 
žiniszka, bujojantis erdvese ka 
muolys.

Netrukus po tam astronomas 
Mikalojus Kopernikas apgar
sino ir prirode didele tiesa kad 
ne žeme, ale saule randasi vidų 
ryj musu svieto ir žeme sukasi 
aplink saule. Nauja toji tiesa 
buvo laikoma už didžiausius 
burtus ir prasižengimus, ka
dangi nesutikdavo su biblija. 
Toki žmones, už teisybes isz- 
reiszkima buvo pasmerkiami, 
kankinami ir žudomi. Koper- 
ninkas mirė 1543 m., o jo veika 
las iszdruknota tiktai priesz jo 
smart i. Tai visuomet tai]) bū
va ant svieto, kari kiekviena 
nauja mislis, nauja teisybe, su
tinka persekiojimus ir daug 
reikia auka ir kankynių, kol 
žmones pradeda suprasti, kad 
tas viskas, ka. pirmiau laike už 
teisybe, yra visiszku melu. 
Nors už tuos mokslus inokslin- 
cziai buvo baudžiami, vienok 
žmones greitai suprato tai, kad 
žeme sukasi aplinkui saule — 
ir galėdavo kiekviena apie tai 
pertikrinti. Paklaus gal ne 
vienas, kaip tai galima pažinti 
kad žeme sukasi ? Matome 
juk, kad saule užteka ir slenka 
auksztyn iki pietų; po tam 
slenka toliau ir vis žemiau ir 
nusileidžia; nakezia matome 
žvaigždes tai]) pat, tarytum, 
jos suktųsi aplinkui žeme.

Kiekvienas, kuris žino tas j

nakezia palaikykime ji priesz 
szviesa žvakes arba lempos.

kad vienoj kamuolio pusėj bu
tu diena, o antroj — naktis.

Dabar sukime ta kamuoti 
aplink jo aszi, o suprasime, 
kad tokiu budu ant žemes turi 
me diena ir nakti. Lempa yra 
saule, o arbūzas — žeme. Taip 
kaip ta lempa, ir saule stovi 
ant vietos, neužteka, nei nusi
leidžia, tiktai žeme aplinkui 
sukasi, o mes, žmones, gyvu
liai, namai, kalnai, sukamės su 
ana sykiu, to visko nei žinoda
mi, nei jausdami.

Žeme sukasi taip, kai]),ratas 
ant aszies; sukasi labai smar
kiai, o kad yra labai didele, tai 
gi reikalauja 24 valandų, kol 
syki aplink save 
Per isztisa para kiekviena ant 
žemes vieta atsisuka saules lin 
kon, o potam nusisuka prieszin 
gon pusėn, ir tai-gi ant kiek
vienos vietos buna tai diena, 
tai naktis. Pabandykime pa
tys prie lempos ant užpencziu 
smarkiai sukilęs, o suprasime, 
kaip tas mums iszrodo, kad vis 
kas aplinkui mus sukasi, o mes 
stovime ant vietos.

(Toliaus bus.)

Senei jau laukiamas pilnas 
Lietuvos žemlapis, dabar iszejo 
isz spaudos. Szis žemlapis ma- 
pa parodo visas 3 Lietuvos gu
bernijas ir Prusu Lietuva, spal 
vuotas didumo 25 x 20 coliu. 
Vardai miestu, lipiu, keliu pa
žymėti aiszkiai — lietuviszkai.

Kuriam tik rupi savo tėvy
nės krasztas LIETUVA, priva
lo szis žemlapis rastis ant jusu 
sienos. Kaina tiktai 60c. su 
prisiuntimu mokesti siunskite 
paczto markėms arba Money 
Orderiu. Adresas: (t. f.)

M. J. Damijonaitis, 
901 W. 33-rd St.

Chicago, III.

Dekavoje % 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 
fi pas mus. Adresas:

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

Brooklyn, N. Y.

205 Pusi

Mes u

SENO IR NAUJC
Parasz

iszguldimas Sapnu t t

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

CTaptwwyio u cainyio pacnpoCTpaHfiH-
hvk) b C. HJraiax n b Kanast npo-

BHtnapTinHYio HapoflHyto raseiy

OE MOBO
•aTbii JioMliiuaioieji KaK na pyccKOM, Tau u na

SKOYE SLOVO
!>Hbie HVMepa Bbicbi/iaioTcn žesnjiaiHo --------

INSTATYMO

Rtimatizmas pagauna žmo
gų ant oro. Dieglei ir skaus
mai apsztivina sulenkimus ir 
muskulus ir sumažina jo pajie

Del pirmo dieglio gaukite 
Sloanes Linimenta, lengvai pri 
dedamas, insigauna be trinimo 
ir palengvina skausmą.

Po ilgu važinėjimu arba ilga 
laika bumui ant drėgno oro pri 
dekite Sloan’s Linimenta ant 
tu sztyvu pirsztu, skausmingu
ranku '•

Del podagros miralgijos, geli 
mo dantų, susimuszimu, iszsi- 
sukimu, szaltu kojų, yra tai 
greita pagialba. Aptiekose 
25c. 50c. ir $1.00

Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in % minutos laiko 

be truclznos.
DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas urnai atsius stempomis 
paczto 20 dvi Gentines tai gales 
pasidaryti visa goreziu tuju 
vaisiu 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™

f

Viskupas Motiejus olonczauskas

Nuo Sutvėrimo Pasaulesfiki

Užgimimui lyg Pas

Su 50 Paveikslais sixi9i'opu

W. D. BOCZKO
MAHANOY AND A ST

Kristaus Vieszpaties

utinio Sūdo.

^slapiu - Preke 35c

SKI-CO.,
AHANOY CITY, PA

♦1
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SETAS Ko. 1
Lietuviszkleji Rasztai ir Rasztinin- 

Kal. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Veiniszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
tarnaites o rado paezia. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir jo vienturio Dukters. Nelabas 
Vyras. Prakeikimas. Delegatai rias 
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka 
ketina antra karta apsipaeziuoti. j 
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko 
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
ant proto. Graži istorija.

SETAS No. «
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elmana ir karalaite Beve
lija. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. 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 
aeątsarguma in balta vergija. Viesz- 
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
Ipie saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
-vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 
Budyne.

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrablo. 

Apie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
azavimas apie moteres. Iszgialbeta 
per alinika. Dzūke pasaka apie Jezusa 
Kaip ponas Raukszlis atsiverto Ir pa
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padaviniu. Peary ant žemgalio. Balsi 
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 

i prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal 
! tiszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
ueiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

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

nlBzkas tyltas ant upes nemano. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažlnsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
in szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jio denezika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigius. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojeneze Liepoje. Apie 

I ueszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Į Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
szlrdije. Lape ir vynuoges.

Betas No. 7.
All-Baba ir keturesdeszlmts razbaf- 

nlnku. 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 drūta 

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. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parlžiaus nuskurells. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios nakti. 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. 
Paukszteies Jezuso. Žibinte bažnytai 
teje. Sugertuves traukije. Aiute auk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malklaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną Ir Altana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kode! Baltraus neleido In dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo szlau- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nantoj. Sau! hau! hau. 

i Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolis isz Lietuvos. Dvarlne pana. 
Baisi Istorija

Belas 11.
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 

Karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už «avo poną. Anglu 
rlus isz Valencijos. Kožnas daigtas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
eziuojes. Jauaszas korezakas. Vaitas 
szvilpikas Pas merga. Gražios akis 
Tarnas Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszls. Is
torija vienos motinos. Valkucziu ple
pėjimas,

Setas No. 12.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku Ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velel atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velnią. Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 
vatua gyduole. Du medejei. Inžel- 
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe nekalbėk. Senas 
žmogus pavojuje. Namu sūdąs. 
Kvailas tikėjimas. Karalius čigonu. 
Istorija isz 1795 m. Nedoras ponas. 
Girtavimas. Genavaite. Kalėdų 
nakties miszios. Žvaigžde mesljo- 
sziaus. Psrsikalbejimas 18 yyrautu 
ntoterlu Ir vienos naszles:

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

apmokame prisiimtimo kasztus.^Jį 

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko! 
W. D. BOGZKOWSKI-CO •J :: :: Mahanoy City, Pa

4 »
f V
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Žinios Vietines
Hastings Silk Co. jieszko 

ezionais vietos ant statymo di
delio szilko fabriką, kuris duo
tu užsiėmimą del daugelio vy
ru ir merginu.

sanvaite 
lel Drau

guves Krikszczioniszkos 
numenes (Y. M. C. A.) Piniu 
gai bus sunaudoti ant suszelpi- 
1110 kareiviu, pristatymas ra
ižomos popieros ir knyga ir pa 
statymas koplyczeliu ant Diev 
maldystes - visiems lygei, ar 
jisai butu krikszczionis, žydas 
ar atskalūnas. — Duokite kiek 
galima nes tai eina ant gero už 
manymo.

— Atsilankykite pas Dak 
tara Gelb ir duokite isz egzami 
v.avoti savo akis. Akulorius 
atsakaueziai pritaiso, nenaudo 
ja jokiu laszu. Kožna Paue- 
tleli ir Petnyczia nog 10 va1.

23,9 E. Centre St.

— Ketverge ryta, 
paliko patogu ir drūta 
del p. J. Ancerevicziu. 
na ir kudvkis sveiki.

garu v:

JUOSIA,

<ų H

OHN R LESTER

vyrus ir vaiki- 
L iii 4 ar 6 sau 
■įsas ant saves 
■ locna szapa. 
■s. Apie dali
ji. Nosokofi’s 
U-Ufe------------
urirh. Pu.

re i 
Į P. KERK

HALYBURTONL

McKees Uock

NA.I0:

JAMES S.GRESHAM.

D AVI

EDGAR

CHARLES L.ORR.

PIRMUTINIS LIETŪVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY,

■glaus r:
i fterber-i

8 lekcijos. Arli'
G. A. IJASIONA

* Mek-I 
skruzdelių

JUOSIUS Sl|

KA ISZRASTE
O

Tai yra Lietuviszka Knygute, 
kurioje yra apie 400 ■ iszradi- 
mu, kurie gali bute reikalingi 
kuria likos iszlaista ant žan- 
doimo

1JETUVISZKU ISZRADEJU 
Isz knygutes tos dasižinbsite, 
koki pelną iszradiinai. jau at- 
nesze ir dar gali atnesžte.
Jaigu manai apie iszradhnus,

himnu ir W 
j orkestro^ --------
i Del beno Hgg 
LietuviszkiT®®® 
ir Lt. $4. Del j 
Lietuviszku veil 
mokinimo notų 

i mokytojo $1.50
Laidoja Kanus Numirusiu. Pasamdė l| 

rlglnus ir Vežimus del Pasivažinėjime ■! 
Krausto Baigtus ir t. t. I p
.‘>20 Centre St; Mahanoy City, Pa. I

W. TRASKAUSKAS 
„GliAEORIUS-

skuta žmonini 
ausis.

DARBSZAVIMAS Y. M. C. A. LIGONBUTESIA IR ARKAS
Y. AL C. A. (Jaunumenes Krikszezioniszka Draugavę) kuriai renk 

moję 35 milijonu doleriu, daug gero padaro del kareiviu visu, tautu. Pri 
goubutesia ir apkasnosia, palinksmina juosius visokeis budais, raszo pas 
kalinga popiera del raszymo. knygas, laikraszczius ir žodžiu, rūpinasi pal 
same.

MERLE D. HAY.

dams knygutes, kuria iszsiu- 
sime DYKAI.
AMERICAN EUROPEAN

PATENT OFFICES INC.,

suneli
Moti-

— Kun. Augustaitis 
si Filadelfijoj kėlės dienas.

lanke-

— Kazimeras Rėklaitis, ap
skundė Peimsylvanijos kompa 
nija. ant $20,000 už mirti savo 
sūnaus Alberto, kuris likos už- 
musztas laike susidūrimo tru-Į 
kin Norristown, Pa. Jaunas j 
Rėklaitis buvo breksmonu.

Turėkite at yda ant savo 
per atsakanti peržiuro,ji-

A

Tiw'w’or'tP'w' Apsižiūrėkite Priesz Laika «
638 Penn Avė. Pitsburgh, Pa. 

Dr. KOLER yra viena
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo
kinosi Varszavoje, stu
dijavo begije 26 m. in- 
vairias ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nuo
dugniai pažinsta. Gydo 
užsinuodinima kraujo

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas pacinan- 
czias nuo neezystumo kraujo. Atsi- 
szaukite ypatiszkai, per laiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszkai 
ir Rusiszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet__

V

LIETD VISZKAS ADVOKATASBALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
&<i ADVOCATE -OF UNITED 
STATES COURTS.

iszlaimeja provose už pažeidlma Kasi- 
klose Fabrikuose, Geležinkeluosi: 
Laivose ir t. t.

B, S. YANKAUS
154 Nassau SU NEW YORK. N. V

’*\3)

Vieni gali per matyti diena, sanvaite, menesi arba me
ta priesz laika.

Vyras ar motere kurie rūpinasi apie ateiti, turi save pa
klausti kada bus jiems reikalingas peczius.

Geležis ir darbininkas eina brangiu kiekviena menesi, 
ir jeigu galite suprasti kad jeigu dar pirksite tai sueze- 
dinsite piningo.

Guinano sztoras turi suvirszum 50 kukninu pecziu ku
rios sziandien parduoda po $35, ta pati preke kuri buvo 
priesz kare. Jeigu reikalingas bus peczius szimet ar ki
ta meta — tai pirkite dabar.

PIIIMAMC* Mahanoy City, Mt. Carmel, 
U11N A1 n □ Shenandoah.

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

■ dabar aukas su
lini nelaisvius li- 
h i mines duoda rei 
higvint jiems vi-

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

A. <J. SAKALAUGKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.

VALANDOS iOFISOS
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.

DAKTARAS LORENZ
Vienantinis Specialistas Pittsburge, 

VYRISZKU LIGU
Kuris kalba Lenkiszkai ir Rusiszkai

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, Tieae.
J. U. Garrauan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz. M. Gavula

P. C. Fenton T. G. Hornsby

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

MOKAME Antra Procentą ant eudtu 
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 
su musu Ranka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres. — F. NOONAN,Vice-Pros.

W. KOHLE R, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig 3 popiet, 

Subatomis, 9 ryte lig 12.

dėjimu arba kitokiu nerviszku 
nesmagumu gal tas paeina nog 

.justi akiu. Atlankykite Dr.
Gelb. 239 E. Centre St. Kožna 
Panedeli ir Petnyczia, 10 vai.

SUSIRINKIMAS.
Lietuviu Mainieriu Coopera 
ziszkas sztoro narei, laikys

lai nei

pražus

Lietuviszkos Moks
Yra kviecziama kuo

[n minėta kooperaerj

I mnoketi szerijiiuko-

bet

Komitetas. (to 93)

Dayton, Ohio.— Darbai mu
su mieste eina gerai o pribūva

ti. Lietuviu randasi pusėti
nas skaitlis ir visi sutikime gy 
vena, tik moterėlėms labai yra 
reikalinga p. Baltruviene, nes

kari ir alutis pabrango

Krv
žirnis parapija sulaukė 
prabaszeziu kum Cibulski o bu

nauja

keltas in kur kitur. Matyt isz 
naujo prabaszcziaus yra geras 
gaspadoris kas link parapijos 
ir sutikimo ir kaip rodos prade 
sime ateinanti meta statyti di-

THOMAS E EM RIGHT.
Pirmutinei Amerikonai kurie 
praliejo krauja už laisvia ir 
apgini me savo tėvynės ant 

francuziszko kares 
lauko.

szokiu, marsziu 
F-rttno arba vargonų 18 
kalti $1. Knyga iszsi- 
■ aetuviszkoj kalboj be 
■larduodu už $1.00 ant 
reniu arba dainavimo

Ii k e randasi sztamas 
B kurie, užklumpa 
rut hicziu avyliu ir 
naikina.

Nėra tokio Namo idant neolitu kokios nors Muzikos
Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose.

Columbia Kalbamos Mašinos. Columbia Lietuviški Rekordai.

Columbia Grafanola augsčiau parodyta ant paveikslclio yra pigiąu 
si prekėje Coluriibios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švclną 
balsą ir grajina 10 ir 12 celinius recordus.
Kaina

*

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra antra prekėje ir užlaiko 
savyje augštą—tikrą Columbios balsą. Turi vėliausios mados mo
torą ir gvarantuoja užganėdinimą. Grajina 10 ir 12 celinius rekor
dus. Nėra geresnes Grafanolos šiandien už tuos piningus.
Kainu - - J&.3O.OO

Nėra Lietuvio, kuris nebūt girdėjęs žemiaus paminėtas daineles. 
Todėl neturi but šeimynos, kurioj stokuotų šių rekordų;

10 Coliniai Kaina 75c.

SIB.OO

Ne turi nusiminti, idant ne gali išgirsti balso garsiausių svieto artis
tų, kadangi jie ne atsilanko Jūsų gyvenimo vietoje. ‘Nusipirk šitą 
Grafanolą iš kurio gali išgirst visų artistų balsus kokiu tik nori ir 
kada tik nori. Grajiua 10 ir 12 celinius rekordus.
Kaina - &55.OO

Lietuva Tėvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis tęka.
Birutė ir Kur banguoja .Nemunėlis 
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą
Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit s vėleliai
Saulelė raudona ir Jojau dieną
Už šilingėlį ir Šių nakcialy, (Dzūkiška Daina) 
Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanota
Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus
Šaltyšius ir Žvirblelis
Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė 
Giesmė į Panelę Švenčiausią ir Avė Maria
Rūtų darželis ir Batų čystytojas
O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
Šėriau žirgeli ir Dėdukas
Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis.
Našlys, Žaislas ir Lapunėlė, Polka-mazurka.
Bum čik-čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.
Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka.
Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.
Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orkestrą.
Mano laivas, Daina ir į sveikatą, Maršas, Orkestrą.
Tekėjo saulelė, Kad aš jojau ir Stumbriškių pol.. Armonika 
Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo. 
Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne boba. Dalis ant. 
Mano palvy ir Velnias ne boba.
Siuvėja ii- Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą. 
Ant vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą.

2356
2357
2358
2392
2393
2394
1166
1167
1168
1169
1216
1245
1247
2339
2397
2396
2395
2360
2359
2223
2224
1161
1162
1170
1248
1249
2342
2343

Įvairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus geriausiais muzikantais 
rasite vien tik ant rekordu „ColumbiaL

Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm 
ir už tą pačią kainą.

Užsakidami nuo musų rekordų paminėkite aiškiai jo numera. Už
sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip 6 doleriai.

Reikalaukite musų naują Kataliogą Columbios Lietuviškų rskordų

3

>

t

3

Jeigu norite nusipirkti kalbamą mašiną kokios čion nėra paminėta arba kito
nišku reikalingą daiktą, reikalaukite nuo musą Ilustruoto Kataliogo.

Reikalaudami iš Kalbamą Mašin ą arba Rekordą siąskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreiso,

DE?, A

COMMERCIAL* CORPORATION

160 N. Fifth avenue

CHICAGO, ILL
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