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Isz Amerikos
Blaivysta užstos po visa 

Amerika.
Washington, 1). C.

gresmonas Randall isz Kali for

I

Dyersburg
Kon- nigeris

- .Jaunas

W. D. BOCZKOW8K1, Pree. and Mgr.DVvrJAv TV OfK A • A I ODi BLIU Xk

F. W. BOCZKOWSK1, Editor.

nijos innesz hila, kuris ketina i l)asl(
padaryti visiszka blaivybių po 
visa 
tęstųsi.
liejimą

Amerika kaip ilgai karo 
Bausmia už pardavi- 

svaiginaneziu gorimu

Kankino nigeri su įkaitu
sioms geležimis ir ant 
galo sudegino ant 

laužo.
Tonu.

vardu Ligion Scott, ku
ris užklupo ant baltos moteres, 
.... ’migdamas su jiaja bjauriu, 
links atimtas nuo szerifu ir su 
degintas ant laužo viduryje rin 
kaus, 
szusia

Priesz sudegimą, inir- 
myne inkai!ino geleži 

kankino 
binui, atgabenima arba impor- mgvri pakol tasai nuo kaukiu 

s apalpo ,po tam uždege lauža 
penkis tukstaneziusI"'11 kurio nigeris sudoge tint pe 

lenu. Ant tojo barbariszko 
perstatymo prisižiurinejo tuks 

jtanezei žmonių suvažiavusiu 
lisz visu
Nigeris priesz sudegimą, prisi- 

l’ž toki pa 
sielgima, gubernatorius labai 

majora miesto, kuris 
nigeri ižgialbet ir

bns tokia: už pardavimu, dir- ir h''l> 'Igai

tavojima gėrimu, prasižengėli 
užmokės
doleriu bausmes arba du metus 
in kalėjimą.

Nelaime ant geležinkelio.
Ketuiesdeszimts

/
Chicago.—

žmonių 
aplinkyniu pavieto.

du pasažieriai likos sužeistais, pa;jno pl įv kaltes.
isz t uju daugiausia
kada trūkis ant Illinois Central 
gelžinkelio iszsirito nuo sztan-

Tamo laike radosi trukije 
kareivų. Ant

nieką nenžmnsze .

gu.
800

kareiviu.

I

giliuko

Amerikonai užmusze 35 
meksikoniszkus bandytus. 
EI Paso, Tex. Amerikoni- 

ne rubežiaus pat rule užmusze 
35 meksikoniszkus bandytus ir 
sužeido daug, laike kada ban
dytai norėjo gautis per rubežiu 
ant amerikoniszkos 
tikslu upipleszimu

szalies, 
gyventoju. 

, XumasJ^juAHWrikonu likos už 
musztns o keturi sužeisti.

2s

iszbare 
nesis t e nge
paduot in rankas teisingystes.

Geriausia zdraicus suszaudyti.
Chicago.- 

kietis, kuris paniekina 
Valstijos, geistu czionais pasi
likti, tai turės, elgtis pagal tie- 

sukansta liežuvi 
būti suszaudytu.

Jeigu kokis vo-
Suv.

sas ii- laikyti 
arba “
Teip iszsitare senatoris James 
Hamilton Davis ant susirinki
mo apginimo tarybos!
lo savo kabios pridūrė:

Ant gn 
“Uį‘1 

lokie vokiecziai pri-Dievo!
valo kariaut už szita sklypą ar 
ha mirti už savo faderlanda.

I Kiti senatoriai patvirtino 
manyma Daviso idant padary
ti naujas tiesas ir bausti vokie- 
czius mirczianrž zdroda prie- 

' szais valdžia.
I’a-1

paežiam laike automobilei j Kiek anglekasiai uždirbs pagal 
, po visa I nauja sutarti.

Washington, D. C.—

Automobile] 
smerties 819

I 
už-

Automobile! užmusze 819 
ypatų in 10 mensiu. 

New York. - 
buvo priežastį*
ypatų New Yorke in laika de- 
szimts menesiu, arba 197 dau
giau kaip praeita meta, 
ine 
sužeido 14,698 ypatus 
va 1st i New Yorko.

Gyveno 22 metus kaipo 
mergina.

San Erancisco, Cal.— Gerai-; kurie leberiai uždirbs po 5 do- 
dina Portier, 22 metu senumo, j torius ant dienos, 
A • I 1’1 ♦ A 1 • • ii

rr

, _ . Pagal
■ nauja sutartia padaryta terp 
i anglekasiu o kompanijų, tai ne

o liiainieriai 
tik po dvideszimts dvieju metu į nuo 8 lyg 10 doleriu ant dienos, 
dažinojo, buk jiji ne yra inergii Inžinieriai aplaikys

ypata, i daugiau už kožna diena darbo, 
dabar likos atvežtas isz mote- Pumpnionai ir inžinieriai po 
riszkos ligonbutes in ligonbuti j žeme aplaikys po $1.10 ant die- 

daktarai pla-juos daugiau. Tiejei darbinin- 
Daktarai labai kai, kurie uždirba mažiau kaip 

užsiinteresHVojo taja ypata kn $1.54 ant dienos aplaikys 60

na tik vvriszkos lyties

Lane, kur jin 
cziau tyrinės.

I po doleri

ris tvirtina, buk yra tikrai mo- centu daugiau ant dolerio. Me- 
H nesinei darbininkai aplaikys 

padidinimą kaip ir pampino- I
Toji sutartis i ne i na nuo

teriszko sudėjimo o ne vyrisz 
ko.

nesinei darbininkai aplaikys
I ............. -

Paliko visa savo turtą
/

į geradejams. į

M a rgarieta

i nai..
! 1 dienos Gruodžio.

N<Y York. —
Lawraiice, kuri buvo gimus ne
laisvoje 1846 mete, kada tai 
amerikoniszki ponai laike, pas

► save nevalninkus, mirė ana 
diena, Imdama ant tarnvstos 
pas Dr. Clair Smith, 47 W. 
15-th Street pas kuriuos ižbu- 
vo paskutinius 36 metus. O 
kad neturėjo jokiu giminiu, pa susibaręs su motore už tai, pa
liko savo geradejams visa sa- griebė kirvi ir vienu ypų per- 
vo tutra susidedanti isz tuks- skelde nelaimingai pakauszi 
tanezin doleriu ir szilkine kai nuo ko ir tuojaus mirė. 
( 
ko.

Nužudė paczia kad ^nenorėjo 
gimdyt daugiau vaiku.

*>/•

Ludvika Buk- 
skin, motina asztuoniu vaiku, 
likos nužudinta per savo vyra 
už tai , kad atsisako gimdyt 
•jarn daugiau vaiku.

Chicago.—

Vyras ftf

VOKISZKAS ZEPPELINAS PERSZAUTAS PER ANGLIKUS.

i

I

Anglyktfi tokiu vokiszku zeppelinu uuszove praeita menesi 
veikslas pai/odo zeppelina, kuris nukryto ant angliszko kares 

is.* .. <it

Kiek ižduos ateinanti meta 
' / ' ■ ii

ant vedimo kares.
- Ameri-

vedinm Į
Wellington, D. 

kas turės ižduoti ant. 
kares ateinanti meta arti 14 bi|

A. Y. 11, Spccia. from Splierv. ‘-Lvndqu

i. apie penkiolika. Pa
bluko kuriame radosi asztiipm

Kam-
Ira kuria juoda senuke pali- baryjė kuriame žudinsta likos 

Daktaro szeimyna laike papildyta, gulėjo tris-menesi- 
didelioje paguodoneje .senuko,‘nei trilinkai ir penkti metu su
kuri buvo kaipo viena isz iujn nelis o kiti vaikai,isz kuriu vy- 
>/.(‘imynos. I"

daktaras p u i ke i pa 1 a i J o j o ■ n 10k šiai ne j e.
s«ua tarnaite,- »• 
ne skatiko, nes 
savo kiszeiliaus

2’11S

Už paliktus piuin I riausias turėjo 17 metu radosi 
Bukskinas po 

nepasilikilnmas žudinstai' nusidavė ant .paliei- 
dadejo da isz jos, apsakydamas apie užmu-

, , szima paczioS;
4..

■N

nopa-

likos iszmestas
Badai keli bolszevikai 

(lenerolas užsi-

29 METAS

Per tris dienas laike

r*tir,AftA • r- ( HoMjoJdr l.ifttD voJp J3.5U Fr 
EUROPOJ Eį Anglija 1rSkotian<nja 158. *

I Prueuoee 15 Marku. >r

Amerikas iszdave o 1*1

I Austrams kare
, -------- ♦

I

Jaigu matys reikalingumą, 
tai iszduos kare Bulga

rams ir Turkams.

Milijonas Austrijokiszku padonu povo- 
juje. — Kare iszszaukta Ketverge.

Washington, D. C. —
kantrybes, paliepė kongresui apszaukti kare prieszais Austrije 
ketverge. Jeigu matys reikalą, tai apszauks kare prieszais Bul 
garus ir Turkus.

Amerike randasi apie milijonas austrijokiszku padonu, ku- 
frie bus po prižiūra palicijos o nekurie sznipai kurie yra po akia 
Valdžios bus tuojaus aresztavotais ir uždarytais kalėjime.

t

Prezidentas Wilsonas netekdamas

Submarin^s torpedavo

Lęndon.

laiva, kuris nuskendo su 80 pasažieriais.
"V

4 4 Apapa” likos torpeduotas 
Asztuonesdeszimts pa- 

vai-
su-

Ąngliszkas laivas
per vokišzka submarina ir nuskendo.

už kuriu didesne dalis buvo moteris ir
Tieje kurie iszsigialbejo luotelesia, tai submaripas 

szaude visus. 
»

šaži^iu prtt&uvdf 
kai.

W MJm 4, rl*.W . '

Visi žydai iszguiti isz Jcruzalemo, o vokiecziai isz rytines 
Afrikos.

4 4m J'ri

r
Žydiszkas korespondentas isz Hagos dane- 

Sb 

visi vokieczia likos

Amsterdam.
buk visi žydai, isz Jeruzalemo likos iszguitais per Turku
Isz Londono telegramai skelbia, buk

lijonu doleriu tu ba konia po .>7 jszguifnis isz rytines Afrikos o vokiszkas kolionijas fenais už-
inili,jonus doleriu kas diena.

Teisinasi.
Atbėga in sztora moteie^ir 

atnesza tuziną kiausziniu deda 
ant baro ir rngoje:

— Kokius tu ,man 
kiauszinius, visi pagedo.

Ne turi už k aSztorninkas: 
pykt, ha dabar 
n is pagedo,

(>•Į-riebe anglikai su pagialba ginklu.

AKYVOS ŽINUTES. *X‘ In 1 iiika dvieju menesiu

Kazokai paėmė Rostova.
Telegramai skelbia, buk generolas Kaledi-

j
Kinuosia tvanai per iszsilieji- 

padare bledes autszimėt ma upiu, 
dvieju szimtu milijonu doleriu. 
Du tukstanezei žmonių pražu
vo.

»X:

Ii u, po visa SqV.
nuo szuviu 128 medėjai o 2648 
sužeista.

Italijoj iždįrbta 
,i iwpn.J galonu 

vyno o praeita meta tiktai 739, 
697,000 galonu.

* Kiniszki randaviszki ban z 1 ne tiktai žino-1 kietai, laike dideliu apvaiksz- 
cziojimu, tesasi per septynioli.- 
ka valandų.

1,()5(>,71(1,000 visokio
davei

nes gyvulei, 
tos o ir kiauszinei pagedo

visz-

f

Laike szimetiniu medžiok
Va 1st. žuvo
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PRANCŪZIJOS GENEROLAS JOFFRE SVEIKINA AMJlRIKONISZKUS 
VIUS PO PASEKMINGAM MUSZIUI,

JkUi

■

OJ

Kopenhaga.— 
nas su pagialba szimta tukstaneziu kazoku paėmė miestą Ros
tova ir eina dabar ant Moskvos. Teip danesza isz Hašparandos.

• ---------------------- -----------------

Kankinimas Lenku ir Czeku per austrus.
Gbneva. Szvaicarije.— Pabėgėliai isz Austrijos apsakinėja 

baisybei papildytas per austrus ant Lenku ir Czeku iszgaben- 
tus iii Thalerliofa, provincijoj Styryjoi. In tonais iszvežta no
vos nužiūrėtos ypatos už pasiprieszinima priesz valdžia. Buvo 
terp juju daugybia moterų ir merginu.
jiaises galviju vagonuosia su vyrais, po tam ant gryno lauko. 
Ketvirta diena nevos likos paszaukti ant egzamino ir disinfek- 
cijos. Nuo moterų ir merginu nuplesze visas drapanas ir marsz- 
kinius ir turėjo nuogos stovėti po kėlės valandas.

Daugybia motęru ir merginu likos sužagetoš per kareivius, 
po tam nugabentos iii ligonbutes. Du tukstanezei moterų mirė 
nuo bjauraus pasielgimu tuju žvėrių.

Italai nepasiduoda, atspyrineje naršei vokiszkus užklupinius.
Rymas.— Prie Monte Badennechoe Italai atspyre vokie- 

ežiu ir austru užklupinius pasekmingai, paimdami keliolika 
szimtu in nelaisvia. 
kos atspirtais.

KAREI-
APDOVANODAMAS JUOSIUS SU GARBES 

MEDALEIS. MmimillllllWillTIT T- ..
t

Prie Piavo pakalnes vokiecziai tei]>-gi Ii-

Japonja pasirengineje in kare Europoje.
' 1 H l|t >. '■ >

Tokio.— isz priežasties rusiszku bolszevikn stengimu ant 
padarymo sutaikos su vokiecziais, Japonije pradėjo rengtis ant 
inžengimo iii kare isztikruju. Japonije slaptai siuneze trans
portus su kariumenia ir mėista in Charbina, kur jau randasi 

t

Korpusas susitveriąs isz tenaitiniu liuosnoriu. Charbine viesz- 
patauje nuarkije, o jeigu greitai neapsimalszys, tai Japonai pra 
dęs daryti fenais pakaju.

---------- --------------

Generolas Dukoninas iszmestas isz trūkio ir užmusztas.
Petrograd.— Generolas Dukoninas, kuris ajxune kamandu 

ant rusiszku armijų po numetimui Kerenskio, 
per Įauga trūkio kada tas radosi begije.
neužkensdami Dukonpio papilde taji darbeli, 
musze ant Vietos.

Muszei eina terp Pefj-ogradinio garnizono po kauianda Ki 
lankaus ir kazoku, kurie^vrtinasi prie Vitebskio.

Vokiecziai paėmė Vacquerie ir 500 in nelaisvia.
Artimoje Cainbrai, artilerijos galėjimai

Vokiecziai paėmė miesteli
Beri inas. 

liauna terp vokiecziu ir angliku. 
Vacqtierie ir 500 kareivius in nelaisvia.
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Nuvertimas Kosi jos caru
nuo sosto, pagarsinimai Ii uosy 
bes Rosijos gyventojams, inve- 
diinas in szali daug reformų, 
buvo allijantam bekariauje.i 
tiems kaip ir nudžiugimu, bet 
kad partizantai tokie mulkiai 
daugumoj kaip prasti kaeapai. 
tai vietoje investi tinkamiau- 

szalyj tvarka, vietoje isz 
nes) V|(»n veikti del szalies ir gyven 

dis turi mailyt ne tiktai | toju naudos, invede anarchija, 
••(‘iitojus,

Valdiszki padnvadyjimai lai 
kuos ypacz dar kares liepia, 
pra-eįu-'t i namu gaspadines, 

produktus 
<'Z(‘d> t u. atlaikus liku- 

valgio aid stalo, kati ‘ sia

dar
namu 

kad vi>u< valgomu 
labai <zed\tu, atlaikus 
siu- mit> 
nei.'zmeiytu in szaszlavns, 
szi sz?
savo e \ v<

Uosi,jos

bet ir Euro- kurios padirbtos Medes, Simai-
pos ypatingai Anglijos ir Eran> kinimai turtu atsilieps ant Ho
ijt» Imdaujanczia žmonija.
A’aldi'zki tie paduvadyjimai j kentes pažeminimu.

Rosijos Bolszevikai, 
miestu restauracijose juu j tiktai bus toki put
• I g«i 

ir t. L
Klausu mas gema.

no m parzedumo tie padavady- • |)ri(.žasties 
mai limpa.’ 
da vadyjimai 
bioduaja 1. y.
klia>a, ne

din
vo
ku jau sakyt apie' kitus

’.... Tenka
la: l'ininku, gaspadine pars)ne- > grabiožninkais Bolszevikais. 

; 25c. duonos įKindelia, 
i ant stalo, su szeimyna

pavalgiui

■sijos keteros ilgaini lai k a ir.

labai teisingi ir gražus, kai ku: 
rio»* 
nevi>ad

<r 
raunama porcija nn‘-i|<aip Meksikos vilistai.

I 
Prie ke ■ p.jp

bene 
gaivalai

szalist isz
N (‘laiminga Meksikos 

daug nukentusi bedu
I>artizant iszku pesz 

Niekuomet tie pa.tyniu ir invairiausiu grobiu po
negali palytėt 
darbininkiszka 

s prie sziu dienu brau!
gi*iiybes. darbo žmonių ga>pa-, sjja< 

negali iszmest in szaszla-

til;
(

SZU>i už 
padeju>i

Jau

, SAULE

■SAULES’ KALENDORIUS i“ n“

ANT 1918 METO
< kalendorių užbaigom

spaudinti ant 1918 metu ir isz- 
siuntiliosim neužilgio del visu 
mu^u geru skaitytoju — vi
joms kurie pilnai 

m

skaitytoju
a t si lyginiu 

Tiej(‘i, kurie 
da yra skolingi, meldžiame 
idant prisiunstu užmokesti tuo 
jaus, jeigu 
lendoriu.

Kalendoriaus intalpa aut at- 
einanezio undo yra sekanti: 

užraszai

už prenumerata.
v ra %1

geidže aplaikyti k a

1 — Kalendorinei 
ant 1918 įlieto. / 9 

o • )

.S>•
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Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siuneziu jumis szir- 
dingą padekavopia už Tukstan 
ti Naktų ir Viena o teip-gi ir 
už Pasakorių. Yra tai dvi hail- 
žiniszkos knygos su puikeis 
skaitymais ir paveikslais. Veli 
nu savo broliam^, 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 įiežinotau kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu

“U. S. Protection” reiszke 
vigada ir piningas j

” yra tai didesne vigada, ilgesnisU. S. Protection
mas, užganedinimas ir tas suezedinimas, 

aplaikote kada nesziojat

1 '< t'!|t ■' ,■ ■ S'V iSJp
FIOFI
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Ne ponas daktar • 
ga
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nesziOji- 
esate tikri kad

u. s
I Kožnas

4 4

d

S H" 
kiekvienos poros.

United States 
Rubber 

Company.
-—-rNew z

York J

e

Apsiavimust’ uummus
ąrbininkas dirbantis ant lauko atra 

tokia mada kokia jarli patinka Kožna pora 
bta del drūto dubeltavo neszojimo- 
U. S.”

s

peczetis, ženklas didžiausios 
gumines fabriko viele, randasi ant 

Yra (ai jusune užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult. 
— Feliksas Grigaitis. Gary. protekcije ir vedėjas prie viga-

r1— Ketini meto laikai.
— Apie metus ir j u dalis.

4 — Eros.
** m
6

to.
7

les.

Pe r ke I e m os sz ve n t es.
Užtemimai ant 1918 me-

Ihirsi- 
Jiisu sztor

ui ūkas gal jum i 
gauti.

dos ir paezedumo. 
duoda visur.

£i

GERIAUSIA
DOVANA

ANT
K-A-LED-U

M

alui Inai da nenu-
'Toksai pat pai-

sziai dienai 
j siraininusi.

s gali but ir su derlinga Ro 
AUijentai sziandien jau 

mažai ten gali turėt pasitikeji- 
m t nuo duonos platelių, o j in0 reikaluos kares, nes Rusija 

daig- ■ pesztis su N’okietija neturi ka- 
patemyt, kad;(|a< lH‘szasi Karenskiniai su

g*

peszasi Karenskiniai

Stambus Bolszeviku pabhi- 
dimas, kada-gi net Suvienytos 

nori h Rosi-neranda po valgio Valstijos Amerikos
ini >talo net plutukia o prie ki j jaj gelbėt, tuom tarpu partizan

valgio x<•! reik 
duonos.

>ne. tik ant |aj tarp saves raujasi

— Amerikon iszkos szven- | Su kuria džiaugsis | 
| per visa meta; yra

Laikrasztis
“SAULE”

«
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Kvietines kares sura-

| Skaitys ja ir džinug- | 
j sis

| Sesuo, Brolis ir Prie- | 
| telis. :: :: :: |

Motyna, Tėvas, |
■X

i
if
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| TIKTAI L $2.50 |
Ant viso meto... I I
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ir, kas 
|arsziausia, kad del Bolszeviku 

nu
ll' v ve n-

Kas kita dirsteli in turtuo -i paszeliino, turi skaudžiai
Hųurf jį

| Ir
I

preik tam |gaus
Puiku Kalendori- Pasaulės kares.

iszsitarimaia r i> tok racija. Einant j |<(»nst niekuomi nekalti 
uN'czia kur jie gyvena, isztik 
jo žmogau pamatysi iszmesta! 
in szaszlavns daug valgomos!> I 

kad žmogus biednas 
idrasna pasiimt sau, tai pa-

liūs •i

i tojai.
žmogau 
szaszlavas daug

gerybes, 
De> 
lai<Ii mieste bomiszki szuneliai 
isz .'Z.aszlavu 
gružei sau minta nor?
darni pastoges, ne užlaikytojo.

Ar aristokraciįa daug tu pa- 
.lava.lyjimn paklausys, a.ehis žin kuolnj> 
prirodis.

8— Pasninkai 1918 mete.
9 — Menesei su szventuju 

vardais, atmainos oro ir per
mainos menulio ir slaptingoms 
mysiemis su paveikslais.

.10— Prakalba in musu skai 
t y tojus.
'11 — 
szas.

12— Svarbiausi atsitikimai 
szioje karėje ir diena juju atsi
tikimu.

.14— K ar iszk i
Ame rike.

.1-5— Akyvi randaviszki su- 
raszai apie viską.

.16 — Tolumas amerikouisz- 
ku miestu isz New Arorko.

.17 — Velykos del kožno me
to nuo 1801 lyg 2000.

.18— Perspėjimai oro 
kožno meto.

19— Tolumas europiniu 
miestu isz New Yorko.

20 c-*- >Skirtumas laiko.
2J,—- Skaitlius gyventoju.
23
24— Kvailys,

jždavinet |
daugiau |

| Kam ta
| penkis 1

| doleriu ant dovanu, |
| jaigu per visa meta |

;ali padaryti džiaug- | .
| sma savo artimui už |

r KUR BUNA? Priežastis skausmo. 1 Daktaras:
Daktaras:— Matomai, jog Į eina isz viduriu, 

tasai vaikinas ka toki suvalgė.!
— Tai teisybe ponas • tai muszimas, ba nuo tėvo

vau in kaili.

Lietuviai czion Amerikoj ru 
daugumas

liuosybes gavimu Lietuvoj ir, 
jie n(‘apsieina be erzaszcziu tar 
turn Lietuva nei kepta kurap
ka turėdami jau bent kurie ant 
savo skarvados, o tuom tarpi, 
besierzinant, besivaržant kas- 

visos pastangos ir
i rūpestis gal nueit niekais.

Kas gali pramiszaut Lietu
vai daug laimikiu jeigu vokie- 
czius dar AUijentai

i pešt ingai rupini^

1 I 
iszsikalektavoja, j

neture-

To lumas

ant
I

ateitis

Kumpine kare besitensdama 
jau ketvirtas meta>, skaudžiau 
se už visad palytėjo 

gyventojus
Kuropos 

sz.aliu gyventojus, jalmi vieni 
kitus i>zsipjovė, kiti

g

$2.50

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

T' ' 1,1 ......
1. 
I

I

Mano sesuo Ona Lutackiute, 
dabar nežinau pravardes po vy

Turiu svarbu reikalu, jei
gu kas žino apie jia, malonėkit
praneszti, už ka busiu labai de 
kingas. , . (to 99.) 

Jonas Lutackas,
Box 997 California, Pa.

Motina: 
daktare.

ru.

Va i kas:-

.X

dar da 
pjaujasi, treti iszguiti in Mas- 
kolija nesza nepakvlema skur
dą, o likusi mus 
szai žmones, 
t eutoniszkos 
mo. ’ 

1
rikoje jausti 
nes jaunas : 
reng------ -
del szios szalies ramybes.

szalyj varg- 
eimanuoja nuo Į 

rankos palytėj*' - i

Susilaukėm net ir czion Ame 
kares asztruma 

svietas
5

turi prisi-

neinveik
tu, juk sziandien kaip laikrasz- 
cziuos skaitome su paszelimu 
lietuvius vargindami teutonai 
jau szuoleinis

reformuodaini sudus, 
urėdus kitus net ir mokslaines.

’indami teutonai 
skelbia

nizma
gerina- 
sudus

Iszmintingi žmoneii visame 
yra paezedus, bet dabar kares 
laike paezedumas yra 
isz didžiausiu dorybių.

viena
Czia

it i stot svietui karen, ir tai norime tarti keletą žodžiu apie
Tas, kuris

myli
ValstijoseSu\ ien\ tose Valstijose už

darbiai žiūrint pakilo ir už dar 
bus užmokestis paszoko augsz- 
lyn, bet tas viskas darbo žmo
nėms dar nėra jiatogus.

rl\)kio žmogaus

Visas darbo žmogaus pragy-
\enimas apskuta teip 
kaip kad barbens su 
barzda.

Bagocziams

ezedinima knygų.
mėgsta knygas skaityti,

f*apszvieta.ir laiko ]<nygas pa- 
guodoneje.
knygas nesimato po stalais ir 
neduoda vaikams su jom bovy- 
lis. (

Laike szios baisios kares ma 
o ypat i li

nes drukorisz-

—- Skaitlius b
— Nauji Metai, (eiles).

Numirėlis ir 
Velnias, arba moteres iszmin- 
tin^esne's už vyrus, 
su paveikslais.

25 —
.ko Valkatos.

26 — Keturios Dalis Meto.— 
Eilek.

-I 
tyki.

28— ivaip neKurie Lietuvei 
Amerike pValeidže Szvente Už
ginsimo Jėzaus. — Istorijelc.

39—Mysles.
30— Kaip turi pasielgti na

mie, ant ulyczios, susirinkimuo 
šia, ir t. t. /

31
viszkai ir angliszkai

Istorije

Kalėdos Amerikonisz-
1 stori jo.

In ka nekurto žmonis

Kaip nekuyie Lietuvei 
Szven te Už-pyaleidž

Žolių vardai lietu-

Tavo gi liuku ingos die-

9

TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA UŽ 
LAPKRITI 1917.

II9 Lapkricžio 1, 1917 T.
J L / J ’ _____

;7

F. 4nplauke
I

Lapkricžio 7, Chicago, Heights, 111. — 70 si
* 1

5 5

5 5

* 1

9 J

? y

* *

? J

1J

1 ?

t ?

1 }

1

J

I
7, Chicago, 111.
12, Brooklyn, N. Y. — 1
12, Minersville, Pa. — 

Spring Valley, Ill.

j 31 skyr... ...........
skyrius..

26 skyr... .....
-r- 51 skyr..

O 
O

• 40 skyr............
K u n. 1. Zimbi y s

.$105.973.84

......... 7.25

......... 50.00

......... 11.00

......... 200.00

......... 50.00

......... 100.00

....... . 60.00

35.00
— Isz Kaupo-Pakszto

j- 91 skyrius..... y
..110.00

9.15

15 skyrius.. V

TUKSTANCEI LIETUVIU MIK
I » Įl t

i

ŠITA STEBUKLBA KNYGA
Kožnas sergantis vyras bei moteris .

turi skaityti ta kniga ir pa
nauduoti jos pamokinimo.

... ... V . d C.. . „ T.,___ t

SWTAME OVKAi ANT KQZNA PAttEIKALAVIMA
J' <! •

Daugumas Lietuviu kenčia tylume todėl kad jie ne žiną kokią J 

saka kad serga kitokišką ligą ir tas viskas padarit juos nuliudintus, 

sveiki ir tvirti. .

Mes norime kad kožnas Lietuvy s, vyras 
ar moteris, žinotu visą teisybe apie savą 
ligą. Mes norime kad žinotumėte kodėl 
jus kentite ir kaip* jus galite atgauti 
savą sveikatą. Tie visi dalykai yra 
pasakyti labai vertingoi knygoi, kūrę 
siuntame dykai ant kožna parcikalavima. 
Toje knyga yra parašyta po daugelis 
metų, tirinejimo ir daugelis metu gydymo 
tukstąnčeis Atžscnejusiu bei chriniškų ligų, •r

ligą serga. Vienas daktaras saka jiems kad serga tokią ligą, kitas 
saka, kad serga kitokišką ligą ir tas viskas padarit juos nuliudintus, 
nusimintus ir prastojusius viltes kad kada-nprs jie gal būti stipri,

atsiraugcjimo maisto, skausmą pilve |X> 
valgiui, koktumą pilvo ir vvmalc; jeigu 
turite žarnų užsikimšimo, tulžinius atsiti
kimus, apvilktą liežuve, nepriimną kvapą; 
jeigu negalite miegoti; jeigu turite baisus 
sapnus; jeigu esate išnaikinti; turite 
stoka ambicijos; jeigu jaustate pa vargin
siu ir turite skaudingus raumenes atsikėlus 
iš miega; jeigu turiye tamsus taškus po 
akių, esate nedrąsos ir šalinaiise nuo 
draugų, esate nuliudys ir jūsų gyvenimas 
yra jums priklus;—-jeigu turite tuos ligas 
ir apsirciškymus, tai turėtume skaityti 
tą naudingą knygą.

Galitbuti k^d esate kankiname kokio- 
ines privatiškomes ligomes, kuremes už
sikrėtėte ar kokemes jiaveldojetomes 
ligomes, kaii) nevalu ir blogu krauju, 
užnodijiinu kraujo, skauduleis, senais 
žaizda, spuogais, odos ligomes, slinkimu 
plauku, variu taškais gerklei ir ant kuna, 
chroniško skaudėjimo gerkles, sutinu- 
semes bei uždegusemes, skaudingutnes ir 
jaustames dalemes kūno; nusilpnėtu, 
nervišku, išnaikintu stovioje,-—tai tas 
reiškia kad ne esate sveiku. Turite gauti 
vieną iš tų knygų ir persitikrinti apie 
musų gydymo name tokiu ligų ir simpto
mu ir persitikrinti kokiu budu galite 
būti sveiku, stipru, linksmu vyru ar 
moterę. Ta dykai siustą knyga yra 
krautuve žinios ir yra pilna geru patarimu 
ir informacijų, kūrės kožnas turi žinoti 
ir pagal juju sekti. Atsisiesk tuojaus 
ir parašyk sava varda ir paxarde ir pilno 
adreso visai aiškiui ant tuo ĮM»pcrio, kuris 
randasc žeminus, iSkirpk ir siusk mums 
šiandien.

...... 70.00

......170.00 

...Į... 2.75

...... 45.50 

...... 140.00

....... 26|00
. 2.50 
. 43.40 
.270.00 

5.00

12,
12, Brooklyn, N. Y. — Kalėdų dovanos
1.4, Waterbury, Conn.
14, Philadelphia, Pa. - 

už knygas.^.......
14, Brooklyn, N. Y.

Prakalbu, 13 skyriaus.....
14, Export, įPa.
1.4, Naszliu-naszlhicziu fond, sugražino pask. 500.00
16, Donora, Pa?
16, Lawrence, Mąss. — 87 skyrius..
20, Kewanee, 111.
20, Chicago, 1.11. į
Paterson, N. J.
20, Cliester, Pa.
22, Du Bois, Pa. H- Už knygas
22, Pittsburg,

^27, Cambridge, Mass. — Isz Pakszto prak..
27, Brooklyn, N. Y. — Aukavo K. Paulonis.....
27, Mahanoy City, Pa. Prisiuntė kun.

Augustaitis...
27, Chicago, Ill
27, So. Manchester, N, H, — 49 si
28, Worcester, Mass. —
28, Sheboygan, Wi
28, Bentleyville, Pa.— 88 skyriais
28, Waterbury, Coim.

11 _ I

45 skyrius...........
32 skyrius..................

j- Isz K. Pakszto pral
.17'skyrius.... ....... ....

I—

* y

kuries nievienas daktaras ne supranta 
arba ne žiną kaip juos gydyti. Tojū 
knyga yra parašyta aiškoje, paprastoje 
kalboje, kūrę kožnas gale suprasti ir 
pažinti juos verte. Jijj apsaka apie 
20 yvairių ligų, kūrės mes gydome ir 
pasaka kaip jus galėto įgyti už labai 
mažą preke, pilną kursą gydymo, kure 
galete vartuoti name.

Jeigu kentitcr nuo skausmo strėnų, 
auklių, bei gelcnčiu sąnarių, smarkių 
skaudėjimu galvos; jeigu neturite norą 
valgyti; jeigu

A.;.Žmonių Skaiczius.
4— Saule geriausia vedin-grąžei, žai knygų spaudosi 

gai lietuviszku, 
kas materijolas ir popiera bai
siu pabrango,
rite senas knygas
isz juju turėti naujas, prisiims- 
kite in redakcija

britv i

9 J

5 } Paj. prid. kun. Kulikauskas.........

nos.
33
• >

toji
,35— Garsiausios gatves pa

saulyje.
36— Ka visu rasų žmones 

valgo.
37 — Kraujo karsztis.

vr?Todėl, jeigu tu 
ir geidže t e

rrra+it's, , tai / . J ’
dabartiniai laikai \Ta luobo ar••
liepukn lupimas, nes jiems už 
vi.-ka Kumpa luri mokėt tiek 
kiek tik jie reikalauja;
szalies
pastai y s

^ulyj..
■>!! uie;

s Z LOS- t

4 6 Saules ? j O 0 7

y 5

1 >

szios
kapitalistai, ateityj gal

>?l vo

y to.- VaMijos 
Alliji ntus kiek tik gali. 
' lesniiiose

l>us apdarytos druczei, puikeir I 38 — Kaip kitos tautos vadi-
ir nebraugei.

Atsiminkite
—

rinka visame pa- Atsiminkite, jog^ dabar užim 
toje Lietuvoje, varge i yra koki 

gelbsti rasztai leidžiami o ir knygų lei 
Dį. d imas sulaikytas.

cukraus' žmonis ne turės ka skaityti

< Iruskos, anglu teip

* y L

111 * k s
II

i V

miestuos
j. u ncia, prunaszaujama 
nelm> ir
j>at jau pi iti uksta, o jeigu ne

augi i u publikai, tuomet 
Limbo žmonėms labai gali bnt 

u kam ji n, m>s prie visko brango 
nybe neprieinama, o darbaineprieinanuL 

^jeib suloja del 
,4 tai reiktu sunkiai dairytis.

na “Kalėdų Dieduką.
naujausiu

5 J
5 y

Vycziu 35 kp... .
X..............

Po karei 
, už 

kad <luokyte knygas apdaryti, o 
kada viskas apsinlalszys, galė
sime suszelpti savo brolius ir 
seseres knygoms isz Ameriko.

39— Kataliogas 
knygų.

40— Apgarsinimai*
41— Daugeli paveikslu isz 

tebyres kares.
42 — Prie to prie kalendo

riaus duodame teįp-gi sienini
’ A,

ir kiszenini kalendoreli.
Matote mylemi skaitytojai,

J J

J J

> y

1 1

9 1

!/
S

,1 kuopa
28, Waterbui’y, (Jonu.

1

stokom augliu

Laikui bėgant su daugel keb
Jumu galime susidurti.

J
Ml

30 skyr....
27 skyrius

0 4.

.... 27.00

...u... 7.25

..... 83M0

.....328.71

........ 10.25

..... 21.50
Pilntiju Blaivininku

A. C. NOV ASAUSKAS
Advokatas ::

./ J : i ■

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

MSt 1 1 ‘C
4,

1.

jog intalpa 1918 meto kalendo
riaus yra akyva ir skaitymo tu
rosite užtektinai, tiktai jiasku-
binkite su atsilyginimu už pra
numerata, jeigu norite aplai-

ta j i puiku 
DYKAI.

30, (Washingtoiu D. t 
lljekskįs.... ...

30, New Britain, Conn.
30, kenosha, AVis.

— 40 skyr..........
- A ūkavo Dr, J

- Isz Pakszto prak
- 78 skyrius

t

Vteo poV Lapkriti, 1917, išplaukė.:... .
' ■ , ’ '

j y

Viso labo iki Gruodžio 1, i!917, inplauke

kyt

&

V

.■■i.
b' rfit m Ab ;f,

kaledori

IĮ

i

,J 'hMMW!

Y

456 Grand St.,

I ,.-d 
I?/

o O

I

I

M i

10.00
110.00

<*

.......10.00

........ 71.00
..... 23.02

turite gurugusc pilvą, 
r--------- - ---............................... .

DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.-800.—9 So. Clinton St., Chicago
GERBIAMIEJI:—Meldžiu pasiųsti man visai dykai jusu bran

gią medikaliŠką knygą.;
(Išrašyk sava varda ir pavarde ir pilna adresa visai aiškiei.)

Vardas, pavarde ir adresas....... .......................................................

...$2.613.31
.... ..............:....$! 08.587.1 •*>

I

Kazys Paksztas,
11 r

o

/

Tautos Fondo Sekretorius.
Brooklyn, N. Y,
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Anglikas temina ant vok isz-

i |,u 4 Z h (• ■ ' n *

-ton apsukta su geltona skepo
ta galva moteriszkes.

isz vaiku,

ku pozicijų ir mano pabusti in 
juosius szuvi. 
szaudvkas!

Kur vrn kilus

!' Vyj-iausias isz vaiku, kuru 
; pamate savininką *namu pasi 
,šlepe buvo .nžkirmyjancziii an' 
kiemo rastu iszlindo dabar is:

i ten ir driihynais 
augsztyn.

— Ar tai jo vaikai, Jokūbo?
-paklausė Leizeris.

Nu--gi,
J'ry.s bėginėja lauko 

lu .serga namie.
--- Ai vai! --

i das, ir nuleidęs g
i sinejo kalbai, kuri isz virszu 

t ines st ūbos atskambėjo.
j - Kur dingo vakaryksz 
ežios bulves, kurios buvo užs.i 
į liko puode ?-
terš balsas.

Ai' asz žinau, moeziut?— 
atsake mikeziodams vaikas.

I

t

skubinos

&jo! atsake Mar

♦ A )

turiu!
— (lai Dievs susimylės an 

musu, gal mano senis gaus ku 
larba, tada mes viską atlygiu 

si me.
Darbo! darbo!.... hm!, 

Kad jus ir uždirbti ne labai no 
rite! Sztai turėjote viena gy 
ventojfy . b. i ii«^ 

rete ?

i t vuas.
Įo<

I ■ - burbtelėjo žy 
galva prisikla*

klausė rustus nv

Biedni Žmones
- —o—

Mokytas Keb Keizer 
ronek. 
savo

Skov- 
stovedams prieszdurj j 

iiamo, iszpalengvo, dailiai 
pataisė aksomine kepure ant
savo žilos galvos ir giliai užsi- 
mislyjo, in kuria puse turėtu 
jis dabar eiti. Ant galo n(u.Ant 
žingsniavo in kiemą.

Uzia viskas priklausė jam: 
tvartas užpakalyj ir 
raudonos pagalves ir lovos, 
i ios džiovinos! priesz saule, 
diabynai, ant kuriu mažas\)o 
vvdas stebuklus savo vikrumo *
rode (tas Dovydas yra kytriau 
sias isz visu Skovroneku, koki 
tik kuomet gyveno Lenkijoj) - 
vskas.... viskas tas priklausė 
jam, mokytam Reb Leizeriui... 
Ir szitas aplūžęs, vos besilai
kantis namelis ten po desziniai 
pusei, kurio stogas apaugės s<i 
manomis ir teip instabiai sulin t 4JB H fft ’ €’ " " *4

vežimas.
u

• (f n 5 .................... .

kės,’ kad joks matematikas no- 
instengtu ji iszmieruoti. O szi
tas stogas priglaudo teip bied- 
ims.. o!
jog mokytas žydas jau penkta: 
menuo neiszdrvsta 
jiems gyvenimą.

Skovronekas toje 
nukreipę savo akis iii Įauga vir 
szutinio kambario, per kuri vi
sa jau adymi be pei'stojimo mu 
>zesi isz vidaus garas. Tiek 
daug garo turėjo roiksztdide
le. labai didele agni....

Vaj Dieve, vai Dieve! — 
J ie už

kaip biednus žmones

atsakvt

valandoj

murmėjo sau žydas 
degs ežia man visus namus! — 
Ir palengva prisiartino jis prie 
kubiliaus, kurs ežia jau ^rretoli 
a pk a line jo baezka.

Kaip einasi, muistei’ Mal
t VU v ?

- Na, teip sau, po biski!— 
atsake kiliulius, ir padejes in 
szali savo darbo inrankius, de- 
szinia ranka dalipstejo briau
na savo kepures.

— Isz kur ten tokia didele 
ugnis Jokūbo šluboj l

— E, tai ji, ji virina vande
ni del skalbimo.

Hm, ir kaip jam einasi ?
Kubilius abejingai mostelėjo 

su ranka.
— Jis iszveizdi kartais kaip 

kad girtas butu. —- trauke ty
lia us žvdas.

E, ne, jis visuomet blaivus. 
Bet'jis, namus bestatant, nu
puolė nuo stogo ir nup to laiko 
jis d ai' neatsigauna.
Dieve' szyentas!

- * N u-gi, 
sakau.

O, Dieve,

n u-g i, ir asz teip 
Viena syk skaldė jis 

pas mano malkas, bet vos ady- 
na dirbos pailso visai.
— Pranai, Pranai! Eik szian!

— paszauke balsas per atvira 
įauga virszutinio kambario, ir 
sznekueziaujantivjie pa m ate

■ 7 r

— Meluoji! tu su valgiai j'uu 
naktyj! Ona mato. Palauk, as/ 
tau parodysiu! —

-- 'Peisits Dieve, moeziute.'
Tegul asz ranku ir kojų netek
siu, jeigu asz meluoju! 
mane kolera griebia! — 
uosi vaikiukas.

rnregu' 
teisi

— Szia-gi tau!... szia tau!- 
mszauke moteriszke. — 

luoji, tu vagi, tu dar pi isiega- 
Balvone!

Ir kožna žodi pritarė pi lėki
mas su szlapiu skuduru per in- 
vairias kimo dalis purvinuoto.

; verk

voji

Pu me

*

* 
sudžiūvusio vaikino, kurs 
dams skundėsi:

— Asz jug nekaltas už tai 
kad tu man valgyt neduodi mc 
ežiut! Ai' gavau gi asz vakar 
ka nors ant vakarienes? Arba, 
gal asz sziandien ka valgiau: 
Nemuszk mano, moeziut, ne- 
muszk manb!

Pasidaro didelis liarumas; 
prie szauksmo motinos ir ver
kimo muszamo vaiko prisidėjo 

Del Leizerio tas 
Po trumpam 

prisiartino jis

moeziut,

ir H iH Am i kai. 
buvo per daug, 
apmislyjimui 
prie namo, purvinais ir supan- 

užlipo 
atsistojo 

prie slenksczio kambario, isr: 
kurio muszesi garas ir kvapa< 
muiluoto vandens.

Kas ežia darosi? pas jus 
visuoihct toks liarumas ? —pra 
dėjo pons Ueizeris.

ežiaišia i s 
•mgsztyn

drabvnais 
ir pailsės

A-a-a! pons gaspado
rius! — nusistebėjo biednai pa 
siredžius moteriszke ir verkda
ma pridūrė:

— Ka-gi asz, nelaiminga, tu 
riu daryti su tais 
Niel 
visk) 
ja!

vaikiozais!
nuo ju negaliu paslėpti 

atranda, viską sūry
k yrąs mano sėdi be dar

bo, tie penki vaikai vis.ad alka
ni, vis valgyt nori.

?

* Nors aszI

skalbdama*nutrincziau ir iki ai 
kimiu rankas, vis geriau ne
bus !

vis geriauD

\

Sztai ka asz jums pasa
kysiu, — pertrauke nekantriai 
žydas: — kad jus biedni esate, 
tai tiesa, bet tiesa ir tai, 
jus mano namuose daug 
tvarkos darote, prieg tam nie
ko už tai man nemokate. Nuo
lat jus skalbiat nuolat džiovi
nai, bėgiojai su ugdė ant augsz

bet tiesa ir tai kad
ne-

to, rėkaujat,' barytes, bet kada 
priseina mokėti randa, tai ne 
surasti jusu nėra galima... Nuo 
tu jusu szauksmu man net gal- 

J us man namus su 
jus... jus turite iszsi-

va piyszta! 
deginsi t, 
kraustyt! Nereikalauju asz ne 
jusu piningu, ne jus paežiu ne
noriu daugiaus matyt!...

— Ak, pons gaspadoriau !- 
melde moteriszke: — nedaryk’' 

turėkit .norsj kiek darte tai, 
kantrybes! . I

—- E ka, kantrybes!
trybe asz jau penkis menesius

Kau

4 r
fa ><

r

L v' 
BITCH

11.......................................................

gal ka nors mažai... ■
bulviu skųst!... o tu Prahai
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Ona, eik

nuBeg pas duonkepį ir praszyk 
r— poryt 

pliti: Maižio

H M *

viena kepala 'duonoj 
užmokėsime?.,- ™
Bako vakar, kad jotį giminaitis 
apie ligas nusimaho geriau, 
įei koks daktaras, j Gal jis ir 
au galėtu ka nors parodavyti, 
lėni? i

— Ak... motinėlė 
>ai duria! —
intis vaikas ir sunkiai

Į
I ■

■ ■’ ■ . ■ • ■ 

saįi nieko isz

užmokėsime!
I

man hi 
Stenejjo lovoj gu- 

kosėt
i I) I r 1

TARADAIKA.

' , ' I

— Susimylėkit ant mus ir

mvna. 
•k

, gulėjo lovoje 
mediniam lovyj, an

kodėl gi jin pa va-
•

— Teisybe, pons gaspador 
bet, matote, tai buvo doros nu 
Jojusi ypata: ji tik mums be 
įums geda <|aręf}Jhi.kite-gi ma 
’onus ant mus, pons Leizer, — 
kalbėjo ji tolinus ir siidpjo rai 
kas.
ant szitu mažu vaikeliu!

Gaspadorius apsižvalgė p< 
stuba, kurioj radosi visa szei 

Ti'vs sudžiūvę vaikai
su negamtiszkai dideliais isz 
pustais pilvais, bailiai kavojo 
d tarp su szlapiaįs skalbiniai: 
apkrauto stalo iiį reežkos. Ket 
virtas, pridengtas juoda supi,v 
szusia skepeta 
penktas
sziaudu; juju gi sunykęs Ieva*- 
su isZkedentais plaukais ii 
barzda, akimis, pilnomis misi 
minimo ir baimes, stovėjo in 
Įauga atsirėmęs prie kibiro, 
ant kurio jis priesz tai sėdėjo.

Pnr rn m ii vnu ln ržvdn nnvhn.

isžkedentais

Per ramu veidą žydo peria 
go nerviszkas drebulys.

— Kas-gi tam ten vaikiukui
— paklausė jis, rody-

gulinczio
kenkia ?
dams su ranka ant
lovoje vaiko.

Nežinau, teip keistai ko-
šeja, — atsake motina.

— O aus ?-
ta gulinti.

— Tai mergaįte:
szarme

S

I

linktelėjo in kį 
į

J
karsztame

misi plike' i
-s-st! —; truktelėjo pa

ežiais Leizeris ir atsigrvžo in 
Jakoba, milrinipka:

o kaip jums, Jakob,
I* 
I • ■

I ' . ,
Bėdžius linkljelejo šu gal Va, 

, pneszlungiszkai 
sulinkusiais pįrsztais krapszti- 
nejo ka ten apie įauga, bet ty
lėjo. į

\ r • I, i i •

— Na, 
einasi ?

drebancziais
su £»•!

gas— Na-gi atsakyk ponui 
paderini! — paszauke pati.

Jakobs pakrutino .lupas, in- 
smeige savo indubusias akis no 
miniai Jų ve^da žydo, bet teip
gi tylėjo.

— Likit ^sveiki!
iszleto žydas ir greitai apleido 
kambari.

-........ i-.-

moteriszke' ii*

/■

r pratarė

— Sudiey! sudiev! — atsake 
persisvęre per

ramsczius drabynu, akimis ly
dėdama prasiszalinanti gaspa-
dorių.

Ant kieiiio sulaikė 
liūs.

— N;į kaip, pons Leizei
— Aiy, te sergsti j

ji kubi-
I

J

•

— Ak, te sergsti juos Dievs! 
Tai yr biedni, labai biedni žmo 
nes! — atsake Leizeris ir nuėjo 
sau toliau.

— Na, garbe ir aeziu Die
vui! — tarė moteriszke, tuomi 
tarpu, kada ji koki ten skudu
rą nežinomo dažo ir formos su 
deszinia ranka drueziai skala
vo reczkoj. — Aeziu Dievui 
dienele gana laimingai pradė
jome! Turime karszto vandens 
ik vales, muilo teip-gi; 
mažiausiai darbas
mums pus-rubli uždarbio; gas 
padorius teip-gi ant kokio me- 

Praue, ar 
eisi szalyn nuo lango! Pamaty
si kaip tu man skalbinius su- 
juodinsi!.... Už dienos kitos 
gausiu mazgot 
pirklį.
mums ant bargo; gal dar at
siims ir savo giminieti, kurs 
pas barzdsknt.i mokinasi) tasai

mažu 
atnesz

uosio suramintas.

grindas pas
Tada gal jis vėl duos

iradejo.
— Nedarvk

o, miels vaikeli, tėgul sau dil
ia! Kuomi asz t a išgaliu prige! 
lėti!?-- 
(yk, seni,

tai(‘ motina, -y Klau-
— atsigVyžo ji in st o-

■ I *

/inti palei Įauga Vyra: .|Ug 
;ai ir tavo vaikai, rupinkies ir 

O t) i e ve, Dieve! 
peibelis, prikasė

ai apie juos!
v

r koks ežia
mane iszeiti už vyro!...

Toje valandoj subraszkejo 
Irabvnai ii* ant slenksczio stu- 
'nikes pasirodė jauna dar, bet 
vargingai iszžiurinti moterisz
ke.

Mano miela kaiminkele 
tarė atėjusioji,

atiduok man reczka, nesą ma
no sene visus man plaukus nu
raus.

l

tuojaus

N.epraszytam pas pecziu ne.
Tankiausia jeigu kur

I >es i et 1 t/l e a t s i bu v i ne je.
vieta, 
kokia 
tai atsiranda tokiu, jog nepra- 
szyti i n lenda, o jau ka in vesei- 
le, ant vakarynu, tai kaip ama
ro prisigrudia. Žinoma, snlen 
d a vyrai ir girtuokliai, kad už

Viena tokia
bobele Luzernesia, tai andai 1a 
bai rugojo, kad josios ant ban- 
kietelio neužprasze, tai norėjo 
n e p.r a sz yla mįslių k t 
jojo

Szia m lien susirietus plusta, 
O kaip burna iszdžiusta,

Tai adjutantas byro parvelka, 
Ir tiek gere, jog nepasivelka.

s O liežuvi* ilga turi, 
Loję kas ir nepriguli

Pavydi kožno susiejimo, 
Ir pasilinksminimo;

Nuo pavietres ir vainos, 
Ir nuo bobos tokios, 
Saugok mūs Dieve.

dyka atsigerti.

bet pabi-

J

— Reczka ? 
stebėjus skalbėja 
0- 
ti?

klausė nusi- 
— Reczka ? 

gi kaip asz pabaigsiu skalb-
I

*

■

I

— O-gi kas man galvon, Jo- 
kubiene! Kol buvo galima, tai 
nors slaptu skolinau jums, ale, 
dabar jau nėr galima. Sene 
apie tai dažinojo ir piksta ne- 

J i kolioja, re- 
skunsti paliei-

iszpasakytai! . 
kia ir žada eit

Jeigu asz nesugražinsiujai!
jai reczka tuojaus, tai ji keti
na visus palicijantus. isz Var- 
szavos ant tavo galvos pasiims 
ti!.... ;

f

Skalbėja inšzirdus sugriebė 
reczka ir tarei

— Neduosiu!
o szei-

— Bijok i t Dievo, 
sznekate? Už mano gera

iies dauginus 
niekas man neskolins, 
myna valgyt nori!

Atejusioj rhnkas užlaužė.
ka jus 

szir-
di jus man teip norite atmokė
ti? Ar jus norite kad mane in 
kalėjimą pasodintu? Kaimiu- t I
ka, ar jus to norite ?

I

Nusimiuiinas vargszes mote
riszkes pavirto in aszaras. Ka 
galima buvo dr.;\. t? Ji neturė
jo tiesos pasilaikyt nepriklau
santi jai daigta! 'Galop ji pati 
iszeme skalbinius ir vandeni 

I zlaukan iszliejo.
lininius ir

Del užlaikymo 
szarmo nesurado atsakanezio 

/ ' ii 1

indo, koki kubilius butu jai 
paskolint gįdejes.

■

Toks tai ’netikėtas
mas atėmė? vargszei moteiHsz- 
kei drąsą tblesnei už būvi kor 
voti. Ji atsisėdo'ant aplužusios

at šit i ki

kėdės, užsįdenge veidą su 
žiurksztu ir balsiai raudoti pra 
dėjo. '

veidą

Kam įneš pacziavėmes, 
seni ? Kam tie vaikai? Tu nes 
atbutinai papziuotis norėjai tai 
gi dabar tuiį ! Viską man reir

i . . 1

kia aprūpint! Ak, biedna mano
galvele! Kokia rodą galiu da
bar sau duoti, kada paskutinis 
pūdas ir i^c^ka seniai jau par
duoti !

rrarp durni stovėjo Pranas. 
Jis buvo nulindęs ir pailsės 
nuo greito > lipimo drabynomis.

— Mnfinnip! — tnrn lis. —- tarė jis,
i duot duo 

a uja, kad mes se 
atmoketumem.
;Uįp a$£ atmokė 

kad paskutini skatiku

— Motinėlė!
duonkepys penori 
uos! Reika
na dar skola

— O—gi I
siu, 
muilą atidaviau!

i '
; v -i • . i ■ ! ■.

(Tolinus bus.)

I

vu z

Kinu sau strvtu mieste S... t
pasitinku pažinstama žmogeli
ir. tas pamatęs mane paszauke: 

na in kurAva j Dėduk! 
gukl in i ?

Asz nieko neatsakiau, ba lu
pos buvo suszalia kaip titna
gas. Užėjome in artimiausia 
karezema, 
czierka guzutes, o kada zubai 
atszilo ir kalba atsirado.

-j- Kur1 keli aim i Dede?
Ar asz’ žinau. Ot kėliau 

nu in kui’ vejas nesza ir gana. 
Asz mat, nemėgstu szpeket, tik 
tai mėgstu klausyti ka kiti 

o paskui pusžiliu in 
Na* ir jis man pra- 

Buvau dide
liame mieste 1 Ilinojaus guber
nijoj ir nusivežiau su 
“Saule 
niekui’ negaliu būti., Kada pri
buvau in taji miestą, užėjau 
pas savo pažinstama, tai kaip 
apspito mane plikagalviai — 
morezine-i jaunikei, vienas trail 
ke pas save kitas in save, tre- 
czias isz tolo nagus iszsketias 
reke girgždaneziu balsu kad 
jam atiduotai! laikarszti — ir 
net reikėjo su kumszczia gintis d
kai]) nuo kokiu pagedusiu vil
ku. -Vienas szauke kad gera, 
kitas kad geriausias' laikrasz- 
tis ant svieto, 
pasakau, kad sau užsiraszytu.

— O tu bestija! Kad tave 
tūkstantis velniu! kegutes ne 
turime už ka nusipirkti alaus, 
o Ha laikraszti pirkinesime. 0 
ežia va ik i ne k i t i nuo gėrimo 
mažai ka mato, kiti velei vos 
žodi gali isztarti, ba nuo girta
vimo turi gerkles pagadytas. 
Smegenis visu praskydia. 
kas toje grinezioje dėjosi, tai 
tu Dieve susimylėk! 0 kas do 
snukei, pliovon.es, tai net ausis 
vysta! M

Padekayojau jam už tokia 
žinute^ ateimpinau jiamo ir 
jums apie tai surasziau. 

-------- ------- ------------------------------------------------------------------- '---

gas.

ti.

ižgereme po (likta

szneka, 
laikraszti.
dėjo pasakot.

nusivežiau
rS’

savim
ba be fo laikraszczio

tai asz visiems

Priežastis.
♦J onai:

0

Del ko Antanai mo 
terU -.pravardes persimaino po
apšiyyriavimui ?

Abitamls:— Del to, jog kol 
motore yra mergina, tai ne vie-

T na ne turi gero tvardo.
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Jau iszejo isz spaudos, Puikus Abrozas 
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Szitas Puikus iVbrozas ka tik buvo padirbtas, ir 
I . yra vienas isz Puikiausiu Abrozu kuris da likos kada 
! iszlei§tas. Didumas Abrozo yra 22 x 35 coliu. Puikiai 
; padirbtas visokiuose koloruose, ant popieros kuri isz- 
! h rodo kaip Audekline.

Abrozas perstato Poterius
privalo rastis kiekvieno Kataliko namuose.

Galima teipgi gauti su Lenkiszkais ir Rusiszkais
paraszais.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus iszpildykite žeminus padėta Blanka, iszkirp- 
kitė ir prisiūkite mums drauge su $1.50 o Abrozas bus 
jumis tuojaus iszsiustas.
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........... . ■'«»---------------

PREKE $1.50 su nusiuntimu.

PERKUPCZIAMS IR AGENTAMS duo
dame giara nuoszimt i todėl raszykite o gausite prekes. 

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

Puiki Dovana duoti kam ant KALĖDŲ!.....

W. D. Boczkowski-Co 
w Cor. Mahanoy & A Streets, 

Mahanoy City, Pa.
•/

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

Czionais prisiuneziu jumis $............... už ka pra-
*1

szome man tuojaus prisiųsti...... Abroz___ ....... po vardu
“TEVE MUSU” ant žeminus padėto adreso.

Su guodone,

Vardas

Ulyczia

Miestas
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rpaccHBHyio 11 BHtnapThinyio wapoAHyio raaeiy

„PyCCKOEC/lOBO
BblXOftllT B IIl.M lopKi,

ROA PEAAKUIER A. M. UACBOAbCKArO 
npn ynacTin BM.’iaioiAHXCH pyccKUX, yupniniciuix, uomckhx m 

.uiTOBCKiix jnnepaTypHNX cn.i.
nepej(oBMfl cTaTbii noMinuaiOTCfl kak na pyccKOM, tak h ha 

anr.iiiicKOM juuKax.
«PyccKoe CaoBO»eH<eflHeBHO HaxoflHTca b 40000 pyccKux, ynpawH- 

CKHX H riGMCKHX flOMfiX.

RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street

—— npodHbie nywepa BwcwaaioTcn deanaatHo
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Juokingas aprasEyngąs isz 
tikro atsitikimo.

Meisteri? 
dien buvo

< Ir lak t uAas 
labaVj£i*pvkins 

rint< buvo tai panodtdis 
mas kaipo ’•hlunmnday 
įėjo lyg 10 valandai 
rias meisteris kartas nuo karto 

' žiovavo ir atidarinėjo burna 
kaip iszt rauktas armonikas, 
galvoje braszkejo kaip senas 
padas o visas kūnas spyrėsi ka 
necz guzntes!... Juk ir kam tu
rėjo palikt piningus neturėda
mas vaiku, 
tuka? 
isz I

> J

sziau- 
. No- 
žino- 
ir gu

ryte, po-

Todėl ponas Plak- 
kvotoriuka 

nusiunsdamas
s isztraukes 
kiszeniaus

Andriuką, savo gizeli atimszti 
tokios ramybes.

gnrsei tojo paliepi
mo neiszdavo, bijodamas idant 
poni Plaktukiene neisZgirstu, 
nes poni meisteriene buvo pik
ta kaip velnio bobute nuo pa

lvi o.
Siuhta mano boba 

reike josios užkabinėti, į 
l>ztikruju!... boba kaip szesz 

kas: karta ja m net su karsztu 
prosu pah'ido in galva...

.moma.
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Ho 
ho! įnk ir jiji parojo isz sziau-Į

i

Savžines kirmėlė nedavinėjo!
Iii* A * 1 * 1Plaktukui atsilsiu.

Naudojo kokius ten la- 
szus isz pleczkutes! Hum! Ka 
ji po velniu galėjo gauti isz ap 
tiekos? Kibą truciznos! O ka! 
Gal Imt! Jeigu jai kūmule 
danesze apie laja Katrųlia — 
o danesze viską... Jėzau! Mo-| 
tina Szvencziausia!

ti
If

S'

Jau ji šer
nai man kerszino .jog maųe už 
trueins už tnises mylemas! Die 

Kokios tai m v-
J n deszimts metu Ka ;

ve brangus! 
lemos
rute vra tiktai asžtunta!.... _ * z . . .

jo at- 
misliu.a.

I

Ponas meisteris neg: 
sikratvt nuo baisiu e
Nekalbėjo ne žodelio lyg piet,, 
dirbo net viskas ruko.

Prisiartino ant galo pietus.
Meisteris iszsriaube zupe, 
mėsos nejudino.
parode su pirsztu:

— Valgyk!
A ežiu dusziuk, jau nega-

bei 
.Moisterieno

Hu.
Ka negali?

nevalgysi ?
Negaliu!

kas.

Koptos me-
sos

Esin iii nesvei

— Žinoma!
ketvirtai Jai jau nesmagu guo 
geje. Sėsk ir ėsk!

A Ožiu! Negaliu! Valgyk
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cziszko namo. j pati.
Del ko buvo teip pikta?....! — A a, girdėjas

Ba!... 
lios...

ar-gi kas
Czia asz perPr’n'žasvziu buvo ke- apie toki kolera?

ponas visa ryta užsiinuszineju idant!ardžiausia, jog
sziauczius sugryžo namon apieItam naktiniam valkatai intikt, 
ketvirta valanda po pusiaunak o tas bestija ne nori valgyt! 
ti gerai užsitraukęs ir užmir- 
szo atneszti. bobai puskvat i e r-

— Meldžiu valgyk pati!
.Meisteriene pakiszo po

ki namon aut josios apmalszi- šia. visa bluda Andriukiii, ku-l
no-

<

t

&

^ILt

£

1

a

X

ii
k •>..;<■

t
-o . v.

nimo.
'I'uom kart sugryžo Andriu

kas per kuknia neszdamas po 
žiurstu ramybe del savo pono. 
A’ienų kvapu ižgere ponas meis 
toris, net jam akysią sužibėjo 
ir iszro< 
masis prie

\'ieriri?

rix

ris in deszimts 
nurijo kaip iszalkias vilkas. Po į 
ni meisteriene verke, — o meis 
teris iszjiales, lauke pabaigos 
Andriuko, kada tasai iszvirsf 
nuo suolo iižtrucintas!...

Kur tau.

minutu viską

Ie daug smagiau, iirida 
larho. K a turėjo

daryt! \ieriris isz jojo darbi
ninku padeknvojo už darbu, 
Andriukas 
sius <ln 
rojo pats kalti.

Nusiszluostes burna su žiur< 
tu užklauso Andriuko:

O ka ten mano boba vei-Į driukas mato.
I — Ka g

užpyliau už 
idant mesa butu g
tau szunesmiki neverta ta dary 
ti! O tu velnio inpedi!

Boba vela
— o meisteri net 
kolera pagriebė isz piktu.mo!

— Ka tu psiakre^ii man pa 
šakojai apie kokia ten truciz-

O tu prakeiktas ieliau!
Szmakszt už kupros gizeli ir 

sumuSze 
rėkdamas:

— O tu toks! o tu szioks!
Ponas meisteri, susimy- 

isz nieko nekalbėjau!
Kepta mesa jau ne-

- kia .'
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iro Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 5 

Bunka talpinusi savam budinke kurio verte isr.nesa apie g 
$150,000 ir varoja szeme laike apie milijoną dolieriu q 

■h ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanioa U Z bu- 6 
(au'pintna Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pinigus 2 

jl|į t in ynas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko fi 
EG® Nolariiialna kancelarija del padirbimo doviemaseziu P 
IEmIL ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrnbe- g 

fcini8 skyrius randasi nq/ vadoviste gerai žinomo n 
Kardinus Varasziuus valdiszko Notarijuszo. • M

Bunka talpinusi savam budinke kurio verte imnesa apie __ . ? ___ I _ • 1_ .  • . 1 If * *“ J
__ randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanioa Už bu- 

lipintus Pinigus moka -1 procentą, biunezia PinigtiB
,in vit-as dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko

no' vadoviste gerai žinomo 
Miszko Notarijuszo.
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DUSZIU ŽVEJOTOJAS.

(Apysakėle.)

randasi ka ant jojo užsikabys; 
Daugiausia ant to užsikabina 
žmonis tingyniai, mažsme 
niai,

v

«tul;

--------------- ---------- ------- -------------------------—

dosi duszios, tinginiu

Ant paties kraszto 
dėjo velnias laikydamas

į meszkeryezia.
Tame pro ta ja. vieta (‘jo 

par<‘gejas velnią su 
už-

svieto se- 
ilga

se-

Andriukas tik* lai i 
žesi suvalgius gardus pietus....!

Ant galo meisteris negalėjo 
i iszlaikyti szaukdamas:
i —■ Ka tu ant tosios 

neiszrnoko nieko — tu-južpylei isz aptiekos?
i - .

(

o
per szeszis mene-

- Kaip tai, ponas meisteri?
Kaip ėjai pi*r kuknia. ar 

nemato sznapso.’
— Žinoma kad neX juk 

sziau paslepiąs po žiurstu.
— Ar užtėmi na i 

pikta ?
— Gal baisei, praszau pono 

meisterio, ba da nuo paties ry
to nieko neprakalbėjo ir 
in kupra nedave....
inpykusi!

Ka jiji ten veikia, ar ma

ne

kad buvo

man 
gal baise i

tei

l nukas, o 
v' .j m<‘szkeryczia,

klaust1:
Ka czia veiki?
Duszes gaudau.

Į’erimtas

sustojo ir

akyvumu senui
O k a tu už(u

t ingyniai,
merginos ir vaikinai, 1 

rie jieszko tuszczios garbes 
pared u, o galvosią turi tusz

. ma.
Po isztraukimui

ežios, velnias parode

| vela užklausė:
i . ’ /

ant tosios ineszkervczios, ant 
kurios žmonių duszios užsika
bina ?

r

J

ge-
:u-
ir
u-

ir tuo
sius ka isz kito darbo maitina
si, o tokiu daugiausia gnt svie
to randasi. Patys bėga ant 
meszkeryczios.

Senukas atsiduso 
paszauke su gaileseziu. •

Pa t vs

t

II

I
I
I
i

j

meszke
i senukui 

daug visokiu peteliszkiu.
x— Na. dabar kahuna ant 

į tu — tarė velnias — ir juok< ) 
masis užkabino ant meszkery- 
czios raudona liežuvi.
— Matai, ant szito sugam

‘V

k i 
la-

Iv- < 
siu daug liežuvninkiu, ii; davat 
ku, tuju tai jau kasdien šiliniu

sunkei ir 
Ak, 

del ko žmonis apie tai nežino?! 
rTame iszkele velnias meszkery 
czia ant kurios buvo užsikabi- 
nia baise i daug visokiu kirme- 

Vel irias misi juo
fr>

p 
who.

A

^5)^
0

•i****•* > K >*AW WMllOl'fcllMW e>lMLyi—'1*JMMBHHPIMaMaMMilil

ARAB1SZKOS ISTORIJOSliu ir žalcziu.
k e užganei! i n a u cz i a i, 
mas duszes kalbėjo:
eikit, mano lameliai, kožna va 

nieko per 
jus. tai darbas del numes.’

nirimda 
“Eikit.

landa praleista, ant

, -------- -------------------

In trumpa laika, vienos sanvaites, iszsiuntem daugybe 
szitu Knygų in visas szalis
laike szita Puiki Knyga prisiuntė mumis padekavones.
“*••• ' ‘ ‘ - . ■ . - ‘ 1 .........     -IM;.-

150

Amerikos ir visi kurie ap-

ku, tuju tai jau kas dien su i 
daug. PAVEIKSLU -ISOl

......

i — Kas kartas
I

i k a kitokio.
Į dau su tuom. o kitas ant ko ki-
' to gaudau.

An-| ‘ - , •1 vu, tai seskie

M ag;'
; 2.") centus,
;ai<lesne. Bet npSUgryszi,

• -............. v lybes neižduosi.
Atsisėdo senukas szale

mėsos i r-

1 sz kok i os apt iekos ?
isz tosios pleczku-į— a.,.

tęs ka pirkai aptiekoje!

galėjo matyti?
gos

na .>

An-j

permainau
V ienas duszes, gan

Jeigu esi teip aky 
szale manos, o 

I pats pamatysi, su kuom duszes 
gaudau. mTu ir teip jau senas, 

’ gal ryto mirsi, tai pas žmonis 
ir jiems mano slap

ve 1-

<1
>

atsisedžiu

u <
arba tu ateini

kad kas diena, 
rieko papildyta 

• ' • * czionais ant
gaudau žmo-
Turiu tau -vie

o ne visi, me

Teip kaip motina.
Motina:— Onuk, ant tavęs

Adomėlis skundžesi, jog 
nuolatos jin keike ir 
plūsti.

vienas isz daugybe Paveikslu kurie randasi szitoje 
Knygoje. ii

'it

c

Kaip lai, kas diena 
klausė senukas, 
czion kas diena ?

— • Žinoma 
nuo jiirmojo 
•‘ojuje
kraszYo svieto ir 
giszkas duszes. 
nok paša kyl i 
yra lygus, 
gesni, o isz visu dienu, Nedalia 
yra man geriausia.

— Ka tu ežia vėla užkab
T.„.d 

užkabysiu stikleli 
suimsiu ant jojo tįek 

u-.

tai
Yra geresni ir lilo-
'•5

tu 
visaip

K a tu toki sakei?
Onuka:— Asz dabar jau už-

mirszau; nes asz atsiminsiu, 
'kaip tu motinėlė vakare ant tė
velio pluši.

Smertis blakėms ir bambatie- 
riamš iri y2 minutos laiko 

į ’ ’ ’ 1 41 , f / 

be truciznos.
piadejo žliumbi nj0 jr a|;yVai (pp/mo an£ jojo 

Velnias pirmiausia už 
kabino ant krukuczio szmoteli 
žibaneziosios blekutes ir palei
do ant svieto.

Už valandėlė;
? keryczią pakelti, tik su dideliu 

pasistengimu jiaja pakeli — 
tiek prisikabino ant josios bai
siu kirminu.

— Ka tu ten sugavai — už
klausė senukas. — Matai, tai 
duszios lokoincziu ir guoduliu 
-—tarė velnias, — 
kiekiu czion užsikabiil 
sios blekutes aukso.

rp ‘

sz i^ue i szk a

iiemtėlaszirdingai,

darbo.

norėjo mesz-

i m 
Temyk, 

su
— klausė senukas, 
dabar 
arielka!
dusziu, jog tau net galvoje 
fcimaiszys. >

Isztikruju, kada szetonas isz 
kele meszkeryezia, senukas net 
persigando, paregėjus aut jo
sios daug visokiu varliu ir ru~

\i • i i :, gal jau bus pabai 
tojo darbo —atsiliepe senuk

DYKAI bus pasiusta ant kėliu 
metu del blakių isznąikinimo; 
kas urnai atsius stenipomis 
paczto 20 dvi centines tai gales 
pasidaryti visa goreziu tuju 
vaistu del isznaikinimo blakių. 
Czia gausite koma dykai. ĮSzi 
tas czia apgarsinimas tik da
bar pasinaildokite sziandien. 
Adresavokit aiszkei sziteip:

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

Brooklyn, N. Y.

I

I

vi ' I
i1

O
maeziau

— I -gi pietus Verda!
r.l bus skanus, ba

.... kaip ant mėsos ka toki užliejo, 
ox gal perfumes...

— Kvaili/

(»•«

Per luinos ant 
mėsos nesipila, o gal pipiru!

Jau asz pipirus pažinsiu; 
nes tai buvo kas tokis isz ma- 

isz aptie-žos pl er z k u tęs kaip 
kos...

Ponas meisteris 
sake tik ėmėsi prie 
rC

nieko neat- 
darbo bet 

uogoje^sau mislino:
K a jiji isz tos pleezkutes 

Iltim! Sz(‘tonas ne- 
Gal boba isz knr daži- 

nojo, jog pas Alendeli vakar bu 
Katrute Sliviute ir, jog

liejo ? 
miega.

vo Kairine tuviui e ir, 
. . . 1jai užl'undinau keliolika stik

leliu vvno.... Velnei žino...
• ' «

Boba užvydus kaii> kolera, o
Katriute jau kelis

v vno....

lėk, i
Dingo!

sugryžo, o ponas meisteris ne 
tik ka gavo keptu velnju nuo 
meisterienes,

O*

pu žiu.

kensti 
diena.

bet da turėjo 
pirguliavima pilve vi it

Žydiszkai.

— Tątele! del ko kates nak 
timis ant stogit teip kniaukė ir
urzgė I
ė— Ba kates yra dideli ponai 
ir diena ne mėgsta nieko veik
ti, fintai miėgoti. ’

■ >1 « — I——■■■■I ■■■ .................

MYLĘTOJAI SKAITYMO.
Jeigu turite laikraszczius;

Tarka, Mokslaejvis, Moterų
Dirva, Moterų Balsas, Nauja 

kartus turėjau namie velniava. Č&dyue, Žvirbli, Karda, Links 
ma Valanda ir kitokes knygis, 
prisrimskite in redystę, o bits

apie t a ja

O kad taisės kaiminkas velniai z

trenktu, isz Rito galo miesto at 
nesza visokius liežuviui! Kgs- 
2inl

; r
■A

Valanda iv kitokes knygas,

apvytęs'Viensi'khyga pui-
,1 ■ -kei, drųc?ęi ir pigai.

i

žiurekie
m..: A

5 
, ant to 
o, tujh, 

lai k a Įbeda
visa

i tai turime daug.
i mas velnias, surinko visas su
lūžusias duszias ir inmete in 
stovinti katilą, kuri t no jaus už 
denge su antvožu.

Dabar užkabino ant meszkė- 
ryczios koki tai gardu szmoteli 
del valgio.
minutos ir vela isztrauke gana 
daug baisiu mušiu. — Kas tai? 
— užklausė senukas. — Matai, 

Zvtai duszios tuju, kurie už daug 
prikimszdavo savo pilvus, o ku 
riu turimo labai daug.
emias taisės duszes inmete in 
skurini maisza, po tam, velnias 
užkabino zerkoleli ant meszke 

Kam teip darai? — 
užklausė vela senukas.
ryczios.

r

Neperėjo kėlios

S.u-

Ir ve
la klausė, matai daug tokiu

K

ii

/

AA
d.

d'

5

v

4

■K , A

lga 
as.

/

— Cha! cha! cha! nusijuokė 
velnias, tai tu retail su kuom pri 
sirodyt priesz I iucipieri!

-dapar 
numesiu

t

II

w— Žiurekie senuti 
paregėsi ka. akyvo, 
tuszczia meszkervczia.

— O ka tu ant josios sudauį 
si?\ ■ . i

.r-d JAilauk valandėlių, o pats 
pamatysi. • •

Tai pasakęs, sudėjo velnias 
rankas ir atsisėdo, 
szetoniszkas

jojo

isz

Tik 
nusiszypsojimaa 

parode, jog lauke ka tokio ne? 
priprasto.

Senukas negalėdamas
akyvumo nustygot vela nokiau 
se: '« ■’

— Del ko nįeko ne uždojas 
ant krukuczio o bet laukį di-
džiausio sugavimo?

— Ba matai

U
L

■

) czionais tfatve>
Z

• ■

f

r

m ’M
Mkk'fi

LIETUVOS ŽEMĮ.APIS.
t I

I

Sopei jau laukiamas pilnas 
Lietuvos, žemlapis, dabar iszejo 
isz spaudos. Szis žemlapis ma- 
pa parodo visas 3 Lietuvos gu
bernijas ir Prusiy Lietuva, spal 
vuotas didumo 25 x 20 coliu. 
Vardai miestu, upiu, keliu pa-
žymėti aišzkiai -r lietuviszkai.

Kuriam tik riįpi savo tėvy
nės krasztas LIETUVA, priva
lo szis žemlapis rastis ant jusu 
sienos. Kaina tiktai 60c. su 
prisiuntimu mokesti siunskite 
paczto markėms arba Money 

(t. f.) 
M. J. Damijonaitis, 

901 \V. 33-rd St(
Chicago, Ill.

I

Orderiu. Adresas:
t
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Galvos ant vartų miesto buvo sugabintos.' (p. 102)

Puike apdaryta Audekliniai s Iszmargintais Virszais. Di-
durnas Knygos 6% x 9% coliu, C704 Puslapiu.

TIKTAI $2.00
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet prisiu- 

skite mums $2.00 o Knyga bus jumis tuo jaus iszsiusta.
Męs užmokame nusiuntimo kasztus. 

rantinam kad ir jumis patiks.
W. D. B0CZK0WSKI-C0.,

''įi f‘(

■ Wl 1 ■"'

i™

Mes tikrai gva-

MAHAN0Y CITY, PA.
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Marsas

minucziu, kas

r»i dabar

rr

kokia tai

ar

skaityti!

>

Bet
C*

Ne!... ne!

mes

sies.

rp

iiM 'į.v
i'.j. A A

% j įA

Svietu nepabaigtinumas, pieno 
kelias, žvaigždes ir debesynai.

Turi apie 46 metus 
viena peti mažesni

51 u>11^5 fmiza žeme,
> jau ntauszvs, turi tai-gi 
ivo paviršiaus kieta, nuo

nuo
Nepaisant vie

1 <V^’
erdvoj, gema ant 

jauezia, misli-

•alo ir
tu

v ra
Pagal ju per isz

* duoti kaip dideli, taip ir maži 
svietai.

Žnione.' 
tankiaf" \ isokias 
jiems

pasižiūrėsime 
pamatysime ant

Ir saule paleng- 
auszti. nes

mažesnis 
szitai mu

iii

sias g 
tins.) gyvasties 
luinos saule 
žiniszka agnia, 
kusi stiklą 
ginies, 
tahnsesnes

KAIP ATSIRADO
SVIETAS.

A'eim.- 
ant su 
latine pluta: tie didesni svietai 
Saturn ir Jovis dar ir savo pa- 
virsziu turi karszta, inkaitusi, 
taip kaip dabar viduris žemes 
esama. Juo kūnas 
juo gruieziau auszte, 
su menulis jau visiszkai užsza- 
lo; net iki paežiam viduriui 
pavirto iii kieta pluta, didžiau

si kamuolys, vidurys (een 
szviesos ir szi 
dega dar mil 

Jei per apru- 
ant 
jo.-’ 

vietas, taip vadina
mais saules pietums, o nuo dau
gumos tu pletmu priguli že- 
miszki užderejimai, vėtros, le
dai, net ir paezios žemes drebi' 
jimai ir t. t.
va turi auszti, nes prigimimo 
tiesos nepaž.insta jokiu iszemi- 
mu ir taip pat joms turi pasi

ant žemes taiso sau 
tiesas, kaip 

patinka ir tankiai elgia
si prieszingai toms tiesoms, ale
to> tiesos, pagal kurias veikia 
prigimimo spėkos, yra nentniai 
nomos ir visados ir visur 
jos vienodos.
tisas amžinastis sukasi ir žiba 
svietai milžiniszkoj ln 
kraszto 
svietu gyvastis,
ja ir darbuojasi žmogus — že
mes gyventojas.

Turiną' dabar supratimu 
apie tuos svietus, kuriais val
do saule, žinome asztuonis di
delius ir daugybe ^smulkiu; isz 
tikro nelabai daug, kada pamis 
Ii jame, kokia tai daugybe 
žvaigž<lz.iu spindi ant dangaus. 
Kuo-gi yra tos žvaigždes, 
jos nesisuka aplink musu sau
le, ar jos nieko bendro neturi 
svr musu saule.’ Kad suprast’ 
ant to klausymo atsakymu, at
siminkime sau pirmesnius daiį 
tus.

Sakėme, kad saules vieszpa 
tyste siekia netiki tam pasku
tiniam svietui Neptūnui, kuris 
sukasi tolumoj 60(1 milijonu 
invliu. Isz to svieto saule ma- <**
tosi tokia maža, iszhalus, taip 
kaip mes nuo 
mažyte žvaigžde.

žemes matome 
l’ž tu 600 

milijonu myliu, aplinkui randa 
si neiszmieruojama ,tamsi ledi 
ne sviet«> platybe toli.... toli, 
net iki artimiausiu žvaigždžių 
ir šauliu, kūrins mes nuo že
mes matome — kaipo žvaigž
des, pasėtas ant viso dangaus.

\ isi tu Žvaigždžiu milijonai 
- tai vis saules didesnes ir pui 

kesnes už musu žemos saule. 
Tai v ra saules vis milžiniszkas 
aplink kurias sukasi tamsi svie 
tai, kaip musu planetos, tai vis 
saules, neap.-akomai toli 
mus ėsanezios.
nok to, žmones mokėjo a p ro
kuoti, kaip jos toli randasi, ir 
kas žingeidus, tasai apie tai ga 
Ii dasižinoti isz knygų. s 

paduotumem
skaitlines tukstaneziu tukstan
ezius milijonu iki artimiausiai 

tai mažai tas daly
bų! u mums aiszku

žvaigždei, 
kas butu mums aiszku, nes 
žmogaus protas negali supras
ti tokiu tolumu!

Pabandykime tai-gi kitaip. 
T rakis turėtu bėgti iii arti-
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Kas apie jiaja daži-miaukia žvaigžde szimtus tulęs plyszia.
taneziu metu dienomis ir nakti nos tegul man danesza o aplai- 

o apie tolimesnius szijn- kymis,.
tus milijonu metu neva mums 
ko ir mislyti, kadangi mes pa
tys gyvename labai trumpa lai 
ka.

Sakerne jau, kad sžviešu vie
noj sekundoj prabėgu 115 t ūks. 
taneziu myliu;
l\’s kol pasiekia žeme, reikalai! 
ja S1/*

s 25 dolerius dovanu.“
C

Mare būdama akyva motete-
le dirstelėjo jam už pecziu ir 
perskaito pajieszkojima, tame 
tyykszt Antanėliui per žandai
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Garbi Redakcije
Su augszta pagarba dekavo- 

jem redystei “Saules“ už gra
žiausi atlikimą darbo, ypatin
gai plakatai atspaudinti kanu.) 
puikiausei isz ko visi gėrėjos 
kaip rodos in mus aplinkine bu

I vo pirmutinei, už ka draugai 
Szv. Jono Kriksztytojo sudeda 
Szirdinga Acziu del 

| “Saules“
mažai pelno ir 
skaitoma.

Po draug isztariam Szirdin
ga Acziu visiem Lietuviam ir 
Lietuvaitėm už atsilankymu 
ant mus surengto vakarėlio ir 
dar syki acziu visiem dalyvau-

Su pagarba
Wilsonieczei.

4 4 J1

tyykszt Antanėliui per zan^a* 
jog jam net visa dangiszka pa
dange pasirodė su inennleis ir

• .
I

Pagriebė pajieszkojima ir siiį 
pleszdama ant smulkiu szmote 
liu paszauke sii piktumu:

— Ne! tu rakali eisi pirma.. 
asz pasiliksiu ezionais! 
ant piktumo pasiliksiu.

Antanėlis užsidengiąs žandai 
su viena ranka o su kita pagriej 
be skrybėlė, dirstelėjo aplin
kui kambario su didliu gailes- 
cziu, 
in.... saliuna ant stiklelio ramv 
bes.

saules spindu- plianietomis. ♦

reiszkįa, 
kad kada saule užteka, tai mos 
jos pirma spinduli pamatoino 
tik po S’/j minueziu vėliau. Jei 
kokiu nors stebuklu galėtu
mėm keliauti tuo spinduliu, tai 
prie to artimiausiojo svieto, 
prie saules viesz.patystes rube- 
žiaus nukeliautumem tik už ke 
turiu valandų. .Perkeliauti 600 
milijonu myliu spinduliuinvliu *’
mums pakanka 4 valandų; ke
liaujame vienok tuo spinduliu 
toliau ir su kožnu rankos su
ptoji mu perlekiame 15 tukstan 
ežiu myliu. <aNeszinames taip 
greitai per dienas, nedelias....
aplinkui tusezia ir kurezia, pra 
slinks menuo, o mos vis nuola
tos keliaujame.
uosiams praslinko pasivejame 
ten kokia kometa (pakalbėsi
me dar ir apie kometas) ir ke
liaujamo sau toliau.
metai ir niekas musu kelionėje 
neatsimaine, nuolatos vis toji 
nepabaigta platybe; ir tik po 
(P/j metu būtumėm ant pirmu- 
cziausios žvaigždes.

Visas musu saules 
iszrodo tai-gi kaip maža salu
te bckrasztinese mariose, o ant 
tos salutes visa musu žeme 
kaip mažiausias kupstelis.

Szviesa pas mus ateiti nuo 
artimiausios, žvaigždes reika
lauja 6!4 metu, o juk tenai to
se tolimose padangėse randasi 
tu Žvaigždžiu milijonai, kuriu 
szviesa, kad žeme pasiekti, tu
rėtu lėkti ųo tik szimtus, bet ir 
tukstanezius metu.

Toji szvieši juosta ant dan
gaus, vadinama pieno keliu, 
nėra tai balsgana migla, ule 
kaip pasirodė per astronomisz- 
kus stiklus, ten pilna žvaigž
džių, šauliu ir svietu, kurie la
bai sunku ir net negalima, su- 

0 tas randasi, taip 
toli, kad isz tenai szviesa turė
tu lėkti szimtus ir tukstanezius 
metu, kol pasiektu musu žeme.

(Tolinus Bus.)

NE ĖJO!

Keliems me-

Praėjo

svietas

>

%
M

iszejo per duris tiesiog

Anglijoj kožnas kareivis 
aplaiko po viena švara mėsos 
ant dienos. Kariumėne sunan 
doja 3,000,()()() blesziniu mėsos i

I 
kas sau va it e.

$

*♦**♦* 
****** 
❖❖ ii

******

****** 
****** 
****** 
****** ♦t**t*
TV ****** 
****** 
w*

*!**♦*

o

"f T ' 
f T

*4**4* 

*4**4* 

*4**4* 

*4**4* 

*4**** 

****** 

****** 
******

****** 
******

****** *t**t*

(Atsitikimas isz gyvenimo 
jaunos poreles.)

— Idant žinotum, jog su ta
vim ilginus negyvensiu ne va
landėlės, 
nesz.

einu kur akis mane

Mariuk.... 
man szikart dovanot!

Neužsi ta r na
vai ant to! Einu dabai* ir dau 
gi a n nesngryžsziu.

— Mariuk!
— Einu, ir užtikrinu tave 

jog manė nesurasi ir 
kok!

— Na tai gerai, jau asz sau 
duosiu rodą!

Antanas atsisėdo prie stale
lio ir pradėjo raszyti pajiesz
kojima in “Saule“ kuris teip 
skambėjo: 
džio apleido mano narna pati.

amžiaus, 
už kita, 

plaukai pridėti isz sztoro, o li
kusius kvarbuoje, dantis turi 
netikrus, dideliu žymia ant no- 

Apsifedus buvo in su- 
dryskusia szlėbia ir tai pasko
lino nuo savo kaiminkos, 
verikai iszleivyti ir, nuo Naujo Z f .
Meto neszveisti, paneziakos su 

, u

juk gali

't

nejiesz-

“ Diena 6 Gruo-

oze-

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

Telp vadinamas) 
vabalas“

SRELES TEIP-GI PAAUKAUJE PININGUS IR LAIKA DEL SU- 
FGUVES RAUDONOJO KRYŽIAUS IR

DEL SUŽEISTŲJŲ KAREIVIU
PLESZIMA BANDAŽU

sloniuus
svėrė pusė/svaro.
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Vaidelota

redystes 
isz ko aplaikiam ne 

sveeziu neap-

I jentiems.

«

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

HF n . . 1 1 * z“. . r , ^s». . ..W* D. Boczkowski-Co. Malianoy City, Pa.

Skaitykite 
“SAULE”
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Prisidekite prie szito didelio kontestoj Iszlaimekite dide
le dovana del justi draugystes, bažnyczios; unijos lokalo, palici • 
jos ar ugnagesiu departa,mentams, ir t. t. Czedykite Penn Ta
bako leibelius ir Honey Moon Tabako bleszines. Liepkite savo 
draugams ir sąnariams draugystes idant teip pat darytu.

/
Szitie leibelei ir bleszines skaitosi už balsus ir $2,^)0 vertes 

Liberty Bondsai bus duodami tik s^ioj apielinkineje Pennsylva- 
nijoje. Penkios didelios dovanos $500, $400; $300, $200 ir $100.

• i vp i ' i

Po tam da 20 daugiau dovanu po $50. Dvideszimts penkios do 
vanos — $2.500 visame. v

Kontestas jau prasidėjo. Pasibaigė 28 Febuariaus. Prade
kite dar czedyt leibelius Penn’s Extra Tabako ir Penn’s Long

Czedykite visas tuszczias bleszines Honey MoonCut tabako.
tabako. Jie skaitosi už balsus kaip žemiaus parodo ir draugy- 

/ jos kurios gaus daugiause balsu, aplaikys dovanas.
Penn’s Extra (mėlynam pakelyj) arba Penn’s Long Cut 

(baltam pakelyj) 60c., vertes — 100 Balsu.
Penn’s Extra (mėlynam pakelyj) arba Penn’s Long Cut 

(baltam pakelyj) 30c., vertes — 100 Balsu.
' Penn’š Extra (mėlynam pakelyj) arba Penn’s Long Cut 

(baltam pakelyj) 10c., vertes — 30 Balsu.
Penn’s Extra (mėlynam pakelyj) arba Penn’s Long Out

(baltam pakelyj) 5c., vertes — 10 Balsu.
Kiekvienas Honey Moon Pakelis 10c., vertes 50 Balsu,

i

y

Czedykitel^enn’s Extra ir Penn’s Long Cut Ta= 1 i
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bako L.eibeHus ir Honey Moon Tabako Bieszines
Lebelius ir Blęszines siunskite mums krasa (Parcel Post)

arba Ekspresu, sudek in vena siuntini ir apmokėk pėr^untimo
leszas. Ant siuntinio užraszyk savo organizacijos varda ir at
skirai laiszka, prąneszdami kiek Lebeliu ar Blesziniu siunczia- 
ma. ™ ‘ ’
to paskelbsime laimėjusiu vardus.

. Mes priduotam jums prigulinczius Balsus ir karts nuo kar

♦
Nepamirszkite kad szitas kontestas neyra del viso sklypo 

tik szioj aplinkinėje Pennsylvanijos. Turite gera proga iszlai- 
meti viena isz tu 25 dideliu dovanu, 
tus idant czedytu leibelius ir bleszines.
kite leibelius ir bleszines ant žemiaus padėto adreso.

Bet turite inpraszyti ki-
Pra dekite dabar. Siuns
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Iszlaimėkite $500 del juso Draugystes, Bažnyczios,
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Unijos -bokalo, Policijos ar Ugnagesiu Departamentiu
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JPBNTV TOBACCO C3O. 
WiLKES-BAflRC, f*A.
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PENN TOBACCO CO.
WILKES-BARRE, PA. PBNN TOBACCO CO.

WtUCES-BARRBt PA* ūmi
\

Kožan tuszezia Honey , Moon tabako
bleszine skaitosi 50 balsu. Ii (siuskite Long Cut tabakas už 30c.
cielas bleszines. - skaitosi 100 balsu.
o I ' , ' ’ - >

PĖNN TOBACCO COMPANY Contest Dept., WILKES-BARRE, PA.
4A* i . '■ ■ a . •, M, ' y ■ • ;; ,
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Kožny> Penn’s Extra ir kožnas Penn’s 
Long Cut tabakas už 30c. arba 00c.

' ‘ Į. >* • -’

Kožna Penias tabako ir kežuos Long 
Cut tabako už 10c. skaitosi 30 balsu.

Koxnas I’enn’s Extra ir kožnas 
Penn’s Long Cut "tabako iiž 5c. 
skaitosi 10 balsu.
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Žinios Vietines
Xew Bostono ir Morejos 

kasyklos aplaike 
nius ambulansus.
lei yi’t/pamnliavoti pilkai

automobili- Į 
Automobi-1 

Kai o ne!
-

juodai kaip paprasti vežimai, i 
—\ Badai musu paviete rau- 

saliuuu.
kuriu locnininkai negalėjo pu | 
laryti jokio biznio ir buvo pvi-1

dasi szimtas tuscziu

I

•><“ I

( 
verstais jieszkoti kitokio užsi
ėmimo kitur. Sudas ketina at 
imti laisnus ant tokiu vietų.

Sukatoje pripuola
kalto prasidėjimo Szv. P. M." 
Katalikai taja diena, papi gt ai Į 
yra nedirbti, bet isz priežasties 

stokos augliu, arcibis 1 
kapai visu diecezijų iždavO pa
liepimą kunigams, idant i(m‘ls- 

_ tu savo parapijonu kad taja 
liena dirbtu anglekasyklosia. 
Toki paliepima aplaike iV imi-i 

su prabaszczius kun. Augustai j 
tis. Visi darbininkai kurie 
geistu atlankyti taja diena mi- 
szes, gales pribūti 5 
isz ryto ant pamaldų, 
miszios bus 9 valanda.

Kaip girdėt, tai nuo Nau 
jo Meto, nauji locnininkai Mo
rejos ir New Bostono kasyklų, 
suvienvs taisės kasyklas in vie 
na. Visa anglis isz Moreiosi

didele?
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K Pirkite Klijonkes Dabai
Guinan’s didelis sztoras nupirko daugybe visokiu 

klijonku kada prekes nebuvo tokos augsztos. Jie pa
rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto- 
rose visam paviete.

Pirkite dabar klijonkes kolei, da neiszparduoti.
Galite dabar suezedyti pininga perkant karpetas, *

1 ir klijonkes, pas Guinana.
Mahanoy City,

Shenandoah.

Dr.KOX.ER
638 Penn Avė. Pitsburgh, Pa. 

Dr. KOLER yra viena- 
tinis tarpe Lietuviu da
ktaras Pittsburge. Mo- 

s, kinosi Varszavoje, 8t.u>» 
i, dijavo begije 26 m. in- 
J) vairias ligas vyru ir 

moterų, todėl jas nuo- 
dugniai pažiiiHta. Gydo 
užsinuodinima kraujo

ir silpnybes vyru, spuogus,.niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas pacinan- 
czias' nuo neezystumo kraujo.
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Alsi- uv
nz.<iuiMi.v ^piniatnui, pvi įainz.niin un/. I 

nogydau. Dr. Kolei1 kalba Lenklszkal Į

szaukitc ypatiszkal, per laiszkus as# I

dyvonus

“ GUINANS’ Mt. Carmel,

ir Ruslszkai.
Ofirtos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedcllonils iki 2-v. popiet
♦^♦♦^♦♦I**t**t»*t**t**t**l>*%*%.%*%
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i amerikonai lavinasi kasti apkasus ABAZE CAMP meade
SIA RANDASI TRIS LIETUVEI ISZ SKULKINO PAVIETO.

. Isz Lietuviszku kaimelu

yalanda
Antro-

I

Antrim, Pa. — Darbai ežio-1 
nais gerai eina, o pribuvusiems j 
darba nesunku aplaikyti. 
dirbt galima in dvi 
po

■I'I 
sanvaites

I

150 doleriu ir daugiau. Czial 
pandasi 
kuriu du skaito

tik tris 
4 b

Dr. O’Malley
Gydo Patruknna

i Nepaisant kaip ilgai sergate
I po r stebėtina

9

Clicmic-Electro
Lietuvei lszi|)nJa. Be peilo, be operacijos ir
Saule. 1 1

- “Thanksgiving diena, k e j dėmimo, 
turi vyrai susitarė eiti medžio-1

Petras ir Antanas Zdanie- 
virzei, P. Coupe ir J. Goodrich 
ant kurapkų.

u’ tinai užėjo ant trijų ineszku iszL- m L L
Visa

kasyklų bus varoma per New 
Bostono bi:<»keri. Nekuriu vir 
szininki isz Morejos
pradėjo jieszkoti Užsiėmimo ki 
t u r. / ;

Nekuri(‘ 
kasvklu

— Augliu kabyklų locninin-j 
kai ba<lai nepa/davines darbi
ninkams anglis už 
preke kaip lyg 
v o.

11:

Medėjai netiki

kuriu viena nuszove, svenhinia 
arti 3 
go.

I

$

/M £?XMA "O

APKASUO-

A. J. SAKALAUCKAS
MAHANOY CITY. ?

t

I

801 E. PINE ST.,

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

$

'be patrotimo laiko arba kitokio 
, Kode! kentėti kan- 

patrukimo ? jaigu pagial- 
Ateik ite 

arba raszykite pas

| ežias 
ba randasi teip arti, 
asabiszkai, <

Kožnam name Sloan’s Lini- 
mentas insitarnavo sau vieta/

inane o aplankysite painokinan-J szepukeje gyduolių kaipo pa-
knygute apie

dykai. Prisiuskite už 4c. mar-
patrūkima; gialba del diegliu ir skausmu.

in oda b<>
00 s\aru, kitos d\i pabe- apmokejįmo kasztu.

Du skverai, 
'in mano ofisą isz visu gelcszke- 

Lietuviszkai galima susi-Edwardsville, Ill.— 
kabyklos dirba gerai ir uždar-į

5 minutai ateiti in

lietoviszKAB advokatas

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

Iszlalmoja provose už pažeidimu Kasi- 
Fabrikuose,klose

Lalvose ir t. t.

B. S. YANKAUS
NEW YORK, N. Y154 Nassau SU

;

BANKA.
Di-

Geležinkoluone,

I

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

Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti, 
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 biznije.
Banka jumis ir norėtu turėti ’jus už deposited.

Yra tai reikalingiausia

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, V ice-Pres.

A. Danisewicz M. Gavula.
T. G. Hornsby

D. M. Graham, Pres.
J. II. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz

P. C. Ftnton

ZNZXZ> X/K/*

J

D. F. Guinan, Treat*.

>

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 
bu musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis.
H. BALL, Pres.

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

Subatomis, 9 ryto lig 12.

, aYlenantinis Specialistas PHtsbnrge. ĮĮg
VYRISZKU LIGŲ , f?

Kuris kalba Lenklszkal ir Ruslszkai | |į__- VĮH
DAKTARAS LORENZ

VYRISZKU LIGŲ
I

U HI O M» 
NATIONAL

fe

h

Greitai *ins i ganu a 
trinimo it įjalengvina skausmą

Czistesniš ir geresnis lu'gu 
pleisterei arba mostis, nepalie
ka jokio ženklo ant odos.

e

VALANDOSi I BANK
ri . « > .

t -

-CITY
F. NOONAN,Ylce-Pres.

9Anglin i,.bu.
'j-aszyti ir pasikalbėti.

OFISOS
Nog 9 ryte lig £ vakare. 

Petnycziomis, 9 ryte lig 8 vakare. 
Nedeliomis nog 10 ryte lig 2 porpiet 

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. į
Turėkite bonkute po szonu del pa

reikalavimo, rumatiziuo, nuralgijos, 
lumbago, gout, inkszterejimal ir skau
smą! strenuose, praszalina Sloan’s 
Liniiiientas. - ,

Aptiekuose, 25c - 50c ir didele bon
kute $1.00.

;(*rai, o katras pribuna ap- 
s darba. ()ra< 

czionais da n<‘s/altas ir visi luti 
kem Kalėda.

bei g 
laiko tuojau

i

nužeminta 
szioJei darvda- 

Anglek/isei turės mokėti 
už anglis tiek, kiek moka tiejei^ 
kurie kasylylosin nedirba. Prie 
žastis tanu4 yra, pakėlimas ang 
lekasiams mokesties ir dides
nes iszlaidos ant iszkasimo ang 
liu .

- Anglekasei iszkeliavia ii' 
kur kitur dirbti, pradėjo 
gryžinet in savo aplinkine 
girdia apie padidinimą mokes
ties.

su-
1Z-

Isz Virginijos daugel su 
gryžo, kaipo ir isz kilu 
kiniu.

aplin-

! 
I

u in kni

DR, A, W. O'MALLEY
(SPECIALIST)

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

*

S

praszalina Nėra tokio Namo idant nebūtu kokios nors Muzikos

l’.d w;irda>. 12 metu sū
nelis p. Onos Viszinskienes, li-
kos nugabentas syfbdos ryta in
Asldando ligonini!ia ant 
racijos pendesaitis.

Slovan, Pa. — Jeig 
atsilnviados tūla moterėlė, kuri

apsivedus su Lenku, irbuvo
jin pamėtė 1 Gruodžio, tai duo 

del Mrs. Elizabeth 
Box Ila, Slovan, Pa.,

už ka bus jumis labai

kyte žine 
Science,

su

t

Paprastas žmogus per me 
ta laiko isztare suvirszum 
szimts milijonu žodžiu.

NAJOS KNYGOS ------ *
16 Lietuviszku szokiu —'* —j"~1
himnu ir 1.1, del visos L*E?p [ ' 
orkestros 10 knygų $4.’“U7 ’ ”*‘"■^1^ 
Del bono 10 knygų, 20
Lietuviszku rinkiniu, szokiu, marsziu 

Del Piano arba vargonų 18 
Knyga iszsi-

ir t.t. $4.
Lietuviszku veikalu $1.

lekinga. mokinimo notų Lietuviszkoj kalboj be 
mokytojo $1.50 parduodu už $1.00 ant 
visokiu instrumentu arba dainavimo 
8 lekcijos.^ Adresavojiite sziteip: 
G. A. BARONAS. McKees Bocks, Fu.

de- NAUJAS ISZRADIMAS

sw Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose.
L.     i! I - ...... LI.1 I li „ ,     "".II,-       !T —--------------------------------------------=g

Columbia Kalbamos Mašinos.

Isijiį
'‘*“a

Ji ■f

llmCj
f

Naujas Laikrasztis.
Jau S-tas numeris is 

“ Lkininko

Dekavoje % milijono žmonių 
I Justojo puikus plaukus o teip-

is iszūjo lai- sulaikė puolimą plauku isz
galvos labai trumpam laike in

tikrai vertas kad visi Lietuvei opey <

DIDŽIAUSIOS VIESULOS.

kraszczio 5 1 kuri

is paveik-

'g
CColumbia Lietuviški Rekordai.

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

10 Coliniai Kaliui 75c.

Columbia Grafanola augsčiau parodyta ant paveikslėlio yra pigiau 
si prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švclną 
balsą ir grajina 10 ir 12 colinius rekordus.
Kalno

>
ir

Nz 
/ 
ž 
?
z 
z 
z 
z
/

*•***2^"

j Naujos Plunksnos <lel Lovos $6.50 R 
Naujos paduszkos $1.25 pora. Pit- I 
no didumo ir voga gvarantyta. I 
Visos naujos ir czistos plunksnos, k 
Goriausios 8 oz. materiolas. Ra-□ 
szykite o gausite nauja katalogą. ■ 
Southern Feather and Pillow Co. B

Greensboro, N. C.B 
BNBHHHEHBHDHBERklSBKOl —u................ ... ...... ....

Iszmokinnme vyrus Ir vaiki 
nūs balberiauti in 4 ar 6 sai 
vaitos, bukia bosas an V save> 
uždėkite savo locna sęzapa 
Dirbk del saves. Api^ dau

ginus raszyk ant adreso.
Barber School, 1202 Penn Ave.

> ( 
v f

%

na
Depf. L.-166. #18.00

Z

w

■7n
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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 ir Kur namas mus
E 1168 Šaltyšius ir Žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė
E 1246 Giesmė j Panelę Švenčiausią ir Avė Marta
E 1245 Rutų darželis ir Batų čystytojas
E 1247 O kur buvai dėduk mano ir Uugarų šokis
E 23^9 Šėriau žirgelį ir Dėdukas
E 2W Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis.
E 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėlė. Polka-mazurka.
E 2395 Bum čik-čik. Mazurka ir Dėdienė, Polka.
K 2360 Varpelis, Valcas ir 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.
1£ 1161 Tekėjo saulelė, Kad aš jojau ir Stumbriškių pol.. 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, Marsas, Orkestrą.
E 2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą.
Įvairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus geriausiais muzikantais

£*** .f

’[.•! i I 
-iLiįįi

locna tezapa t

Į£vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
f i pas mus. Adresas:

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

Brooklyn, N. Y.

NosokofFh

Pittsburgh. Ta.
n

0

skaitytu nes su gražeis
ir su gerais pamokinin- 

l’kininkams ir Miestele- 
Tik $1.00 ant meto. Pri

gaus i t-e viena 
numeri ant pažiūros.

sluis 
mnis

.. +

nams.
siuskite s tempą o

I
/
1

DR. JOHN D. RILEY Sį)
! Specialistas Akiu, Ausies. Nosies.

?
?

Teipgi 
turu (ikrai czisto medaiis^gnli 

Mete 1768 viesulą suuai-Pe
4048 namu Havanoje, darnios. Siuskite piningus arba

Londone, 944 mete 
la sunaikino 17)1)0 namu.

kino 4U4-M namu 
Kuboje ir užinusze 
tas//

viesu-

1082 y pa

uauti tiesog isz LietuviszkosJ SKAITYKITE “SAULE
- z

❖

9 9

jji Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu 
ligų. Vyru ir moteres ligas.i Vyru ir moteres ligas.

200 E.’Mahanoy Avė. 
Mahanpy City, Pa.

t!

z|
I

n
7 
y 
r 
(fr
if|
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Šitas paveikslas Columbia Grafanola yra antra prekeje ir užlaiko 
savyje augštą—tikrą Columbios balsą. Turi vėliausios mados mo
torą ir gvarantuoja užganėdinimj|. Grajina 10 ir 12 colinius rekor
dus. Nėra geresnės Grafanolos šiandien už tuos piningus.
Kulną - • #00.00

savyje augštą—tikrą Columbios balsą. Turi vėliausios mados mo
dus. Nėra geresnės Grafanolos šiandien už tuos piningus.

Ne turi nusiminti, idant ne gali išgirsti balso garsiausių svieto artis
tų, kadangijie ne atsilanko Jūsų gyveninio vietoje. Nusipirk šitą 
Grafanolą iš kurio gali išgirst visų artistų halsus kokiu tik nori ir
kada tik nori. Grajina 10 ir 12 colinius rekordus.
Kaina

i
❖

užmokėsite kaip tavoras ateis 
Adresas:

M. WALENCZIUS,
Box 96. Hart, Mich.

j už m ydų ir paczta.
Kainuosiu Szvedijos, 17191 

mete, kada 
viai ėjo ant 
Drontbeima, __ ^...v
užputę 7050 kareivius.

*’ .Arti Chartereso, 
zijos, 1339 mete, baisi 
užpuolė

SKAITYKITE “SAULE 9 9 f

SKAITYKITE “SAULE > 9

szvediszki karei-
prieszaislr

viesulą j
niuszio 
siiieįj:ine

9

UTancu- 
viesulaį 

ant kariumt'iies
wardo III, per ka karalius bu-j 
vo 
kos.

SKAITYKITE “SAULE
I 

j r?i rnnamrmtiirtn^KraunnnflJU tmizz

S PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris

9 9

Ed
i

priverstas sutikti ant tai-!
I

Didzausia viesulą pakylojI
Nov. 26 ir 27, 1703 mete

kuri

tikrai pagclbi nuo visokių Jcentėjimų ir skausmų.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA

W. TRASKAUSKAS
_GRAB0RIU8_

A

i

* e

#E>E=;.OO

rasite vien tik ant rekordu ,,Columbia”.
Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm 

ir už tą pačią kainą.
Užsakidami nuo musų rekordų paminėkite aiškiai jonumera. Už

sakymas rekordų turi būti uemažesnis kaip 6 doleriai.
Reikalaukite musų naują Kataliogą Columbios Lietuviškų rskordų

1

it

h

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa-

7<y

ll

I
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį. .

gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę cicnią.

y
M

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
rlglnus Ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Baigtus ir t. t
520 W. Centre SU Maltanoy City, Pa

fr—Jeigu norite nusipirkti kalbamų inašiuų. kokios čion nėra paminėta ųrba kito-«=^7~^l 
Ir—niškij reikalingų daiktų, reikalaukite nuo musų Ilustruoto/ltataliogo. 'va
lleikalaudami iš Kalbamų Mašinų arba Rekordų siųskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreso.

Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelijc, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad v .._ i _i• _ *__ 1-1 3 * v° * * 1 ’

LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLER1S pat 

Galite gauti ir tiesibg iš mus.

| Phone. Kensington 1106 W
! DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojus ir Chirurgas.
Atidaro nauja ofisą South puseje

, lyįįj_ i j

! Priėmimo valandos 2 Iki 3 popiet.
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

A ug
nį i ėst <? 
ant 10,1

Ijoj, Kuri vienam 
Lomiom* padare* bledt 
01)0,91)0 doleriu, 80,000 žmonių 
nuskendo tvanuosia, 12 karisz- 
ku laivu nuskendo su 1800 žino 
nimis.

' ’ '*L A ' '* **V ‘,l 'j. ^'1*' 'i Y*1 j 4,
iifc

tik
?s

! Mid

butų ant pakelio ženklas 
t 99 _ __• „INKARAS” ir žodis1

BELLER1S parduodamas visose 
’’ . - Patariame

pirkt buteliuką už 65* centus, nes jame yra gyduolių
aptiekose.

. 1 ' ‘ ‘ ‘ . .
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York
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J THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) *
J PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY J
* YEARLY SUBSCRIPTION $2.50. BRINGS THE BEST RESULTS ★
Mt TO ADVERTISERS. ADVERTISING RATES ON APPLICATION. J ’
5 PUBLISHED BY THE J

W. D. BOCZKOWSKI-CO. J
MAHANOY CITY. PA. S

* ------ -..- 5
* YEARLY SUBSCRIPTION $2.50. BRINGS THE BEST RESULTS ★

★★
* MAHANOY AND A ST..

-----77 .
No. 9f

U
R 1NTRRRD AT TUB MAHANOY CITY, FA., \ 

I A8 BJECOND CLASS MAIL MATTER./
• i ENTERS 

(POST-OFFICE

G

Kovos” manažeris, redak- 
toris ir kiti aresztavotais 

per valdžia.
Stasuleviczia pastatytas po deszimts 

tukstaneziu doleriu kaucijos.
------------------------

Philadelphia.— Praeita ket
už-

redakcijos
vergą valdžios detektivjp 
klupo ant “Kovos” 
lietuviszko socialiszko laikrasz 
ežio, aresztavodami Juozą St ii 
sona (Stasiulevicziu,)
Szuki, P. Schall, Juozą Jasiule 
vieziu ir V. Rudaiti.
nas turėjo pasirupyt 10,000 do 
leriu kaucijos. Kiti likos 
aresztavotais kaipo budintojai 
prieszais Stilsona.

aresztavojimo 
manadžeriu buvo ta, 

spaudino atsiszaukimus
“ge-

J. A.
>

Kiti

u

Stilso-

Priežastis
Kovos” 

kad 
prieszais valdžia kaipo:
rian devet kalininko drapanas 
ne kaip mandiera kareivio ir 

Prokuratorius buvo la- 
tokeis apskelbi-

t. t.” 
bai inirszias
mais, pripažindamas, jog da ne 
buvo girdėjas bjauresniu pasi- 
prieszinimu pireszais randa ir 
net toks garsingas 
laikPtStTs'luup *

vokiszkas 
FagelJlatV* 

ne butu drysias spaudinti to- 
‘ ‘ Ko-

*w**įv ** '<■* r

kius atsiszaukimus kaip 
va.”

asis-
Luzer-

socialiszki laik-

Vertimus tuju atsiszaukimu 
padare p. Jonas Lopata, 
tentas prokuratoriaus 
nes sudo.

Liūdna, jog
raszczei truputi už daug pa
ėmė laisves iii savo rankas, o 
gal užmirszo, j og tai kariszki 
laikai ir svetimtautiszki laik- 
raszczei yra po rusta prižiūra 
valdžios ir vartoje kožno para 
szyto straipsnio. Ant to gali 
nukensti kiti laikraszczei ku
riuos pastatys da po didesnia 
prižiūra valdžios. Badai ir ki 
ti socialiszki laikraszczei lau
kia sudnos dienos ir paszauki- 
mo ant iszsiteisininio. Geriau
sia iszleidinet laikraszti del 
žmonių naudos ir pagal juju 
norus, ne kaip prieszintis prie
szais tiesas szio sklypo.

Detektyvai konfiskavo
” visus numanus nuo 

sziu menesiu aJ/ęal?.
VOS

>

Ko 
sze- 

raszomas
< ' i

4 4

maszinukes ir t. t. Bausme uz 
toki prasižengimu yra 10,000 
doleriu ir penki metai in kalė
jimu.

Isz Amerikos!
600,000 pakeliu iszsiunsta 

kareiviams in Franci j a.
New York. —'■ 

pacztas aplaike isz visu daliu
Ameriko suvirszum 
visokiu pakeliu su 
del kareiviu Francuzijoj. 
szininkai paczto turi kožna pa
keli atidaryti ir peržiūrėt. Ka
reiviai aplaikys 
•prresz Kalėdas.

Czionaitinis j

600,000 
dovanoms 

Vi r

do va neli as

Pati
Visnerio, 42 metu, • isz

in

kai ir 495,609 vengrai.
ma, kad su kares pradžia aus- 

! tro — vengrus Amerikoj buvo 
jau 2,000,000. . Kiek isz juju 
yra Amerikos piliecziu niekas 
negali tikrai pasakyti.

Austrijoku yra sekaneziose 
vietose: Chicagoj 132,063; Clc- 
velande — 42,059, Detroite — 

Milwaukee — 11,533; 
New Yorke — 190,246; Newar- 
ke — 12,963, Philadelphijoj — 
19,860, Pittsburghe — 21,400, 
St. Louise — 11,171. New 
Yorke valstijoj austro vengru 
yra 245,004 gyventojai.

Gi vengrai dalinasi: Chicago 
—• 28,938, Clevelande — 31,503 
Detroit — 5,935, New Yorke “ 
76,627 ir t. t.
Piningus in ^Lietuva galima 

siunsti per American Ex
press kompanija.

Washington, D. C.— 
džįa pavelijo American 
press Company priiminėti, pini 

užimtas

14,160,

11,171.

Bosai

Motere nuėjo in kasyklas pa- 
gialbeti vyrui prie kasymo 

anglių.
Wilkes-Barre, Pa. — 

Petro
Hanoverio, nuėjo su vyru 
darba Auohinclose kasyklas ir 
pradėjo pripildinet anglimis 
ka josios“vyras iszszove. Mo
tore baigė karuka, kad sztai ne 
žine kokiu budu dažinojo bosai 
kad Vesneriene randasi kasyk- 
losia ir dirba su vyru,
iszaiszkino moterei jog tai prie 
szinasi tiesoms kasyklų ir turi 
darba palikti. Motere aiszki- 
no, buk vyras skundėsi jiai, 
jog negali surasti lęberio, todėl 
paaukavosi savo vyrui kaipo 
leberis, o jeigu atejs laikas, ka 
da moterys bus reikalingos 
prie tuju darbu, tai paaukaus 
save pajiegos del labo tėvynės.

Kiek Austro - Vengru gyvena 
Amerikoje?

Washington, D. C. — Pagal 
cenzūra 1910 m. Suv. Valstijo
je buvo 1,670,582 ateiviai isz 
Austro-Vengrijos. Isz to skai- 
cziniis 1,774,973 buvo austrijo-

M i N
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Mano-

džįa pavelijo
Val-
Ex-

Reiszkia ir 'f 
Pinigai eis per Ro- 

mine-

gus persiuntimui in 
Rosijos krasztus.
Lietuva.
terdama, Įlolandijoj ir
tos kompanijos valdininkai ne 
turi pamatu abejoti ,jog siun- 
cziami pinigai ne nueis tam, 
kuriam siuneziama.

Pinigai persiuntimui bus vie 
nok priimami tik prisilaikant 
sziu taisyklių:
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$125 visai szeimynai.) kas 30
dienu.

Siuntėjas turi prisiekti 
ant tam tikru dokumentu.

6. Pinigai siuntimui sumoka 
mi S. V doleriais.

Gavėjo rasytes bus atiduoda 
mos siuntėjui kaip tik jos ateis 
isz tu krasztu.

5.

♦

TRUMPI TELEGRAMAI,. 'V-

§ Berlinal — 
don. Sheerness, 
Chautham, Dover ir 
likos bombardavoti per vokisz- 
kus lekioto jus.

§ Toronto, Ontario. — Plie
no dirbtuvėje pakilo ugnis ku
ri sunaikino visa dirbtuvių ir 
kelis laivus. Bledes padaryta 
ant 250 tukstaneziu doleriu. .

§ New York. —Tukstanczei 
senu žmonių, moterų ir vaiku 
kurie pabėgo nuo barliariszku 
Turku ir pribuvo in Kaukazi-

Miestai Lon- 
Gravesend

Margate

1

je jieszkoti priglaudos, mirsz- 
ta isz bado.

§ Washington, D. C.— Pa
gal metini raparta padaryta 
per sekretori Redfield, tai ame 
rikoniszki geležinkelei kas me 
tas užmusza visokiu gyvuliu 
už 3 ir 4 miljonus dolerius. •.

§ Madryd, Iszpanije.— Po r 
tuglijoj pakilo, revoliucije kuri 
užsibaigė krūviniai.
tys Pals apėmė vadeles naujo 
rando.

Vok i e-

.

♦

NESITIKEJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

Da tokiu istorijų ne es-
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Amerikoniszkas Laivas Torpeduotas.
—S —4

73 laivoriai pražuvo su laivu kuri torpedavo vokiszkas
1 submarinas.

1 T D. C— Tris aficieriai ir 73 laivoriai pražuvo 
u “Jacob Jones” kuri voids?;- 

praeita ketvergo’ nakti pakraszcziuo
su artier ikon iszįįu torpediniu laiv
V mV 4 ‘ į r ■ * ' A 1' f '' • * l-» , ’i ‘ "' " ''' F*
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*, ‘A, r 1 - I’’*-** • 1 | į » - e, ■ 4 -l^r • '

kas submarmas torpedavo
ia Anglijos. Badai tik 37 laivoriai ir kapitonas laivo iszsigialSI 

bėjo, 
no..

Yra tai antras laivas kuris puolė auka vokiszko submari

Anglikai paėmė Hebroną, Palestinoi.
London.—Generolas Allenby, danesza buk jojo kareiviai už

eme miestą Hebroną, Palestinoi.
yra senoviszkas miestas, 20 myliu nuo Jeruzale- 

mo su 15,000 gyventojeis. Tenais badai randasi grabas Abraho- X V| ♦ , a
Karalius Dovydas gyveno czionais per

Hebronas

mo ir kitu pątriarku.
7 metus pirmutinio savo randijmo.

Vokiszkas laivas pataikė ant mynios ir nuskendo.
Copeiihaga.— Vokiszkas laivas “Botnia” užejas ant povan 

denines mynios prie salos Amagero, likos isznesztas in padan
ge^ su kuriuom visi nuskendo arba likos užmusztais 
“Botnia” :
ežius paskutiniam muszije ir perkriksztinias ant vokiszko lai
vo. •

Laivas 
prigulėjo prie Rosi jos, nes likos paimtas per vokie-

I

1. Reikia siunsti' asmenim, 
(ne draugijom.)

2. Gavėjas turi būti Rosijos 
arba sajungiecziu pilietis.

3. Tik tam galima siunsti k u 
ris neatbūtinai reikalauja pini 
gu pragyvenimui.

4. Galima siunsti nedaugiau 
$75 vienam asmeniui (nedau
giau $25 Jiepilnainecziui, o

•Fi)

i? L m

Siuncziu szirdinga padekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yra 4‘Tūkstantis, Naktų ir Vie
na.’/ 
miu girdėjas ir skaitės kokias
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir riakti. 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 neparsigabenan 
isz redakcijos “Saules.” Vė
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 

(tyti' o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa-
garba, Vincentas Malaiszka
Sparrows Point, M’d,

’* '* * M*. >
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F. W. BOCZKOW8KI, Editor.

Baisi eksplozije amunicijos ant 
laivo. 4,000 užinuszta.

———■»■■■■■ ■——

MM ♦ __

Tukstanczei sužeisti. Dvi miles namu 
sudege. Bledes isznesza ant milijonu.

-Z- 
Su

J ■f.

Halifax, Nova Scotia. — 
baisu trenksmu kokio didžiau- 
siosuarmotos nepadaro, pakilo 
ekspliozije amunicijos ant lai
vo Mont Blanc, kuris susidūrė 
su belgiszku laivu kuris gabe
na maista in Belgije. Arti pu 
se miesto Halifaxo 
griuvesiosia,
monthe kuris guli skersai pFfcJjai mane isz pradžių buk vokie

randasi
o mieste Dart-

J

daugeliuosia vietosią, 31 laiyo- 
riai pristovoje likos uŽmuszti, 
162 ypatos pražuvo. perzsugriu- 
vima pastoges Canadian Paci
fic geležkelio stoties, kčnia vi
si magazinai krautuvių sugriu 
vo, dvi mylės tavoriniu vago
nu .stovineziu arti miesto likos 
iszmetytos^po laukus, gyvento*

stovos teip-gi padaryta milži- 
niszkos bledes.

Skai tl is užniusztuju badai 
daeina lyg keturiu tusktaneziu 
ypatų kurios žuvo nuo sprogs- 
tanežiu szrapneliu ir kitokiu 
szuviu. Bledes ekspliozije pa
dare ant keliu milijonu dole
riu. Daugelis laivu pristovo- 
je apsiverto nuo ekspliozijos ir 
nuskendo, visi telegrafo ir tele 
fono dratai aplinkinėje 30 my
liu sutruko, aplinkinėje 40 my
liu namai sukrato o balsai eks
pliozijos buvo girdėtas suvir
szum už szimta myliu. Szim- 
tai pecziu nąpiuosia sugriuvo

• i * M 0 r »

nuo ko miestas pradėjo degti

bombardavotežiai pradėjo
miestą ir pasislėpė in skiepus.

Isz tos progos primename 
skaitytojams apie kitas baisės 
ekspliozijas ir nelaimes ne teip 
senei atsitiko kaip:

r
TRUMPI TELEGRAMAI.

§ Williamsport, Pa. — Jer
sey Shore ugnis sunaikino du 
blokus namu padarydama ble- 
des ant $550,000.

§ Santiago, Chili.- Laike po 
litikiszku sumiszimu La Paz, 
Bolivijoj, likos užinuszta &že- 
szioš ypatos o 28^sužeistos.

I

Badai caras pabėgo isz Sibiro. — Kerenskis ministeriu
- teisingystes.

Amerikoniszkas konsulis Tiflise pra-Washington, D. C.
nesza apie paskala; kuri pasklydo po visa Rosije, buk buvusis 
caras pabėgo isz Sibiro. Tosios žinios nepatvirtinta.

Petrograd.— Tuomlaikinis tarybos Komitetas laisvos SL 
beri jos, aprinko Aleksandra Kerenskį kaipo minister*! teisingys 
tęs ir neužilgio aprinks visus ministerus.

I

poncziavimu,” kaip paro

! 20 Amerikonu paimtųjų in nelaisvia per vokieczius pabėgo 
“suponeziave” savo prieszus.

Paryžius.— Jeigu Amerikonai negales ingalet vokiecziu su 
karabinu, ta ingales juosius su kumszcziomis, nes kožnas isi 
Amerikonų yra gerai apsipratęs su ‘ ‘ 
do sekantis atsitikimas:

Muszije prie Cambrai, 50 Amerikonu likos atkirstais nuo 
savo draugu ir paimtais in nelaisvia per vokieczius. Aficierius^ 
paskyrė 20 kareiviu idant Belaisvius nuvestu in užpakali ir pa
talpintu in nelaisvia abaze. Amerikonai matydami, jog juju^ 
prieszu randasi mažiau, susitarė pabėgti. Ant duoto žeųklo vi‘ 
si mėtėsi ant sargu ir su gerai užduotus “puneįius” in žandus, 
paguldė vokieczius, kurie mane buk ant juju

Amerikonai paėmė juju ginklus atvedė visus in savo aba- 
za kaipo nelaisvjus.
rikonu, jog su kumszcziomis ingalejo dvideszimts vokiecziu, pa 

Norints vokiecziai turi užtektinai, bulvių, imdami visus in nelaisvia.
Valdže su- —-----

Voldecziai ims in kariumenia vaikus nuo 16 ir 17 metu.
Amsterdam.

nuo 16 lyg 17 metu in kariumenia.
viu ant visu fruntu, tięjei vaikai bus szaukiami nuo Sausio me
nesio ateinanti meta. .

— Vokiecziai dabar priverstinai ims vaikus 
Isz priežasties stokos karei

-----------------

Pradėjo naudot bulves ant padirbimo isz juju amunicijos. 
Amsterdam.

bet gyventojai aplinkinėje labai mažas poreijes.
naudojo daugybia bulvių aiit iszdirbimo amunicijos, isz kuriu 
isztraukineja spiritą. Viena dirbtuve amunicijos Vestfalijoj 
sunaudoję du kart tiek bulvių kiek suy^gytu sįivirszum puse 
milijono žmonių.

Laivoriai submarine iszžudino vi^is savo aficierius. * 
x v • k • ' i i 1 • • r» • iParyžius.— Amerikoniszkas torpedinis francuziszkam pa? 

krasztije suome vokiszka subniarina naujausio sztamo ir pri
traukė jin in tula irancuziszka pristova. Tasai submarinas tu* 
rejo dvi szesziu coliu armotas ir daug torpedų. Vokiecziai isz- 
siunte taja submarina in pakraszczius Anglijos idant skaūdyti
tavori’nius laivus per du menesius. Pagal apsakymu paimtųjų 
vokieeziu in nelaisvia, tai juju maistas ir vanduo iszsibaige, lai
voriai pakele bunta, iszžudno visus aficierus ir iszkabipo balta 
karunelia ant ženklo phsidhvymo.
pritraukė in pristova. Laivoriai buvo pusnudgi ir taisei ižbade 
ja o keli isz juju draugu mirė nuo bado; •

. . į •
Prezidentas Wilsonas pasirasze ant iždavimo Hare Austrams.

Prezidentas patvirtino savo paraszu 
prieszais Austrije per Suvienytųjų Valstijų 

lį • 1 '

Washington, D. C 
ant ižduotos kares 
kongresą, 
vo soc

Amerikonai jin užtiko ir

Už kare balsavo 3650 prieszas tik 1 balsas ir tai bu -o---
socialistas isz NeW Yorko.

lįgjįjjį
ihr%j
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Amerikonai matydami, jog juju

punciius
‘■^d-Užiausios armo-

Francuzai negali atsistebėt narsumu Amo

Badai Vokiecziai paėmė vela 15,000 Italu in nelaisvia;
London.— Hinderburgas stengdamasis visom pajiegom siv 

muszti Italije priesz ateinanti pavasari, kada tai Amerikas ke
tina siunsti daug savo kareiviu in pagialba, vela badai užklupo 
ant Italijos prįe Conumos ir Melettos kalnu, paimdamas in ne
laisvia apie penkiolika tukstaneziu in nelaisvia su daug amuni
cijos ir ginklais. Prie Fiare ir Gomberto visi pulkai italiszku 
kareiviu pražuvo ne kaip phsiduoti in rankas vokiatziu.
sziai ėjo prie Melettos per 48 valandas be perstojimo. Vokie- 
eziai kuopina daugybia vaisko prie Isonzo, tikslu pormuszimo 
italiszkOs linijos. Prancūzai su Anglikais jau pribuvo in pa- 
vgiąlba Itahtms ir dalybaus ateiuaneziosia musziosia.

Vokiecziai paėmė kaina Sisemol su sztunnu ant bagnietu.

Vokiecziai trauke kareivius isz
L Rosijos..

Miv

Bolszevikai Vladyvostoke.

Petrograd.— Pagal Bolszeviku sutaiką, tai vokieczianis pa 
vėlino isztraukti kareivius isz rusiszko frunto ir siunezia juos 
prieszais allijentus. Isz pradžių Bolszevikai nenorėjo pavelint 
vokiecziams naudoti tuosius kareivius prieszais allijentus, bet 
vokiecziai perkalbėjo Bolszevikus ir ant savo pastate.

Badai.2,000 bolszevikiszko vaisko pribuvo in Vladyvostoka 
apimti tuja pristova ir Trans-Sibirska geležinkeli.
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Kas Girdei ’O’

kos izguitas

Isz

Sulyg
I )ieva dirbti

gvvas-r>.

ateivysta konia »

mbmarinai

mato.

s gimines.

o kad
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; nuo 4 lyg aJpksUuwiu bu

visai nepripažinsta tiktai 
< ga amei’ikoniszka doleri.

visai . ... ^.k-, 
me yra kare.

{ PREKE SU 
i NUSIUNTIMO

o* 
O

susimažino ir 
sustos

I

i

ameriko-

i
4,000 doleriu ineigos buvo 85, 
]•>?< ■ 

v<>

Nekurir amerikoniszki laik- < «
raszfžiN [ 
vysta isz

i 

w •
II II.

< - 
n
Xgas

k i 
staiga mirti, 
žai.
kai))
szauja

Prieszingai, užsinesza ant di 
‘lelios at e i vystės po karei. Lie
tinei ir Lenkai pribus pulkais, 
idant uždirbti piningu ant at
naujinimo sudegusiu sodybų.

. klausymo nekuriu
ar grivkas mėgsti ‘Nedeliomis 

. atsake
k u ne

nauju tiesu, 
tukstanezei 

kurie

f

196 aplaiko nuo mili;jo- 
penkių milijonu dole

juju ypatų, kurios aplai 
’* kydavo ant meto nuo 3,000 lyg 

W X 1 I • • • <1

Daugybių rusiszku kareiviu 
sugryžta isz kariszku lauku ka 

• da įlagirdo bulę Kareuskis li- 
isz Petrogrado^

Isz 11,000 kareiviu kude rado
si kazjirmesia Chodynce tik 
560 pasiliko ant franto.
Clnupovniku jiabego 2640 ka
rtu v hi. , .

....... "K.. .. Į"1 1 iw«yi...T"
v * • ‘ <

Kardinolas Gibbonsas ant UŽ 
motorėliu.

selianeziai: Jokiu grie- 
yrav tlel moteres- mėgsti 

szventadieniai-s nes tuom pa
ežiu kartu lupos gali garbini 

o rankos gali
Sziandivn adata yra galinges
ne už kardu, nes kardas naiki
na žmoniszkas gyvastes o ada- 
ladžgialbsti gyvaste. Jeigu tu
rite sunu broli, tęva ar pąžijis- 
1 a ma kari ūme ne je,v nes iga i lėk i- 
te mėgsti koki naudinga daig
ia del užlaikymo jojo 
ties nuo szalczo.l’

vAį Įiranaszauje, buk utei- 
Europiniu sklypu in 

Amerika užsibaigė. 'Paji savu 
lns))ejiina imu isz suraszu, ku
rie parodo, jog 
visai nustojo.

Tieje suraszateparodo, buk 
Liepos menesi je pribuvo iii 
Amerika 9367 ateiviu, o iszke- 
liavo isz Ame riko 8594.

Žinoma, jog ateivysta dabai 
visai susimažino ir neužilgio 

o priežastis ta- 
Žmonis ne nori 

plaukti per mares, kur vokisz- 
grasina jiems 
Laivu yra mu- 

Bet ateivysta nenustos, •F f
tieje inspetojai praną-

Jeigu kongresas Su v. Valsti
jų nepadarys nauju tiesu, tai 
pribus in czionais 
vokiecziu ir austrijoku. 
isz naujo darys visokius erge
lius ir nesupratimus Amerike.

AiŲerike yra vietos užtekti
nai del kokios 
milijonu 
Amerikas

penkių szimtu 
gyventojų,
yra laisvu sklypu, 

todėl ne butu tinkama uždary- 
. lieti duris del ateiviu, ba tai 

prieszintusi laisvei szio sklypo. 
.Bet privalo uždrausti prbuvi- 

; ma vokieczu, kurie szio'sklypo 
galiu

Lyg sziam laikui 
niszka drauguve Raudono K^J' 
žiaus iždave $27,885,816. Isz to 
i szsi tinsta 

į 240, k u j- 1 
sius kenUjimas, 
iszsiunsto $500,000;

'$720,000;

t

in Francijja $20,601, 
vieszpatauje Jjdžiau- 

In l>Cnkije 
Belgėje 

.Yflgjije $1,0.66^0; 
ftįi.iu.$L,305,4į0; Italije $2X4, 
1)00; Eumunije $1,518,398; Ser- 

^bi.ię 493.,203; Aunenj.ja ir Shy- 
eia $I.SOO.OOO; kitur 113,012. k
M
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tanczfy buvo 150,551;
T

puse lW milijono buvo 2,258.

nuo 10 
15/tukstancziu buvo 45,305

Kaip rodos, Jai Bolszeviku 
apgsz- 

Naujos bolszeVi- 
kis/kos tiesos praszalina jszliu- 
bUs duotus per bažnyczia, pri
pažindami tik civiliszka szliu- 
ba, mergvaikei pripažyti už le- 
galiszkus su tuom paeziom tie
soms ka ir vaikai gimus isz tik 
vu levu; persiskyrimai gauna
mi be jokios kliut.es o lavonus 
gaįima laidoti bile kur (kai)) 
sziuiis) be paszVentijniino ir jo
kiu pamakĮu. — Ten tai tikras 
socialistu rojus!

vtdd^e perdirbs JJosjje 
tyn /kojom. <!>

* I 
valdžios 

statistikos pasirodo, 
Rugsėjo menesi viso atkeliavo
in Suvienytas Valstijas 9,228 
žn.ion(‘S 
vi u.

paskelbtos
kad pęr

12 lietu-, tarpe^kuriu
Per ta pati laika iszkelia 

vo 7,227 žmones tarpe kuriu ne 
buvo nei vieno lietuvio. Dan

tingi u ir
Paskui juos se-

g ia usia i a t kel i avo 
skandinavu.
ka japonai ir negrai.

Ta isz-

Rosijos buvusis caras Mika
lojus dabar iszsiunstas in To- 
bolska “ant poselenijos” nese- 
nei patalpino savo iszpažinti 
rusu laikraszcziuose.
pažintis apėjo ir daugeli mig
li szk u laikraszcziu.

Isz tos 
vienas, 
gus, Lv>»» 
kai bevalis, bespekis. 
vo tiktai žaislu reakcionierisz- 
ku miiiisteriu ir ypacz savo gi
miniu, kurie su juomi dare, ka • onorėjo.

Szeimvniniame v 

ras labai mylbjes 
emiene, kuri anot jo, yra gera 
moteris, 
inai Uiodoru.
<*rienes buk neturi jokio pa- 

Rasputinas niekad ne
buvęs priartintas prie sžeimy- 
nos. Tai vis prieszu iszmislai.

Judomu ir tas, kad caras jau 
pirmiau norejes atsisakyti nuo 
sosto, bet prie to nedaleido jo

O antra, abejojęs^ 
j(< 

kad dėlto nekiltu 
Per visa vieszpata- 

vimo laika jis tik galėdavęs nu 
spėti, kas Rusijoje dedasi

i szpa ž in t ies a i szk 11 
kad caras kaipo žmo- 

nera bloga tik jis visisz-
Jis bu-

gyvenime ca 
savo paezia.

Tie visoki užsipuoli- 
M i liuko vu ant

kad sostas netektu kuriam 
giminei ar 
suirutes.

•SAULES’ KALENDORIUS 
ANT 1918 METO

kąlepdorip užbaigomJ a u 
spaudinti net W18 metu jr isz- 
siuntinesim mmžjigio del visu 
musu geru skaitytoju — vi
siems kurie pilnai atsilygini.a 

rriejei, kurie 
meldžiame 

idant prisiunsju užmokesti tup 
jaus,’ jeigu 
len|dorįu.

Kalendoriaus intalpa ant at- 
eįnanezio metp yra sekanti:

1—*-. Kalendorinei užraszai

už prenumerata. 1 
du yra sk.olingių

geiįlže aplaikyti ka

Kalendorinei X .
ant 1918 nręto.

2 — Kętari ineto laikaį.
3 — Apie metus ir j u dalis.
4 — K,ros.
5^— Perkeleinos szventes.
6— Užtemimai ant 1918 me

to.
7 — Amerikoniszkos 

tęs. ‘
• i ). ’ * - t ' 11 4 t,

8— Pasninkai 1918 mete.
9— Menesei su szventuju 

vardais, atmainos oro ir peiv

I .

szven-

I

PftlSIPJtPA.IR KITI A

<

h gi 
teisybe nuo jo visuomet b.uvp. 
slepiama.

Jis apraszineja kaip jis labai 
kunk ind.av.osi, ypacz kaip 
daug prisiėjo perneszti sunku-, 
mu jo žmonai, carienei. 
saldaus ju gyvenimo butu 
raszo Vienybe.

Ne

I

MIBftTĄl.

Waterbury atsiliepe
\ * !:i

gi w ») yzv b1 •>.tv 'f»•*** * * * •

l.
•:Tti 7 tf .» .«

y

Prezidentas WjJsopas

Taryba

tomis 
dienomis oficialiszkai pripaži
no Lenku Tautiszka
kur randasi Paryžiuje^ ir apie
tai danesze amerikoniszkui re
prezentantui tosios tapybos Ig
nacui Pąderevskiiii- Preziden 
tas Wilsonas nusiuntė tejagrą- 
ma ambasadoriuj iii Paryžių 
.apie ofieiali^ka pripažinimą.

7 T * - * • - *

įmones blaivininkai pinigu
i. i» r * • i ’ J 1 ,• • < i \ J ■ 'j t • *',

nęprageria, ta;i ir dovanu už 
tenka ne fik sau, ate ir Lietu - 
yaj. Tuip^ Pilnųjų Blaivini n- 
ku J kUjOpa epip ir sumėtė Ka-

Tbljh Pilnųjų Blaiviu in-

ledu fondan $906, o kaip tik 
tįe pinigai BrookJyna pasiekė, 
tai Paksztas su Kaupu ir prily 
gino juos prie $1-0.00, lygiai be 
kaupo. Tai ir pasidarė $10.00. 
’J.’ikiinbs, kad Waterbury, taip 
‘ ‘ slaunas ’ ’ miestas, ant, deszim 

pradės

4»

kės vi stiek nesustos ir 
kada nors szimtukus skaityti.
Ir gerai padarytu....

Worcesteris ir Bostonas
•V :;*k’C<? - •'/? !

transzejas kasa.

Net dulkes rūksta. Nežada 
vieps apfrani piisiduotį. 
Worcesterio jokiu žinių ne
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Naujausios amerikoniszkos 
lekiamosios maszinos.
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laike Amerikas 
Franci ja daugy bi a 

naujausio sztamo lekiamu j u 
maszipu supliekt vokiecziu 
Pavidalai, perstato 
padirbtas maszinas. 
-------- —- ------- )  H------------------------- ■
6) Agotą Nevuliene
7) Ona Gudienieiie
8) Agn. Simnis^kiute
9) ’Paih. Staskeyi ■ ‘ '
10) Br. MatulevĮcziule
1.1) Rože Baksziene

Isz 
gan 

ąame, nes Virsziausis sztąbąs 
jokią paslapcziu isz ten neisz- 
duoda, o ir szpipu ten nesirąn- 

Tui ir Worcester žinutei I ■' ■ . •
pasprukti yra daug sunkįau. 
kaip, kupranugariui per adatos 
skyliute išklysti.
cesteriecziai pradeda spaudyti 
isz sunkiausiu armptu, tai tik 
tada “svietas” pradedą kulbe 
t i, kad “ Worcester js eina.” 
Tai matyti, kad Worcestefis 
turi savo Hindenburga. O ta
sai vpkiecziu.taktikos prjsįlai-

> (

mainos menulio ir slaptingoms 
myslemis su paveikslais.

10 — Prakalba in inusu skai 
ty tojus.

.11 — 
szas.

12— Svarbiausi atsitikimai 
szioje karėje ir diena j uju atsi
tikimu.

13— Pasaulės kares.
14— Kariszki iszsitarimai 

Amerjke.
15— Akyvi randnyi^ki su-

apie viską. 1 Bet-gi man teko sužinot
- Tol urnas amerikonisz-

da.

t
Svielines kares sura-

I

tada “svietas 
kad “

iszsitarinuii

oro ant
I

europiniu

raszai
16-

ku miestu isz New Yorko.
17 — Velykos del kožno me

to nuo 1801 lyg 2000.
18 — Perspėjimai 

kožno meto.
19— Tolumas

miestu isz New Yorko.
M

20- - Skirtumas laiko.
21 —- Skaitlius gyventoju.
23— Nauji Alėtai, (eiles).

Kvailys, Numirėlis ir 
, arba moteres iszmin-

tingesnes itž vyrus. Istoriją 
su paveikslais.

25— Kalėdos Amerikonisz-

24 —
Velnias

ko Valkatos. — J stori je.
26 — Keturios Dalis Meto.—

Eiles.
27 — In ka nekurie žmonis

tyki.
28 — Kaip nekurie Lietuvei 

Amerike praleidže .Szvente Už
gimimo Jėzaus. — Istorijeie.

‘29—Alysles. •
30 — Kaip turi pasielgti na- 

;irije, ant ulyczios, susirinldmuo 
šia, ir t. t.

31 — Žolių 
viszkai ir .apglis^kąj

— Tavo giliukniągos diė-

vardai -

naujausias

Kaip Wbr-

5.00 
5.00 
5.00 
5.1)0 
5.00 
1.00

Viso labo $71.00 
greitasis 

traukinys atnesze isz Washing
Pasitaikė, kad

< )• 
r

at-

Į, * .%, Į

k.o: užpulti staiga ir smarkiai, 
nors

ir 
’kad $ipsi- 

artileris

---------

viena paslaptį ,kuria ežia 
paskelbiu “svietui 
saugotu.

J
O tai sztai: artileris 

tas Pranas ^ataveckas szaus 
isz 20-ties centimetru armotos, 
kurios tik vienas szuvis atsiei
na $20.00 ir daugiau.
viskas. Daugiau nieko isz ten 
ir nesužinojau. t

Ot, Bostonas, tai kas kita. 
Jam vadovauja smarkus JoJT-

/ r i

Tai ir

tono Brooklynan Lietuvos
Sutinku jin 

Lapkrtcžio 30 diena. Tiesiava 
rankas sveikintis, o jo czekis ir 
ajsidure tarp jo ir mano 
ranku. Ant to czekio radau pa- 
raszyta $10.00. Tai buvo Lie- 
tuviszkas “Liberty Bond’’,.

stovą Dr. Bielski.

5) J. Kirdeikiene
6) O. Majauskiene
7) M. Jankaite
8) A. Miluszauskiem*
9) A. Kruszinskiene
.10) P. Navickiute
11) P. Arcikauskiute
12) K. Lazauckjene
13) M. Plausziniute
14) V. Aliszuuskieue

Po 50c. aukavo: M. Cžeszna- 
vieziute, A. Navickiute, Al. Pet

1.00 
.1.00

sziinline (100). 
reikia*! I

Vyrai, taip ir
O ko ežia lankti? Ir į 'į

1.00 kiti skyriai 21 pavyzdi turėtu
,1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
J .00 
1.00

tar])

Brooklynas bando atsigauti.

sekti. ,
Waterbury vėl sukrutėjo. 
Apie Vycziu smarkuma 

nereikia ir : 
tys pasiaiszkina. 
ežiu 7 kuopa isz 
eme ir sudėjo $18.25. 
butu lygiau, 
Kaupu ir vėl aptasze ir padu 
re lygiai $20.00, be kaupo.

Tai per sau vaite Kalėdų do 
vanu suplaukė $270.00.
prie to nieko neturiu bepridui - 
ti, vien dideli aeziu visiems ge- 

mjungos 24 kuo. i-aszirdžiams pasakyti ir papra

ežia 
liszkinti, nes jie pa 

Sztai V v- 
\yaterbury- 

. 0 kad
tai Paksztas

4

rukiute, 1). Striuogiene, O. Dai 
O. Szi m kaus kieno.

s u

I y džiute,
Dar pridėjo isz savo kuopos iž 
do ir nulipdė lygiai $25.00.

Bet vis tiek, tai dar ne vis
kas. Moterų Sa 
pa tik isz netycziu užklupta su 
dėjo $25.00 ’ "O'kh dat aukos, 

Tik “svie- 
kad ji 

s

Tai
t

Gruodžio 2 d., Central Brook 
rl\ F ?«>■**<

rius ir nedideliam būreliui žino 
ui u pasakojo
Lietuvos Respublikos. 
daug žmonių dirba

lyne atsilankė...‘ į...,
B sekreto-

1 ♦ I » I I

szyti tu. kurie dar neaukavo, 
kad prisidėt u‘ priir ankaxmsiu 
kompanijos.

a

tai sunku inspeti.
tas” pradeda kalbėti,
pralenks visas moterų kuopa

Didis

1
I
IDividendus

site Lietuvos Respublikoje, kai 
jau bus isz

saue>

re‘a’s, kurs palengvel eina, bet 
niekad nesustoja. I 
bent mylia Lietuvos 
pyieszui isz po kojų iszpleszia 
ir prie Vilniaus prikergia. Be
ne smarkiausia Bostono gvar
dija — turi Vycziu ,17 k.uopa su 
savo kapitonu Bendoraieziu. 
Žinios mano ausi pasiekia, kad 
Bostonas galybes amunijos ga 
mina it apie Naujus Metus pra 
dės ^enerali szturmu. Tai))

Kasdien 
; žemes

žmoniųv<cv 
dirbtuvėse.
ta, 
pinigai.
nu ežia nedaug sudėjo.

ir draugijas.
patrijotizinas.

į pirmas prezidentas 
24 kuopos rinktas.

Philadelphia užtylėjo.

1 Pirmiau paskelbta 
Per sav. inplauke

I

850.00
270.00 ,y

$1.120.00 
krauti

Tai ir pasidarė 
Skubinkim 

tūkstanti!

Czia nesenei veikia smarkus 
Ta ui os .Fondo' sky ri us No. 21. 
Kaip tik jis užgirdo: 
reiszkia Kalėdų dovanos Lietu 

ir paklojo visa 
■ • ■■ 1 ■" .1

i

antra
ka tai$10.00

5.00
5.00
5.Q0
2.0b

Kazys Paūžtas.
Tautos Kondo Sekretorius.vai, tai terkszt

T^enerali szturmu. 
bent kariszkieji koresponden
tai spėja. Laikykitės, vyrai!

Kariszkuose rateliuose buvo 
pradėtu nugąstauti dęl Chica- 

Visi mane, kad 
lietu- Chicaga ims rusu taktikos pa

vyzdi; .trenks ginklus iu žeme 
ir daAU bėgti, kiek kojos nesza. 
Bet herejkalo migastauta.

■j 

paežio .cen- 
nepasidttoti,.

i

■ f

gos likimo.

09
uos.

.33 — Žmoguli SkaidiziM
4— Saule geriausia vedin-

apie insteigima 
Czia 

cukraus 
Kaip cukrus tirps

taip ežia tirpsta ir lietuviu 
Tai ir Kalediudova- 

Bet ir 
czja atsirado gudresniu, kurie
nenusigando ir davė Sztai jie: 
1.) Kun. A. Rodis
2) Stasys Rakuskas
3) J uozas An ūma vi ežius
4) Vycziu 49 kuopa
5) Jonas Sabaliauskas

Po $1.00 aukavo: J. Szližis, 
A. Mackeviczius, D. Zabelskis 
ir P. Puodžiūnas.

• 50c.: A. (ladeikis, J. Zająn- 
Klenu Pižonute, Bar- 

Juzefą Vi- 
Kk-

: t *

X

«

*>
t)

toji.
o r.OO —-

nulyje,
,36 — Ka

Garsiausios gatves pm
/

visu rusu žmones

Kalėdų Dieduką,”
Kata! iogas naujausiu

Naudokite
Gausite (langiaus užgauedinimo isz gorezio, geresne 

szveša isz kožnos lampos ir daugiaus szilumos isz pecziu- 
ko. Visas negrynumas kas buna priežastis dūmo, smarves 
iv apdegusio knato yra iszimtas isz aliegaus o visas geru
mas jame paliktas. » * • •

Apricz szilumos ir szviesumo, KAYOLIGHT ALIEJUS 
yra teipgi tinkamas del kitokiu naudojimu; kaip tai, iszva 
Įima maudyklų ir langu, szveitiinas rakandu j r t. L

Kada1 reikalausite kerosinos raskite sztora ant kurio 
pąžinietas szitokis paraszas:

“ATLANTIC BAIOLIGHT OIL FOK SALE MEKE”
R ii r N . k * ♦*'*.. I* r

Tada klauskite po vardu .Pardavėjas nei cento branginus 
ne ims, negu už inenke^ni, bevardinį gatunka.

THE ATLANTIC REFINING COMPANY
Philadelphia and Pittsburg

PERFECTION
įį Bedumini Aliejini Pecziukai t

.*»
Aka us kas, 

boia (luszcziuke, 
dremskiute ir Brook! yno 
sai.

Viso Kalėdiniu dovanu sude 
jo $34.00.

i
■K

J;herejkalo
Ibuesz mane guli praneszimm 
kur sakomą, buk 
Iro sztabas nutarė
tJk yi^a neJnnne,, kad pietinėje 
ir kaip -kuriose kitose armijos 
dalyse privisę nemenkai imtyir 

‘Jeigu pa
vyks bolszevj’kus iššluoti, tai. 

sC)iįeagos situacija b,us iszgel- 
beta. Velijam kogeriau4o pa, 
si sekimo.

ku4u bolszevįku.

Bet dar ne viskas !
Nuo senu laiku L. R. K. Mo

terų Sąjungos 24 kuopos patri- 
jotizmas Tautos Fondui < žino
mus, JAu’P.ai Kalėdų fondan 24 
kuępa .sudėjo net $40.00 O da 
bar taip atsitiko: kada Kalėdų 
londan tik .$25 prie 1,000 tetm 
ko ir jta pąslapti įszgavo 
,kuopos pirmininke,
Bendaravįcziepę,, taip ir neisz- 
kepte ir .pranesze savo kuopos 
kad. ir neskaitlingam susi rinki * »*

Tai kuopos nares ant
.žut-byt pasiryžo pribaigti ta 
pirma tūkstanti ir pribaigė. Jr

3

. 4>ib-a
r 

#. ♦ i
I . r

valgo.
37 — Kraujo kaištis.
38 — Kaip kito$ tautos vudi-i 

na u
39 —

fluiygn-
40— Apgar^ininw.
41 — Baugeli paveiksiu įs# 

t^ryrns knres. .
42—'Pylėto prie kalendo

riaus duodame 4eip~gi sienim 
L įt’. kjszepini kaleudoreli.
j Matote myjemi stoityjojai,

i ■K t
24 

poni O.
Bedumiiii Aliejini Pecziukai. L3-

V Niekad nerūksta ir neisz-Kew £rįtain, <5pnn.
J^ipkriczJo 2 9d,, T. F. seki 

,torais pakliuvo in.Nexv Britain 
•tik iuę Kal.edu dovanu rinktif 
bet Aipje sp&uda pasakoti . Kad 
ir zĄiiiomu buvo t,ik $0, bet dole^

a?

/

duoda smarves. Klauskite
i *

KABALAS ;
ĄBBA ' į

ATIDENGIMAS PASLAPČIŲ i
ATEITIES

su PAGIALBA KAZIRU J

25c.
W. D. aoCZKOWSW-QQ., 

J MASAMOY CITY, PENN’A.
tnio 5 lyg 10 tuks- 1

Amerike t ui’ime 206 žinoma 
^urie aplaiko niilijonmes iiiej- 

- 10 isz j uju aplaiko ^int 
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I Stebėjosi ji
1 teip szviesi ir
■ stebėjosi isz

kad diena buvo 
kad šaule szilde: 

linksmu veidu 
praeinaneziu, kurie vien su kl- 

X 1 
/ne dmmos neprasze;

s, 

„J K

■^mekucziavo ir nesiskundė, 
stebėjosi, 

kad lauke tetj) liuosa, teip rui
minga, teip skaidru, kad jisai 
neužuosdauis tvanko muiluoto 
vandens,; galėjo tyru kvėpuoti 
oru, kiul galėjo krutėti, nejaus 
(lams ant saves akiu nelaimiu-

/

Jis tarytum ingavo jfVuputi 
atsiminė, kad 

jiesz

. |gos paczios bei alkanu vaiku

Anglikas suomius du vokie- 
czius veda juosius iit nelaisvia. 
Ant paveikslo matome tik vie
na, bet kur riindasi kitas. Su 
raškyto jin!

Biedni Žmones

Motinėlė! — susznabžde- 
jo sergantis kudykis lovoj, — 
motinėlė, tai mes ir sziandien 
nieko valgyt neturėsim?

Isztares tuos žodžius 
szas kudykis žiurėjo iii 
nelaimingos motinos. .. - - . -

*

< •

varg- 
veida

Tas žiūrėjimas kudyltio per
varo szirdi motinos. Ji nukrei
pė savo akis in kita kampa. 
Ten paregėjo pageltonavusi isz 
blyszkusi veidą, kito kudykio, 
kuris ggalvuke pakeles teip-gi 
žiurėjo in jia. Pažvelgė in du
ris: ten stovėjo dar trys vaikai 
ir akimis, j?raszaneziomis duo
nos, temyjo in jos veidą.
galo ten prie pecziaus stovėjo 
jos vyras su indubusiomis aki
mis bei pilnu nusiminimo ir ru 
pesezio veidu.

Po apsižvalgimui kambaryj, 
nusiminusia szirdi jos apėmė 

Urnai nudžiūvo 
aszaros aait.jos veido ir nelai- 

ko- 
vaikus

pasiryžimas.

5

Ant

energijos; jis 
jam reikia kur nors eiti 
kot darbo ir praszyt duonos.

kaip jis

— As'z lentų nevagiu, —. at 
šake Jokūbas. .

—“ Teip, 
mes 
ne vagi tuntai tavo brolis va
gia ! 
ja!

Biedžius parkele.
-— Nežinau, ko jus norit nuo 

manos biedno žmogaus?...
— Szalyn isz ežia! - 

sargas dar garsiau 
bes ji už pecziu smarkiai 
me ji kelio link.

Dabar tik pajautė Jokūbas, 
kad koja jam labai skaudėjo, . • A
kad galva jo vos netrūksta ir 

Jis norėjo 
norėjo kur

teip
viens kita gana gerai! Jei

pažinotame

’!Szalyn isz czia, kaiiali-

užrėkė 
ir pagrie

btu-

liežuvis sudžiu ves. 
valgyt, gerti, jis 
nors atsilsėti, bet del jo niekur 
vietos nebuvo.

Ant kampo tuszezios, ueisz» 
grystos ulyczios pamate jis rau

miegojo, donplauki ubagu, in senas ka-

Ne darbo, ne duonos jis nie
kur negavo...

Kaip jis ten nuėjo, 
užmigo ir kaip ilgai
jis niekaip negalėjo atmint. Ga 
na to, kad jis pabudo netoli 
Vistules krimto. Jis jautėsi nu 
slobes ir pailsės, bet ramesnis 
kaip visada.

J is gulėjo ant meszlyno sy 
kiu su kiaulėmis, visztomis ir 
vienu parszu, kuris ramiai sau 
voliojosi po meszlyna, 
kai ant jo n’atbodams.
• Jis patemyjo

‘‘Sveika Ma

visisz-
i 

sena kepure,
kuri netoli nuo jo antroje pusei 
meszlyno gulėjo.
butu jia pakeles ir vienam savo 
vaikui parneszes, 
nei nepasikrutino

Atokume keletos 
nužvelgė jis du vaikiuku kuri 
rodės viens kito nepažinoję. 
Mažesnis \isz ju mete akmenu- 

vandeni, didesuis-gi

Kitados jis

bet dabar jis

žingsniu

rija.”

gausi!
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no. Jis grėitėi pasitko ih ta gat
ir insnlnkb pfo vartuš in sa

vo kiemą.
Czia sulaikė ji kubilius.
—- Neikit namon: jusu vai 

kas kasžin kur dingo, JtvL-Jo- 
i>‘$ejo jieszkot,

ve

livli'1’'
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kus in
nuoszalyj ^tovedains žiurėjo ir.
rodės, mislino kaip su juom ar- 
cziaus susipažinti. ^Meisteriui 
Jokūbui tuodu vaikinai labai 

Jis
in juos praszneketi, tik pirmo stebėjo ubagas, 
žodžio negalėjo atrast.
tylėjo jis ir. temyjo,

— Klausyk!:
ok didesnis vaikinas, 4-

patiko. norėjo net meiliai

reiviszkas drapanas pasiredžin 
si. Ubagas sėdėjo ant žemes ir 
laikydamas ka ten toki ant ke 
liu, vartė.

Szmotas duonos, — mur
mėjo jis sau, už duszia Povylo 
ir Agotos viena 

I

Reiktu atkalbet du... 
už sausa duonos szmoteli —du! 
Ne, broleli, viena tik 
Trys raugyti agurkai: kad su
teiktu Dievas lietaus. Ha, gali 
but, kad jis ir suteiks! ? Szesz- 
tokas —už duszias visu griesz- 
nuju. Teve musu, kurs esi 
danguose, szveskis....

Jokūbas prisiartino.
— Geras pone, susimylekie 

ant biedno seno kareivio! — 
pradėjo ubagas, 
pripratimo, nei 
gauti.

Jokūbas sustojo.
— Oi, oi, prieteliau, asz grei 

cziau nuo jusu galiu praszyt.
— Jus nuo manes? — nusi-

kurs

(langiaus isz 
tikedanls ka

Už tat
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Jau iszejo isz spaudos, Puikus Abrozas
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Bet ir Martynas nesikrutino, 
jis tik žiurėjo per plyszi duriu 
in tamsu kambarį-.

Moteriszkė negalėjo
kubiene
kihdama kitus namie. 

e **

Jokūbas nieko neatsake, tik
užlipo drabynais augsztyn ant mu atidarė duris, 
cziukuro, kur buvo iszkabin- 
tos Virvės del džiovinimo skal-

Kampe liiivo biskis
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supras

ti ju abejones ir su nekantru- 
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ir apkvaitęs, pasirėmė .lls

bildu. »
sziaudu, kur Jokūbas paprasti 
nai gulėdavo. Stenėdamas, pai.1 
sės
ant vieno rasto if pradėjo per 
maž langeli spjaudyt kieman. 
Neilgai jis spjaudė, nes pasiro
dė ant kiemo mažas 
dailiai pasirodęs 
gysteje nioteres.

’ — Meister Martin

poną
vikrus ir 

s drau-

užklau

— Ponedie šusimylekb. v— 
suriko ji staigu — O -gi ka tu 
czia dabar padarini, Jokūbe!

Pasidarė triukszmas ir Sumi 
szimas; netrukus kiemas ir dra 
bynai buvo perpildyta žingei
džiais, kurie vieni reke, kit'i’dy 
vyjosi, treti apgailestavo.

Kąda geri žmones gailėjosi 
jo ir aimanavo galinus tikrino, 
kad vis-gi butu atsiradęs žmo
gus, kuris priepuolyje butu ji 
pagelbejes, tuo tarpu nelaimiu 
gaš Jokūbas kabojo pasikoręs 
ant balkio. Galva jo buvo nu- 

Ant veido jaji nebu
vo matyt skausmu, baimes ir 

yvenimo kankiniu, bet tyli ir 
gėradejingos

svirus.
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jis turi man už
kuri iszdauže,

se motore, — kur pasislėpė Jo
kūbas ?

—- E, jums kam reikia?
-- Kam?!

mokėt už įauga,
— atsake ponas

- - Ai-ai ir jus nėsisarmati- 
nat? — tarė kubilus moterei.

Jus parodėt tam ponui kelia 
pas vargsza Jokūbą?

.n g
sa! paaiszkino ponas.

— Na, jūs, asz mistinu

E k a 
tai daro:
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Oi skauda man- szinlis
Atminus teyyne, 
Nes tenai virtus 
Jau kita gadyne.

GKažumas sunaikytas, 
Jaunimas iszvaikvtas. 
Pražuvo tevelei 
Ir gimtines namolei.

Apkasus iszraižyta, 
Kanuolems iszdraskyta.
Viskas sugriauta, 
Ugnimi sudeginta.

Laukai neužsėti
Buda reik kentėti,
O szalcziui atėjus 
Kur reik pasidėti.

Vargsta mus Ievyne, 
Nes; nuo Dievo lemta.
Vargui pasibaigus
Vėl tenai bus szventa.

Dangus prasiszvies, 
Viskas sužydės, 
Saule vėl praszvis;

Bet gelbėk muH In pikta

stikleli szhapso parduotume’t 
ir savo tikra tęva? — tarė ku
bilius su panieka moterei.

— Ka czia jus teip daug ka 
, gėrikus parodykite man 

kur jis gyvena, nes asz laiko 
neturiu.

Sugėdyta moteriszke tylėjo 
ir žiurėjo augsztyn in stogini 
langeli,, kur ji patemyjo isz- 
blyszkusi Jokūbo veidli.

— Na-gi, kur jis gyvena?
Tuo tarpu’ Jokūbo rankos pa 

sikele augszėziau jo galvos.
— E, atstokit nuo manes!
Urnai galva stoginiame lan- 

gelije sukrutėjo, per veidą 
meszlungiszki drebuliai perbė
go.

— Szalyn isz czia! — 
ko kubilius ant atėjimu, 
tarpa veidas Jokūbo pamėly
navo. f

Toj valandoj ant kiemo pa
sirodė senas Leizeris Skovro- 
uekas. Jis užmokėjo rekaujan- 
czianvmažam poneliui ir liėpe 
prasi sza lint.

— Dievs jums užmokės, po- 
, — tarė kubilius da- 

lipstėdanias kepures. —Ka tie 
vargszai žmonelei turi nuken- 
tet tai ir tryvot negalima. Da- 
4 j . j(/ ‘ * it v 1 y * ti

bar vėl kasžin kur ju mažoji 
mergiuke dingo .

— Kudykis atsiras ir vis
kas dar bus gerai, — atsake po 
nas Leizeris

bate %

f

t

“TEVE MUSU” ir

Szitas Puikus Abrozas ka tik buvo padirbtas, ir 
yra vienas isz Puikiausiu Abrozu kuris da z likos kada 
iszleistas. Didumas Abrozo yra 22 x 35 coliu. Puikiai 
padirbtas visokiuose koloruose, ant popieros kuri isz- 
rodo kaip Audekline.

Abrozas perstato Poterius
privalo rastis kiekvieno Kataliko namuose.

Galima teipgi gauti su Lėnkiszkais ir Rusiszkais 
paraszais. . , • <• .

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus is^pildykite žeminus padėta Blanka, iszkirp- 
kite ir prisiūkite mums drauge su $1.50 o Abrozas bus 
jumis tuojaus iszsiustas. . ■

— Jus, asz žinau, sziandien 
jau valget, bet asz da nieko!

— IsztikrO ? nieko da neva! 
\na ve! o-gi valgyk! kas-

užgina ? — atsake jam ubagas 
ęreit pradėjo kraus-

!

unup
giai ?r>

ruseziai ir g
tyt almužnas in maiszeli.

— Kad asz neturiu ka vai

su szi U
In ia

j j.
j

I .PREKE $1.50 su nusiuntimu.Vargszus suramins.
Musu tevyne|jė
Bus nauja gadyne
Visi jia mylės
Ir garbe atiduos.

Europos galiūnai
Visi atskalūnai
Vėl priesz jia drebes
Draugauti uores.

gyt!...
. — O-gi eik dirbti ir 
dirbsi Sau!
ubagai vis tokie

Pati pradėjo

irdi. seni! darvk kokiu 
esi galva 

Asz jau dieko ežia no-

i
— Todėl,

UZS1

minga moteriszke maste, 
kili bud u gelbėti savo 
nuo bado.

-- Klausyk, seni! — pratajc 
ji ir uždėjo savo sunkia, dar 
szlapia/ranka ant jo peties: - - 
daryk ka nors, nes 
valgyt!

Vyras tylėjo, 
ji kratyt.

Ar g
nors rodą, mes jug 
namu! 
iszmanau. Eik miestan, megyk 
gauti darba, arba* ubagauk; 
man vis viena, kad tik vaikai 
turėtu ka valgyt! 
galiu ilginus dalaikyti!

Senis vis dar tylejo jr užsi- 
mislines žiurėjo žemyn; mote
riszke pasirėmė dar labinus 
ant jo ir pamaži sznabždejo:

— Eik, sakau tau! Nors ir 
su tnszeziomis rankomis sugry 
szi, bet vis-gi eik — nors man 
isz akiu prasiszalink!

Nelaimingas atsipeikėjo; bet 
ar jis ka nors suprato ? Sunku 

tas, kad jis

darba.
r.

Asz jau ne-
i

už- 
mažės-

Jus mislinat kad 
dideli ponai 

kaip senuose laikuose.
— Asz labai noriai dirbezia. 

ale darbo negaliu gaut.
— Kaip? negauni 

tai eik ir pasikark!
Asz net ir virves neturiu, 

gi pasivogk! — atsakė 
Asz su tavi- 

Eik sau po

PERKUPCZIAMS IR AGENTAMS duo- 
gausite prekes.dame giara nuoszirnti todėl raszykite o

------- » —

Puiki Dovana duoti kam ant KALĖDŲ!

i 
t

darbo? nas Leizei
BRUNO*

suszu- 
ar tu 

nenustosi mėtyt akmenis, ka?!
— Na, o gi kas tau galvon?

— atkrto mažesnis.
— Kas man galvon! Na-na.

vaikai nori pamatysi kaip asz tau szonkaa 
liūs pralamdysiu, jei nenustosi 
metvt!

— Teip ? kodel-gi ? .
kad nepavelyta

vra akmenis in vandeni metv- 
ti! Ar tu nežinai ?!

Tuo tarpu kada Jokūbas® ve! 
tu stengėsi atsiminti szita 
draudimą, prisiartino
uis vaikisztis prie didesniojo, JU*1 
kurs vėl pradėjo:

— Pažiūrėk ten, mažink, ar 
matai? — parode jis in Jokū
bą.

— Kasžin kad teip ji trupu
ti paerzinti? kaip mielini? — 
klausė kitas.

— Na-gi, imkim ji!
Ant szitos komandos keletas 

akmenų prabruzge pro Joku- 
Vienas prie pat jo nupuo-

galvos,
danezia jo koja.

Riktelėjo Jokūbas isz skaus
mo ir truputi pasikėlė.

— Ka asz jums pikto pada
riau ? — szne(kejo jis sau, ir kol 
jieszkojo atsakymo
klausymo, iszgirdo jis 

sau už nugaros: 
A-ha! tu yel sziezia? II- 

gai-gi asz negalėjau tavęs su
gauti?

■ ■'■ «4

Jokūbas toigryžo. Užpaka
lyj jo stovėję drūta*, augalotas I i J Š|r • _

m*

-- 0-s _ 
piktai- ubagas. — 
mi nieko neturiu, 
velniu ir duok man atsilsi!

Visos kuniszkos ir dvasiszI

kos kanezios Jokūbo atsinauji
no. Jam rodėsi, kad isz visa 
pusiu apsiaubė ji nematomaJ 
tinklas,
siege ji kankinti.

"1 1 V

NAUJAS ISZRADIMAS
Dekavoje milijono žmonių 

dastojo puikus plaukus ą teip-
• -i • » . 1 H

W. D. Boczkowski-Co 
Cor. Mahanoy & A Streets 

Mahanoy City, Pa. 
■■ ■ 1 r ' K

•>

♦ 
i
♦

t

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

Czionais prisiuneziu jumis $...............už ka prą-
szome man tuojaus prisiųsti......Abroz.......... po vardu
umirvzv ™rrQTT>> ant žemiaus padetę adreso.

Su guodone,

gi sulaikė piiolima plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor-

galvos labai trumpam laike in ♦
gerai,
. — Sznekejau asz 

su mielaszirdystes seseria apie 
tai ir ji ketino paimti Jokūbą 
in ligonbuti, o moteriszkei pa- 
jieszkos darba.

— Klausyk, 
žemyn! —- paszauke kubilius. 
Bet staigu jis nusiminė ir ra
miai pridūrė: — 
šiai iszžiuri!

— Kas su juomi pasidarė?— 
pratarė Leizeris ir kaip drobe 
pabalo. /

Ant tu žodžiu pasirodė tarp 
vartų pati Jokūbo, su surastu 
kudykiu, kuris jos rankose mie 
gojo. Paskui jia sekė vyresnis 

rankose

Abroz
TEVE MUSU(nacijas Dykai. Pasakykite ki 

toms tautoms tegul visi szauke 
f i pas mus. Adresas:

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

Brooklyn, N. Y.

M
C

kad visi ir viskas pri
Jis norėjo 

bėgti nuo savo skaudanezios, 
sutinusios kojos, nuo savo gal
vos, kurioj tartum tukstan- 
eziai kugiu plake, nuo akiu ba- 
daujaneziu vaiku, kurios kaip 
asztrios vinys jam in szirdi 
smeige, nuo iszmetinejimu pa- 
czios; kurie kajp isztirpytas 
szvinas ant jo liejosi, —r vienu 

, nuo vis-

r ', • 'ii ■ ' ■ ■ .-4 r 4< ’i-;

Jokūbai, lipk
Vardas > M į W
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kitas užgavp skau-tikra tik
Jis jaute drėgnu-

, su- 
kaudejima bei 

galvoj

žinoti,
jaute viską.
m a kambaryj jaute bada

4 S

snmusztoj 
ypacz-gi jaute, kad jau nanpio 
se vietos jam nėra.

laužytos kojoi? 
svaiguli

Kada jis pasikėlė nuo viedro 
pati užsmaukė jam ant galvos 

iszstume 
ji per duris laukan. Jis ne ne

girdėjo tik 
raminau • 

- Neverk, 
Tėvelis iszejo in mies

kepure ir palengva

atsigryžo daugiau

Kaip jis bai-

ant savo 
stora

s, g 
baisa savo paezios, 
cz i os k ūdyk his: — 
Onute!
ta ir parnesz duonos ir lasziniu 
szmota, kaip pirmiaus parnešk 
davo, ar pameni ?

Iszejes laukan Jokūbas atsi
stojo tarpduryj ir stebėjosi.

baisa

*■ <

vyras, kur< turėjo but sargu,
— Tu vel’atejai ežia ka nors 

’ — kalbėjo 
Ne seniai pavogiai 

nuo czia lentas ir sziandien vėl 
atėjai!

cziuptelt, broleli ? 
sargas.

/

i 

t

♦

žodžiu nuo visko 
ko!....

Isz szito gilaus susigriauži- 
prižadino ji skambėjimas 

iszdaužto lango ir garsus bal
sai:

ino

* .'I

— Jis iszmusze Įauga, aus 
juiskureliš! Laikyk ji!

Szauksmas buvo ant jo nu
kreiptas. Jis i$žmus5jes Įauga?!

JokūbasJi turi sulaikyti?!
ppsižvalge baimingai: jis buvo 
netoli tos gatves, kur jis gyve-

■ *' « ’ .
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fe'i

vaikas, i r turėdamas
duonos rieke su pasigerėjimu 
kramtė.

' ’ ' '. ' ’ ' "į ■' , ■ - j ‘

Kada moteriszke pamate se
na žydą, ji pradėjo jam deka- 
vot; jis vienok numojo su ran-J • • ♦ 1 •

ka ir pradėjo lipti drabynais
augsztyn. Paskui ji; seke kubi 
liūs ir Jokubiene su vaikais ku 
rie ant kiemo siautė. Prie du-

feii ■
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LIETUVOS ŽEMLAPIS.
Senei jau laukiamas pilnas 

Lietuvos žemlapis, dabar iszejo 
isz spaudos. Szis žemlapis ma- 
pa parodo visas 3 Lietuvos gu
bernijas ir Prusu Lietuva, špal 
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 jiiėii 
sienos. Kaina tiktai 60c. 
prisiuntimū mokesti siunskite

su

paczto markėms arba Money*>

Orderiu. Adresas:
M. J. Damijonaitis, 

901 W. 33-rd St.

(t. f.)
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CTaptftiuyio m caMyio pacnpocfpaHtH- 
Hyio b C. UJiaiax n b Hawaii, npo- 

rpaccBBHyio h BHtnapriilHyio HapoflHyio raseiy

PyCCKOE C/10B0
BMX0XHT n Hi»K> lopKt, 

ROA PEAAKUIEM JI. M. DACBOAbCKArO
npn y’iacTiii BiJiaroinnxca pyccKUx, yupainiCKiiX, no;n,ciuix n 

?ij!t6bckhx jiracpaTypiiMX cn.i.
llope^oBMR cianui noMtuiaroiCH Kai: na pjcckom, t<ik n na 

aiir.iiiiCKOM juuitax.
«PyccKoe CnoBO»ewoAHeBHO HaxoflHTCa b 40000 pyccKMX, ynpanH- 

CKMX M ncnbCKMX A0MAX.

RUSSKOYB SDOVO
31 East 7th Street

M
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0 New York, N. Y. 
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MOTINA

4

(Verte J. K. Tautmyla.)

* *

jaueziau

skolingas ir
* *

t *

esu kaltas savo

pasiik e* f

dvbia

4 i

t 
skolingi

SZEIMYNOS, IR UŽMO
KESTIS UŽ JOSIOS 

NENUILSTANTI 
DARBSZAVIMA.

. * "X L

meilini ir inkvepimui.
Kaip lankei tenka iszgirsti 

in vairiausiu užsiėmimu žmonis

\ isai mažai žmonių 
kurie savo di- 

motinos

pasakojant. 
niek iioinei ^alejes

- "*11 1 ! ' ■ i■ ■

mane tepliorium padare, 
pasakė garsusis tepliorius Ben 
jaminas \VesL

padare.
T. Edison.

tikėdama, kad

$

♦ 4

gėrisi garbe

majorus

kas; kad mus motinos dailycjes

%

pasaulio apturi taip mažai gar 
bes, ir padėkos ir būva taip re
tai paminėtos tarpe garsiu pa

asz ta pasieksiu 
kvstes

Didžiai žymus 
ras sako: 
nepasiekes

00^^

save už 
ir pas i sz ve n tusiai 

Žmones ^velkina gu
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JOSIOS UŽDUOTIS,' RASI- 
SZVENTIMAS DEL SAVQ 
SZETMVNOR TR ITŽMO. .

kaltas savo
” pasili

“Viską kuo asz esu arba tu
riu vilti būti, esu 
a n i uoli szk a i ' mot i nąi
kins prezidentu Snv. Valstijų 
pasakė Linkolnas.

“Mano motina mane didžiu 
neperseniai pasakė 

Ji buvo taip iszti-
kimni, taip pilnai manim persi 
tikrinus ir asz jaueziau kad 
asz turiu ka nors kam esu daug 

ai turiu gyventi.
kad jia mmžvilti.

“Viską ka tik |xiakilnąus ar 
• gero per mano gyvenimą pasie 

kinu ar nuveikiau” pasako — 
I). L. Moody^arsus evangelis
tu kmiigužis *;esu kaltas savoIii kunigužis
motinai.”

••Tam. kuris turėjo gera mo
vimos moterys v

J. p.
’ina vardan jos 
vra Szventof 
Kirlį t e r.

Liudijimas garsingu vyru, 
kurie pripažinsta neiszmatuo- 
ta skolingumą savo motinoms 
sudarytu areltiva tesentysi nog 
pats au>zt()s istorijos iki sziai 
dienai,
tampa didžiais 

nėra

Szito kitaip asz 
nebuezia

padaryti, bet vieni ik del moti
nos. Ji manim tikėjo iszreiksz- 
dnma paguoda man drąsos ir 
vilties suteikę, kuomet kiti nie 
ko gero manije nemate.”

‘’ 1’abiic‘z‘iavlinas mano moti
nos ........  i...... ”

sziu dienu v v- 
“Buezia niekados 
mano dabartinio 

stovio jai buezia nežinojus kad
mano motina pilnai tikėjo, kad 

Nuo Rudy- 
dienu ji man i n kvėpė 

jausmu pilnai
szita vieta asz turiu užimti; ir 
jos intikejirnas mane ragino ir 
pridavė man jiegu lai pasiek
ti.

Daug žmonių 
kuri iszt ikruju priguli, 
mirszusiai 
motinai. ' 
bernatorius. majorus ir kitus 
valdini uk ū s iszVei k sždam i
jiems pagarba, bet tikra pa
slaptis jb pasekmes lankei glu
di toli nepatemintoj, neapgar- 
sintoj ir nepasveikintoj moti
noj. Jo mokslas ir proga isz- 
kilti galėjo būti skola jos pasi- 
saventimu . >

^i^didžiai nuostebus daly-

šaulio nu veikėju.
mato vien tik pnšektninįa šil
ini, bet motina buvo jo laiptas 
prie vainiko garbes. Jos v ar-

1. I. *•

dus ir paveikslas niekad, o gal 
labai rotai matosi laikrasz- 
cziuose, vien tik jos sūnūs yra | kuri jo .pati turėjo daboti kad 
gerbiamas ir
nuosteboje.

te

Pasaulis Jis gal ma-mėgdavo iszeiti.
nė, kad jo žmonai kaip yrh tai 
taip ir gerai. Ji dėvėjo tais pa
ežius drapanas iki kol visai ne- 
nuplyszo, bet jis sau kaneczpai 
reįknlavo .apred.alo szvarans,

laikomas musu 
tas malo- 
pavįdalas 

buvo 
Net 
nuo

—yra 
szventa

nuosteboje. V'ienog 
nūs ir pathetiszkas 
užpakalije užmirsztas 
nuotikiu jo pasekmes, 
pati atmosfera ka spindi 
jos ir apsiauezia motina 
inkvepimu ir sudaro 
szeimynos gyvenimą.

“Akivaizdoje
— pasako inžymus vyras, 

asz ,tapau per trumpa lai-Į 
ka visai in kita žmogų penna L i 
nvtas.

Kiek isz mus atjaueziam tei
singumą szito sakinio? 
sugėdintais mes 
tyiomet mus akys sutinka 

nors 
ir

y >nos
4 i

jeigu kada 
neszvarioms 
ežioms mintimi?

mano moti-

llo-

Kaip, 
jaueziames; 

jos 
dasi leidome
neprideran- 

arba darbais 
musu sanžine užterszti!
dos negalimu butu daigiu past
elgti blogai esant po jos ma- 

Kaip pagie
žingi projektai, kokios neapy
kantos ir pavydumo mintys ta 
po numalszintos ir iszneszio- 
tos ant keturiu veju akivaizdo
je motinos!
su jia iszeina

giszka intekme.

Nuo draugavimo 
jos vaikai in 

svietą su pasiryžimu būti 
resniais vyrais,

ge- 
prakilnesnems 

moterims ir tikresniais Ievynai 
niais.

Didžiausia didvyre pasauly
je yra motina. Niekados ne
daro taip dideliu pasiszvcnti- 
mu. arba nukenezia ka nors pa 
naszau/Hcaip kentėjimas ka ji 
nei nesTskunsdama kenezia del 
savo vaikeliu.

Pažinsiu asz

pagerinimo 
sau-

kad ji

Jie buvo

viena motina, 
kuri iszauklejo pulką vaiku bu 
dama tokiam padėjimo, ka tik 
rai galiu tvirtinti, kad jokis vy 
ras tokiose aplinkybėse butu 
negalėjos pergyventi. Ji turė
jo tingini niekam neverta vy
ra, labai silpno budo, be jokio 
pageidavimo del
savo būvio; vyra begalo 
meili jam nieką negalėjo intik- 
ti, jis beveik nieko nedaro 
idant padėti savo žmonai nesz- 
ti baisei sunkia našzta gyveni
mo, bet dar reikalavo,
jam tarnautu dalykuose kur 
žmogui jo stovio tokia tarnys- 
ta visai nepridera.
neturtingi ir negalėjo iszteseti
užlaikymui tarnaites, o niekam 
netikės vyras jeigu galėjo isz- 
vengti tai nei pirszto nepridė
jo kad kame nors pagelbeti s*a-į 
vo žmonai, prie to dar visad bu; 
vo rustus, susiraukęs ir inžei- 

jeigu ant laiko jam vai 
s ir jeigu 

jo norams stokavo ar-

dingas,
ps nebuvo pagaminta 

ka non
ba jeigu vaikai kokiu nors sa
vo pasielgimu ji erzino arba pe 
riszkadijo jo liuosnumui. Nors 
motina dirbo kaip kokia bau- 
džauninke, 
szeimynele krūvoj ir 
jei pragyvenimu, jos vyras ne- 
vat niekad nedabojo vaiku- 
cziu kuomet ji buvo užimta dar 
bu jeigu jam nusisekė iszslink-

♦ ■’ _ . * *

g

kad užlaikyti jos 
uždirbti

ti ir prasiszahnti. Kuomet vai
kai sirgo tas ji visai mažai ap
ėjo. Atėjus vakarui, jis eida
vo sau gulti pieko nepaisindą- 
mas, palikdamas nuilsusią mo
tina juos daboti, kuri per visia 
diena sunkei kaipo didžiausia 
baudžiauninke dirbo. I 
žmogus rodos niekad nei nepg- 
mislijo, kad jo žmoną reikalap

visad butu gerai supli’Osyta. Jis 
neapsįejo nerukias jr mylėjo 
iszsigerti, irjlel Saves jis visa- 

, ne
atsimindamas apie paezia ir
dos imdavo kas geriausia

vaikui’jeigu jiems kp ir stoka
vo.

Vienog, nežiūrint ant begalo 
didelio vargo, stokok liuosnu- 
mo ir smagujnP namuose, nežiu 
rint ant to, kaip mažai atsilsio 
ji gaudavo, naktipąis daboda- 
tna serganezitis vaikus, o jęįgu 
kada dar ir jia liga prispaudė 
vienog ji rtiekad nesiskundė, 
Ji visados buvo pasirengus su
teikti pagialba .ir žodi 
dos, kiekvienam lygiai 
savo nedekįngam vyrui. 

Imi, kantri ir apsergstanti neini 
meje arba nuliūdime ji kiek
vienam surasdavo būda 
minimo, 
si 
rius 
apsireiszkent ant jos veido, 
nemate nei ateityje jokios vil
ties palengvinimo nuo rupes- 
cziu; mate vien tik besididinan 
ti skurdą, stoka net ir maisto o 
bankoj nei skatiko nebuvo. Vie 
nog. j i niekad nesiskundė. Nie
kas jos negirdėjo rtigojant ant 
savo netikusio vyro, kuris bu
vo tikra priežasezia jos vargo. 
Del savo szeimyneles ji pilnai 
iszsižadejo pati saves, kol jai 
j i egos tesejo ir taip inoteriszke 
kuri buvo žavejaneziai graži, 
prakilni ir linksma iszrode ant 
szmeklos.

Czion tai didvyirszkumas — 
matyti jaunu dienu svajonias 
nykstant, beveik viską kas yra 
kokios nors vertes skyriau! i s 
su gyvenimu, ii' dar neszti taip 

* ’ f

BALTRUVIENE

SAULE

)

tol
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tupi kalėjime ir lauke sudnos

O tai vis per ta ja surūgusia 
boba tiek tmbeliii atsitinka.

t

.djęnos.

# * ♦

O jus moteriukes negražei 
darote, jeigu vyras nori iszeiti 
pas kitus ant kvatieros, tai su 
nagais in akis kabinatesi kaip 

Tai labai ne- 
Ne senei vie

/
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Neseuei teko man areop(ami 
nulėkti in Nauja AnglįjA, kur

1

užtikau nemažai Lietuviu, 
i ' . ’ •

mano rūteles kokios'ten bobos! T , . ' • ■
Isztikro nežinau prie ko jiaUes 

AtsidaXmsios gir- 
diiszia ir kunti.

..ii r i ' m <

Kaip Dievulis perkūnais ar pa

prilyginti! 
tavim u i su t

o

vietre ne užleidže ant tosios 86 
domos.

paguo-
net ir

Jta-

sura-
Szita moteris mate 

ivo skaistuma vystant ir bjan 
ruožus rupostios ir vargo 

Ji

Ar tai

Savo writs už niek •*
laiko ,už gėrimą viską atiduo
da.

O jus pasilaideles!
teip iszpuola daryti?del Lietu
viu!
teip augindamos mbkino. 
turite ne sarmatos ptiėsz žmo
nis, ne baimes Dievo.
pavirs jusu valkelei, 
ir dukrelės.

<

Kitu kartu, dievaž pravar- 
dems iszszauksiu, tegul Ausi ži- 
no, kas tai do vienos paleistu
ves. O viena, tai suvis kip- 

Tai bent 
Ji

Ar tai jus motinos szi- 
Ne-

Iii ka 
suneldi

d.

O viena, 
szai s apsi karszczi u,s.

bent Lietu-puikios moteres, 
ves! O kad jus vanagai sules? 
tu!

sunkia naszta su taip -prakilnia- j0 ^blojo.
drąsą, dangiszka kantrybe, ste 
betina prot<l lygsvara ir opti- 

Jeigu czion nėra Tli- 
že-

y

pasiszventimas

mizmu. 
vvriszkumas tai ant.szios 
mes jo nėra.

Kuo-gi yra
savo gyvasties karėjo arba ant 
juriu skęstant laivui kad kita 
iszgelbeti, palyginus su pasi- 
szventimu gyvenanezios mir
ties, kuri tesėsi per puse szimt- 
meczio arba daugiau ?
didvyrai pasaulio nj’ksta paly
ginus su didvyre motina.

Kaip

(Tolintis bus.)

“TŪKSTANTI
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO

NUSIPIRKO

PINIGU.

Siuncziu szirdingą padėką 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo 
puikiausiu istoriku kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjus.
knygos neturėjau, ,tai vakarais 
ėjau po
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
karas, o dabar ta suczędinu n 
turiu namiė puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
Deinislinu valkiotis po kareze- 
maą trindamas alkūnes prie ba

i ‘ Saules ’

kurioje radau kanuo
. ' A * ’ { i dr J

Kada da tosios 
1 4

spįki^ęs,” prageria'

io. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga p kpžpas tu- 

Szit^rrętu hnkspia pakąrą namie 
skaitydainas tęip puikes istori-

ja miego ir pasilsio, pasilinks-
jnihimo arba kokios Aprs pey
mainos, jis labui retAi su jjįi
kur isžėidavd o pats tankęį

mąs tęip ptiikes istori
kes. Kiti kląuso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
Įkartą jlekavoju pędystei pž pa- 
dirpimą teip puįkįos knygos.™ 
M. Baka. 412 ——Str.ki. Baka, 412J .
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Teip-gi nulėkiau isz ten tie
siog in Miziures Steita, kur ne
mažai susikriintau. pamaezius 
viena beždžione) kuriuos vyras 
priesz kėlės dienas mirė, 
anot tos pasakos, da vyras ne- 
atszalo, o jau su kitais daf$> ba 
liu.
net misingini lenciūgą ant kak

Mat,

“ ’ is da1$ b
Tuojaus insipuszino ir

" (> j^u sutrandi"
jus boba ir da nori|naujo bota
go ant savo kailio. Ir susirin
ko pas taja laume keletas kucu 
ir pradėjo vaidytis — ant pa
galios musztis ir su peileis ba
dytis, bet Vincukas, norints (ne 
didelis kucukas, butu visus isz 
smaigias, kad ne butu pabėgiu, 
tai tik dviem vyrams indure su 
peiliu ir vienai moterei rankos, 
gyslas perpjovė. Nevietias ne 
nusigeiveliavo — o gydėsi szpi 

Tasai narsus kucukastolėjo

v , v

įj
M

r

padūkta kates.
gražus paprotis
na tokia Slięnadorije nieksza 
pasirodo.

Sugryždamaii namon isz savo 
keliones ėjau p^kszti isz Haz- 
ėtono ir .užkliuvau gąrsingam
Trentone (ne Niudžerzeje) tik 
tai Skulkino paviete. Qj szir- 
deles Ra tonais maeziau, bobos 
susivelia kaip .nesutverimai, 
grineziosia kaip tvarte, 
guli kaip )<iauliu tvarte, 
kai neprausti ir neszukuoti 
jau ka smarve, tai net turėjau 
bėgti isz tosios peczes namon.

Eidama Center ulyczia Ma- 
lianojuj, žiiirau kokia tai bobel 
)<a ryta si namon.

jog tai b-f 
gonka pabludus, bet priėjau ar

4 ‘ mu-

nesutverimai 
vyrai 

vai-
o

maniau y

, Isz pradžių 
gal kokia ci-

cziau, užteminau, jog tai 
girta kaip nesutve- 
Anglikai stovėdami 

su 
!S.

Ant giliuko kad paliemono ta
me laike nesirado, nes butu nu 

ant atsilsio ir

siszke ’ ’ 
rimas.
put kampu vienas kitam 
pirsztais rode ant girtuokle

vedins in k ozą 
nakvynes.

Sarmata, jo
les pasigeria

musu motere- 
namon, 

vietoje pergulet truputi ir po 
tam nu veži not in penkta var
du.

velkasi

įSmertis blakėms ir bambatie 
riams in į4 minutos laiko

be truciznos.
i« Wwii i ' *

DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakimisziiaikinimo;
(tas urnai atsius^ stempomis 
paczto 20 dvi centimes tai galėt 
pasidaryti visa goreziu tuju 
Vaistu del isznaikinimo blakių. 
Czia gausite konia dykai. Szi- 
tas czia apgarsinimas tik da 
bar pasinaudokite sziandien 
Adresąvokit aiszkei sziteip:

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

Brooklyn, N. Y
“^**7**^ |

NUSILPNĖJI, lEMISHI, HEtlZTEKTlNAI KRAUJO TUBEMI URM IX MOTERES

įgauna Stipruma^ Tvlr-
tuma, įr Sveikata.

'*■" T V* ■ 1 ’ ’ ■'* ■ - * į

Jeigu sergate pilvo bei Žprnu
likomės, jeigu turite skausmą 
galvos, užkerfijitno vidurių, ne- 

t palete .tpięgųpti, neturite ,giaro 
apetito; jeigu jusu kūnas yra 
nusilpne.tag, tunte -prastą krąu- , 
ją, nepriimną kvapą ir silpnuš 
Uęryusi jeigu jąustąte yisai 
nuvargis ir jeigu jusii protiškos 
ir kliniškos pajiegas išnyk 
—turite vartuoti _Nuga;Tone

j tojų ir Sveikatą

galvos, užkerfijitno vidurių, .ne-

nusilpnG.tag, tunte prastą Jcraur 

hęryuš; jeigu jąustąte yisAi 
nuvargis ir jeigu jūsii protiškos 
ir kūniškos pajiegas išnykusias, 
—turite vartuoti Nuga-Tone 
tą Stebuklingą Krątijo Valy* į 

| toją ir Sveikatą TvęrSją. "

Nuga-Tone
Pad ar a Tirštą, Rauduoną Kraują, Stiprus, Nuolatinius 

Nervus ir Tvirtus Vyrus ir Moteres.
Tie svarbus gyduolei, Nuga-Tone, išmeta nuodas iš kūno ir padaro 

jįjj stiprų ir sveikų.: Pripilda kūną su tvirtą, rauduoną kraujų ir padidina 
vogą kūno. Nuga-Tone duos jums gidją apetitą ir kožhas kąsnis maisto 
bus skanus, nes. jusu gruomulyajmas bus syarbatn stoviųje. Ncra geresnių 

i Vaistų nuo 'ruksto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užketejimo 
likilves, piaurio kyapb, išpustų bei skaudingu po valgiui vidurių jr grobų, 
nerviškumo ir apvilkto lietuvio.' Njuga-Tone pastiptiną Širdę, priduoda 
veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo jiuosą ir reguląrišką. Jeigu 
kas yra. nuvargis, silpnas, nervuotis ir išnaikintam stoviųje, ne turis 
apetitą it ambicijos, jaust j ’ ■ • - • _
savą darbą bei nauduoti priimnumcT gamtos-Nųga-Tone padarys tą, jog 
jaustes kcip tfaujii žmogum. PripUdis pilnai šu tvirtumu, stiprumu ir 
gyyingųmu. \

Nuga-Tone yrA Absoliutiškai Gvarantuotl
• kad sugrųžls sveikata ir busite užganėdinti, arba ines sugražisma nini«us. Gvaran

už 56.00 Siūskibte saVa pa'sEbHaVihiO šfertderia ir afgaukitė savą pirmutini sveikata, 
stiprumą ir splek^s. Nugtl-Tone yra taipjau naudingas dčl vyrų kaip ir dSl moterių.

▼ •• aa i v a v, a<>ro»

Tie svarbus gyduolei, Nuga-Tone, išmeta nuodus iš kūno ir padaro
i:---•----- .---------------------Al »-------jus--

snfš maisto
aa sti
vogą _ , v r.- .
bus skanus, nes. jusu gruomulyąjmas bus syarbatn stoviųje.
V’Aista nuo 'rtikšto, pilna gazu pilvo, nesveikumo kebepilna gazu pilvo, nesveikumo kepenų, užkctej’imd

veiklumo kepenoms ir padara viduriavimo liuq?4 ir regular t škį. Jeigu 

bicijoS, jaustas nesmagumo visame ktinė ir negale atlikti

kad sugražls sveikatą ir busite užganėdinti, arba ines sugražisma pinigus. G varanti ja 
m ideta rkoįinn pundųlj. Pilnas vieno mčnosi gydymas tik $1.00, ar ant žošių naCnesių 
uz So.OO Šiųmete sava pastUiaVihio žfertdena ir atjaukite savą, pirmutini sveikata.

SlUSftfr TA KUPONĄ ‘ w w
PRICE LABORATORIES, L-102, CHICAGO, ILL.

irIdčdd čibhaii ...
gyduolių Nųga-Tone.

VARDAS IR PAVARDE ...
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molcpiu prisiųsti ..... menesio gydymo) .

fi • t • »

. •/

I

a
•jH'G

i

iii;■ I
■M

i

•<»

F

IBI Ly i™ jia

II

12th. and Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa.
Tai
Bunka talpinami savam buditike kurio verte isznesa apie 
$>60^000 ir var'oja szeme laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi no kontrole Valstijos Penn8ylvanios._Už su- 
laupintus Pinigus moka 4 procentą, Šiuncs 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko 
Notariiialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu 
r~ * ’ ’ " " ”" ‘ ■
žinis skyrius randasi

K vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. U 
.alpinami savam budinke kurio verte isznesa apie x 

$1501000jr var'oja szeme laike apie milijoną dolieriu n 
>le Valstijos Pennsylvanios. Už su- Q 

taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus 2 « «i n . 1 n I • ji a Y "’h  .1 _ Y . 9 . j Y1 f 1 •

ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Ūžrube-
A ' - . - ' l n-Karaliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.{>o vadovisto gerai• žinyno o 

diszko Notarijuszo. Oį
—---------------------------------- ■ -.......— ■ — _---------------- ---------- -- ------------- .... .......................................... ... . _ . . ---------------------------
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ARABISZKOS ISTORIJOS
i ___ •___

In trumpa laika, vienos šanvaites, iszsiuntem daugybe 

szitu Knygų in visas szalis Amerikos ir visi kurie ap- 
laike szita Puiki Knyga prisiuntė mumis padekavones.

150
' Ii, U . ' ’ ,

PAVEIKSLU
'J* i w 4 4 Ii / JM 4 . ■*- ... «. Ui > i'

150
7*

Vienas isz daugybe Paveikslu kurie randasi saito je 
Knygoj^

n

(P-102)
£

Galvos ant variu miesto buvo sugadintos.

i

Puike apdaryta Audekliniais Iszmargintais Virszais. Di-
dūmas Knygos 6% x 9% coliu. 704 Puslapiu.

TIKTAI $2.00
Juos greit parsiduoda todėl belaukite ilgai bet prisiu

site mums $2.00 6 Knyga bus jdmįs tuo ja 
p f; < ■ . ■ t x

Mes užmokame ndsiuntimo kasztus'. M 
rantinam kad ir jumis patiks.

W. D. B0CZK0WSKI 00
' ■ ‘ i. A-
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KAIP ATSIRADO r?x 7fr,»f’ A C*SVIETAS.
žvaigždes matome kaip ka

da visokiu ^pnlvu, net ir gryjpa 
akio gulima ^matyti žvaigž
des raudomis, geltonus^ Žalias 
ir t. t., o k n jau sakyti, jei ste
bimos i»z Lo sLebuJxlin^o maty
mo per didelius padkHmui- 
czius stiklus, kokius naudoja 
astronomai.

Galima tuokart tame žvaigž- 
skrnzdelvne 
vadinamus

Kytruoliai jr

pamatyti 
debesynus.

džiu 
tai)) 
Tai susirinkusios kr.uv.on mede 
gos (miglos,) isz kuriu svietai 
tveriasi ir isz kuriu jau susi
tvėrė.

Ant paveikslavo matome to
ki besisukanti debesyną, isz ku 
rio apaezioj kaipo turėtu tver
tis naujas svietas. Kitus debe 
synus matome su žiedais, tųip 
kaip buvo kalbėta, kokiu bodu 
musu žeme atsirado isz saujas.

viskas mus pertikrina kad 
svietai besisukanti npjink 

atsirado

Ths 
tie , 
saule, atsirado taip, kaip 
mokslincziai up r as ze.

dal I I I l HXV JŲll IMI,

kuomet patirsime, kaip susida
rė musu žemes žieve, kaip ant 
jos atsirado augalai, gyvuliai 
ir žmones bet apie tai kitus kar 
tas skyrium pakalbėsime.

cziau 
).

Išvir
ini įkosime in tai

Kometos ir krintanczios 
žvaigždes.

Salde ir planetos — tai vie
na vieszpatyste, hurjoje plane
tos tie svietai panaszus musu 
žmuei. turi taip pat visaip 1, X 

s, tarytum, savo 
Visos žvaigždes,

F 4 ir 8 menulius 
pavaldinius.
tai da didžiausios saules, vies/i 
patysles su atuuszusiais svie
tais kaip musu žeme — pieno 

I keįuis, Lai Ulijonai tokiu viesz 
patyseziu, p deliesyiiai, tai nau 
jaj bv>it v'hrianczjos vieszpatyA- 
tęs. Visur taniai gyvuoja suti
kintus. amžinu tvarka, vieni 
svįetai žu^ta, kiti vėl genista 
vieni jau pabaigė savo gyvas
tis* užszalo visai ir sužiędejo, 
kaip musu menulis, kiti dar 
ant saves palaiko gyvastį, kaip 

. mųsu žeme, o kitj dar liepsimo 
jauti .ant kuriu visokis gyveni 
mas kada nors taip pat pražy- 
des.

Apari tu svietu yra dar ir ki 
ti dangiszki kūnai, kurię viso-

T.O.- 
gujįariszkais keliais aplinkui 
Vienna kokia saule, bet kaipo 
valkatos laksto in visokias plu 
lybiu szalis, i 
t u s, ten ir a d 
si kometos.
dangaus platybėse 
skaitoma daugybe.
anas tik tuokart, kada judsiar- 
lina prie musu saules ir pasiro 
do kaipo
žvaigžde su ilga szluotir, 
su m t su kidiais 
ežiais liežuviais.

Kometos iszrodo kitai)) 
planetos; j<»
tu miglu, taip skystu, kad per 
anas matome žvaigdes.

pasirodo ant 
yra maž.os, po tam be 

vis

a tujinu t vurka,

. kia turi iszvcizda, nelekiaf uliariszkais

P

!

iii visokius krasz- 
Igal. 'rTai vadi nu

roki u kornetu 
yra nesu- 

\lutoine

s k a i > c z i a i s z v u • e z a u t i 
arba 

liepsuiiojan-

nei
susideda isz skys

K adų
jo.^ isz pradžios 
daugėtus, 
siaidinant 
skaistesnes,
sa (szluota,) o 
laikui jos 
nyksta.

jjlar

saules lįnkon
pradeda augti ka

po paskii’tam 
vėl padangose isz-,

neseni laikui žmones 
m išlijo, kad kometos tai koki 
Dievo bausmes ženklai; dar 
KM) metu priesz manyta, kad 
kometos apreiszkia svieto pa
baiga, ir norints mokslincziai 
jau apie tai žinojo, kad Ui ne
protingi manymai, Ui vienok
daugumas žmonių isz baimes

A

sirgdavo, pasislėpdavo in pože 
minj.us nrv.mv iu ^klqpM bels
davosi Jaukdami svieto pabai-

; ’v,. . ,
Paryžiuje pav. vienas astro

nomas norėjo ^aaissfkinti žmo
nėms, kad pasirodanti kometa, 
tai visiszl<ai suprantamas natų 
raliszkas .apsireiszkimas, kad 
galima jos kelius patyrti ir vis 
kas apskaityti.
tikinti in burtus praplatino ži
nias, kad bijis svieto pabaiga, p 
tuokart vjsi žmones isjįj baimes 
bego in bažnyežias ir pradėjo 
sppviedotis. — Prie bažnycziu 
mivo toksai žmonių susigrūdi
mas, kad su anais negauti yp- 
dos; spaviednyczios taip buvo 
apgulta, kad kunigui isz pa- 
Hiokslinycziu iur.ejo apskelbti, 
jog svieto pabaiga esu atidėta 
dar už keturiolikos dienu, tai
gi žmones ir be supsigrudimo 
suspės atjil<ti paskutine spa- 
viedui.

(Toliaus Bus.)
1 -T — — - *T - T "
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GERIAUSIA
DOVANĄ

ĄNT 
K-A-L-E-D-U

Su kuria džiaugsis 
per visa meta; yra

4 (

Laikrasztis
SAULE”

I Skaitys ja ir džiaug- 
| sis Molyną, Tęvas, 
i Sesuo, Brolis ir prie- 
| telis.

| TIKTĄI
Ant viso meto

• •

pi, ».

- w
• • •

Ir gaus^* preik) tam
Puiku KaĮendori

s Kam Uu iždą vine t 
| penkis ar daugiau

4 "

| doleTiil rtnlf doYanu, 
| jaigu, per visa meta 
J gali padaryti džiaug-

h

""I

| suia sKavo; artimui už |
$2.50

J
Į W. D, Bpczkowski-Co., I , i
| Mahanoy City, Pa.
i>' 11 . ........ , ,,, , -J
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Nusipirko “Tūkstanti Naktų 
ir Vięna. ’ ’ — Pramoko Lie- 

tuviszkai skaityti.
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į
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apvalus, 
dėvi mas

U. S. Protec- 
a

• ’ ,,

BAULE) --- __s----------

t c

I

#•
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n

United States Rubber Company
New York

stailu” vi- 
Kiekviena

..■■.‘U

* .<

wwKKiBOw'

Ka “U. S. Protected” 
Jumis Reiszkia,

v

“U. S. Protected” (apsaugotos) 
kojos yra kojos užlaikomos sziltąi, 
sausai ir smagiai per U. S. guminus

Szisai drūtas ir gerai 
apavalus suteiks jumis 

sinaffima, nesziosis ilgiaus ir sueze- 
dys jumis piningu.
ted” yra tikras apsaugojimas jusu 
kojoms ir juso kiszeniui.

U.S. Geriausi Apavalai
į

yra daromi daugelyj 
siems darbams lauke.
pora suteiks jumis gera patamavi-
ma — ir atliks dviguba priederme. 
Kiekviena pora turi Ū. S ženklą, 
Vaisbos Ženklą didžiausios pasauli- 
je guminiu daiktu iszdirbejo.

Parduodama visur. Jusu krautu- 
vninkas turi ko jus reikalaujate, 
arba gali jumis gauti.

JSęiUOfi

MYLĖTOJAI SKAITYMO. Gadyne, Žvirbli, Karda, Trinks
4 • ,

J eigų turite laikraszczius: 
Tarka, Mokslaejvis, 
Dirva, Moterų Balsas, Nauja

' ■'"■ f“* ■ ■1 1

Moterų

ma Valanda ir kitokes knygas, i
prisiunskite in redyste, o busj
apdarytos in viena knyga pui- 
kei, druczei ir pigei.

DYKAI!
——— ^-.4 ę,.. » į fc. .. -2

*

Vertes Knygų už $1.00
> v

fcąs pirks Didele Knyga po vardu:

H “KAPITONAS VELNIAS”
' > M * i '

kuri parsiduoda už $1.00, gaus kitokiu 
Knygų vertes $1.00 Dykai!i.

<*
Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks 

ir mumis pri
sius $1.00, tas gales sau iszsirinJiti bile koki*
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

Knyga “Kapitonas VelniasM

SETAS Ko. 1
Lletuviszkleji Rasztai ir Rasztlnln-

kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Vjelnlszkas Kazlravimas.
tarnaites o rado paczla. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara^ 
dus ir jo vienturte Dukterų. Nelabas 
y.yraa. Prakeikimas.
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tų k» 

antra karta apsipaeziuoti. 
Pikta Onuka.
.pasaka. Atsargiai szokluosia.
ant proto. Graži istorija.

SETAS -No. t
Prakeikta.

Jięszkpjp

Delegatai pa»

ketina
Baisi naktis. Dzūko

Protas

, *_______ Andrius Sakalukus
Varginga Elmana ir karalaite Reve-

H......... . .......  .. . —>1*11—■« *.. • —

“SAULE”SKAITYKITE
❖ ■> -

SKAITYKITE “SAULE
❖

M

SKAITYKITE “ SAULEn

i

I 
8

v
!
i >

Uja! Apie karalių Sultoną. Apie Žal-

KfflM

Viktoria Jip^aniute 
siuneziu szirdinga padekavo- 
•nia Redystei “Saules” už teip y 
puikia ir stebėtina knyga ko
kia yra “Tūkstantis Naktų ir 
Viena/’

Asz negalėjau skaityti ne žo
delio lietuviszkai, o kada mano 
tėvelis nupirko {laja knyga su 
taip puikioms istorijom ir pra
dėjo skaityti, tai teip mane pa

pine noras skaityti jiaja jog 
pradėjau žodis in žodi slebiza- 
vot ir skaityt, jog in kėlės san- 
vaites pramokau lietuviszkai 
ir pati perskaieziau visas isto
rijos be pagialbos kito, rodos 
kad laukiausi in mokslainia 
per kokia penkis metus. Szian- 
dien pasilikau tikra Lietuvai
te per pagialba tep puikios 
knygos 
Viena.”
tefp akyvos jstprijos, nebiitau 
sziandien pramokusį * skaityti 
lietuviszkai. Tūkstanti* aeziu 
jum už taj. — Viktoria Jurga- 
niute, Cleveland, Ohio.

A. Č. NOVAKAVSKAS\
:: Advokatas :: \

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, J?Ą,

.A^
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Tūkstanti Naktų ir 
Kad ne butu joje
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Setas Ko. 7«
All-Baba ir keturesdeazimta razbal- 

nlnku. Balada.
Paskutines mlszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- 
nias skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Ųžvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ęrgelel 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas Ko. 8.
Neužmokamas Žiedas, 

alksni. Valukas Uz glrrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites.

Malūnas girrloje.
Irlanda.

Apie drūta

nieriu. Raganius. Talmudo paslaptie. 
Peleniute.
Ir Skuputl.
versta linksmybe. Apie vargingo žmo
gaus aunu. Apie tris užkeiktas kara- 
Iląuh dukteres. Apie Juokutl kuris 
buvo protingesnis už savo poną.

SETAS Ko. 8 -
y Ragana. AplfĮJ kęllaunipka Joną 

Vaikinas lr stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Kįunigo paslaptis. In merika .Pakaruo
klis. Po laikui. Onytės laimes, 
ueatsarguma in balta vergija.
pats Jėzus ir miszko medžią! žvake.

Aple du brolius, Varguti [Apie girrlos sargo Bunu ir dukterį: 
Doras gyvenimas. Prl- Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 

Ii. Valdomierls. Bedalis.
Setas Ko. 9.

Parlžiaus nuskurella.

Ragana.
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Auka nihi
listu. Stebuklas kuczlos naktį. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
ro. Pasaka apie geležiui vyra. Apie 
smaka Ir nlklta. ' Dėde Isz Amerikos. 
Pasaka mano dedes, dzūko pasaka.

Iszgydlntas. 
Valkata.

Pašaka apie geležini vyra. Apie

Pasaka manp dedas, 
Vieną nedele teisybes. 
Nedoras dede. Apsigavo. 
Pauksztelps Jezuso. Žibinte bažnytai 
tėjo. Sugertuves traukije. Alute dūk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Šonus malklaus. Iszkląusyta malda 

vąrgszo, Apie Joną ir A liana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kodėl Baltraus jneJ.ėldo in dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo szlaų- 

| cziaus dideli reikalai. Senelis. Die-

Iszgialbeta ; Ą stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Dvarine pana. 

Csals! istorija
ĮMjųu] Ku. IL ‘

. Doras gyvenimas. Tris ažKeilųof 
Karaliaus dukters. Biozuąp kuris bu-.

I vo protingesnis už'«h.vv punx 
r lūs Isz Valąųcljos

Per
Viesz-

Ipie saule,'menesi ir žvalgždės.MeszIa 
vežls. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis.

Sūdyme.
Setas, ko. 4

Slaptybe antgrabio. 
vplo kapitoną tumka. Dasekta nekal- 
L 
cąd ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sargą, r 
ūžavimas apie moteres.
oer ąltalka. Dzūke pasaka apie Jezuzu j ^ūilta^rijattvoK 
Kaip ponas RaukszRs atsivertė ir pa- Į . ..................
Rate vlrbaliuj bažnyczla. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias.. Kas man nakcl acitlko, 
f dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
(išdavinių. Pe.ary ant žemgalio. Balsi į 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo 
duosią. Protas ant proto.

SETAS Ko. 5
Stebuklingas zerjcojelis. Sldabrlnif jv 

grabelis. Drąsus spųo. Kolega. Senelis ; 
'/ergo Sapnas. Kelios pasakaites apie Tamas Vargdienis Jonukas karalium.

Gregorius. Isz numirusių 
ųrlsikele. Dorybe veda in lajme. Szal 
rjszaltls. Debesėlis. Piktadaryste 
cįolszslsaugojb koros. Tepila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

Graži istorija, 
i . ....... _
cybe. Vagis kiausziųi(i>Ne yra to pikto

Atidengta žudjnsta.
žmogus be szirdles. Užmlrszo. Prana- I kentėjimo Nąntoj. JJuuI bąu! .bau.

Tarr crlo 1 Loto * _ ’ . ' . •

Dvarine pana.

A^iglO- 
Kožnur d&lgtąs 

turi savo vieta. Ka pasakė katra* pa 
vzluojcn Jnnaszan koreząkau Vaitas, 

iazvllpikae Pas merga ". Gražios akis 
i_ . • .. ' .... 'i-•„.*
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Vieszp. Jėzusas pasirodo mokytiniams, 
f !

i

f

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties 
Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

■ i^pin—Riiiimi i m i i wii i ii \

6,į x 91 ępįiu Dydumo DrpL„
- 11O Puslapiu - • Wl'CIkC U«JVe
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agonua. Graži Haremo nevalnike. Lųoszis. ls- 
tprija vienos motinos. Valkuczlu ple
pėjimas.

Su 50 Paveikslais 110 Puslapiu
r*

tonas stormfield danguje.
-SETAS KO. 6.

i Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel- 
ilozkaa tyltas ant upes nemuno. Auk- 
tejimas svejkę ir sęrganczio kudyklo. 
Kerodas boba. Kas nepažineta dievo 
ąs nepažinsta tėvų. Per tamsybes 
\n szviesa., Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
AUny Jurgi. Apie kapitoną Tumjta ir 
jio deneztka Jeremka. Vargingas gy
venimas Ir smertls. J a varovai; ir jio 
Kliptjs. Gaidžio, pamokslas. Nebūtus 
dalgtus. Tris ralczius. Tris pamoki
nimai. Apie žmpgu, velnią ir dundoll. 
Dusze pakutavojeneze Liąpcje.. Apie 
aeszvaruina. Apie labai dideli szelml. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe, ir mieląszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvo mlszkai. 
vpleistj- paąziaite. Jleszkok aukso 
4zirdije. Lapo Ir vynuoges.

11 Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz nujr
į ' < ' J , * i ‘r tt i .t

su katalogu tai turėtumėt mokėti $1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
Į' ‘ ' j * ' » t | . ... .t ... < „ .

prisius inumis $1.00 tada gauna bile koki

dalgtus. Tris ralczius. Tris pamoki- 
almal. Apie žmogų, velniu ir dundėti. 
Duszc pakutavojencze Liepoje.. Apie

Setas Ko. 18.
; Grafas ir meszklnlnkaa. Apie ra

gana, karalaite Ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztinlnku Ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta Jr vėlei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das'Tr boba. Apleista naszlaite. Kei- 
doszlu Onute. Kaimyną L Kuo bąęz- 
tpi prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velnią. Uždėjimas 
miesto .Vilniaus. Nayatqa Rga ly yia-, 
vatu a gyduole. Du mede jei.
dingas neatbolnumas. Kas yra Kria-_ 
tus. Priesz teisybe nekalbėk. Seąas 
žmogus pavojuje. Namu sųdas.

Karalius čigonu.
Nedoras ponas., 

Genavalte.
Žvaigžde mosljo- 

Pasikalbejimas 13 vyruotu

mergiuke. Mano džiąugsnjas.

Namupavojuje.
Kvailas tikėjimas.
Istorija isz 1705 m- 
Girtavimas. 1 
nakties miszios.
sziąiis.
moterių ir vienos naszles:

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz

Inžol-

Kalėdų
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. D. BOCZKOWSKI-CO.,
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MAHANOY AND A ST., MAHANOY CITY, PA.
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Sėta Knygų Dykai.
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p$£>Mes apmokame prisiuntimo kasztus.-*^ 
Szitas pardavii 

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,

H as tik ant trumpo laiko!
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Žinios Vietines

Szaltis tikras si-
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niuose ruimuose vaikszczioja 
ne kas kitas, kaip tik* bomai, 
nes apie tais vietas bomu lizdai 
yra. Viens lipt in virszu bijo
si, szauke paliemona. Tas at
bėgtas klauso, kad isztikro kas 
ten ant antru hibu vaikszczio
ja, tuojaus in viena ranka re 
volveri in kita savo buožia, o 
saliuninkas paskui su revolve
riu ir giimine paipa lipo ant 
virsz pasigaut bomus. Dalipe 
ik vidaus • trepu klauso — 
vaikszczioja snu kas ten rainei 
ir gana. Czion buvo paliemo 
nui ir saliuninkui baugu d ra
se i lysti, • nes žinoma kad bo-

! mas gal net su revolveriu
spjaut akis; maudi nemaudi ti: Kauno gub., ir aps.,
rejo kanecz užlipt. Užlipė, su | kiu m. ir Ona Jurėnaitė Kauno 

į elektro lempa, randa bevaiksz ; gjib., Zarasu aps., Pandėlio m. 
cziojant žydą su dideliu barz-1 jieszko giminiu ir pažinstamu. 
da didžiais ragais ir keturiom Meldžiu atsliepti. Adresas: Sa- 
kojom; tuomet dasiprato

' 1 buvo ne bomas ne žydas,

PAJIESKO ISZ LIETUVOS.
į

— 13 dienu lyg Kalėdų.
— Sniego prisnigo ant ke

liolika coliu.
biriais. )

— Apie 300 anglekasiu 
įi yžo in SkUlkino pavietą 

imti vela pamestus darbus ka-' 
svklosia.

— Pottsvilles stulas atmetė: 
76 austrijokiu kurie:

(»• r>

SU-
vuz I

a p-:

peticijos
geide aplaikyti ukesiszkas po-i 
pieras.

— Nuo panedelio visi 
mai yra atidaryti vakarais lyg 
Szveneziu del didesnio pa ran 
kūmo pirkėjams.

kro •

| lik senas ožys kasžin isz kur ai!
i t % 1 W 1

Jonas Jasinskas, Kauno gub. 
Panev. aps., Biržų vai., 
ežiu kaimo, jieszko giminiu ir 
pažinstamu. St. Ilovaiskaja, 
Ekatorinenskaja žel. dor. v. de 
po. Russia.

Jurgis Puskunigis sugryžes 
isz Amerikos jieszkau giminiu 
ir pažinstamu. 
gob., Naum. aps.
gm., Vedegiszkiu kaim., Pane
munes parap. Meldžiu atsiliep
ti. *

Gor. Tula, Gospitalnaja No. 
H. Russia.

Bronislava

Kilu-
Mano sesuo Ona Lutackiute, 

dabar nežinau pravardes po vy 
ru.
gu kas žino apie jia, malonėkit
praneszti, už ka busiu labai de 
kingas. (to 99.)

Jonas Lutackas,
Box 997 California, Pa.

Turiu svarbu reikalu, jei-

Esu Suvaiko
Sviatoszinu

Anceviczaite
G rinkisz-

kad i mara, Panskaja 96 kv. 6. Rus- 
bet šia.

Kar. Pranciszkas Murzevi
g., Sziauliu aps

Kairiu par., Gudeliu kam. jiesz 
kad tėvu, brolio Antano ir gi-

i klydęs, užsirangęs ant virsz be i ežius, Kauno g

— Lietuviszku Moterų Siu 
varnas Ratelis turėjo savo susi
rinkimą praeita ketvergą pa 
p. V. Jusaitiene, o szita ketver
gą susirinks pas p. J. Kriau-

S *

j 
cziuniene ant E. Pine ulyczios. Į

— Parsiduoda naminei daip j 
karpetai ir t. t

Kas 
pirks galės parandavoti stubas 
del gyvenimo.
iszvažuoja isz miesto, 
szaukite po 
St.

tai, peczius, 
Viskas geram padėjime.

■i
baimes sau spaceravo.

Mat ožys radęs intres durk , ...... , ____  _____  __* 1 .o
ty ! miniu; Jonas Galkus Joniszkio

I
• praviras, užlipo ant virsz
kiai, nes tropai buvo nutiesti ■ parap., Szimkunu kaim. jiesz- 
karpetais tai visai girdėt nebu 
vo galima.

Iszkraustymas ožio lauk, pri 
i daro ditug juoku.
I

ko motinos

i

Locnininkas j 
Atsi- 

Xo. 906 E. Water ■

Philadelphijoj sziuomi lail- 
apie per 3 dienas pritruko la 
bai anglių arsziaus negu cuk
raus, kad net viedrais nebuvo 
galima gaut dar vėl jau net to
kia baisi beda nuslinko szalin. 
nes atgabenta daug augliu tik 

i ir ilgai užteks.
Pesztukas netikėtas slaistose.

I

Ph ladelphia, Pa. į
gyventojam^ Philadelphijos South daly’ 

sudegint niesto,
Oras szaltas,

daug anglių 
įuomi tarpu angliai

radosi kasžin isz km 
nepaprastas pesztukas. 
mažiukas lietuviszkas tik spir 
gutis, bet gyventojams ypacz

reik
Sziuomi tarpu angliai pa 
brango, tonais pirkti jau sun 
ku gaut pinniaus viedras kas? 
tavo 12 centu, o dabar jau reil I -aliunuos ar kliubuos didei in 
mokėt 14c.
mi anglius pardavinėjo 
rais
se padvada?

Pirm i a u.s vežiodr

Jisai

utis, bet

cirejo, ir žiūrint kad vidutinis
vied i 'yrąs su viena koja paspyrė 

is perkupeziai, dabar susita j jam, sutrumpytu jo amži, bei 
anglį ; mat kitaip atsitikdavo.

niu Vardu ir jie vežiodami pai neužauga spirgutis žiūrint ,su-
savininkai

luoda viedrais patys 
Szt oruose

; cukraus gaut niekur ijegalima. 
nes sakosi sztorninkai kad ii

Mikėno etikei 
gauna eukrn 

o ki- j ?

t

akosi sztorninkai kad 
pirkt negauna, 
uos darbininkai 
isz tos cukernes sztoro 
t iems,

X f

I t b

*

Naujos Plunksnos d°l Lovos $0.50 
' J

Naujos paduszlęos $1.25 pora. Pil
no didumo ir voga gvarantyta. 
Visos naujos ir czistos plunksnos. 
Geriausios 8 oz. materiolas. Ra- 
szyklte o gausite nauja katalogu. 
Southern Feather ana Pillow Co.

Greensboro, N. C.Dept L.-1M

DR. JOHN D. RILĖY S*<> Specialistas Akiu, Ausies. Nosies, ?( 
(k f'AnMno Duolnu Inkratu Ir* kftnlriii _!ft Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu, 
i ligų. Vyru ir inoteres ligas. I!

• ’ i Iik

r fti

I . ------------- -

200 E. Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Pa. i!

Nakmiecziu

seserų Zabelynos r
ir Matikius, brolio Vincento ir 
Ignato ir szvogerio Prano Klas 
tauškiu ir Steponas Pežas Už- 
kvieneziu par..,
viensėdžio jieszko giminiu ir 
pažinstamu. Praszau atsiliepti 
sziuo adresu: Diestvujuszczaja 
Armija 18 pech. Vologodski 
polk. Mužikalnaja komanda 
Russia.

Kar Jonas Mantuszkeviczius 
:sz Kauno gub., Panevėžio aps. 
Pasvalio par. Vitaru kaim. 
iieszkau tėvu, seserų, brolu, gy 
/enaneziu lYmerikoj, 
ir pažinstamu.

Kavkaz, Diestv. Armija. Po- 
levai etap 202 noczt-atdiel. 2 
rota Karas^-kriepostn. Saper 
nago bataliona. Russia.

Marijona Kulbąkaite-Liteis

giminiu

rpa5. '.dene Suv. gub., Vilkaviszkiu 
aps., Pažeriu kaini. ir yalscz.

sitasvdavo szaika, na tai žin<ą- I •
Philadelphijos; lamas kad užtarėjai užpecziu, 

prikibdavo, ir tiesiogei kuom 
pagriebęs žmogų smogdavo, ir 
teip neviena sužeidė. Sziuomi 
tarpu, tai (lininei atsitiko — su 
dmuszes vienam saliune,

W. TRASKAUSKAS 
_GBAB0BI(J8^ 

- t -^ ■ ' * * * *
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
IR ABORTUS MAHANOY CITY. Pa

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdi 
tglnuB ir Vežimus del Pasivažinėjime 

Krausto Baigtus Ir t. t.
»20 W. Centre SU Mahanoy City, Fa

, Phone. Kensington 1106 W
DR. E. G. KLIMAS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
Atidaro nauja ofisą South puseje

Priėmimo valandos 2
Nedėliojo 6 iki 7 vakare.

1624 S. 4 St. Philadelphia

iki 3 popiet.

■aee —i * O O> i— — II O» OB» a — a a

jieszko Konstancijos Dabrilie- 
nes isz MariampoĮos, giminiu 
ir pažinstamu.
Rakov, Domnikauskaja No, 17.
— Russia.
. T. Januszkaitis Suv. gub.,

pa_ j Mariamp. aps., Balsapiu kaim.,

N A JOS KNYGOS
16 Lietuviszku bzokiu 
himnu ir t.t. dėt yisos q, 
orkestros io kiĮ^gu $4. “ 
Del beno 10 knygų, 20 
Lietuviszku rinkiniu, szokiu, marsziu 
i
Lietuviszku veikalu $1. Knyga iszsi- 
mokinimo notų Lietuviszkoj kalboj be 
mokytojo $1.50 parduodu už $1.00 ant 
visokiu instrumentu arba dainavimo 
8 lekcijos. Adresavokito sziteip:
G. A. BARONAS, McKees Rocks, Pa.

himnu ir t.t. dėt yisos i
J.

*

T

Adresas M.

ne tos cukernes. darbi puolė in areszta ir isz ten nepa jieszko Juozo Didvalio Ma
niakams ten neparduoda; kava k-dia nei pikta žiukia in slais-; riamp. ap., Balsapiu kaim.

i Smolensk, Vitebskoje szose 
N 132, zavod “Vilija, 
šia.

O

Stanislovas Marcinkus isz

ar arbata reik 
Tas 
szeimynu tu, kur turi 
vaikus, kurie prie kavos 
džios pripratę .<> 
na.

Kareivijon jaunuolius, vi 
rankiojama, dauguma jau ir randasi jei nevienoki, tai kito-Jnu. 
lietuviuku jaunu tapo apmun- ki trande 
duruoti, o kiti laukia savo ter- akurat toki maža spirgi mies: 
mino kada bus paszaukti.

Vienas vaikinas koksai Po- - kaltukas, 
cius pabuvęs vaisku po mundn 
r u apie 20 dienu,

skaudžiai
gert be cukraus, tas ta pesztuka in vaisku ka-1

atsiliepia ant bakszt ir inkiszo.
Dabar daug lietuviu sako 
labai gerai kad ta pikta szeszi

mažus 
saL 

dar jos negau
I

jaunuolius,

• b

) > — Rus-

ka isz tarpo mus praszalino Į Žagarės, Kauno gub., dabar gy 
i nors venas Kinesznoj jieszko sesers 

Mat visur tarpe, gyventoju Petroles, giminiu ir pažinsta- 
Adresas: Kineszma, Kos 

Praeitije turėjo1 trom gub., Litovski Komitet.
■ Russia. • /
Juze Genevicziene isz Miko- j

Nadniemansko valscz. 
Kalvarijos aps., Suv. gub. jiesz

rekrutacija. 7 7

s

j tas Minersville vadinosi Ane-;
Tas neužauga vi «os k.

ad nesziodavosi kiszeniuje su
pargryžo in. mediniu kotu britva ir megin-jho sunaus Petro ir dukters 

Philadelphia pasisvecziuot, jis lavo su tuomi bent ka inkanst. Onos Genevicziu.
Gor. Rakov., 
kcendzu K. Boriseviezu induo-
ti J. Glaveckienei. — Russia.

?>

• I

Jisai mieste Pottsvillej saliu- 
ninkui nukando dantimis pirsz 
ta teip kaip gyvate, kad reikė 
jo pirszta visiszkai nupjaut.

Philadelphijoj darbdaviai

insimislino adgal kareivijon ne 
gryžt, pasislupstes apie pora 
nodeliu iszvažiavo isz Philadel 
phijos in farinas ir pas koki pa 
žinstama patsai save perszove
Laidotuves atsibuvo 22 diena turėjo isz pabriku iszvarinet 
Lapkriczio. i daugybe darbininku vokiecziu

Mat vaikinelis turbūt insi- 
mislines kad nors ik kol slaps- <popieras. 
tysis bet iszsisukt negales, ga
vės desperacija, patsai save nu 
žudė.

Senas bomas ožys.
I tali jonas saliuninkas ant stumo. 

kampo Wharton ir So. Front 
užpereita petnyezios vakare, 
valgydamas su szeimyna vaka 
riene iszghdo kad jo ruimuose 
ant virszaus kas v'aikszczioja; 
žmogus dar sau mislino: visa 
szeimyna prie vakarienes, bar- 
tenderis yra už baro, virszuti-

ypacz neturineziu pilietiszkas 
Tas Skaudžiai atsi

liepia ant biednesniu darbinin
ku ypacz apkenusiii. Vokie- 
eziams nevala gyvent arti ^cu- 
kerniu muset per 500 mastu at

Pi’iežastis to visko žmones 
in vairi ausei masto, bet, tik
riausia priežastis greieziause 
tai neužsitikejimas vokiecziu 
ramiau Suvienytose Valstijose 
gyv^n
bledžiu ir pažvalgos vis krinta 
ant Vokiecziu.

i ypacz daug darosi

'Lifin* A > .t.*'

Adresas:
Minskoi gub

Senas Kapsas.

Dr.KOX.ER
638 Penn Avė. Pitsburgh, Pa

tiniij tarpe Lietuviu da
ktaras Plttsburge. Mo- 

, klnosi Varszavoje, stu-* 
dijavo begije 26 m. in

i' vairias Ilgas vyru ir 
moterų, lodei jas nuo- 

s’ dugnini pažinsta. Gydo 
k užsinuodinlma kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas paeinan
čias nuo neezystumo kraujo, 
szaukite ypatlszkąi, per laiszkus asz 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir Rusiszkai.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedcliomis iki 2-v. popiet 

.. ........ .............. ........

( NAUJAS LIETUVISZKAS {
> GRABORIUS S

Dr. KOLER yra viena-

ktaras Plttsburge. Mo I
Atsi-

A. J. SAKALAUCKAS
MAHANOY CITY. 

• 4 1
801 E. PINE ST.,

ĮLIETU VISZKAB ADVOKATAS

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

(Bzlalmeja provose už pažeidimu Kasi 
Klose Fabrikuose, Gelcžinkoluose 
Gaivose ir L t t

B. S. YANKAUS
154 Nassau 8L, NEW YORK. N. T

Fabrikuose,

VYRISZKU

OFISOS

DAKTARAS LORENZ 
Vfenanflnls Specialistas Plttsburge.

LIGŲ
Kuris kalba Lenklszkal Ir Ruslszkal

VALAXBOSi
Nog 9 ryto lig 8 vakare. 

Petnyczlomls, 9 ryte lig 8 vakare. 
Ncdeliomis nog 10 ryto lig 2 po-piot 

344 Perm Ave. Pittsburgh, Pa.

Del bono 10 ktiygu, 20
.......................  UHUHMU. -

ir t.t. $4. Del Liano arba vargonų 18 <

<•K’

■■7 d
At norite dnsižinoti, 

į dykai, sekretą kaip pa- 
luosuoti savo vyra nuo 
gčrimd papratimo.

■į. Asz padariau szimtus 
M savo drauges laimingus 
|F prigelbėsiu 

jaigu
rodą. Raszykito tuojaus 

nelaukite kad nebutu per vėlu.
Mrs. L. Piasecka, Dep. 241 

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

ir jumis, 
priimsite mano

Ka raszo apie “Tūkstanti Nah 
tu” ir Pasakorių.

• Asz Feliksas Grigaitis iss 
Gary, Ind. siuneziu jumis szir 
dingą padekavonia už Tukstan 
ti Naktų ir Viena o teip-gi ii 
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. Tosio* 
knygos vertos tiek aukso kiek 
josios svėrė o ir daugiau. Asž

y,

X.’ *

*

Pirkite Klijonkes Dabar i
Guinan’s didelis sztoras nupirko daugybe visokiu J 

klijonku kada prekes nebuvo tokos augsztos. Jie pa
rodo didesni pasirinkimą klijonku negu trijuose szto- 
rose visam paviete.

Pirkite dabar Mijonkes kolei, da neparduoti. $

■ K

Galite dabar suezedyti pininga perkant karpetas, 
dyvonus ir klijonkes, pas Guinana.

Mahanoy City,
Shenandoah.| GUINANS Mt. Cannel,

'» I

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

$

J Vieta kur dėti savo pacz ėdžius yra in MERCHANTS
J BANKING TRUST CO.,
j Szita Banka gali jumis geriausia patarnauti.
> rektorei Banko yra gerai žinomi ir teisingi vyrai.
> Banka bando ingyti prietelius per patamavima savo i
S kostumenams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti s 
£ namus^arba prigialbeti biznije. Yra tai reikalingiausia J 
| Banka jumis ir norėtu turėti jus už deposited. <

BANKA.
Di-

1

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pre«.

A. Danisewicz M. Uavula
T. G. Hornsby

D M. Graham, Pres.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz

P. C. Fenton

U NIO 
NATIONAL 

L BANK j
t

i

7

D. F. Guinan, Treaw.

MAHANOY
CIT^
S.'J

T

Capitol Stock $125,000.00 
’SURPLUS IR PROUTS $460,000.00

MOKAME Antra Procentą ant Budtu 
Pinigu. Procentą prldedam prio jusu Pinigu 
1 (Jiena 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,Yice-Fros.

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

Subatomis, 9 ryte lig 12.

Nėra tokio Namo idant nebotu kokios nors Muzikos
Lai Skamba Lietuviškos Dainos Jūsų Namuose.
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Columbia Kalbamos Mašinos.
» *

Columbia Grafanola aukščiau parodyta ant paveikslėlio yra pigiau

' ■ - ■*" ' -i--------------------* ----- ------------ -------------esiff

Columbia Lietuviški Rekordai.

Naujas Laįkrasztis.
Jau 8-tas iitimeris iszėjp lai- 

kuris 
tikrai vertas kad visi Lietuvei 
skaitytu nes su gražeis paveik
slais ir su gerais pamokinin- 
mais Ūkininkams ir Miestelė
nams. Tik $1.00 ant meto. Pri- 
siuskite stempa o gausite viena 
numeri ant pažiūros, 
turu tikrai czisto medaus, gali 
te gauti tiesog isz Lietuviszkos 
farmos. Siuskite piningus arba 
užmokėsite kaip tavoras ateis 
už mydu ir paezta.

krhszczio “Ūkininko

Teipgi

Adresas:
M. WALENCZIUS, V

Box 96. Hart, Mich.
(2t.)

be juju pežinotau kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau
dors viena istorija ejnant gult.

Feliksas Grigaitis, Gary,

j

aiprekčje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir Jvelną

4118.00
balsą ir grajina 10 ir 12 colinius recordus.
Kaina '

savyje aukštą—tikrą Columbios balsą. Turi vėliausios mados mo-
Šitas paveikslas Colurtibia Grafanola yra mitra prekėje ir užlaiko f _ ‘** •; -
torąTr kvarantuoja'vžganėdininią. Grajina 10 ir 12 colinius rckoi- 
dus. Nėra gereonės Grafanolos šiandien už tuos piningus.
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$30.00' Kaina

Ne turi nusiminti, idajit ne gali išgirsti balso garsiausių svieto artis

1O (foliniai Kaina 76c.

I

N i ra Lietuvio, kuris nebūt girdčjęs žemiaus paninius daineles. 
Todil neturi but šeimynos, kurioj stokuotų šių rekordų:

E 2356 Lietuva Tėvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis tąka.
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 Šilingėlį ir Šių nakcialy, (Dzūkiška Daina)
E 1166 Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanota
E 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus
E 1168 Šaltyčius ir Žvirblelis
E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė
E 1216 Giesmė j Panelę Švenčiausią ir Avc Maria
K 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.

k E 2360 Varpelis, Valcas ir 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, Kadaš jojau ir Stumbriškių po1., 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 1219 Mano palvy ir Velnias ne boba.
E 2342 Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu. Maršas, Orkestrą.
E 2343 Aut vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą.
[vairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus geriausiais muzikantais 

rasite vien tik ant rekordu ,,Columbia”.
Visi Columbios rekordai yra padirbti teip kad grajina abiem pusėm

rasite vien tik ant rekordu „Columbia".

■i?

> 

i'"

z

F2

>l
J
* a

*

KA ISZRASTE

kurioje yra apie 400 iszradi- 
mu, kurio gali buto reikalingi 
kuria likos iszlaista ant žan- 
dnimo ■
Tai yra Lietuviszka Knygute, 

LArJTUV 1SZKU 10ZRADEJU
Isz knygutes tos dasižinoslte 
koki pelną Išradimai jau at- 
nesze ir dar gali atneszte.
Jaigu manai apie iszradimus, 
raszyk Liotųviszkai reikalau- 
dams knygutes, kuria Užsiu
sime DYKAI. i 
AMERICAN EUROPEAN

PATENT OFFICES INC., 
256 Broadway USE),

New York, N. <Y.
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tų, kadangi jie ne atsilanko Jūsų gyvenimo vietoje. Nusipirk šitą 
Gralanolą i J kurio gali išgirst visų artistų balsus kokiu tik nori ir 
kada tik nori. Grajina 10 ir 12 colinius rekordus.
Kaina $S5.OO

, ir už tą pačią kainą.
Užsakidami nuo musų rekordų paminčkite aiškiai jo numera. Už

sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip 6 doleriai.
Reikalaukite musų naują Kataliogą Columbios Lietuviškų rskordų

čion nėra paminėta arba kito-^^STfr—Jeigu norite nusipirkti kalbamą mašiną kokios čion norą paminėta arba kito-^T^Tj 
iF'-’Sa nišką reikalingą daiktą, reikalaukite nuo musą Ilustruoto Kataliogo.
Beikalaudaini iš Kalbamą Mašiną arba Rekordą siąsklt pinigus ant žemiau nurodyto Adreso.
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COMMERCIAL CORPORATION-

160 N. Fifth avenue
DEP. A

i

CHICAGO, ILL.

d

i n




