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F. W. BOCZKOWSKI,Editor. 29 METAS

Isz Amerikos Mirtis Amerikoniszko ’ Kareivio ant kariszko lauko sunaikintoi Francijoi. Isz Kares Lauko
Kunigas turėjo pabėgti isz 

klebonijos.
Portchester, N. Y.— Kuni

gas Petras Meierhoeffer, pra- 
baszczius italiszkos bažnyczios 
Corpus Chrsti, likos privers
tas pabėgti isz parapijos, nes 
tarpo parapijom! pakilo sumi- 
szimas prieszais kuningeli, už 
laikymą vokiecziu szalies. Aua 
sanvaite tasai kunigėlis badai 
gyre labai vokieczius už supla
kimą Italu. Kada parapijo- 
nai apie tai dagirdo, parengė 
susirinkimą ant kurio surasze 
skunda ant kunigo in valdžia. 
Kunigas nelaukė pasekmes to
jo skundo, pabėgdamas isz kle 
bonijos nakti.
Padirba dvi lokomotivas kas 

valanda.
Philadelphia.— Baldvino lo 

komotivu dirbtuve kas valan
da padirbo dvi naujės lokomo- 
tvas arba po 100 kas sanvaite. 
Kontrakta turi ant 40 milijonu 
doleriu. Baldvino dirbtuve 
sziandien yra didžiausia dirb
tuve lokomotivu ant svieto. 
Apie mažesnes lokomotivas 
del traukimo amunicijos ir 
maisto ant kariszku franto nei 
ka kalbėt, nes tujų padirba kas 
diena nuo 6 lyg 10.
Papaiko isz rupesezio apie sa

vo szeimyna tevyneje.
Kane, Pa.-— Rūpindamasis 

apie likusia savo szeimyna ku
ri radosi Lenkijoj, Franas 
Krist (Kristupovicz) 29 metu 
amžiaus staigai papaiko ir iž- 
bego in giri’ia artimoje James 
City, kur per szeszes sanvaifes 
trankėsi po kalnus ir girres, pa 
kol jin nesurado žmonis ir at
vežė in miestą. Nelaimingo 
kūnas buvo apdraskytas o dra 
panos suplyszia. Maestiszka 
valdže nusiuntė jin in paikszu 
priglauda Szv. P. Atari jos. Gi
miniu jokiu czion neturi.

50 sklypu.

praplatinimo 
sūri u po pen- 

Alete

Paskutini žodžei tojo kareivio buvo in savo dranga: “daigu tu iszliksi gyvas isz 
szitos peklos, tai praneszki Mano Motynai, jog miriau be baimes už Mano Tevynia.”

Bankieriaus dukters 
pasiszventimas.

Pittsburgh, Pa.— Evelina 
Charlier, 17 metu amžiaus mer 
•’•aite, duktė bankieriaus, pra
lojo -savaist ezoverikus praei
viams, idant iszpildyt duota 
prižadėjimą paaukavima de
szimts doleriu del suszelpimo 
jaunumenes draugavęs Y. M. 
C. A. kas menesis. Ar daug 
mergaicziu pasiszvenstu ant to 
:<io geradejingo užmanymo?

Popiežius
dienomis
Patriką

Naujas perdetinis katalikiszku 
kapelonu.

Baltimore, Aid.— 
Benediktas sziomis 
paskyrė biskupa
Hayes isz New Yorko kaipo 
perdetini visu katalikiszku ka 
pelionu kurie randasi ameriko 
niszkoje kariumeneje. Visi 
kapelonai turi kreiptis pas jin 
su visokeis reikalais o ne pas 
savo diecezaliszkus biskupus.

Amerikoniszkas suris yra siun- 
cziamas in

Washington, 
yra priežaste 
ameriokniszka
kesdeszimts sklypus. 
1914, prięsz kare, Amerikas pir 
ko isz Europos 63,800,000 sva
ru sūrio, Italijos 22,500,000 sva 
rus, Szvaicarijos 500,000 sva
ru. Francijos 5,500,000 svaru, 
Hollandijos 3,700,000 ir ma
žiau nuo kitu sklypu, arba kas 
menesis arti po 5,300,000 sva
ru. Bet 1916 mete Amerikas 
nepargabeno ne vieno svaro su 
rio isz užmarės. Septembevio 
mensije, szimet Amerikas' išz- 
si imte, du milijonus svaru sū
rio. Angliję pirko 1,700,000 
svaru, Kuba 109,000, Meksikas 
39,000 svaru. Sziandien ame- 
rikpniszkas suris yra parduo
damas del penkesdeszimts skly 
pu.

Nubaustas ant 20 metu už 
sliakeriavima.

Ayer, Mass.-— Kariszka val
dže Camp Devens, nubaudė An 
tana Petrauska isz Norwich, 
Cbnn., ant dvideszimts metu 
kalėjimo in Atlanta už nestoji- 
ma in kariumenia kada buvo 
pasmauktas.

ISZ VISU SZALIU
Visa lietuviszka szeimyna 
aresztavota už žudinsta.

Suvalkai. — Apskrities sū
dąs czionais perkratinėjo (eis
mą lietuviu isz kaimo Bobra- 
nu: 70 metu amžiaus Szytku- 
vienes, josios sunu 23 metu Jur 
gi ir 18 metu dukters Katrės, 
kurie likos aresztavoti už nužu 
diniina 35 metines sesers Onos, 
priesz kuria turėjo dideli pik
tumą. buk toji turėjo neszlubi- 
ni kudyki. Sliectva parode, 
buk Ona nužudė brolis Jurgis 
pats vienas be pagialbos kitu. 
Už tai likos nubaustas ant 8 
metu in kalėjimą prie sunkaus 
darbo.

Baisi ekspliozije dirbtuvėje 
amunicijos.

nam isz didžiausiu fabriku 
amunicijos Griesheinii Elek
trai! prie Menem, Vokietijoj, 
pakilo ekspliozije kuri isznesze 
visa dirbtuve in padanges. 
Daug darbininku užmuszta 
sužeista.

Rusai traukdamies isz Galicijos žagejo 
moteres atkirsdavo joms rankas, 

krūtis, nepasigailėdami ne 
8 metu mergaicziu.

Petrogradas.— Galicijos frante rusu kariuomene traukia 
si adgal. Apleisdami Galicijos miestus rusu kareiviai pri
daro tokiu baisenybių, kad paskaiezius tu žinių plaukai ant 
galvos sziausziasi. Taip, pavyzdžiui, “Birž. Vied.” kores
pondentas pranesza, ka rusu kareiviai veike Kalusczo mieste 
trumpam laikui atmuszus ji isz vokiecziu rauku. Vokiecziai 
])asitraukdami isz miesto paliko nemaža spirito. Pasiunsti 
du pulkai vieton to, kad gymis miestą puolėsi girtuokliauti, 
pleszti. Kas galėjo pyles in katiliukus, o kas ne, tai tiesiai 
gule aut žemes ir siurbė spiritą; vyresniuosius, kurie bandė 
ginti' girtuokliaut, nudurdavo.

Atsitraukė, isz miesto vokiecziai pradėjo szaudyti in ji. 
Kanuoliu trenksmo nebuvo girdėti per staųksma ir ’ klyksmą 
kareiviu skaudžiamu moterų, kurioms atkirsdavo rankas, 
krūtis.

Nieko nesigailėjo nei seniu nei 8 metu mergaicziu.
Kareiviai szaude in viens kita, in begiojanezius iszsigan- 

dusius gyventojus. Gatvėse buvo pastatyta kulkosvydžiai, 
kurie nukirsdavo viską, kas tik pasirodydavo. Ir visa ta 
baisenybe tęsęsi per isztisa nakti-.

Laike savo mirusi kudyki na
mie per 20 metu.

Greenville, Tenn. — Kada 
ina diena mire Mrs. E. Hill, o 
gimines pradėjo parenginet jo
sios kuna ant paszarvojimo, už 
tiko ant pastoges szvinini gra
beli su kudykiu. Atsiminė gi
mines, jog 1897 mete mirė gra
žus kudykelis Hillienes, kuri 
labai mylėjo. Matyt motina 
negalėjo atsiskyrt su i 
kudykiu ir laike namie per dvilpos m. 1 d. sąjungininkai pa- 
deszimts-metu. Dabar motina;guldė: rusai 9 mil., 500,000 žm. 
su kudykiu silsysi vienam gra- francuzai 4,400,000 
be. ! lai 1.600,000 žm. italu 1,600,000

žm.; belgai 240,000 žm.; serbai 
500,000 žm.: rumunai 300,000 
žm.

Piningu iszleista 258 miliar- 
dai. O kur dar vokiecziu su 
talkininkais nuostoliai?

ISZ ROSIJOS.

ir

Kiek karas žmonių pririjo.
“Armeiski Viestnik” prane 

sza, kad vokiecziu iszękaityta, 
mylemui jog nuo pradžios karo iki Lie-

Bomba truko ant palicijos, — 
10 užmuszta, daug sužeista.
Milwaukee, Wis.— Deszimts 

ypatų likos užmuszta o daug 
sužeista, per trūkimą bombos 
ant palicijos Central Police 
Station.

Bomba atnesze kokis tai Ita
las, kuris rado katalikiszkoje 
bažnyczioje. Bomba truko 
staiga! su augszcziau minėta 
pasekm ia.

zm., ang-

Rosi jos musulmanu 
suvažiavimas.

Kazanės mieste nutarė inkur 
t i centrini visos Rosijos musui 
manu Komitetą. Nutarta 
kreipties in Laikinąja Vyriam 
sybe, kad leistu musulmonams

kareiviams sudaryti savo pul
kus. Jeigu Laikinoji Vyriau
sybe neleistu, tai steigti pul
kus niekieno nesiklausus. Ren
kant in Steigiamąjį Susirinki
mą nutarta palaikyti socialis
tu atstovus.

■ Helsinkiuose Suomijoje pa- 
skebtas Liepos 1 d. visuotinas 
straikas. Tramvajai sustojo, 
laikraszcziai neiszejo. Strai
kas paskubtas Helsinkiu Social 
demokratu organizacijos isz- 
reikszti protestui priesz mais
to politika. Straikiuinkai rei
kalauja, kad visas Senatas at
sisakytu ir butu perinkti mies
to ingaliotiniai.

Tikyba mokykloje. Valsty
bes szvietimo komitetas paga
mino laikinuosius instatymus 
tikybos mokslui valdžios, vi
suomenes ir privatinėse mo
kyklose mokyti.

Visose mokyklose, iszskyrus k induoti (Iszdiniko kvitą No 
. ■ augsztasias turi būti duota ga- Id lia mokiniams mokytis tikybos! biamiems Amerikos Aukauto- 
■I mokslo. Bet tikybos iszguldi-> jams Tautiecziams.
d riejimas nepriverstinas moks- —P. Leonas.

Baisybes Sibire. — Japonai bėga.—Kruvini musziai Tomske.
Tokio, Japonije.— Isz Vladyvostoko ir Charbino dane- 

sza, buk dideli maiszaczei atsibuna po didesnius miestus Si- 
berijoj, isz priežasties kylusios revoliucijos Rosijoj.

Daugelis Japonu bėga isz Sibiro sugryždami in savo te- 
vynia. Socialistai su kazokais kovoje kas diena. Tomskas 
yra atskirtas nuo viso svieto, socialistai apėmė visas telegra 
fo stotis. Visi telegramai siuncziami isz Sibiro yra labai 
perdirbti ir sukraipyti.
i -

Vokiecziai iszžude tukstanczius Belgijoj.
New York.— Užtikrintos žinios pribuvo in czionais isz 

Belgijos, kurios skelbia, buk apie 30 tukstancziu ypatų likos 
iszžudinfos Belgijoj per vokieczius, o 20 tukstancziu namu 
daugeliuosia miestuosia sunaikinta. Moteres turtingesnių 
gyventoju —- daktaru ir advokatu yra nevalninkems ir priver 
stos dirbti ant lauku ir dirbtuvesia o teip-gi prie apkasu. 
Svaras arbatos tonais parsiduoda po deszimts doleriu už šva
ra, kava po dvideszimts doleriu o duona po 25 centus svaras, 
cukraus visai negalima pirkti.

Vokiecziai nusiuntė taikos iszlygas in Petrogradą.
Stockholm.— Kokis tai rusiszkas dipliomatas, kurio pra

vardes neižduoda, apleido Sztockholma in Petrogradą su pa
liepimu, idant inteikti taikos iszlygiis del rusiszko revoliuci- 
jonieriszkos valdžios.

Bolszevikai nusiuntė savo socialiszkuš delegatus in 
Sztokholma idant lenais daryti taika su vokiecziais.

Rusai apleidže Galicijos rubeži.
Amsterdam.— Telegramas isz Viedniaus danesza, buk 

atėjo žine isz Tarnopoliaus, kad visi rusiszki kareiviai aplei- 
dineja Galicijos rubežiu aplinkinėje miestu Gmaimadovo ir 
Skalato prie rusiszko rubežiars,,

Vokiecziai jau senei apleido ta ja aplinkine gervaliai nes 
neturėjo ka ten veikti.

Skerdine žydu Jaffoje ir kankinimas Amerikonu.
Aleksandria, Egiptas.— Pabėgėliai isz Palestinos apsaki

nėjo baisybes kokias papilde turkai su vokiecziais Jaffoje 
priesz apleidima josios. Visi ženklyvesni žydai likos suim
tais nevos už zdroda priesz valdže ir suszaudytais. Daugeli 
Amerikoniszku moterų ir vyru teip nuplakta, kad nekurie 
mirė nuo kaukiu.

isg—*-----
Kare tensys lyg 1920 metu.

London.— Amerikos turės kariauti da du metus, nes ka
re neužsibags lyg 1920 metui, teip pranaszauje kariszki žinu 
nai Anglijoj.

Prancūzai szaudo Rusu kareivius.
Londonas.— Rusu kareiviai Francijoj užsikrėtė bolszevi- 

ku idėjomis ir atsisakė klausyti savo aficieriu. Raminan- 
czios kalbos, Kerenskio atsiszaukimai ir kitokios priemones 
vartota sugrąžinimui tvarkos, bet be pasekmių. Pagalios 
francuzai szove iii rusu isz kamuoliu. Apie 10 tapo užmusz
ta, o 50 sužeista.

leiviams. Mokiniu iki 14 me
tu tėvai turi paduoti praszyma 
jeigu nori, kad ju vaikams bu
tu iszguldinejamas tikybos 
mokslas, ta pat padaro patys 
mokiniai, kuriems suėjo 14 me 
tu.

Mokiniu paliuosavimas nuo 
tikybos mokimosi nei kiek ne
siaurina mokyklos duodamu ■ 
teisiu.

Aplaike 10,000 rubliu auku.
Isz atsiunstu 1916 m. mano 

vardu 10,000 rub.,Amerikos au 
kautojam tinkant 2,000 rub. bu 
vo mano pasilaikyta pas save 
bendriems Lietuvos reikalams, 
iki neinsisteigs tam tikra orga 
nizacija tiems reikalams rupiu 
ti. Dabar tokia organizacija 
yra,—tai Laikiifas Tautos Fon 
das Maskvoje, kuriam 1.5-VII 

! 17 m. 2,000 rub. 93 rub. 33 kap. 
procentu, isž viso 2093 rub. 33

Ukraina atszaukia Savo kariumene.
Petrogradas.— Sulyg vėliausiu praneszimu, Ukraina tik 

rai paskelbė savo neprigulmybe ir atszauke 360,000 kareiviu 
isz Rosjos franto. Tas labai susilpnina rusu armija ir palie 
ka dideli plota žemes atdara prieszui.

Kaip praneszama, civiliai ir kariszki gubernatoriai tapo 
iszvaikyti isz ju buveines Kieve ir ju vieta užėmė Ukrainos 
komįsionieriai.

ATSAKYMAI. ja ir miestą. Korešpondencije 
nusiuntėme pas kaizeri.

798.) —Apie tai praneszu Gar-

. T. G. E. Vandergrift, Pa. — 
Į Teip, Lenkai turi du biskupus 
viena Chicage ir viena Wiscon 
sine, bet Lietuviai ne turi ne 
vieno ir gal negreitai sulauksi
me lietuviszko biskupo. Jau 
didelis laikas butu apie tai pa-Į kalba, kaip tai tycziom, ar nuo 
sirupint Lietuviams kad no- 
rints aplaikyt monsignora (bis 
kupo pagialbininka.)

J. S. ir kiti.— Ne, “Saule” 
ne niekina jokiu partijų ir dva 
siszkuju, jeigu neužsitarnavo 
ant paniekinimo, jeigu turite 
kokius nesupratimus su dva- 
siszkoms ypatoms, tai su skun
dais nusiduokite pas biskupa, 
o ne per laikraszczius vesti po
lemikas. Tokios koresponden
cijos tik nužemina visa parapi-

Sude.
Sudžia:— Mano Jenkcli, esi 

nužiūrėtu apie uždegimą savo 
namo tycziom.

Jonkelis:—- Ka pons sudžia

“tycziom” gali uždegti? prie 
uždegimo reikia ugnies o ne 
tycziom.”

Nusigyvenęs.
Turėjo arklius, roges ir veži

mus.
Valgė mėsa ir gardžius gėri

mus.
Suvalgė ūkia po tėvu ir dali 

paczios.
Dabar girdo žydo arklius isz 

bėdos.



SAULE

^Kas Girdėt
Suv. Valstijų statistika pa

rodo, kad per Rugsėjo menesi 
viso atkeliavo iri ezionas 10,- 
047 ateiviai, tame skatiliuje ra 
dost tik septyni Lietuviai. Per 
ta pati laika iszkeliavo 7509 at 
eiviai terp kuriu radosi keturi 
Lietuviai. Daugiausia ateiviu 
atkeliauju i r iszkeliauja per 
New Yorko porta.

Kareiviai kurie sziandien la
vinasi abazu ošia po visas Suv. 
Valstijos, ketina iszplaukti in 
Franci ja už keturiu menesiu, 
kur lavinsis tolimesniam ka- 
risžkam mokslia. Apie pava
sari Francijoj ketina būti su- 
virszum milijonas amerikonisz 
k u kareiviu.

Vokiszki piningai ir sznipai 
vela, sukurstė sumiszimus Mek 
sike. Szimtai vokiszku szni- 
pu pasinaudoja isz meksiko- 
niszko bepusystes pakurstė Vii 
la, Zapata, Pelaeza ir Diaza 

. ant sukėlimo nauju maiszacziu 
idant vela sukuopintu Ameri- 
kas daugybia vaisko prie inek- 
sikoniszko rubežiaus.

Vokieeziai pasiūlė Diazui 
.300 tukstaneziu doleriu ant 
pradėjimo naujos revoliucijos 
Šinalejoj, o villistai teip-gi 
pradėjo sumiszimus su pagial- 
ba vokiszko aukso.

Valdže norėdama užbėgti vi
siems streikams ir darbinin- 
kiszkiems nesupratimams, nu
tarė užvesti kitokį paredka, o 
tas yra:, užvesti tam tikra mo
kesti darbininkams pagal juju 
užsiėmimus o per tai tykisi pra 
szalint visokius nesupratimus 
terp: darbininku ir darbdaviu. 
— Kas kiek yra vertas tiek ap- 
laikys algos.

Badai austrijokai pakorė 
asztuonesdeszimts tukstan
eziu žmonių nuo pradžios ka
res už visokius politikiszkus 

,prasižengimus ir tautiszka pa- 
sprieszinima priesz valdžia už 
taikos ir seperatizmo agitaci-

t-

Tėvynės Mylėtoju Draugija, 
iszleido tomis dienomis tris to
mus /‘Kultūros Istorija” su 
daugeliu paveikslu, surengta 
per J. A. Chmieliauska. Yra 
tai knyga kuri privalo rastis 
kožnoje lietuviszkoje apszvies- 
toje szeimynoje. Skaitydami 
taisės knygas, galite dažinoti 
daug akyvu aprašzymu nuo 
pradžios žmogaus apszvietimo 
lyg sziam laikui.

. Už prisiimt ima esame dėkin
gi p. A(. J. Damijonaicziui, ku
ris laiko krautuvia knygų po 
No. .901 WM 33-rd St. Chica
go. III.

PAJIESZKO ISZ EUROPOS.
1. Izidorius Dirvinękas, paei 

na isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Simkaieziu vai. Paszaltu- 
nio kaimo, buvo isz namu pa
imtas Vokietijos nelaisvėn. Da 
Kai’ jis pabėgo isz Vokietijos ir 
yra Holatidijoje. Lai atsiszau 
kia jo sesers Narceles Viktori
ja, *i r Ona Liaudanskytos, ir 
Vince Dirvinkayte.

2. Vaitiekus Masaitis, paei- 
ita isz Kauno gub., ir pavieto 
Seredžių valscziaus. Žydines 
kaimo, buvo isz namu paimtas 
iii nelaisve, isz kur pabėgo ir 
dabar yra Holandijojc. Lai 
atsiszaukia jo broliai Kazimie

ras, Pranas, ir Antanas MasaL 
ežiai.

Abu tuodu vyru gy vena Rot 
terdame. Ju dvieju adresas 
Rotterdam. Tollmislaaa 33c. 
Holland.

Platesniu informacijų apie 
juos reikalaukite Lietuvos At
statymo Bendrovėje.

PAJIESZKOJIMU 
REIKALE.

Isz Lietuvos jau sugryžo pa- 
jieszkojimas sekaneziu asmens

L Vinco Jevaiczio, 'frakai, 
Vilu. gub.

2. Marcelės Jevaisza, Trakai 
Vilu. gub.

3. Kasparo Karmiško, isz 
Kruoniu, Vilu. gub.

4. Baltraus Gudaicziu, isz 
Kiaszedaru. Vilu. gub.

Lai atsiszaukia ypatos, ku
rios tuos pajieszkojimus per 
musu Bendrove siuntė, — mes 
perduosime laiszkus isz Lietu
vos. Kiti pajieszkojimai dar 
negryžo, kai]) tik gryžo tuoj 
skelbsime laikraszcziuose. Ra- 
szykite mums szituo adresu:— 
LITHUANIAN DEVELOP
MENT CORONATION 320 
FIFTH AVE., NEW YORK 
CTEY, N. Y.
LIETUVOS ATSTAT YMO

BENDROVE.

LIETUVIAI ŽUVĘ 
GALICIJOJE.

Pirmasai lietuviu batalijo- 
nas isz apie 600 vyru susitvėrė 
dar Birželio mėnesyj sziu me
tu. Kuomet vokieeziai perimi 
že rusu frunta Galicijoj ir rusu 
armijos Kornilovo laikais pra
dėjo isz Galicijos bėgti, teko vo 
kiecziu ugnies ir lietuviu bata- 
lijonui.

Isz lietuviu batalijono paduo 
dama sekanezios žinios apie lie 
tuviu kareivius užmusztus ir 
sužeistus (“Nauj. Lietuvoj”):

Liepos 11 d., Rusu armijoms 
isz Galicijos bebėgant, in B. 
stoti prieszo aeroplanas, pra
lėkdamas, mete tris bombas, 
kuriomis tapo užmuszti szie 
prie antrosios vežimu eiles bu
vusieji kareiviai lietuviai:

1. Antanas Žeižis, Rokiszkio 
valscz., 2. Karolius Žukauskas, 
Alytaus gm., 3 Pijus Paliokas, 
Mariampoles apskr.

Sužeisti:
4. Povilas Sakalauskis, Ža

garės v., 5. Juozas Zadranevi- 
czius, 6. Jonas Mikalauskas, .7. 
Dzidoras Biudra, Kaltinėnų v., 
Suražiszkio kaimo, 8 Petras 
Bružas, Szidlavo v., Koziankos 
k., 9. Povilas Brazdžionis,
Anykszcziu v., Subacziu k., 10. 
Vincas Czerniauskas, 11. Ado
mas Barkauskas, 12. Kazys Ma 
toszas, 13. Antanas Domaszas, 
14. Tamoszius Versackas, 15. 
Mikas Žukauskas, 16. Vincas 
Subaicžius, 17. Pranas Puczins 
kas, 18. Petras Kveselaiczius, 
19. Baltrus Gorinąs, 20. Vincas 
Sziksznys, Ukmergės apskr., 
21. Jonas Sznkeviežius. Szila
vos v., Pajūrio k. 22. Jonas Kli 
žas, Augsztadvario, Traku 
apskr., 23. Petras.Karvelis, 24. 
Juozas Armonas, 25. Ignas 
Markauskas; 26. Juozas Burzd 
nys, Naumiesczio v. (Ras. a:), 
Paupariu, k., 27. Antanas Glem 
ža, Czipenu v., Gerbucziu k., 
28 Simas Salopėtas, Maletu v., 
Pakubežiszkiu k., 29. Stasys 
Ramonanskas, Biržų v,, Mikda 
liszkiu k., 30. Petras Jankevi- 
czius, Keburiu v., Pributiniu 
k., 31. Juozas Juodinus, Suome 
liszkes v., Varbalu k.

Rugpjuczio 3 d., bedirbant 
apkasuose, prieszo artilerijos 
szuviais užniusztas 32. Jonas 
Czivinaviczius, Traku apskr., 
Szilenu k.

Sužeisti:
33. Vincas Areneckas, Salų 

v., Ažonu k., 34. Vladas Marku 
nas, 35. Kazys Repeczka, Kuri: 
Ii u miestelio, 36. Simas Loska- 
vas, 37 Jonas Kirdeika, Szven- 
czioniu v., Buividu k., 38. Jur
gis Rėksnys, Zarasu a., Skre- 
biszku k., 39. Vladas Szvalku 
nas, 40. Mikas Andrijauskas, 
41. Jonas Jovaitis, Kurszenu 
v., 42. Vincas Jaseviczius, Ma- 
riamp. a., Skriaudžiu k. 43. Ka 
zys Talke vi ežius, Panevėžio a., 
Kropiszkiu k., 44 Petras Sa
dauskas, Ukmerg. a., Paprogu 
k., 45. Jonas Radonas Vilniaus 
a., Mackenu k., 46. Jonas Vil
kas, Ukmergės a., Godeliszkiu 
k., 47. Juozas Gedvilas isz Lie 
pojaus.

GREITAS TEISMAS.

Atsitikimas dedasi Lietuvo
je. Sudas turėjo taja diena 
perkratyt daugeliu teismu, pa
liepė prokuratoriui atvesti ap
kaltinta Jadviga Slivutia.

Voznas atvede moterelia, pa 
state priesz tribunolą, ir atskai 
lyta jiai akta apskundimo:

—- Ar esi Jadviga Slivutia, 
27 metu amžiaus, nevedus ir 
tarnaite ?

— Aleldžiu apszvieto su
džiaus asz....

— Ne melsk, tiktai klau
syk. Prokuratorius innesze 
priesz tave skunda, jog pa- 
emiai Vaitiekui Lukaszevi- 
cziui, be jojo žinios žiedą, nes 
liudintojai gali tai patvirtint.

— Praszau szviesaus su
džiaus....

— Geriau prisipažink, tai 
sūdąs numažins bausmia.

— Praszau pono prokurato 
riaus, tai ne asz!

— Jeigu užsigini, tai sviėt- 
kai pabudins. Seskie. Povilai 
paszauk liūdinto jus: Joną Žir
neli ir Miką Lape.

Liudintojai pripažino, buk 
Jadviga Slivutia paėmė žiedą 
isž skrynios. Sudže sutiko 
ant viroko:

— “Septem menses!” (sep 
finis menesius) antras dadave: 
“eum volo!” (sutinku,) fre
ezes palingavo su galva o per- 
detinis iszskaite Jadvigai baus 
mia užklausdamas:

— Ar turi ka prieszingo 
prieszais musu nusprendimą. 
Ar priima viroka ar apeliavosi 
toliausi!

— Praszau sudžio ir visos į 
kanceliarijos....

— Nepraszyk, tik atsakyk, 
ar priimi vroka?

—- Bet praszau guodotinio 
sudžiaus, kad manes iszklausy 
tu! Asz....

— Tai nesutinki ant viro
ko?

—- Kad asz nežinau, ponas 
sudžia, ba asz vadinuosiu Mag 
de Pagada ir esmių czionais už 
liudintoja del Piskulaiczio.

— Povylai, tu asile, ka pa
darei — suriko perdetinis, tren 
kias knygas ant stalo — pa
szauk czion tuojaus Jadviga 
Sliviutia; o kad jin velnei su 
tuom Povy lu, visa pusvalan.de 
nuėjo ant nieko, o ežia da turi- 
apsudinti keturiolika prasi
žengei i u*!'

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

KUR BUNA?
Mano draugai Vincas ir Juo 

zas Gajauskai, apie 6 metai ad- 
gal gyveno Castle Slianon, pas 
kiau iszvažiavo in Benton, taip' 
gi Jonas Gikis, pirmiaus gyve
no Pittsburgh, paskiau Chica
go, Ill. Praszau atsiszaukt ant 
adreso:

k

P. Miroviczius,v
Box 204 Bruceton, Pa.

Edw.ardas Šarmaitis jieszko 
brolio Kazimiero, sesers Kos- 
tancijos Grigaitienės, szvoge- 
rio Grigaiczio. Jie gyveno 
New Yorke. Tuoj atsiliepki
te. Adresas: Russia. Petro
grad, Koniusznaja ploszczad, 
d. No. 1, kv. 25, Eiduardu Szi- 
maitisu.

Amerikos Patriolilkos

apie
Columbia Grafonola, Price $215

UZl

Columbia Grafonola, Price $55

Columbia Grafonola, Price $18

Reikalaudami K ataka ■ašykit sekančiu adresu

New York102 West 38th Street

u *

(Sudiev Broadway, Sveika Franci ja)

Grafonola 
&nd'.Columbia Records

DEPARTURE OF AMERICAN 
TROOPS FOR FRANCE A2354

SEND ME AWAY WITH A SMILE 
•75c.

Perkant Grafonolas ar rekor
dus, tėmykitė šį vaizbos ženk
it,— tai atsakomybes ženklas.

THE STAR SPANGLED BANNER”
A 2367—75c.

(žvaigždėta Včliava)
Šiuose kares laikuose kožna šeimyna no
rės turėti ši dubeltavotą patriotišką rekor
dą. Pirmiausia, Charles Harrison jums pa
dainuoja Tautišką Hymną, o paskui „Battle 
Hymn of the Republic” (Republikos Mū
šio Hymną).

FOR THE FREEDOM OF THE WORLD
A 2347—75c.

(Už Pasaulio Laisve)
Mušimas būgnų, ragų šauksmas ir garsi 
muzika pilnos pučiamų instrumentų kape- 

• lijos priduoda šiai patriotiškai melodijai 
nepaprastai daug gyvumo. Iš kitos-gi pu
ses turime tą naują ir populiarišką šmo
tą „Everybody is Jazzing it” (Kiekvienas 
tai džiazina)

Šioji daina yra dainuojama „Peerless” 
Kvarteto ir joje slepiasi daugiau kas, ne
gu vien populiariška arija už tai, kad čion 
išreiškiama tikras patriotizmo jausmas. 
Toji daina turi, tą bėgį ir ritmą marguo
jančių kareivių. Ant antros-gi puses yra 
kita karės laikų daina „Somewhere in 
France is Daddy” (Kur-nors Francijoje 
randas tėtė).

GOODBY BROADWAY, HELLO
FRANCE A2333-

Gaivi kares daina, kuri net širdį sudrebi
na. Viena garsiausių Amerikos kariškų dai
nų. Iš kitos pusės to pat rekordo turime 
„The Battle Cry of Freedom” (Kares 
Laisvės Šauksmas). Abi šios dainos dai
nuojamos Columbia Stella Kvarteto.

A 2355- 
(Išleisk Mane Nusišypsojus)

Čia yra kiekvienam žinoma daina ir 
kurią visos šalies laikraščiai minavoja. 
je atsisveikinimo dainoje patriotizmas 
ma sielvartos vietą. Iš antros-gi pusės re
kordo turime dainą „My Sweetheart is 
Somewhere in France” (Mano mylimas 
yr’ kur-nors Francijoje).

OVER THERE A 2306—75c.
(Užvubežyje)

Plačiausiai dainuojama ir populiariškiau- 
sia šių dienų kareiviška daina. „I May be 
Gone a Long, Long Time,” (Gal ilgai, il
gai aš nesugrįšiu) yra kita lyginai gera ka
reiviška daina ir abi yra dainuojamos gerai 
žinomo „Peerless” kvarteto.

Daugelis k’itokių madų, kurių kainos 
yra nuo $18.00 augštyn.

Kiekviename mieste ir miestelyje Suvienytose Valstijose randasi CO
LUMBIA pardavėjų. Negalint surasti COLUMBIA pardavėjų jūsų 
apielinkėje, rašykite tiesiai mums ir pareikalaukite, dovanai jūsų kalboje 
duodama katalogą. Šiame kataloge rasi surašą vėliausios muzikos ir 
dainų. Dainos dainuojamos geriausių pasaulės dainorių jūsų kalboje. 
Mužiką yra grajinama geriausių kapdijų, orkestrų ir solistų.

TRAMP, TRAMP, TRAMP. THE BOYS 
ARE MARCHING A 2357—75c.
(Viens-du, viens-du, vaikinai maršuoja)

Columbia Graphophone Company 
international Record Department

(Išsiuntimas Amerikos Kareiviu
i Franci ja)

Su pagalba šio rekordo jausiesi beesant 
tarpe to didelio judėjimo, kurs draugauja 
išplaukiančiam transportui; čia kapelijos 
grajina, kareiviai šūkauja, nuo laivo gir
dėti atsisveikinimai, komandos, laivo švil
pimą — viskas jame yra. Iš kitoš-gi pusės 
turime „Arrival of the American Troops 
in France’) (Pribuvimas Amerikos Karei
vių i Franci ją).

-Į//

Alano szvogeris Stanislovas 
Guzauskas, seiliaus gyveno 
West Rutland, Vt, dabar neži
nau kur; taip-gi mano pus-bro 
lis Juozapas Rupszis, pirmiau 
gyveno Chicago, Ill., dabar ne
žinau kur; teip-gi Fra,nas Ge
rulis, pirmiau gyveno Illinois 

I Vals. Jeigu kasžino apie 
juos, malonėkit praneszti ant 

ladreso: (to 97.)

V. Rupszis,
390 Van Dyke Ave., 

Haledon, N. J.

Elzbieta Gerve, isz Cedasiu 
miestelio, Zarasu pav., Kauno 
gub., jieszko giminiu ir pažins- 
tamu. Adresas: Russia. Voro 
nežskaja gub., Pocz. stancija 
Eudoviszcze ~ Jurjevka, Eli- 
zabeta Gerve.

Mano pus-brolis Antanas 
Babarsks, paeina isz Ežereliol 
kaimo, Sžventažerio para., 2 
meta adgal gyveno Trentone, 
paskiau iszvažiavo in Elmira, 
N. I", dar nežinau kur. Tegul 
atsiszaukia ant adreso:

Ona Babarskiute,
19 B. St.

Alahanoy City, Pa.

Alano szvogeris Stanis Szer- 
murksztis, apie 13 m. adgalios 
gyveno Shenandoah, po tam 
iszvažiavo in Illinois Steita. 
Apie 17 m. Amerike. Paeina 
isz Suvalkų gub., Seinų pav., 
Iszkonu kaimo. Tegul .atsi
szaukia ant adreso.

AVm. Remonas, 
225 AV. New York St.

Shenandoah, Pa.

. Ona Raszkeviczaite isž: Suv. 
gub., Alariampoles pav., Rager 
manio, valscz., Pakuonio mies
tuko jieszko Tamosziaus ir 
Aneles Raszkevicziu, kurie gy 
veno Pittstone. Alano adre- 
sas. Russia. Kiev Turgenev^ 
kaja 55—8, Litovskįi Komitet. 
O. Raszkeviczaite.

NAUJAS ISZRADIMAS

Dekavoje % milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tau
kus plaukus G varanty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
s i pas mus. Adresas:

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

Rrooklvn. N. Y.

pusvalan.de


SAULE

ISZ ROSI JOS LIETUVOS gEMLAPIS.

SAPNINYKAS
Kas pirks Didele Knyga po vardu

KAPITONAS VELNIAS
310 Paveiksliu

TIKTAI SOc

SAULE

SENO IR NAUJO ĮSTATYMOMYLĖTOJAI SKAITYMO

Parasze,
D varine pana.

Viskupas Motiejus Volonczauskas

velnina

Vieszp. Jezusas pasirodo mokytiniams

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties

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

❖
❖ 
♦%

Kalėdų 
tnesijo- 

vyruutH

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

kuri parsiduoda
Knygų vertes $1.00 Dykai

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siunčiu 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 nežinotau kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult.
— Feliksas Grigaitis, Gary,

Mes užmokame nusiuntimo kasztus

Sela* JI o. 
Doras gyvenimas, 

karaliaus dukters, 
vo protingesnis už savo poną, 
rius Isz Valencljos. 
turi savo vieta, 
uduojes. 
szvllpikaa. 
Tarnas 

į Graži Haremo nevalnlke.
tarija vienos motinos. Valkucziu ple
pėjimus.

$1.00, gaus kitokiu

TIKTAI — $2.50 
...Ant viso meto...

Rusu Valstybes Maskvos 
pasitarimas.

Kam tau iždavinet 
penkis ar daugiau 
doleriu ant dovanu, 
jaigu per visa meta 
gali padaryti džiaug
simi savo artimui už 

$2.50

Skaitys ja ir džiaug
sis Motyna, Tėvas: 
Sesuo, Brolis ir Prie-

gaus preik tam
Puiku Kalendori

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu” ir Pasakorių.

Tris užkeiktos 
Bloznas kušla bu- 

Ang.o- 
Kožnas daisies 

Ka pasakė katras pa 
Janaszas korczakas. Vaitas 

Pas merga. Gražios akis 
Vargdienis Jonukas karalium. 

Luoszis. 18-

Santara” persikėle in 
Voronežą.

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

Jeigu turite laikraszczius: 
Tarka, Mokslaejvis, Moterų 
Dirva, Moterų Balsas, Nauja 
Gadyne, Žvirbli, Karda, Links 
ma Valanda ir kitokes knygas, 
prisiunskite in redyste, o bus 
apdarytos in viena knyga pui- 
kei, druczei ir pigei:

imimui lyg Paskutinio Sūdo

W. D. BOCZKOWSKI-COH :: :: Mahanoy City, Pa

Isz Lietuviu Komandos prie 11 
Suomijos Szauliu pulko.

Lietuviu Komandos prie 11 
Suomijos Szauliu pulko dele
gatu Briedelio ir Staszkuno at 
vest i Petrapili n gandai apie ju 
girdėtus kelionei kruvinus eks

cenus, kurie buvę naktyj isz 
16-tos in 17-ta Liepos 11 Suo
mijos Szauliu pulke su lietu
viais karininkais, būtent: ko
manda buvus iszvaikyta, o ju 
smarkesnieji galvas paguldė, 
neapsakomai sujudino Centro 
Komitetą L. K. Sąjungos. Ta 
paezia diena — Liepos 25 d. bu 
vo padarytas Petrogrado Pildo 
majam Komitetui dalyvaujant 
posėdis, nepaprastai karsztas 
ir isz dalies trukszmingas. Ja
me buvo iszrinkta isz karinin
ku ir nekarininku Isztyrimo 
Komisija (dabar dalyvauja joj 
Byla, Laurinaitis, Žilinskas ir 
St. Szilingas,) kurios funkci
jos visuomenei jau žinomos.

O^"flrtlrtl'ft Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
V 3 10 0 0 IO r1 Paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 
IIIIUVIVIU ''r yy. j). Boczkrtwski-Co. Mahanoy City, Pa.

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.

kap., deszra gera svaras 1 r. 
80 k., o žaliumynai daržoves vi 
sai pigu. Tik butai brangus. 
Bet vis gi daug lengviau gy
venti kaip Petrapilyje.

Lietuviu D-jos del k. n. szelp 
ti Centro Komitetas gavo pra- 
neszima, kad ginama tremti
niams pabėgėliams važiuoti in 
Petrapili ir Maskva.

Del sunkiu gyvenimo sąlygų 
rugsėjo men. ketina rusai pra
dėti kraustyti isz Petrapilio 
daugeli savo instaigu.

Setas Ko. 7.
All-Baba Ir keturesdeszlmts razbat- 

ninku. Balada. Malūnas glrrioje. 
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. Iszrbiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz girrlos. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie glrrios sargo sunu ir dukteri: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
11. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Padžiaus nuskurells. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios naktį. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir nikita. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės; dzūko pasaka. 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinto bažnytal 
teje. Sugertuves traukije. Aiute auk 
te kiin. Kerniaus; Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malklaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir Aliana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kodėl Baltraus neleido in dangų. 

| Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- 
į eziaus dideli reikalai. Senelis. Dle- 
; nos kentejimo Nanto]. ELau! bau! bau. 
Į Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu, 
i Sruolis isz Lietuvos.
Baisi istorlje

Setas No. 12.
Grafas ir meszklninkas. Apie ra

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mieles 
garsingu rasztininku ir poetu. Clgon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba, 
dosziu Onute, 
ka prismirs, tuo ir dvoks, 
boba kytresno už velnią, 
miesto Vilniaus, 
vatna gyduole, 
dingas neatbolnumas. 
tus. Priesz teisybe 
žmogus pavojuje. 
Kvailas tikėjimas. 
Istorija isz 1795 m. 
Girtavimas, 
nakties miszios. 
sziaus 
moterių ir vienos naszlea

GERIAUSIA
DOVANA 

ANT 
K-A-L-E-D-U

Su kuria džiaugsis 
per visa meta; yra 

Laikrasztis 
‘ ‘SAULE’ ’

Mano džiaugsmas.
i. Apleista naszlaite. Kei- 

KaimynaL Kuo baez- 
Apie sena 
Uždėjimas 

Navatna liga ir na- 
Du medejei. Inžei- 

Kas yra Krls- 
nekalbek. Senas 

Namu šūdas. 
Karalius čigonu. 

Nedoras ponas. 
Genavaite.

. Žvaigžde 
Pasikalbėjimas 18

IIMT A I/C'ITiPi craptšuiyK) h caisyio pacnpocrpaHeH. 
Hr! I AH i C Hy» b C. Uirarax h b Kasant npo. 

rpaccHft^Bs u BHbnapTirmyio Hapo/jsyio rasery

Petrogradas. — Spaustuve 
keliasi in Voronežą. Visi jos 
darbai sustojo. Todėl ir “San 
taros” szis numeris turėjo i.už
eiti pamažintas; o No. 37, jau 
“Santarai” iszsikelus isz Pet
rapilio, turės sziek tiek pasive 
linti.

Ugnis Kazane —daug sužeista.
Kazanės mieste didelis gais

ras. Isztisi miesto daliu plo
tai ugnyje. Daug yra ugneles 
sužeistųjų. Bet dar daugiau 
likusiu be pastoges.

Spirito aukos. .Maskvos 
sziaures geležinkelio stotyje 
pavogta spirito, technikos rei
kalams skirto, kuriuo apsinuo
dijo apie puse tukstanezio žino 
niu. Isz ju tarpo jau mirė 20 
nelaimingųjų.

Atskiru žmonių inicijatyva 
Petrapilio rusai organizuoja 
Dr-ja sželpti rusams, pasiliki! 
siems Vokięcziu užimtose Lie
tuvoj ir Lenkijoj, nes ten dau
gelyje miestu esąs badas, o kai 
kuriose vietose del vargo prie
žasties visi lygi 5 metu am
žiaus vaikai esą iszmįre.

Geležinkelininkai reikalauja 
kad jiems padidintu algas Lai
kinoji Vyriausybe i.ir grasina 
jai visos Bosijus geležinkeliu 
straiku. Sziomis dienomis pa 
aiszkes, kuo tas ju teisingas 
reikalavimas ir baisus grasini
mas pasibaigs.

Rugpjtiezio m. 16 <1., kada 
Suomiu Seimas savo valia ture

.... ‘ Xjo susirinkti, rusu gerai ‘ ap
gink luotos ka ri uomene^i.,dalis 
saugojo Seimo rumus, Kini kas 
neateitu. Ir visaip buvo sten
giamasi, kad neinvyktu Seimo

>-4ik t-eaia-,--save-i-ti’ 
inuose. bet ir by kur kitoje vie
toje. Nežinia, kuo tas susiki- 
virčijimas pasibaigs.

Lietuviu teatras. Tiflisas. 
Sekmadieni, Liepos 30 d., ( 3 
vai. po pietų elektro-teatre 
“Fortūna.” mokytojo kareivio 
Preilgauskio rupesniu buvo su 
reliktas vaiku spektaklis. Mo
kytojo pamokyti ir vadovauja 
mi vaikucziai vaidino maža vei 
kaleli “Tarnaite pamokė” ir 
“Isztremiant isz tėvynės,” 
dainavo, žaidė, deklamavo. Vis 
kas, žinoma, buvo atlikta silp
nai, kaipo vaiku, dauguma ku
rie pinna karta scenoje. Gal 
tai dėlto, kad maža, renktasi. 
Bet reikia vienas labai .žymus 
apsireiszkimas pažymėti, kad 
vaikucziai jautėsi labai paten
kinti paežiu veikimu.

Isz Voronežo. Voroneže gy 
toks: duonos ir mėsos 
aug yra ir nebrangu 
duona svaras po S

Senei jau laukiamas pilnas 
Lietuvos,V japis, 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, upiu, keliu pa
žymėti aiszkiai —■- lietuviszkai.

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

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

Chicago, Ill.

Tęsęsi jis keturias dienas. 
Žmonių dalyvavo jame apie 
pustreczio tukstanezio — tai 
buvo invairiu invairiausiu in
staigu, tarybų, sąjungų, tautu 
ir t. t. atstovai. Atmosfera, 
susirinkimui prasidedant, bu
vo intempta ir nerami. Buvo 
tikėtasi invairiu (pvsdž. Lai
kinosios Vyriausybės) krizių, 
buvo manyta, kad ten taikos 
sanlygos turėsiančios būti ap 
tartos, kad jau reikėsią ru
sams rankos susidėti del savo 
nelaimiu. Bet tu nelaimiu 
akyvaizdoje, visapusiszkai ir 
placziai iszklostytu, pasitari
mo nariai dideliame pažiūru ir 
sąstato margume pasijuto arti 
mesni kits kitam, ir, drauge, 
pasirodė kiekvienas savo pajie 
asg. Czia, pasitarime, tary
tum galingiau praszheko susi- 
u'inkus'iuose ruso patrijotiz- 
mas... Ir po to Maskvos pasi
tarimo Laikinoji. Vyriausy
be jauežiasi stipresne ir jos na 
riu santykiai žada pagerėti. O 
to Maskvos pasitarimo rezulta 
tams gauti ir naudotis jais ke- 
thl’a' i uvuiriteins“ datykairtfr fniif 
tikru posėdžiu būti.

SETAS No. 1
Lletuvlszkleji Rasztal ir Rasztinln- 

cai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. : 
/elniszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
calaites o rado paezia. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir jo vienturte Duktere. Nelabas 
VyrM. Prakeikimas. Delegatai pas 
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka 
sėtina antra karta' apsipaeziuoti. 
Pikta Qnuka. Baisi naktis. Dzūko į 
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
ant proto. Graži istorija.

1 / SETAS No. 8
Prakeikta. Andrius Sakalukay. 

/argįnga' Elmana ir- karalaite Re*e- 
'ija.’Apie karalių Siittpna. Apie Žal- 
įleriu. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleni lite. 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 į 
□uvo 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 Jaimes. Per 
aeatsarguma in balta vergija. Viesz- 
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
Ayjže—sacle, meacsi !r žvrė.gžeteSkMoszla 
vežls. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis. 
Budyne.

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrablo. 

Ipie kapitoną tunika. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
tad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkel 
ipvoge sarga. Atidengta žudinsta. ' 
žmogus be szirdles. Užmirszo. Prana• 
izavimas apie moteres. Iszgialbeta 
per alinika. Dzūke pasaka apie Jezusa 
Kaip ponas Raukszlis ai si verte ir pa- 
itate virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
;dzūko pasaka), ūžliekos isz senove? 
padaviniu. Peary ant žemgalio. Baisi 
raktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo- 
eiuosla. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolells. Sidabrinis 

irabėlis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
dgonus. Gregorius. Isz numirusiu 

į prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal 
Į tiszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
’ iieiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi- 
5 tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

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

alszkas tyltas ant upes nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Rerodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
tn szyiesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
nsnu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jio denezika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertls. Javarovas ii- jio 
Kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigtus. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundėti. 
Ousze pakutavojeneze Liepoje. Apie 
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkal. 

j Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
iszirdije. Lape ir vynuoges.

■ įį jBUXO'aiu b Bi.ro lopitf.,
BOA reAAKlUER JI. M. OACBOJlbCKArO 

npn yiacriu BK'Xaionvixca pyccK'.ix, ynpawicKiix, uo.ri.CKnx n 
Pwijtobckiix .nuepaiypnux cun.

Ilei>e,i«BHk CTtrbii iioMliinaiorca Kai: na pycCKOM, Tai: n ua
■ i ■ ’ aiir.iiiicKoM aaixKax.

«PyccKoe CflOBOse-’RAHeBHO saXOAMTCR b 40000 pyccssx, yspaws- 
chhx h nwibCKitx floinax.

RUS^KOYE SLOVO
31 East 7th Įtreet ® New York, N. Y 

------- lipai! ve sywiepa Bbicsuiaiotca SeannaTHo -------



SAULE..—___—

Žinios Vietines

Ketverge pripuola 
tllm“ Thanksgiving Day ’ ’ 

arba kaip Lietuviai 
paprastai vadina 

“Uziken Dej” Kaip duodasi 
girdėt tai kasiklos per taja 
diena nedirbs.

— Praeita ketverga garnys 
paliko patogia ir drūta dukre- 
lia del ponstvos A. Szabrinsku. 
534 AV. Centre St.

t Petnyczios vakara mirė 
senas gyventojas Nikalojus De 
reszinskas (Derrish) 61 metu 
amžiaus. Mahanojuj pergy
veno 43 metus, paliko paezia ir 
deszimts vaiku. Laidotuves 
atsibuvo panedelije ant lenkisz 
ku kapiniu.

— Lyg sziani laikui padavė 
aplikacijes ant laisnu tik 218 
saliuninkai isz skaitlio 1200. 
Paskutinia diena ant Laisnu 
yra .12 Dec. — Jeigu darbiniu 
kai kasyklosia iždirbines. nuo 
3 lyg 10 doleriu ant dienos tai 
daugelis saliuninku pames saį 
Hunus ir eis in darba, kur be 
rupesczio ir keiksmu uždirbs 
sau lengvai ant duonutes.

-— Parsiduoda naminei daig 
tai, szepa knygoms sudėti, Iii- 
toris, lovos ir t. t. Atsiszauki- 
te po No. 309 K. Centre St.

Parsiduoda valgomo-rui > 
rao setas (dining-roorir set) 
teip-gi didelis dyvonas. Vis
kas geram padėjime. Atsiszau- 
kite pas Gruberi, 116 E. Centre 
St.

— Subatos ryta saliune An
tano Ivoklaiezio, 412 W. Centre 
u’d. pakilo tikra bolszeviku ka
re. Aplinkinei gyventojai ma
ne buk isztikruju vokiecziai už 
klupo ari! tosios karczeinos. 
liet kada pribuvo generolas 
Dassel su savo pulkauninkais, 
tuojaus visus maisztiiiinkus su 
eme ir pasodino in forteca. 
.Aresztavotais yra Z. l’etruse- 
viezus, J. Vilkaitis, J. Vargu 
ir V. Milieris.

Isz Lietuviszku kaimelu

Harrison, N. J.— Szv. Sep. 
Motinos moterų draugyste bu
vo parengus vakariene ant L. 
Hanlmono svetaines, nuo ku
rios visas pelnas buvo skiria
mas ant naudos bažnyczios. 
Publikos susirinko gana, daug 
ir visi buvo užganėdintais. Yra 
tai pirmutinis tokis vakarėlis 
parengtas per-musu guodoti- 
nas moterėlius už ka jiems pri
guli didele paguodone už toki 
pasidarbavimu ir geistina kad 
nepaliautu savo darbuose ir 
tankei surengtu panaszus vaka 
relius.

I I

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

W. TRASKAUSKAS

la KA ISZRASTE
9

Kearney, N. J.— Czionaiti- 
nei darbininkai dirbtuvėje 
Near Linoleum Co., iszejo ant 
straiko, spirdamiesi padidini-
mo mokesti es bet po dvieju die 
nu nutarė sugryžti prie darbo 
aplaikydami pakėlimą ant de
szimts procento ir daugiau. 
Tame fabrike dirbo daug Lie
tuviu.

Bingliampton, N. Y.— Pali- 
cije czionais aresztavojo Petra 
ir Joną Burczi, Kazimiera Bu- 
czinska kurie iszplesze tavori- 
uius trukius. Kitu 19 da nesu 
rado, bet yra ant juju pedsa- 
kio. Palicije padarius pas 
juos krata surado daugybe vi
sokio tavoro paslėpta sklypuo
sią o pas kelis saliuninkus ra
do pavogta degtine.

— Czionais randasi tokiu isz 
tvirkeliu ir palaidūnu, jog gy
vena su svetimom moterim, o 
kiti su merginom ant “vie- 
ros.” Jau laikas, idant Bal
truviene in czionais pribūtu ir 
duotu tiems palaidūnam^ Į 
‘‘szliuba” su kocziolu.

- Bingluuntonietis. ■

Buvusi cara Nikaloju II isz-į 
veže isz Carskoje Selo dar tik- ' 
rai nežinia kur: vieni sako in| 
Kostromos vienuolyną, kiti in 
Tobolsko miestą.

kurioje yra apie 400 iszradi- 
mu, kurie gali bute reikalingi 
kuria likos isžlaista ant žąn- 
doinio
Tai yra Lietuviszka Knygute, 

LIETUVISZKU ISZRADEJU
Isz knygutes tos dasižinosite, 
koki pelną iszradimai jau at- 
nesze ir dar gali atneszte.
Jaigu manai apie iszradimus,. 
raszyk Lietuviszkai reikalau- 
dams knygutes, kuria iszsiu- S 
Sime PYKAI.
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES INC., | 
25fi Broadway (SIS),

New York. N . Y.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIŪS MAHANOY CITY. PA

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
-iglmis ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. t. —
520 AY. Centre SU Malianoy City, Po

NA.JOS KNYGOS
16 Lietuviszku szokiu ——Ę  
himnu ir t.t. del visos
orkestras 10 knygy $4. Aįj----- ' b-’
Del beno 10 knygų, 20
Lietuviszku rinkiniu, szokiu, marsziu 
ir t.t. $4. Del Piano arba vargonų 18 
Lietuviszku veikalu $1. Knyga iszsi- 
mokinimo uotu Lietuviszkoj kalboj be 
mokytojo $1.50 parduodu už $1.00 ant 
visokiu instrumentu arba dainavimo 
8 lekcijos. Adresavokite sziteip:
G. A. BARONAS, McKees Rocks, Pa.

♦^♦♦♦**®**Z**<'**>**Z*****$**Z**X***'*<IC* i

Dr.KOiŽK I
I
j 638 Penu Avė. Pitsburgh, Pa., 

Dr. KOLER yra viena- i 
s tinis tarpe Lietuviu da- Į 

ataras Pittsburge. Mo- i 
4Y kinosi Varszavoje, stu- į 

dijavo begije 26 m. in- | 
vairias ligas vyru ir

Ąy- 1 moterų, todėl jas nuo- | 
dugniai pažinsta. Gydo 
u^sjnuoriini!Tia kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus I 
ligas tinimo, invairias ligas paeinan- i 
ežias nuo neezystumo kraujo. Atsi-! 
szaukite ypatiszkai, pel- laiszkus asz I 
negydau. Dr. Kolei- kalba Lenkiszkai | 
ir Rusiszkai.
Ofisos valandos: nuo !) ryte lig 5 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet

I

Rayo Liktarnes

i

Rayo Lampas
Del pilno užgali 

edinimo, visada 
naudokite RAYO 
lampas. Klau
skite pardavėjo. 
Preke ■ $1.90 ir... 
dauginus.

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

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

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

Kada reikalausite kerosinos raskite sztora ant kurio 
pažiinetas szitokis paraszas:

“ATLANTIC RAYOL1GHT OIL FOR SALE HERE
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 Pecziiikai

Bedumini Aliejini Pecziuknit
Niekad nerūksta ir neisz- » 

duoda smarves. Klauskite 
pardavėjo.
Preke $4.50 lig $8.50.,

Apsižiūrėkite Priesz Laika
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 brangin kiekviena menesi, 

ir jeigu galite suprasti kad jeigu dar pirkaite 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.

GUINANS’ Mahanoy City, Mt. Carmel, 
Shenandoah.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

szlalmeja provose už paželdima Kasl- 
vlose Fabrikuose, Geležlnkeluose 
.aivose ir t. t.

B. S. YANKAUS
154 Nassau SU NEW YORK. M. f

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORiUS

A. J. M®KAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.

DAKTARAS LORENZ
Yienantinis Specialistas Pittsburge.

VYRISZKU LIGŲ
Kuris kalba Lenkiszkai ir Rusiszkai

> Jaigu dirbate tada
galite ir czedyti!

—- $—

e 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
S kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti 

namus arba prigialbeti biznije. Yra tai reikalingiausia
\ Banka jumis ir norėtu turėti jus už depositeri.

> MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
< MAHANOY CITY, PA.
< —DIREKTORIAI—
S D. M. Graham, Pres. L. Eckert, Vice-Pres. D. F. Guinan, Treas.
? J, H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz A. Danisewicz M. Gavula
C P. C. Fenton T. G. Hornsby

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

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 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar' 
didelis.
H. BALL, Pres. — F. NOONAN,Ylce-Pres.

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig 3 popiet, 

Subatomis, 9 ryte lig 12.

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.

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

Columbia Kalbamos Mašinos. Columbia Lietuviški Rekordai.

— Lietuviszku moterų siu
vamas ratelis, turėjo pirma sa
vo sanvaitini susirinkimą szi- 
met pas j>. F. \V. S. Boczkaus- 
kiene, 313 \V. AI.aha.noy Avė.. 
praeita ketverga kuri pavieszi 
no moterėles po darbui su ska
nia vakarienelia. Poni Al. 
Yuodeszkiene isz Szenadorio 
palinksmino moterėles su pui
kia deklemacija o pp. Jul. Aloe 
kaitiene su Jasaitiene pagiedo 
jo kėlės tautiszkas giesmes. 
Antras susirinkimas atsibus 
pas p. V. Jasaitiene, ketverge 
vakara. Szimet in taji rateli 
priguli sekauezios moterėles: 
V. Ilynkevicziene, A. Auszins- 
kiene, V. Aliliauckiene, AL Yno 
deszkiene isz Shenandorio, A 
Aloekaitiene, F. AV. Si Boez- 
kauskiene, S. Norkevicziene, 
J. Kriauczinnięne, Juk Mockui 
tiene ir AL Jasaitiene.

■■
-— Sekanti vaikai isz Gram-į 

iner mokslaines prigialbejo nu I 
megzti blankieta del Raudono-! 
jo Kryžiaus: V. Alockaicziute, 
AL Taruta, O. Budreviczute, į 
AL Vardzikiute, B. Norkeviez, 
AL Novotna, O. Karczmarczyk, 
E. Varga, A. Kauniute, Al. 
Smolik, K. Alaraucka ir daugel 
; 11 ne r k o ui sz ku vai k u.

^S^i-
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Columbia Grafanola aukščiau parodyta ant paveikslėlio yra pigiau 
si prekeje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švelną 
balsą ir grajina 10 ir 12 celinius rccordus.
Kaina . . .^18.00Duoda daugiaus vigados ir, nesziojimo

Isate gilukningi ir iszmintingi iszsLrenkant sau U. S. Guminius 
Apsiavimus isz priežasties kad randate daugiaus vigados ii- nesziojimo 
kiekvienoj poroj.
sudeda pirmybe prie LL S. Protection kuri reiszkia sausos kojos del tu 
kurie dirba lauke. Padrutinti ten kur nesziojimas yra daugiausias ir 
ilgiaus nesziojasi. Suezedinsite pininga per nesziojima “ U. S.” be
perstovos.

U. S. Gumini Apsiavimai
“L. S.” ženklas randasi ant kiekvienos poros — yra tai ženklas 

didžiausios guminios fabrikos pasauleje. Yra tai juso protekcije. Parsi
duoda visur. Gausite sztoruose arba sztorninkas gal jumis gn

United States Rubber Company
New York

O

Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra antra prekėje ir užlaiko 
savyje augštą—tikrą Columbios balsą. Turi vėliausios mados mo
torą ir gvarantuoju Yžgančdinimą. Grajina 10 ir 12 celinius rekor
dus, Nėra geresnės Grafauolos šiandien už tuos piningus.
Kaina - - <£00.00

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. Grajina 10 ir 12 celinius rekordus.
Kaina - - . S>&S.OO

Jeigu norite nusipirkti kalbamą mašiną kokios čion nėra paminėta arba kito
nišką reikalingu daiktu, reikalaukite nuo musą Hustruoto Kataliogo.

Nėra Lietuvio, kuris nebūt girdėjęs žemiaus paminėtas daineles, 
Todėl neturi but Šeimynos, kurioj stokuotų šių rekordų:

10 Uoliniai Kaina 75c.

E 2356 Lietuva Tėvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis tęka.
E 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovą
E 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai
E 2393 Saulelė raudona ir Jojau dieną
E 2394 Už šilingėlj ir Šių nakcialy, (Dzūkiška Daina)
E 1166 Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanota
E 1167 Kur bėga Šešupė i’-Kur namas mus
E 1168 Šaltyšius ir Žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė
E 1246 Giesmė į Panelę Švenčiausią ir Avė Maria
E 1245 Rūtų darželis ir Batų čystytojas
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
E 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas
E 2397 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis.
E 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė. Polka-mazurka.
E 2395 Bum čik-čik, Mazurka ir Dėdienė, Polka.
E 2360 Varpelis, Valcasir Mano mielas, Polka.
E 2359 Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.
E 2223 Pamylėjau vakar ir Draugė, Polka-mazurka, Orkestrą.
E 2224 Mano laivas, Daina ir į sveikatą, Maršas, Orkestrą.
E 1161 Tekėjo saulelė, Kad aš jojau ir Stumbriškių po!., Armonika
E 1162 Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo.
E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
E 1248 Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne boba, Dalis ant.
E 1249 Mano palvy ir Velnias ne boba.
E 2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą.
E 2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą.

“Įvairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus geriausiais muzikantais 
rasite vien tik ant rekordu ,,Columbia”.

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

Užšakidami nuo musų rekordų paminėkite aiškiai jouumera. Už
sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip 6 doleriai.

Reikalaukite musų naują Kataliogą Columbios Lietuviškų rskordų

Reikalaudami iš Kalbamą Mašiną arba Rekordą siuskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreso.

COMMERCIAL? CORPORATION

1 160 Nt F1FTH avenue 
DEP.A CHICAGO, ILL-
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