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Isz Amerikos
Gimimai, mirtis ir nelaimes 

Pennsylvanijoj menensije 
September.

Harrisburg-, Pa.— Menesije 
September, Pennsylvanijoj už
gimė 20,072 kudykiai o mirė 9, 
953 ypatus; negyvu kudykiu gi 
me 796. Nusižudė tame mene 
sije 70 ypatų, kasyklosia buvo 
į, nelaimes, ant geležkeliu 128 
c nuo kitokiu ligų 3384.

Kiek iszmusza Suv. Valst. 
piningu.

Washington, D. C.— Ray
mond Baker, direktoris meny- 
cziu pranesza, buk szimet isz- 
muszta 406,000,000 piningu 
vertes $23,445,000 menyėziosia 
Filadelfijoj, Denver ir San 
Francisco. , Suvirszum 213,- 
500,000 buvo centais, 87,500.-

ANCLIKAI PAĖMĖ
JERUZOLIMA.

Jeruzelimas vela Krikszczioniu ranko- 
sia. Anglikai užėmė miestą isz kurio 
Turkai pabėgo. Jeruzelemas radosi

po Turkiszka valdžia per 673metus.

000 deszimtukais ir 76,000,000 
nikeleis. Sidabro sunaudota 
74,414,000 uncijų.

Vagis buvo su 
monstrancije ii

—Special (’holograph N. Y. H. Serrica

ITALAI PASIRENGINEJA ANT APSIGINIMO PRIESZAIS UŽKLUPTA VOKIECZIU ANT ISONZO.

Vaikas mirė nuo daraktorkos davo isz 
sumuszimo.

Waterbury, Conn.— 
niu metu amžiaus Ernegtukas 
Milleris, kuris už koki ten ma
ža prasikaltimu, likos nubaus
tas per daraktorka ir in peli
kes miliutas po tam mirė. Da- 
■aktorka nuo apkaltinimo li
kos paliuosuota, nes vaikinėti? 
sirgo ir buvo po prižiūra dak 
aro. Mirė nuo ligos o ne pla 

kimo. Szeip ar teip daraktor 
ka buvo kalta, nes priskubinę 
nirti vaikineliui.

Septy-

Szimet Amerike iszleista 
įpie du tukstanezei visokiu is- 
oriszku knygų, kuriu atspau- 
lino milijonus.

Ugnis padare bledes ant 
100,000 doleriu.

Youngstown, Ohio.— Ugnis. 
a ari pakilo isz nežinomos prie
žasties, padare czionais bledes 
ant szirnta tukstaneziu doleriu. 
l)u kromai yisiszkai sudegė, c 
kiti aplaižė daleles bledes nuc 
ugnies ir vandens .

Apvogimas Lietuviszkos 
bažnyczios nepasiseke.

Shamokin, Pa. — Dideli? 
szaltis kuris czionais vieszpa- 
tauja, buvo priežasti apsaugo 
jimo nuo vagystes Lietuvisz 
lios bažnyczios Szv. P. Marijor 
nes tame laike, kada vagys kro 
ve in maisza bažnytines bran 
gėnybes, atėjo zakristijonas p? 
žiūrėti pecziu. 
deja kielikus,
t. t. in maisza ir ketino iszsi 
neszti laukan, kada juosius už 
tiko zakristijonas 4 valanda is: 
ryto .palikia maisza pabėgo pi 
imdami su savim 19 doleriu kr 
riuos rado dežuteje del biednn 
ju. Palicije badai jau užeje 
ant pedsakio vagiu.

Vyras ir motere suszalo ant 
smert.

Hawley, Pa.— Mrs. Drake, 
pati czionaitinio farmerio, li
kos surasta suszalusi prie upes 
Paupeck. Motere turėjo 4C 
metu ir sugryžinejo isz miesto.

Stroudsburg, Pa. — Benja
minas Milleris, buvusis pavie- 
tavas kamisorius eidamas nuo 
kaimyno laike didelio szalczio, 

■ suszalo ant smert.
Pakorė 13 nigeru —

amerikoniszkus kareivius.
- San Antonio, Tex.— Karisz- 
kas sūdąs nusprendė ant pako
rimo 13 amerikoniszku karei
viu, visus nigerius ir virokas Ii 
kos iszpildytas utarninko ryta 
Fort San Houstone. Priek 
tam 41 likos nubaustais ant vi
so gyvasezio in kalėjimą. Pra
sižengimu juju buvo tas, jog 
pasikėlė prieszais valdžia pa
darydami maiszati abaze tiks
le iszmuszimo baltųjų karei
viu. Tokis pasielgimas laike
kariszku laiku yra baudžemas Po tam kada tik szuo susitik- 
mirezia.

STEBĖTINAS GALĖJIMAS
ISTORIJOJ.

Diena 10 Oktoberio, 1361 nu 
te atsibuvo Paryžiuje, vienas 
'sz stobetiniausiu galėjimu ko
kio da niekas nebuvo girdėjas 
tie mates, o buvo tai stebėtinas 
surėdymas Dievo.

Aubry de Montdidier, fran-

girria Bondy, būdamas nuzu
lintu ir užkastu prie didelio 
medžio. Jojo szuo kuris su 
juom laja diena radosi, neap
leido kapa pono per kėlės die
nas, nes tik būdamas priverstu 
jieszkoti maisto. Atbėgo jisai 
in Paryžių ir inbego pas sena 
dranga savo pono. Kada jin 
pavalgydino, szuo pradėjo la
bai loti ir staugti, traukdamas 
už skverno savo pono dranga 
prie duriu. O kad visi žinojo, 
jog- szuo niekados neatsiskir- 
davo nuo savo pono, draugas 
tuoin labai nusistebėjo ir leido 
si paskui szuni ir ėjo pakol ne
pribuvo prie medžio kur rado
si užkastas kūnas nužudyto.

Zudintojaus negalima buvo 
surasti niekur, nes viena diena 
szuo susiejo su Chevalier Ma
cairu. Szuo tuojaus jam szo- 
ko prie gerkles ir butu jin ten 
sudraskęs, nes likos per kitus 
atitrauktas su didelia beda.

piktumo, norints 
priesz kitas ypatus buvo labai 
malszus.

Karalius Francijos dagirdes 
nuo dvarponiu apie keliolika 
tokiu atsitikimu, paliepė szuni 
atvesti pas save. Szuo pasielgė 
malszei, pakol nepailgėjo Ma
caira. ant kurio tuojaus jr szo- 
ko. ' "Tosti dl ehosia' y paflszki 
galėjimai atsibuvinejo ant kas 
lieninio paredko, todėl kara
lius supratęs jog (ame turi būti 
kas nepaprasto, atsidavė ant 
Dievo, idant ižduotu savo suda 
ar Macaira tikrai buvo žudinto 
jum Montdidiero, nes teip pats 
mane. Karalius paliepė atves 
ti szuni ir Macaira kuriam pa
davė in ranka stora lazda ant 
apsiginimo. Kada abudu sto
jo ant pleciaus, szuo paregėjus 
savo nevidoną, szoko pasiutisz 
kai prie Macairos gerkles, jog 

| tasai neturėjo laiko neapsigint. 
| Tarnai pribėgo ir nutraukė szu 
ui o sukruvinta Macaira pasta
te priesz karalių. Ant keliu 
užklausymu Macairas prisipa
žino prie visko, buk tai jisai nu 
žudė Montdidiena girrioje, c 
prieažstis tame buvo, jog abu
du mylėjosi in viena mergina 
ir todėl jin nužudė. Macairas 
likos nubaustas mirezia.

Isz Kares Lauko
NACINE KARE PRASIDĖJO ROSIJOJ.

szė Bolszevikus — bledes dideles. Leninas 
apkasu apmalszyti pasikelima.

kanamine kare, badai jau prasidėjo. Pir- 
įplszeviku ir .kazoku atsibuvo artimoje 
i/nuo Bielgorodo.

Kazokai s
trauke ktreirius isz

London.— 
miltinei rąujjžoi 
Tamanovkos, 18 m liu/uuo Bielgorodo. Kazokai buvo po ka- 
manda gen. Kornilovo, gerai apsiginklavia su maszinineis kara 
kinais. Badai vokiecziai paliepė Rusams apleisti Petrogradu 
pakol neužstos pakajus.

Musziuosia pražuvo daug ant abieju szaliu. Bolszevikai 
traukia kariume.nia isz kariszko lanko ant apmalszinimo naujos 
revoliucijos.

Badas kerszina Moskva; kinai sergsti Mandžiurija.
Stokholmas.— Moskvoje kas diena atsibuvineja musziai 

terp bolszeviku ir kaledinenes partijos, padėjimas yra pavojin
gas. Szvediszkas ministeris paliepė visiems szvediszkiems pa- 
donams apleisti miestą nes kerszina jam badas — bolszevikai 
neinleidže jokio maisto in miestą.

Aplinkinėje Petrogrado kazokai paėmė po savo valdžia vi
sus geležinkelius ir magazinus su maistu kuri neleidže in mies
tus užimtus per bolszevikus. Kazokai laikosi su partija, kuri 
geidže pastatyti Bosija ant kojų ir ižgialbet jiaja isz ranku žy- 
diszku socialistu — bolszeviku.

TRUMPI TELEGRAMAI.

§ Clearfield, Pa.— Ugnis su 
naikino Osceola Mills ir kitus 
namus, padarydama bledes ant 
$20,000.

§ Washington, D. C.— Pra
eita meta mirė 85,993 ypatų 
ant džiovos (sukatu.) Drau
gavę Raudono Kryižaus ižduo 
da kas metas po 25 milijonus 
doleriu ant kovojimo prieszais 
laja baisia liga.

davo su Maeairu, tuojaus sius-

§ Washington, D. C.— Žinu 
nai apskaitė, buk farmeriai su
rinko arti 21 bilijonus doleriu 
nuo szimetines rugepjutes.

§ Vigo, Išzpanija. — Laike 
pasikėlimo Portugalijoj, likos 
sužeista 682 ypatos, o užmusz- 
ta 179. Naujo valdytojaus da 
neiszrinkta.

Ant kokiu iszlygu daro sutaiką Bolszevikai su vokiecziais.
Petrogradas. — Bolszeviku delegacija isz franto, kari da

lyvavo tarybose apie pertraukimą musziu sziandie iszdave sa
vo raparta centraiiniam Darbininku ir Kareiviu Atstovu Tary
ba komitetui. Sekamos sanlygos pertraukimo musziu, kaip isz 
dėstytos vieno delegacijos nario:

Rusai pasiūlė:
1. Kad prtraukimas musziu tęstųsi szeszis menesius su tri

jų dienu praneszimu apie musziu atnaujinima.
2. Kad pertraukimas musziu paliestu visus frantus visose 

szalyse; kareiviai neturėtu būti kilnojami.
3. Vokiecziai turi apleisti Menesio pertaka ir Menesio sala.
Vokiecziai inteike sekamus kontra-pasiulymus:
1. Pertraukimas musziu tesis 28 dienas.
2. Palies vien Rosijos frunta.
3. Prkelimas kareiviu, mažiau kaip divizijos, leistinas.
4. Menesio pertaka ir sala pasiliks užimta vokiecziu.
5. Rusu kareiviai turi būti praszalinti isz Makedonijos 

Francijos fruntu.
6. Rusu ir turku kareiviai turi apleisti Persija.
7. Vokiecziai turės po savo valdžia jevus per 15 metu.
8. Vokiszki tavorai turi būti inleisti in Rosije be akcijes.
9. Ka vokiecziai paėmė lyg sziai dienai tai sau ir pasiliks
Tokiu badu Bosija pasiliktu nelaisvėje vokiszkosia ranko-

ir

London. — Miestas Jeruzalemas, sodyba krikszczionybes, 
kuri norėjo nuo szesziu szimtu szimtmecziu paimti krikszczio- 
nis nuo Turku, gavosi vela in krikszczioniu rankas, o vietoje 
pletojanczios vėliavos su puse menulio, plėtoja vėliava anglisz- 
ka ir kryžium.

Kada toji žino pribuvo in Londoną, varpai Rymo Kataliku 
Westminster katedroje suskambėjo linksmai, pirma karta in 
tris metus, o po tam adgiedota Te Deum Laudamus.

Jeruzaleme randasi apie 60,000 gyventoju. Buvo paimtas 
per Asirieczius, Babilonieczius, Graikus, Rymionius, Persus, 
Arabus ir Turkus kurie laike taji szventa miestą per 673 metus.

Žydai labai nudžiugo po visa svietą, jog juju brangus Je- 
ruzalimas vela gavosi in krikszczioniszkas rankas o gal po ka
rei Angliję padarys isz Jeruzalemo laisva po savo apgloba.

Teip iszsipilde žodžei Raszte Szventam, perskyrime 21, pa
ragrafe 24 pagal Evangelije Szv. Lukosziaus, kuris raszo: “Ir 
puls nog aszmenio kardo, ir bus vesti nevalion in visas gimines: 
o Jeruzalemas bus sumyniota nog pagonu kolei iszsipildys lai
kas pagonu, (tai yra pakol vela krikszczionis ndpkai'iaus pago- 
nus ir juosius isz tonais ne ižguis.) ___

Paėmimas Jeruzalemo, pranaszauje dideli gilinki allijen- 
tams ir pasekmingas užbaigimas avietines kares.

Kaizeris paleis isz nelaisvės belgiszkas moteres ir vaikus.

Havra, Francija.—- Per tarpininkygta iszpaniszko kara
liaus Alfonso, padaryta sutarti, buk Belgai paleis visus vokisz- 
kus Belaisvius paimtus Afrike o už tai kaizeris paleis isz nelais
vės visas belgiszkas moteres ir vaikus. Nelaisvei sugryž in Bel 
gija, Szvaicarije arba Francuzija.

Nesenei vokiecziai paleido isz nelaisvės 500 francuizszku mo 
teru, kurias laike pas save per tris metus. Didesne dalis jau
nesniu moterų ir merginu turėjo kudykius nuo keliu menesiu 
lyg dvieju metu senumo; kareiviai jiaises sužagejo.

Pabegusie francuziszki kareiviai isz austrijokiszkos nelais
vės, apsakinėja, buk austrai maitina savo nelaisvius pastipusia 
arkliena, kuria surinko ant kariszku lauku.

ISZ ROSIJOS IR LIETUVOS

Vokiszki trukei susidūrė; baisi ekspliozije; daug užmuszta.
London.— Du vokiszki trukei, kurie gabeno kareivius, amu 

niieje ir ginklus ant kariszku fruntu, susidūrė su baisia pasek- 
mia. Ekspliozijoj kuri pakilo nuo amunicijos, užmusze ir su- 
žeido daugybia kareiviu. Abudu trukei likos isznejzti in pa
danges.

Suirutes, pleszimai, pogromai.
Visoje Rosijoje diena isz die 

nos auga. Gauja plesziku de 
gina ir drasko dvarus Tambo- 
vo gub,, Orio, Ostrogoszko ir 
Ufos miestuose kareiviai isz- k 
daužė daug krautuvių iszne- 
sziojo prekes. Dažniausiai 
nusiunstu kareiviu pagialba 
pleszikai numalszinami. Tasz- 
kente vietiniai kareiviai susita 
re paimti in sąvo rankas visa 
kraszto valdžia, suėmė kariuo
menes vada gen. Czerkesa ir ki 
tus vyresniuosius karininkus.

Suomiu Seimas susirinko.
Nežiūrint in tai, kad rusu vy 

riausybe Seimą buvo paleidu
si. Rugsėjo m. 15 d. 80 atsto
vu social-demokratu sulaužė 
antspaudos rusu vyriausybe už 
dėtas ant Seimo rūmu duru ir 
suėjo in sale. Posėdis tęsęsi 
vos 36 miliutas, teeziau priim
ta visa eile labai svarbiu insta 
tymu. Ju tarpe instatymas 
apie Suomiu vyriausybes atsa
komybe priesz Seimą ir apie 
vyriausysios valdžios organiza 
vima Suomijoje.

Paleidimas isz kariuomenes.
Karo ministeris pranesze, 

ka duuo Rugsėjo m. 25 d. bus 
paleidžiamo namo kareiviai pa 
szaukti 1895 ir 1896 m.

TRUMPI TELEGRAMAI.

§ New Castle, Pa.— Dirbtu
vėje Amunicijos Bethlehem 
Steel Co., pakilo baisi eksplio
zije, užmuszdama viena darbi
ninką. Bleds $250,000.

§ Washington, D. C.— Nuo 
prasidėjimo kares su Vokieti
ja, valdže nusiuntė in visus 
abazus 72,277 tavorinius vago
nus su maistu, apredalu, aniu- 
nicije ir 1.1.

§ Nagales, Ariz. — Yakni 
indijonai nukankino ant smert 
penkis amerikonus, vokieti ir 
tris kinezikus Esperanzoje; 40 
vokiecziu Sonoroje likos už- 
muszta.

§ Carlislie, Pa.— Du vai
kai sudege nuo trūkimo pe- 
cziaus kada juju motina buvo 
iszejus ant uždarbiu. Visas 
namas sudege teip-gi ir kaimy 
no namas.



SAULE

WKas Girdei del szunio, kuris tuo sukramtė. 
Paemias treczia szmoteli pa- 
szaukc: “Bob,” szitas szmo-

Jau pradėjome iszsiuntineti 
Kalendorius aid 1918 meto. 
Aplaikome daugyhia gromatu 
su pagyrioms ir padekavo-
nems nuo tukstancziu muša 
skaitytoju. Teip pat kas die
na aplaikome daugeli nauju 
skaitytoju kurie da ne yra skai 
te “Sanies" ir kaip duodasi 
suprast, tai skaitlis musu szei- 
mynos pasididins szimet dvi
gubai. Aržiu szirdingai del

. telis yra nuo kaizerio." Szno 
įatsigryžo nuo cukrinas ir neda 

■ lipstejo. Tolintis paszauke. 
j “ Bob, kuom tu geriau veliii- 
j turn būti ne kaip kaizeri!?”
Bob atsigulė kaip ilgas ant pe- 
cziu. iszsitie.se kaip negyvas ir 
de. jog geriau Imti pastipusiu 
ne kaip kaizeriu. Bob’as paži 
no gerai prusus, nes su savo po 
nu perkeliavo daugybe miestu 
po visa Vokietija.

‘SAULES’ KALENDORIUS l«z Lietuviszku kaimelo 

ANT 1918 METO .Mount Carmel, Pa.— Scre- 
doje apleido 32 rekrutai in leti-

musu paguodotu skaitytoju nž 
platinimu laikraszezio “Sau
les" ir prisiuntima nauju skai
tytoju. Kuom daugiau skai
tytoju tuom laikrasztis geres
nis ir naudingesnis, nes ižda- 
vysta gali daugiau iszleisti pi
ningu ant pagerinimo laikrasz 
ežio.

Meldžeme visu skolininku at 
silygint, nes žinote jog išdavi
mas daug kasztuoje, o priek 
tam kožnas dirba, gerai ir tuos 
pustreezio doleriu ne sunku už 
mokėti o skaitymo turės užtek 
tinai per visa meta.

dau kalendoriii užbaigei:1/kisz.ka armija kuri tvėrėsi \i 
spaudinti anl 1918 melu ir isz-j.gani ou tlie Lako. Ontario. K: 
siuTitiuesim neužilg'io del visu į nada. 
musu geru skaitytoju - vi-į 
siems kurie pilnai alsi lygini a J 
už prenumerata. Tiejei, kurie į 
da yra skolingi, meldžiame į 
idant prisiunstu užmokesti tuoj 
jaus, jeigu geidže aplaikyti 
lendoriu.

Kalendoriaus intalpa aut 
einaneziometo vra sekanti:

Valkato.- I )ausz;i

| baustais iii kalėjimą už ,-zaudi 
:mus ir vagysta. Dauksza ap 
j laike 4 metus ir $50 bausmes 
Strancas du metus ir $25 baus 
mes. Vitkaucka palindo ani 
liousybes. •

- i.
K ■ * .'

- - ' ■

WKSSS88
Į Isz priežasties kares, katali- 
kis.zka bažnycze. ketina padary 

jti daug visokiu permainų, ne- 
i kuriuos jau yra pildomos o ki
ltos užstos ateinanti pavasari. 
' Permainos yra tokios:

Pagal sena papratimu tai 
bažnycze negalėjo duoti szliu- 

įbo terp Adventu ir 7 Sausio, 
j nes pagal naujės tiesas kuni- 
| gas gali duoti szliuba nuo 26 
'Gruodžio ir toliau. Ant szliu- 
i binto kontrakto turi pasira- 
| szyt du budintojai. Jaunikis 
i gali turėti nemažiau kaip 16 
metu o nuotaka 14 metu. Pir-

1- Kalendorinei užraszai 
ant 1918 meto.

2 — Keturi meto laikai.
3 — Apie metus ir ju dalis.
4 — Eros.
5 — Perkelemos szventes.

Užtemimai ant 1918 me6- 
to..

Amerikoniszkos

Hazleton, Pa. —l'gnis sunai 
jkino czionais Gerhardto siuvy 
jniezia marszkiniu, kuri padare 
įbledes ant $125,000. Priek 
į tam sudege keturi, namai prigu 
įtinti prie Mrs. Dietrich. Ba
liai dirbtuve likos uždegta.

PAVEIKSLAS PARODO VIETA ANT KURIO STOVĖJO FRANCUZISZKAS KAIME 
LIS SUGRIAUTAS NUO VOKISZKO BOMBARDAVIMO.

. Harrison ir Kearney, N. J—į di Garbe Jum“ o mergaites at- 
Suvienytos organizacijos buvo;siliepe: “ Ugi kam. Andriui Ur 
parengia 29 Lapkriczio lietu-įboimi!" o rasztininkas pri- 
viszkai ir angliszkai koncertai siege, jam puiku radastos žie-

IJ i i’m i n i. n k as pasvei kino

*****> *>x-**y>tx>:4**’i>***-

Praeita sanvaite visa admi-l 
nistracija “Kovos" likos 
aresztavotais už sulaužima tie
su prieszais Suv. Valstijos, o 
ana diena kokis tai Czeslovas 
Lukaszkieviez, ižduotojas len- 
kiszko laikrasztelio “Pyr- 
myn," kuri leidę Baltimoreje. 
Ižduotoju patalpino kastelgar- 
deje lyg teismui.

Valdže dabar turės didesniu 
atyda ant ateiviu spaudos ir už 
dės didesnia cenzūra

ma galėjo paeziuotis giminai- 
czei trezios pakaleinos o dabar 

! antros.
I Pagal senas tiesas ligonis tu 
rejo pasnmkaut pakol aplaiky 
davo komunije, nes dabar tie- 
jei ka serga menesis laiko ir ne 

į ra vilties, jog greitai pasveiks, 
dabar galės priimti komunije 
du ar tris kartus per sanvaite 
be pasninko.

Mesa galima valgyti kas die 
i na iszskyriant Pelenu Diena,- 
į petnyczioms ir subatoms Gave

tęs.
‘ 8 — Pasninkai 1918 mete.
9 — Menesei su szventuju 

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

10— Prakalba iii musu skai 
tytojus.

11
szas.

Svietines kares sura-i

; kuris nusidavė pasekmingai Į da. Pirmininkas pasveikino 
N. S. Pittsburgh, Pa._ Szioj P11’* kurio atsilankė daug pub-j puikia kalba už ka aplaike di-

dalije miesto randasi daug Lioj^'<os’ !;u|,bii komitetas siim-įdelj plojimą, rauku. Draugas 
tuviu — senu ir jaunu, kur ran '’z,;1 ■sZ'u'lingu aeziu už ,iL-dau- .1. Noreika primynė apie reika 
(laši teip—gi ir lietųviszka para• 'U11 puiku pasielgimą. I <L |<'i aukavima Tautu Fondui ir 
pj jo su prabaszczium kuri. A. i koiicoj t ui aisiluno szokiai, kii|(nojaus paaukauta $10.00 Po 
Szimkeviczius ir puikus korasj'^' 1'aukoki irg vel\l>a.i riak-įiyru sudainuota ’'Lai gyvoja 
po vado vyst a prof. St. A lido- Buvo tai vienas isz pui-j Lietuva musu brangi Tevy 
nio ir (langeli bažnytiniu drau-^''!”ls’!’ skareliu Iriu; ilgai; ne. Vyeziu rasztininke p.

aplinkinei gyventojai negrei-j Aniek1 Karaszkiute. rmsiunte 

tai užimrsz. Pelnas eis visas į piningus in Tautos 
atsibuvo

likos, kuriai komitetas

------------- Įnioje, križiavas dienas pricsz 
Amerikoniszka draugavę i Kalėdas ir priesz Visu Szven- 

Raudonojo Kryžiaus, ue tik ka Jeigu pasninkai pripul- 
suszelpe kareivius abazuosia irjtu Nekėliomis, tai juju nepri- 
ant kariszku lauku bet misiun-■ valome apvaiksztinet.

te visokia paszialpa del nelai-i '
minga gyventoju Halifaxe kur j Dabar, kada Rusijoj užstojo 
keturi tukstanezei gyventoju j didesnia laisvių ir carizmas li- 
pražuvo nuo baisios ekspliozi-1 kos praszalintas, Bosija turi 
jos o dvideszimts tukstancziu Mobiliai puikia ateito kas kisza 
žmonių pasiliko be pastoges. į si iszkasnnas visokiu minerolu 
kencze bada ir szalti. \-—kaip aukso. Siberijoj ir

 . Uralu kalnosia tojo žibanczio

12 — Svarbiausi atsitikimai
13 — Pasaulės kares.
14— Kariszki. iszsitarimai 

Amerike.
15— - Akyvi randaviszki su- 

raszai apie viską.
16— Tolumas amerikonisz- 

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

to nuo 1801 lyg 2000.
į 18— Perspėjimai oro 
| kožno meto.
j 1!) — ’Uolumas europiniu 
j miestu isz New Yorko.

20— Skirtumas laiko.
21 Skaitlius gyventoju. J 

i 23— Nauji Metai, (eiles).
24— Kvailys, Numirėlis ir 

Velnias, arba moteres iszinin-
! tingesnes už vyrus. Istorije

me

Amerikai kasztuos 36 bilijo
nai doleriu vedimas kares per 
du metus. Teip apskaito mi
ll isteris skarbo McAdoo. — De 
de Samas paaukaus ir daugiau 
jeigu reikes. Musu Dede ne- 
skupus del savo kareiviu ku
riuos geriausia prižiūri, aprė
do ir pavalgydina už visas ki
tas vieszpatsytes.

Keliolika tukstancziu Lietu
viu, Lenku. Slavoku Austru ii 
kitu tautu padonai, kurie ger
velei inženge in glitas kariame

Istorines Knygos
No. 1 — Parižiaus Nuskure- 

lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo. - Preke 50c.

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

No. 3 — Auksiniai Peiliai; 
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6x9 coliu dydumo. Preke 25c.

No. 4 — Apie Kupcziaus 
Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 
108 puslapiu. — Preke 25c. 
USF’Prisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

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

gyseziu. Suims Lietuviu drau , 
gije kuri turi arti 300 sąnariu 

namus i
Bticzerniu turimo 

5 ir groSersztorius kelis o teip- 
gi kooperativiszka sztora. Dau į 

. . . . 1 gelis czionais musu tautiecziuĮ 
gyvena be szliubu, teip tik su-j na 30 Lapkriczio atsibuvo Szv. 
simetusiu iii poras, inoterel.es į Andriaus, 92 kuopos Vyeziu, 
apleidžia vaikus ir užsiima j pirmininko varduves p. A. Ur- 
daugiausia su gėrimu, jog netjbono ant kurios maloniai links 
sarmata žiūrėti ant juju pasiel i rninosi visa kuopa, jaimumene 

Į girnų — o tai. visas prognosis- ■ ir mergaites. Pirmiausia su
ktai ir laisviiii-iikai. jojas jaunimas sudainavo “ Dy-

savoturi 
mes ploti.

ant j

minerolo yra daugybia, konia 
i kas diena atranda naujas gys
las aukso. Enysu kainuosiu 

j jieszkotojai aukso iszkase te- 
inais apie 8280 svaru aukso.
Prie Linos upes surasta gyslos 
aukso ir brangesnio už auksa 
metaliaus platinum. Kada už 
baigs dirbti tenais Amūro, ge

■ ležkeli, tai žmonis plauks in te
nais kaip plauke in Alaska, 
nes kasyklos arti prie geležke- 

! lio ir galima bus lengvai aukso 
j ruda gabenti in daužytines kur 
I perskirs auksa nuo rudos.

25— Kalėdos Amerikonisz- j 
ko Valkatos. — Istorije.

26— Keturios Dalis Meto.— 
Kilos.

27 — Tu ka nekurie žmonis 
tyki.

28— Kaip nekurie Lietuvei

j gimimo Jėzaus.— Istorijele. 

29—Mysles.

jmie, ant ulyezios. susirinkimuo

31—Žolių vardai —■ lietu- 
Įviszkai ir angliszkai

ir dideli že- a,,t su^elpinio musu broliu Lie • Ant rytojaus atsibuvo musu 
nuo ka-'f)2 kuopos susirinkimas ant ku 

j rio atsilankė ir prisirasze Adol 
į tas Rnbaszeviczius, Leopoldas 

Niagara Falls, N. Y.— Di<>-i Kulis ir Motiejus Valinczius.

tuvi u 1 iiikentėjusioms

liecziai prisiraszytu in kuopa. 
Szitas vakarėlis suteikė mums 
malonu vakaru ir visi Vycziai 
ir Vytės vėlina sulaukt, mus 
pirmininkui vėlybu meteliu.

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”

G rafonolo 
-md Coiainbia Records 
I LINKSMU KALĖDŲ!

Linkim visiems ColumbijosS Rekordų Pirkėjams.

nes Suv. Valst. neduoda rainy-; 
bes valdžiai. Pagal terptam 
tiszku tiesu, apszaukimas ka-j 
res su Austrija, tieje padonai 
negali kariaut po amerikonjsz-i 
ka karūna prieszais sklypą isz j 
kurio pribuvo, nes jeigu butui 
suimti in nelaisvia. tai butu su j 
szaudomi o Amerikos negalėtu; 
už juosius užstoti. Apie tai 
dabar eina rodos Washingtone 
o abazuosia aficieriai turi dide 
Jin atyda ant austrijoku ir te
mina aut visu juju pasielgimu 
ir kalbu. Žinoma, kad dides-1 
ne dalis austrijoku prisiege isz- 
tikimysta Amerikai ir guldys 
galvas už jiaja.

Jack Beanfort, kuris ne se
nei. pribuvo isz Anglijos, yra 
locnininku szunc, kuris baisei 
nekencze prusiszko kaizerio. 
Ant patvirtinimo savo žodžiu,
Beau fortas paėmė nuo stalo du 
szmotukus cukriaus ir numėtė

Biskupas Ilobanas isz Skran 
tu diecezijos pakele mokesti vi 
karams nuo 40 lyg 50 doleriu 
ant menesio. Ant praszymo 
biskupo inženge in kariumė- 
niszkas glitas kaipo kapelio
nai sekantieje kuningai: Rev. 
Kane isz Wilkes-Barre; Rev. 
Zavackis isz Plymoutho; Rev. 
Kviatkovskis isz Antrinio ir 
Rev. O’Leary isz Sugar Notch.

Jonas Rockefelleris paauka
vo ypatiszkai in laika paskuti
nis deszimts menesius 70 mili
jonus dolerius ant suszelpimo 
Raudono Kryžiaus, Y. M. G. A. 
ii kilokes organizacijes kurios 
rūpinosi suszelpimu kareiviu 
ir nukentėjusiu nu’o kares gy
ventojus.

Toji suma neturi jokio susi- 
neszimo su piningais kiek iždą 
ve Rockefellerio Foundation—

32— — Tavo giliukningos die
nos.

33— Žmonių Skaidžius.
34— Saule geriausia vedin

toji.
35— Garsiausios, gatves pa

saulyje.
36— Ka visu rasų žmones

37 — Kraujo karsztis.
38 — Kaip kitos tautos vadi

na “Kalėdų Dieduką.”
39— Kataliogas naujausiu 

knygų.
40 — Apgarsinimai.
41 — Daugeli paveikslu isz 

tebyres karos.
42— Prie to prie kalendo

riaus duodame teip-gi sienini 
ir kiszenini kalendoreli.

kurie daeina lyg milijonu dole
riu.

Matote1 mylenii skaitytojai,! 
jog intalpa 1918 meto kalendo
riaus yra akyva ir skaitymo tu 
resite užtektinai, tiktai pasku
binkite su atsilyginimu už pre
numerata, jeigu norite aplai- 
kyt toji puiku kalėdoti 
DYKAI.

I t Šiuomi primindami Gerbiamai Lietuvių 
S Visuomenei apie artinančiąsis Kalėdų 

Vįį,. iįjji ff Šventes, maloniai pranešame, kad:
OffkR JEIGU NORIT praleisti Kalėdų Šven-
CS'Sfciilit'i-l/fji wiwS? & tę linksmai ir jausmingai,

JEIGU NORIT įteikt puikią dovaną sa- 
""" vo namiškiams

f JEIGU NORIT
nas įdainuotas 
daininikais,

JEIGU NORIT, kad Šventės, varduvės ir kitos iškilmės butų tikrai 
linksmos su Lietuviškais šokiais,

ir pažįstamiems, 
girdėti savo šalies dai- 
geriausiais lietuviškais

Columbia Grafonola, Price $1S

Ant
Jums gerinusį ir plačiausį
Naujai išleistas Columbijos Lietuviškų re
kordų Katalogas (už gruodžio mėn.), kurį 
galite gauti pas pardavėjus dovanai.

visų viršminetų klausimų, suteiks 
paaiškinimą

Columbijos rekordu pardavėjai randasi 
visuose miestuose.— Kolumbijos rekordai 
tinka ant visų grajinamų mašinų. — Jei
gu negausit katalogą pas mušti rekordų 
pardavėjus, rašykit mums.

Columbia Gralcuūla, Price $55

Tš keliu šimtu Lietuviškų rekordų, . žemiaus paduodame sekančius, 
kurie turi but kiekvienam name:

lo-coliniai 75c.
MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS, 

E2356 (Lietuva, Tėvynes Musų.
(Tykiai Nemunėlis Teka.

akomp. ORKESTROS:
E2357 (Birutė

(Kur Banguoja Nemunėlis.

KARALIENĖS ANIUOLŲ PARAPIJOS CHORAS 
E3188 (Pasisėjau Žalią Rūtą'. Ę3290 

(Ant Kalno Karklai Siūbavo.
COLUMBIA „GRAFONOLA” mašinų

(Loja Suneš Ant Kiemo. 
(Ko Liūdi Putinėli.
kaina $18 ir augščiau,

Columbia Graphophone, Company
International Record Department

102 West 38th Street New York

Perkant Grafono/as ar re
kordus, tėmykite šį vaizbos 
ženklą, — tai yra geros rū

šies tavorų ženklas.

iszsitie.se
inoterel.es


Rusas mausto sau, kaip ežia 
bus su Bolszeviku randijimu. 
Mato viena isz tuju pasiutėliu 
ir ketina .jin nuszauti. Kur ji
sai

BAUDŽIAVOS DUONA
Apysakėlė Ivano Franko’s.

Buvo tai žiemos laike 1896 
metuose. Po. susivažiavimui 
mieste Przemysliuj užprasze 
mane sanariai skaitynyczios in 
Torkus — ypacz pasiuntinis 
Novakauskas —važiuoti in ten 
sykiu su jais. Jau nuo seniai 
norėjosi man pabuvoti Torkuo 
se, todėl noriai pristojau ant j u 
praszymo, o dvieju myliu, ke
lione rogėmis, naktį, prie szvie 
sos menulio, iszrode man labai 
puikei. Važiavo mus pusėti
nas būrelis. Asz sėdėjau roge 
se Andriaus Kryckio, seno so- -I. .dieczio, kuri ant susirinkimo 
pažinau kaipo gera dranga. 
Kelionėj dararcziaus susipa
žinome isz pasznekos. Turėjo 

. me gana, laiko ant jpasisznekeji 
mo, o Kryekis mokėjo apipa- 
sakot man szi bei ta. Jis pa
žinojo visus kaime žinojo isto
rija kožnos grinczios, kožno už 
kampio, ir nors jo atmintis ne 
kasžią kaip toli sieke, tacziaus 
gerai dar užlaikė galvoj ta kas 
dėjosi pora metu pirmiau 
priesz 1848 metus. Apie pas
kutinius metus baudžiavos jo 
pasakojimai buvo man aky- 
viausi ir labiausiai insiskverbe 
in mano atminti, (lai kuomet 
nors galėsiu apie juos pla- 
eziaus paraszyti, o tuo tarpu 
paduosiu tik viena dalele jo 
apipasakojimu — ne žodis in 
žodi, bet teip, kaip tas pasiliko 
mano atmintyje.

— Buvau dar jaunas, kada 
baudžiavos tapo panaikintos— 
pasakojo Kryckis — tiktai tris 
metus teko man pakensti. Ne-- 
žiūrint vienok ant to, tie trys 
metai pasiliks mano atmintyje 
iki mirsiu. Sunkus tai buvo 
laikai, ponuli! Dabarnykszte 
jaunumene, acziu dievui, netu
ri ir mažiausio supratimo, kas 
tuomet dėjosi! Ir tegul jo netu
ri! Nereikia! O ant galo, isz 
kur-gi ji turėtu žinot?

Tai, apie ka jus minėjot sa
vo “Ponu žaislese,” tas yra tei 
sybe, bet tai dar ne visa teisy
be. Jus to nuodugniai negalė
jot žinot, nes jusu tuomet dar 
ir ant svieto nebuvo; o kas to 
savo akimis neinate, tas nega
li visko teip lengvai suprasti. 
Pažiūrėkite, ponuli, sztai ežia 
ant mus lauku! Acziu dievui, 
ant sklypelio žemes nor ir bied 
niausis, vis sziaip taip gali pra 
gyventi, turint prieg tam pora 
stipriu ranku bei norą prie dar 
bo. Mes ežia teip placzios isz- 
eivystes dar nepažinstame. Vai 
gome rugine ar kvietine duone 
le, avižomis szeriame arklius, 
bado ne kencziame. Turime

savo apsiejimus, savo vežimus 
kaustytus, kaime turime savo 
mokslaine, skaitinyczia, ukisz- 
ka rateli, o prieg tam ne vieno 
jau pas mus nesiranda žydo. 
Vienu žodžiu — stovime ant sa 
vo kojų, ant kiek tik Galicijos 
sodietis gali ant savo kojų sto
vėti.

Neklauskite vienok manes, 
kaip tai iszsižiurejo priesz me
tus 1848! Gana, jeigu junis pa
sakysiu, kad visam kaime ne
sirado tuomet ne vieno vežimo. 
Tik ponai turėjo vežimus o 
mes, būriai, pasikakindavome 
ir t įlomi, kad tik roges turejo- 

: me. Vasaros laike rogėmis, 
Iveždavome javus in kluonus ir 
Isziena in kupetas, rogėmis vež- 
davome ineszla in laukus, roge 
mis — ar vasara ar žiema — 
veždavome ir numirėlius in ka 
pines!

Bet kam ežia apie numirė
lius szneket! Pažiūrėkime kaip 
gyviejie gyveno. Asz tik apie 
save papasakosiu Mano tėvas 
paėjo isz Mediku; turėjo jis du 
broliu — visi trys buvo vaiki
nai skabrus ir ant visko tike. 
Ponas paėmė' viena isz ju pas 
save in dvara už liokajų, nuva
žiavo in Brodus ir ten pralosze 
ji kartomis. (Ir iki sziol randa 
si tenykszczioj apygardoj gi
mine Kryckiu; tai musu gimi- 
niecziai.) Pargryžo ponas na
mon, paėmė antra mano tėvo 
broli, nuvažiavo su juomi Var- 
szavon ir ta tenai paliko, turi 
but teip-gi kartomis pralosze. 
Matydamas tai mano tėvas, su
prato kad ir ji tas pats laukia. 
— paspruko in Torkus. Nors 
Torkai priklausė tam paežiam 
ponui, bet vis-gi toliaus nuo jo 
akiu, lodei mano tėvas teip sau 
ir iszliko. Bėdavojo tėvas la
bai, vede neturtinga* paezia, ne 
buvo isz ko gyvent, o ežia va
ro baudžiavom Vos sukakus 
man dvylika metu turėjau tei] 
gi baudžiavon eiti. Oi, pažinai; 
per tuos trejus metelius viso 
kiu bedu. Neduok-die’ ir užsi
minti apie tai baisu!

Buvo pas mus kaime bied- 
nas nelaimingas žmogelis. Anų 
pru jis vadinosi Dabar, rods, 
biednioku randasi ant svieto ir 
nemažai, ale ir grytelninkas be 
sklypelio žemes, ir tridienis 
tarp žmonių žmoniszkai iszsi- 
žiur. Anuose laikuose kitaip 
buvo. Anupras turėjo bakūže 
le, darža, turėjo puse dirvos. 
Daliai' tai rots butu szioks 
toks gaspadorius, o tuomet va
dinosi diedu

Kaip sziandien ji pamenu. 
Susikūprinęs, su indubusiomis 

.akimis ir pajuodęs, kai]) žeme, 
veidas; basas žiemoj ir vasaroj 
be skrybėlės, be kepures nes 
asz niekad nemaeziau, kad jis 
kuomi nors turėtu pridengta 
galva; marszkiniai stori, isz 
maiszinio audeklo paraukti, 
juodi, kaip pecziaus kakta: vir 
szui sena suplyszusi iki. pasku
tiniai rudine prijuostą paneziu 
ar apvynioja, —- ot, tai buvo vi 
sas jo paredalas, ar tai žiema 
ar vasara.

Vaikszcziojo visuomet susi
kūprinęs, palengva, vos krute- 
dainas, nuolat ka toki kramtė 
ir visuomet alkanas. Mes, vai 
1 ar tai ganant pono ave
les, ar sziaip ka darant, ne sy
ki mėgdavom pasityczioti isz 
jo, pasijuokti. Bet jis nieka
dos neužsirustindavo, ne pakel 
davo balso, ale vis teip, būda
vo, nusižeminaneziai, tyliu bal
su atsako:

—-Teip, vaikucziai teip! Juo 
kaukite sau sveiki... ale duone
les duokite, jei turite, ba, Die
vas mato, sziandien dar ne tru-

SAULE

ITALISZKI VADAI BANDOS ŽUDINTOJU, KURIE NUŽUDĖ 23 SAVO 
TAUTIECZIUS.

| Jau iszejo isz spaudos, Puikus Abrozas
’ “TF.VF. Ml ĮSU”

_______  . . . . _________- ■ t .r-r -W

pinelio burnoj neturėjau...
— E-gi ka jus ten nuolatai 

kramtot, Anupre? užklaiisda-Į 
vome ji kartais.

— Et! — nenoriai atsakyda 
vo, ir nuleidęs galva sunkiai 
tik atsidusdavo.

— Anupras kramto! kram
to! —užrėkdavo kurs isz pieme 
nu, Prie to prisidėdavo ir kiti, 
juokėmės, tycziodavomes, szau 
kdavom, o Anupras ne neatsi- 
gryždavo. ir slenka sau prie! 
darbo. Viena tik syk maeziau, į 
kaip purvinu rankovgaliu!
marszkiniu nuszluostinejo sau į 
pasriuvusias aszaromis akis... !

Paezia turėjo nedora — teip Į 
kaimynai sznekejo. Ant akiu 
to negalima buvo pažiurti, nes 
lai moteriszke ant veido buvo i 
patogi sveika, raudonais 
skruostais, linksma. Asz tik 
paskiau supratau kokia bjauri" 
aplinkybe juodu i u pora suve
dė. Anupras ilgai bernavo, 
tarnavo dvare, savo nieko ne
turėjo, kai]i sztai urnai ponas 
liepe jam apsivesti su Morta. 
Tai buvo jojo nelaime, nes Mor 
ta greitu laiku prislėgė ji, pa-; 
myne po kojų, marino badu, ga! 
liaus — žmones teip kalbėjo -— I 
muszdavo ji vakarais, o pati: j 
bėgiodavo pas jaunus vaiki
nus.... Prie tokios paezios Anu
pras urnai pasenejo, susikūpri
no, pagelto ir nupliko, likos 
kaip kokia szluota bobos ran- ■ 
koj — sodiecziai teip sznekejo.

..Nežinau kodėl, gana, jog 
Anupras, nors neva gaspado
rius o ne bernas, turėjo kas
dien eit baudžiavon. Rodosi, 
kad pati varydavo ji darban 
virszui paskirtu baudžiavos 
dienu ir dirbo už piningus. Bet 
koks ten jo darbas buvo! . Bė
džius neturėjo sveikatos ne už! 
skatiką ir jeigu jam kiti nepri- 
gelbedavo ar tai ant lauko, ar 
tvartuose, ,tai tyjunas batagu 
nesigailėjo: pliekė, spardė ko
jomis, net vargszui kaulai 
braszkejo. Ale jis kente ir žo
dis isz jo lupu neiszeidavo. Ir 
d y vai! Ne syki rodėsi, jog jis 
n nuo .žems nepasikels nuo bai
su sumuszimu, rodės jau ir vi
si jam kaulai sulaužyti — ale i 
kas ežia tau! Pagulės valan
dėlė, pastenes tylomis ir vėl at
sikeli, ir vėl eina prie darbo.

Viena syk,— atmenu tai kai]) 
sziandien ir iki grabui neuž- 
mirsziu, — buvo tai apie pie
tus. Tuomet pjovė kvieczius. 
Pjovėju buvo daugybe. Vienas 
szmotas buvo nupjautas ir rei
kėjo eiti iu kita vieta, in antra 
gala lauko. Tamista nemislyk 
kad tai buvo menkas dalykas 
pereit, isz vienos vietos in kita. 
Dabar tai žmones Vaikszczioja
nuo vienos dirvos iu kita, szvit
ruoja pjautuvais, atsilsi, pilno-

mis krūtinėmis, sznekucziuoja, 
juokauja, sveikinasi ir t. t. Tuo 
met visai kitaip buvo. Ponai 
visur statydavo tyjunus. “Jus 
negalite užlaikyt tvarkos, vel
tu laika gaiszinote pakol isz 
vienos vietos darbo in kita pe
reinate!” O tyjunams kas? Jie 
sau ant arkliu sėdi, su botagu 
rankoj.... Tai-gi kaip greit vie
nas szmotas esti pabaigtas, 
tuoj rėkia:

— O-lia! in kita lauka! grei 
eziaus! skubyk!

(Toliaus Bus.)

TARADAIKA.

Ne toli Wilkesbariu, prie upes.
Kožnas traukia ejniki prie 

stalo pritupės,
Jau kas ten kazirnyku priviso. 

Net vyruezei baisu.
Ne misli.ua apie kare suvisu, 
Renkasi lupt ejniki isz sza- 

liu visu, 
Mat, po pėdei piningu turi, 
Tai ne ant ateities nežiūri.
Oj vyruezei, ' nda ueapmal- 

szysite,
Savo pilvo neprigausyte, 

Pilvas gurguluos, 
Pakajaus neduos, 

O tada ka darysite, 
Ir kaip apmalszysite!

Oj vyrai, vyrai,
Bus negerai,

Savo bobom didelia vale, duo
. date,

Net ant ateities nepaisote.
Jau kas tame Skulkine dedasi,

Net baime darosi,
Kittauczei stebysi, 

Peczeis trukdo, kaip Lietu
ves rėdosi.

Dirstelekite iu sztorus,
Pas anglikus, 

Kaip parduoda sztopus, 
Ant dresiu szilkus:

Jau už doleri mastas ne gana, 
Tiktai už 5 dolerius derina,
Priek tam da perka visokius 

džindžikus,
Žibanczius briudžikus.

Isztikro, vyrai kas diena po 
žeme eina,

Nuvargia ir suszalia vos na
mon pareina,

Iszbalia “kr i įmena,1' 
O bobai vis da negana!

Desetkus doleriu praleidineja,
Ant szilkiniu paredu iždavi-

neja.

Vaiku neprižiūri,
Auga vargieznai, mokslo ne 

turi,
Mamule pilvą isztempus slan 

kioja, 
Apie nieką nedboja.

Nepaiso, kad ir užmusztu 
vyra,

Juk daugiau vyru czion yra, 
Kompenszejszion aplaikys, 

Jaunikei atlankys, 
Gaus jaunesni, 
Ir žvavesni.

Juk jeigu dreses kas menesis 
maino,

Tai ir antro vyro užsimano.
Dalybuk, jus vyrai neiszma- 

note, 
Jeigu boboms valia duodate.
Kad asz teip boba tureczia.

Tai valios neduoezia,
Turėtu szvaruma užlaikyti, 

Vaikelius prižiūrėti, 
In mokykla iszrengti, 

Apie Dievuli pamokyti.
Sziandien ka norėti nuo to

kios mamos, 
Kuri kuodą padaro ant galvos, 

Szuku visokiu prismaigo, 
Iszrodo kaip gevelei ant 

kraigo,
O tame skuodė pilna gaivalu, 

Kaip tai vadina liteliu, 
Linksma gyvenimą turi,

Per diena nieko neveikia, tik 
tai žiuri,

Ar kas deszimtuko ne duos, 
Aluczio ne užtrytuos.

Ar mislinate teip bus visada? 
Oi niekada!

Dievas yra kantrus, 
Tik ne skubus, 

Laukia pataisos, 
Bet nedovanos.

Kad ir puikiausia pasirodys.
Vienok grafienes nedarys, 

Bet kad ir galėtu būti. 
Bet nemoka pasirodyti.

Ba kaip katra iszsižioja, 
Tai ir grafyste pasikavoja.
Motere dabina puikus apsi

ejimas,
O ne blyzguczei ir szilkai.

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, spal 
vuotas didumo 25 x 20 coliu. 
Vardai miestu, upiu, keliu pa
žymėti aiszkiai — lietuviszkai.

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

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

Chicago, Ill.

ttzitas ruiuus Abrozas Ka nu buvo paairmas, ir ; 
yra vienas isz Puikiausiu Abrozu kuris da likos kada | 

! iszlėistas. Didumas Abrozo yra 22 x 35 coliu. Puikiai
padirbtas visokiuose koletuose, ant popieros kuri isz- } 
rodo kaip Audekline.

Abrozas perstato Poterius “TEVE MUSU” ir 
privalo rastis kiekvieno Kataliko namuose.

Galima teipgi gauti su Lenkiszkais ir Rusiszkais 
paraszais.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet 
tuojaus iszpildykite žemiaus padėta Blanka, iszkirp- 
kite ir prisiūkite mums drauge su $1.50 o Abrozas bus 
jumis tuojaus iszsiustas.

PREKE $1.50 su nusiuntimu.

IgV PERKUPCZIAMS IR AGENTAMS duo
dame giara nuoszimti todėl raszykite o gausite prekes.

Puiki Dovana duoti kam ant KALĖDŲ!

W. D. Boczkowski-Co.,
} Cor. Mahanoy A Streets,

Mahanoy City, Pa. 
♦i...............................................................................................
j AV. D. Boczkowski-Co.,
' Mahanoy City, Pa.i

Czionais prisiuneziu jumis $............... už ka prą-
I szome man tuojaus prisiųsti..... Abroz..........po vardu

.'I “TEVE MUSU” ant žemiaus padėto adreso, 
j Su guodone,

! Vardas ------------ ----------------------------------------- —
! f
1 TT1

t Ulyczia............ .................................. ........... ...............

Miestas..... ....................... !....................................... —
į- ------------- —----------

ft
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RUSSKOYE SLOVO
31 East 7th Street ® New York, N. Y. 
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4 SAULE

MOTINA.
JOSIOS UŽDUOTIS, PASI- 
SZVENTIMAS DEL SAVO 
SZEIMYNOS, IR UŽMO

KESTIS UŽ JOSIOS 
NENUILSTANTI 
DARBSZAVIMA.

(Verte J. K. Tautmyla.)

Kas-gi jeigu ne motina daro 
tokius pasiszventimus, iszdžio- 
vina paties gyvato sivus, iszse- 
mia visas savo pajiegas, ati
duoda viską del savo vaikeliu 
ir dar niekad nepraszo nei ne
sitiki užmokesties.

Abelnai imant verte jokios 
tarnystes negalime palyginti 
su motinos, bet tankiausia ji 
yra nustumta ant paskutines 
vietos ir mažai kas apie jia te- 
paiso arba rūpinasi, «Įi visa
dos turi pasilikti vakarais na- 
miejie ir daboti vaikuczius. 
kuomet kiti iszeina pasilinks
minti. Jos rūpestingumas ir 
triūsas yra be pabaigos. Ant 
jos puola atsakomybe namu 
darbo, prirengimas valgio; ji 
turi vaikams drapanas pasiūti 
arba sutaisyti, pribuvusi sve- 
czia vąiszinti ir daugybe ma
žesniu priedermiu, kurios turi 
būti atliktos nepaprastam lai
ke nutraukiant nuo jos kasdie
niniu užsiėmimu ir lankei kuc 
met visa szeimyna jau miega 
ji lyg vėlai nakti dirba.

Nežiūrint kaip geras arba ru 
pestingas gal būti tėvas, visa
dos sunkesne naszta, didesne 
rūpestis, didesne atsakomybe 
svarbesniu reikalu szeimynos 
ir vaiku puola ant motinos.

arba dukreliai koki nors moks
lą ir proga neapkainuojanezios 
vertes ko ji pati niekad neture 
jo; vienog kaip tankei vaikai 
atsimoka bė'veik pilnu abeju- 
tiszkumu ir nebojimu.

Neperseniai man teko girdė
ti pasakojant apie viena, jau
na ,skaisczia pilna gyvumo ir 
energijos mergina, kuria apsi- 
vedus Dievas apdovanojo ket
vertą vaikucziu. Jos vyrąs 
numirė palikdamas jia su ket
vertą vaiku, o pinigu nei skati
ko. Ta moteris likus viena su 
ketureis vaikucziais parode di
džiausia didvyriste paszvens- 
dama visas savo spėkas kad sa 
vo vaikelius ne tik grąžei isz- 
aukleti bet dar ir augsztesnius 
mokslus iszleisti. Su pagalba 
nepaliaujanezio sunkaus triūso 
ir neapsakomo pasiszventimo 
su didele stoka net reikalin
giausiu daigtu pati sau pasek
mingai sugebėjo iszsiunsti vai
kus in augsztesnes mokyklas, 
o mergaites in pansijona. Kuo
met jie sugryžo namo pusėti
nai iszsitobuline ir iszauge pa
neles ir jaunikaieziai kartu su 
visais tu laiku naujais gyveni
mo supratimais ir norais ji bu
vo paprasta ir vargais užsibai
gus senuke.

Jie turėjo savus siekius ir 
draugus. Ji vysdama pergy
venus du ar tris metus su jais 
staiga mirtinai susirgo. Tas 
smūgis iszbudino vaiku sanži- 
ne ir tik tada jie pamate ir su
prato motinos geruma. Su 
szirdpersza ir merdejimu vai
kai stovėjo nuliūdę prie lovos 
be žado gulinezios motinos. 
Vyriausis sūnūs bueziuodamas 
motinai rankas suszuko: “Ge-

ir del kuriu labo ir iszaukleji- 
mo paszventi ji geriausia dali 
savo gyvenimo.

Pažinsiu žmonis, kurie pa
sekme savo gyvenimo yra pil
nai skolingi savo motinai, jie 
tapo turtingais ir intekmin- 
gais del to kad apturėjo puiku 
iszauklejima per motinos dide 
Ii pasiszventima. Jie tapo mo
kytais — iszejo mokslus per ne 
apkainuojama nuostuoli jos 
bet vienok jiems labai retai at
eidavo in galva, kad kada nors 
parneszti motinai pundeli ge
liu, už kelis centus saldainiu 
arba kita koki • mažmoži kas 
iszreiksztu užuojauta ir dėkin
gumą. Jie gal nei nepamisli- 
jo, kad nusivesti motina ant 
kokio nors pasilinksminimo ar 
ba kad iszreikszti kita koki 
ženklą atydos ir malones kas 
moteriszkai szirdžiai didžei 
yra brangus. Jie rodos mano, 
kad motina yra jau persena to
kiems dalykams, kad jia toki 
dalykai jau visai neapeina ir ji 
daugiaus visai apie tai nepai
so, viskas ka ji reikalauja, nori 
ir tikisi tai užtektinai pavalgy 
ti ir by kaip net kad ir pras- 
cziausia apsirengti.

Žmones taip mananti visai 
nesupranta moteriszkos szir- 
dies, kuri isz szito atžvilgio nie 
kad nepersimaino, atpencz se
natvėje jos atyda tokiems da
lykams yra dar didesne. Ma
ža pagarba ii' rūpestingas pasi 
elgimas su jai, kas jei taip 
daug reiszkia jaunuose dieno
se senatvėje ji ta viską dar la
biau atjauezia.

(Toliaus Bus.)

Smertis blakėms ir bambatie- NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
riams in minutos laiko 

be truciznos.
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PINIGU.
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DYKAI bus pasiusta ant keliu į 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas urnai a tsius stempomis. 
paczto 20 dvi Gentines tai gales j 
pasidaryti visa goreziu tuju' 
vaistu del isznaikinimo blakių. 
Czia gausite konia dykai. Szi- 
tas czia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresavokit aiszkei sziteip:

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

Brooklyn, N. Y.

NAUJAS ISZRADIMAS
Dekavoje % milijono žmonių 

dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
f i pas mūs. Adresas:

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

Brooklyn, N. Y.

Si u s iczi u sz irdinga padėka- 
vonia del redystes “Saules” 

i už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
puikiausiu istorijų kokiu da sa i 
vo amžije ne esmių skaitės ir 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
ėjau po “spikizes,” pragerda- 
vau nuo 3 lig -1 doleriu kas va
karas, o dabar ta suezedinu ir 
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
i o. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori
kes. ‘Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimu teip puikios knygos.— 
M. Baka, 412 ----- Str

ALL NATIONS DEPOSIT DANK!
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carsen St., - S.S. Pittsburgh, Pa. j

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. O 
j Banka talpinusi savam budinke kurio verte isznesa apie 2 
į $150,000 ir var'oja szeme laike apie milijoną dolieriu g 

ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvantos. Už su- w 
taurintus Pinigus moka 4 procentą, Šiunczia Pinigus g 
in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko g 

j Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu 0 
Į3 ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- X 

žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo g 
„ _ __ ______ Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo. 9
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PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagalbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytų 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienių.
Šių senų tikrų gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliukų už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York

dSBSOKWHff

Isztikro, pats gerumas doros 
motinos yra nuolatinėmis pa
gundomis kitiems szeimynos 
nariams ypatingai saumei- 
liams jos geruma isznaudoti. 
Jeigu ji neimtu taip maloni, 
taip szvelni ir jautri, taip rū
pestinga, taip kiltos szirdies ii 
visados pasiryžus pasiszvesti 
del kitu, jeigu ji nebūtu taų\ 
nuolaidi su noru iszsižadeti sa
ves jeigu ji butu daugiaus apie 
save ir reikalautu jei priguliu 
ežiu prievolių ji turėtu daug 
lengvesni gyvenimą. Bet ge
ra motina save pamirszta o rū
pinas vien tik kitais.

Abelnai imant rodos yra pa 
prastu daigtu, kad nariai szei 
mvnos visas savo sunkenybes 
krauna ant kantrios ir nesi- 
skundžianezios motinos; jien 
rodos, kad ji visados szelpi 
kiekviena ir stengsis kad jot 
vaikai ir szeimininkai turėti; 
laiko ir pasilinksminimui, dau 
gelio szeimymi tape apie ka ne 
malonu nei kalbėti motina del 
to, kad ji yra taip gera su jai 
didžiuma taip nepadoriai elge 
si, visai mažai apie jia teboja. 
“Motina to nepaisys, motina 
pasiliks namieje” tankei ten
ka girdeli tokius iszsitarimus 
nuo vaiku, kurie be jokio apsi- 
rokavimo taip kalba! Ant 
vargšes motinos visados ir vi
same puola didžiausia atsako
mybe. Graudus yra tai apsi- 
reiszkiiuas, kad retai ji apturi 
pripažinimą arba pagyrimą už 
savo rūpestingumą.

Daug motinu ypatingai ne
turtėliu tarpe paszvenczia be
vedi viską, ka didžiuma žmo
nių laiko už brangiausi daig- 
ta gyvenime. Jos tiesiog ga
ilina savo sveikata, žudo pa- 
czios save, daro invairiausius 
pasiszventimus by tik iszleisti 
savo vaika in mokslą. Jos už
siima skalbimais, stubu valy
mais, dirba sunkiausius dar
bus idant duoti savo šuneliui

ra motin del mus buvai!” Jos 
iszbales veidas vėl už raudo, 
akys sužibėjo nusiszypsojimu 
ir ji pakusztoms isztare: “Jo 
nai pirmiau tu niekad taip ne
sakei.” Po to szviesa isz jos 
akiu isznyko ir ji užbaigė savo 
gyvenimą.

Kas gal apraszyti tragedijos 
kurios yra losziamos szirdyse 
daugelio amerikiecziu motinu, 
kurios kenezia neapsakomas 
kanezias nuo apleidimo, abeju 
tiszkumo ir stokos užuojautos 
iszreiszkimo ?

Kaip graudinga abejutiszku 
mo istorija gal apsakyti moti
nos laiszkai nuo suaugusiu jau 
;os vaiku! Pora grubluotu 
ruožu, pora sakiniu skubiai su 
keverzliotu ir da retai — tan
kei buvo raszyti, kad atsikra
tyti iszmetinejima sanžines, — 
visas laiszko turinys tai persi- 
praszymas už ilga neraszyma. 
Toks laiszkas vietoj suraminti 
dar labiau suspaudžia motinos 
szirdi

Szitoje szalyje yra daug tur
tingu žmonių, kurie visu savo 
turtu yra skolingi motinoms, 
kurios dare invairiausius pasi
szventimus idant jie iszeitu 
mokslus ir taptų kanuogeriau- 
sia iszaukleti. Kuomet jie ta
po turtingais ir pasekmingais 
gyvenime jie pamirszo savo no 
lias motinas, bet atsikvoszejo 
ir susiprato dienoje motinos 
laidotuvių. Tuomet jie isz- 
duoda daugiaus pinigu ant 
brangaus karsto, geliu, ir ženk 
lu apraudojimo jos negu jai gy 
vai esant per keliolika metu. 
Vaikams, kuriems motinai gy
vai esant gal neatėjo nei in gal 
va, kad parneszti motinai pun
deli geliu kaipo iszreiszkima 
meiles, jei mirus jie sukrovė 
glebius geliu, geliu ant jos 
karsto. Nieks motinai szir
dies taip skaudžiai nežeidžia 
kaip nedėkingumas vaiku, del 
kuriu ji rizikavo savo gyvastį

i----------------------------------------------- 1
j GERIAUSIA |
| DOVANA
j ANT |
Į K-A-L-E-D-U
Į Su kuria džiaugsis j
Į per visa meta; yra Į 

Laikrasztis 
“SAULE”

| Skaitys ja ir džiaug- Į 
| sis Motyna, Tėvas, Į 
| Sesuo, Brolis ir Prie- ( 
į telis. :: :: :: Į

i TIKTAI — $2.50 1
...Ant viso meto... I

Į Ir gaus preik tam | 
Puiku Kalendori

| Kam tau iždavinet | 
Į penkis ar daugiau j 
Į doleriu ant dovanu, | 
Į jaigu per visa meta Į 
Į gali padaryti džiaug- Į 
Į sma savo artimui už | 

$2.50

| W. D. Boczkowski-Co., Į 
j Mahanoy City, Pa. Į 
Į 1

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu” ir Pasakorių.

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

ARABISZKOS ISTORIJOS -
TUKSTANĖEI LIETUVIU MBS

1 ŠITA STEBUKLINM KNYGA
Kožnas sergantis vyras bei moteris ) 

turi skaityti ta kniga ir pa
nauduoti jos pamokinimo.

SiONTAME DYKAI AKT KOŽKA FAREIKALAVIMA

Daugumas Lietuviu kenčia tylume todėl kad jie ne žiną kokią 
ligą serga. Vienas daktaras saka jiems kad serga tokią ligą, kitas 
saka kad serga kitokišką ligą ir tas viskas padara juos nuliudintus, 
nusimintus ir prastojusius viltes kad kada-nors jie gal būti stipri, 
sveiki ir tvirti.

Mes norima kad kožnas Lietuvys, vyras 
ar moteris, žinotu visų teisybė apie savą 
ligų. Mes norime kad žinotumėte kodėl 
jus kentite ir kaip jus galite atgauti 
savų sveikatų. Tie visi dalykai yra 
pasakyti labai vertingoi knygoj, kure 
siuntame dykai ant kdžna pareikalavima. 
Toje knyga yra parašyta po daugelis 
metų, tirinėjitno ir daugelis metu gydymo 
tukstančeis užsenejusiu bei chriniškų ligų,

kuries nievienas daktaras ne supranta 
arba ne žiną kaip 'juos gydyti. Toje 
knyga yra parašyta aiškoje, paprastoje 
kalboje, kūrę kožnas gale suprasti ir 
pažinti juos vertė. Jijj apsaka apie 
20 yvairįtĮ ligų, kuras mes gydome ir 
pasaka kaip jus galete įgyti už labai 
mažų preke, pilną kursų gydymo, kure 
galete vartuoti name. č

Jeigu ■ kentite nuo skausmo strėnų, 
auklių bei gelenčiu sąnarių, smarkių 
skaudėjimu galvos; jeigu neturite norų 
valgyti; jeigu turite surugusė pilvų,

atsiraugėjimo maisto, skausmą pilve po 
valgiui, koktumą pilve ir vemate; jeigu 
turite žarnų užsikimšimo, tulžinius atsiti
kimus, apvilktų liežuve, nepriimnų kvapą; 
jeigu negalite miegoti; jeigu turite baisus 
sapnus; jeigu esate išnaikinti; turite 
stoka ambicijos; jeigu jaustate pavargin
siu ir turite skaudingus raumehės atsikėlus 
iš miega; jeigu turite tamsus taškus po 
akių, esate nedrąsus ir šalinatise nuo 
draugų, esate nuliudys ir jūsų gyvenimas 
yfa jums prildus;—jeigu turite tuos ligas 
ir apsireiškymus, tai turėtume skaityti 
tą naudingą knygą.

Gali būti kad esate kankiname kokio- 
mes privataškomes ligomes, kuremes už- 
sikretete ar kokemes paveldojetomes 
ligomęs, kaip nevalu ir blogu krauju, 
užnodijimu kraujo, skauduleis, senais 
žaizdais, spuogais, odos ligomes, slinkimu 
plauku, variu taškais gerklei ir ant kuna, 
chroniško skaudėjimo gerkles, sutinu- 
semes bei uždegusemes, skaudingumes ir 
jaustames dalęmes kūno; nusilpnėtu, 
nervišku, išnaikintu stoviuje,—tai tas 
reiškia kad ne esate sveiku. Turite gauti 
vienų iš tų knygų ir persitikrinti apie 
mušti gydymo name tokiu ligų ir simpto
mu ir persitikrinti kokiu budu galite 
būti sveiku, stipru, linksmu; vyru ar 
motęrę. 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 pavarde ir pilno 
adreso visai aiškici ant tuo poperio, kuris 
randase žemiaus, iškirpk ir siusk mums 
šiandien.

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

gią medikališką knygą.
(Išrašyk sava varda ir pavarde ir pilna adresa visai aiškiei.) :

Vardas, pavarde ir adresas...................................................................
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In trumpa laika, vienos sanvaites, iszsiuntem daugybe 
szitu Knygų in visas szalis Amerikos ir visi kurie ap- 
laike szita Puiki Knyga prisiuntė mumis padekavones.

150 - PAVEIKSLU - 150
HE§pVienas isz daugybe Paveikslu kurie randasi szitoje 
Knygoje.

Pamate per Įauga sedintes vidui tris seseres. (p. 570)

Puike apdaryta Audekliniais Iszmargintais Virszais. Di
dumas Knygos 6% x 9% coliu. 704 Puslapiu.

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

skite mums $2.00 o Knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.
Mes užmokame nusiuntimo kasztus. Mes tikrai gva- 

rantinam kad ir jumis patiks.

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



KAIP ATSIRADO! tu daigias pranaszauti

SVIETAS.
Kometos apsuka saule viso

keriopais laikais: aplėkti ap
link saule vienos reikalauja 7 
metu, kitos 33, nekurtos gi 
szimtu ir tukstaneziu metu. 
Kometa, kuri pasirodė mums 
1812 m. reikalauja 3,000 metu 
ir žmones jia vėl gales pamaty 
ti tik 4.880 metuose. Regis tuo
kart ant žemes nei pedsakio ne 
liks isz dabartiniu vieszpatys- 
ėziu ir gal tuomet žmones lai
mingiau gyveno. Viena žin
geidi kometa pasirodė szimet 
(1910 m.) Ji pasirodo kas 75 
metai ir vadinasi Halley o ko
meta ,mat, astronomas Halley 
jia atrado. Seniau, ka,ip sake 
me, visokios žmonių nelaimes 
buvo suvercziama ant kornetu, 
kad tuo tarpu jos kaip niekam 
kitam, taip ir musu žemei ir 

'inums. patiems nieko nekenkia, 
jos negali su svietais kitais su- 
simuszti, nes yra labai skystos. 
Tiktai žmones, tikinti burtams 
ju bijosi ir kitus gazdina. To
kiu kornetu astronomai atrado 
keliolika tukstaneziu.

Kometa ant savo kelio lekda 
ma visados palieka po trupu- 
czįo savo kūno ir jei ji lėkda
ma susiduria su žemes oru, tuo 
kart tas jos dalis oras pagauna 
ir pradeda traukti prie žemes. 
Tos dalys krisdamos ima trin
tis in ora, nuo ko užsiliepsnoja, 
o tuokart mes pamatome krin- 
tanezias žvaigždes. Kada Rug- 
pjutyj arba Lapkrityj tokiu 
Žvaigždžiu daugybe ima kris
ti, tai jau mes žinome, kad mu
su žeme pereina per tokias ko
rneto* szluota ir tos szluotos du 
lėlės krinta ant žemes.

Mokslincziai net apskaitė, 
kada žeme su kokia kometa tu 
ri susidurti ir kokia nakti turi 

Jrnt psiki-wias' žvaigždžių lie
tus. Beveik kas naktis tokios 
daleles ant žemes krinta, kas 
naktis galime patemyti krin- 
tanezias žvaigždes, bet tuokart 
jos krinta dar labiau, kada mu 
su žeme pereina per tirsztesnes 
jos miglas, kaip tai veikiasi 13 
d. Rugpjuczio ir 14 d. Lapkri- 
ezio.

Gali vienok kristi ant žemes 
ir didesnes dalys, akmenai, ge
ležis, o tas tankiai ir atsitinka, 
Seniau žmones raszydavo apie 
akmenų lietus, o ir musu lai
kuose tropijasi toki atsitiki
mai ir žmones atranda akme
nis, kaip tai sakoma, iszkritu- 
sius isz dangaus. 1895 m. isz- 
krito toksai karsztu akmenų! 
lietus ant Hamerfest miesto, 
netoli Norvegijos, ir pagimdo 
gaisra. Tame nieko tokio nė
ra stebuklingo; visi kadangi 
dangiszki kūnai susideda isz to 
kiu paežiu mineralu, skystimu 
ir garo, kokius matome ant mu 
su žemes. Geležis dideliame 
karsztyj taip pat susileidžia ir 
gali pavirsti in garus.

Kada atauszta, turime vėl ge 
leži. Tad jei kometoje randa
si pavirtus in garus geležis, tai 
augsztai negali visiszkai isz- 
nykti ,ale nupuls ant žemes, o 
tuokart mes randame, kaipo ge 
leži.

Tai-gi ir nėra ko laukti nuo 
kometų svieto pabaigos.

Užbaigimas.

Musu žemiszkas svietas, at
siradęs nuo saules, yra jaunu 
svietu, galima pasakyti kad ne 
labai senei ant jo pražydėjo 
žmonių gyvastis, tai-gi prie- 
szai save turi dar szimtus tuks 
taneziu metu. Juokingas hu

musu 
žemei greita pabaiga, baimin
tis tuo, kas atsibuna amžinai 
ir neatmainomai pagal prigimi 
mo tiesas. Viskas, kas mumis 
turi pražūti, pereiti, kas užgi
mė arba atsirado, pražus kuo
met nors ir žmogus net su tuo 
negali rodos gauti. Ale czio- 
nai, ant žemes, gali žmones sau 
padaryti gyvenimą mielu, 
linksmu, lainlingu ir gyventi, 
kaip broliai ir seserys, vienoj, 
didelėj szeimynoj, kurios moti 
na yra musu žemo. Dvide- 
szimts amžins slenka nuo atėji 
mo ant svieto žmogaus, kuris 
mokino žmones meiles ir lais
ves, bet ar jo paklausyta, ar 
tarp žmonių meile gyvuoja? 
Atsakykite!

Žmones tarp saves besiesda- 
mi ir besižudydami karese, nei 
žinote nežino apie tuos dide
lius svietus, nežino kur ir ko 
gyvena. Vienoj tautoj sauja- 
le tureziu ir milijonai vargdie
niu, saujale žmonių szviesiu, 
protingu ir milijonai prietarui 
gu, nieko nežino apie pasaule. 
Žmones vieni kitus skriaudžia, 
isznaudoja, persekioja, o vis 
tas viskas veikiama del dole
rio. Ar-gi taip turėtu gyven
ti žemes vaikai? Juk visi kuo 
met nors turės mirti ir palikti 
visas savo gerybes vėjams.

Laikas žmonijai susiprasti, 
laikas darbpoties draugiszkai, 
laikas mylėti savo artymus, o 
tik panasziai pasielgiant gali
ma butu su vilezia sulaukti ant 
žemes “dangaus karalystes.’’

(GALAS.)

NESITIKĖJO, JOG JAM PA
DARYS TIEK SMAGUMO.

Siuncziu szirdinga padekavo 
nia už teip puikia knyga kokia 
yra “Tūkstantis Naktų ir Vie
na.” I)a tokiu istorijų ne es
mių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane 
palinksmina diena ir nakti. Ka 
da pareinu isz darbo tai tuo- 
jaus griebiuos už knygos, neru
pi man trankytis po miestą ir 
nereikalingas vietas Netikėjau 
ka man kiti kalbėjo apie ta kny 
ga pakol sau neparsigabenau 
isz redakcijos “Saules.” Vė
linu kožnam jiaja pirkti ir skai 
tyti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pa
garba, Vincentas Malaiszka, 
Sparrows Point, M’d.

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

tuviszkai skaityti.

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

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

SB

kuri reiszkia sausos kojos del tu 
Padrutinti ten kur nesziojimas yra daugiausias ir 

Suczedinsite pininga, per nesziojima. “U. S." be

U. S. Protection”
Duoda daugiam vigados ir nesziojimo
įsate gilukningi ir iszmintingi iszsirenkant sau [T. S. Guminius 

A.psiavimus isz priežasties kad randate (langiaus vigados ir nesziojimo 
kiekvienoj poroj.
sudeda pirmybe prie U. S. Proteetioii
kurie dirba lauke.
ilgi aus nesziojasi.
perstovos.

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

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

United States Rubber'Company
New York

J*?,

$$

Jeigu turite laikraszczius: 
Tarka, Mokslaejvis, Moterų 
Dirva, Moterų Balsas, Nauja

Gadyne, Žvirbli, Karda, Links 
ma Valanda ir kitokes knygas,, 
prisiunskite in redyste, o bus į 
apdarytos in viena knyga pui-) 
kei, druezei ir pigei. SKAITYKITE “SAULE

SENO IR NAUJO INSTATYMO
Parasze.

Viskupas Motiejus Volonczauskas

Vieszp. Jezusas pasirodo mokytiniams.

Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Vieszpaties
Užgimimui lyg Paskutinio Sūdo

Su 50 Paveikslais - 110 Puslapiu - Preke 35c

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

DYKAI!
Vertes Knygų už $1.00

Kas pirks Didele Knyga po vardu

“KAPITONAS VELNIAS”
kuri parsiduoda už S 1.00, gaus kitokiu 
Knygų vertes SI.00 Dykai!

Randasi 12 Setu Knygų
Knyga “Kapitonas Velnias’’ ir mumis pri
sius SI.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
setą žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.“

Kas pirks

SKAITYKITE “SAULE”

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

Baisi naktis. Dzūko

SETAS No. 1
Lletuviszkleji Rasztai ir Rasztinin- 

sal. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velniszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
laimaites o rado paezia. Stebuklinga 
Kuczla. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir 
Vyras. 
Grafa.
Ketina
Pikta Onuka. 
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
ant proto. Graži Istorija.

SETAS Ne. S
Prakeikta. Andrius Sakalukas i 

Varginga Elmana ir karalaite Re ve- j 
Uja. Apie karalių Sultoną. Apie Žal-1 
nierlu. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
ir Skuputi. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybe. Apie^vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres. Apie Juokutl kuris 
buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 8
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Kunigo paslaptis, in metiką .Pakaruo- 
clls. Po laikui. Onytės laimes. Per 
leatsarguma in balta vergija. Viesz- 
pats Jėzus ir miszko medžiai žvake. 
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris 
vple saule, menesi ir žvaigždes.Meszla 
vežis. Grapas. Ėgli, aržuolas ir uosis 
Sudyne.

8ETAS Ne. 4
Gražį Istorija. Slaptybe antgrabio 

vple kapitoną tumka. Dasekta nekal- 
ybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
<ad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
Apvogė sarga. Atidengta žudinsta 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana
šavimas apie moteres. Iszgialbeta 
oeralinika. Dzūke pasaka apie Jezusa 
<aip ponas Raukszlis atsivertė ir pa 
itate virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei- 
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko 
dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 

oadaviniu. Peary ant žemgalio. Balsi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai 
■duosią. Protas ant proto.

azo

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolelis. Sldabrlnif 

{tabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites aph 
■Igonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szai 
tiszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
uelszsisaugoje koros. Tomila. Kapi 
ronas stormfield danguje. Pabėgėlė

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

ulszkas tyltas ant upes nemuno. Auk- 
įėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
■n szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
*unu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
>io denezika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 

I Kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
iaigtus. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundėti. 
Ousze pakutavojeneze Liepoje. Apie 
aeszvaruma. Apie labai dideli szelmi 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso

i «zirdlje. Lape ir vy nuoges.

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu
su kataloga tai turėtumėt mokėti S1.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
prisius mumis S1.00 tada gauna bile koki 
Seta Knygų Dykai.

W^Mes apmokame prisiuntimo kasztus.-®^

Šatas pardavimas tik ant trumpo laiko!

0. BOGZKOWSKI-CO., p.

Setas Ko. 7.
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbai- 

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

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

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

Setas No. 9.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir nikita. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. Apsigavo. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai 
teje. Sugertuves traukije. Alute auk 
te kun. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas Ko. 10.
Sūnūs tnalkiaus. Iszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir Altana Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kodėl Baltraus neleido in dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- 
czlaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentejimo Nanto j. Haul bau! bau. 

I Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
! Sruolis isz Lietuvon.
i ftalsl istorije.

Dvarine pana.

<1.
Tris užkeik ton

Bložnas kuris bu-

Setas S <>.
Doras gyvenimas.

Karaliaus dukters.
vo protingesnis už savo poną Ang.'o- 
rtus isz Valencijon Kožnas daigias 
turi savo vieta Ka pasakė katras pa 
nzluojes Janaszas korezakas Vaitas 
švilpikas Pas merga Gražios akis 
Tarnas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevalnike. Luoszts. Is- 
>arija vienos motinos. Valkuczlu ple
pėjimas.

Betas No. U.
Grafas ir meszklnlnkas. Apie ra

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįsles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigoa- 
ka arba pagriebta Ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai, 
ka prismirs, tuo ir dvoks, 
boba kytresne už velnią, 
miesto Vilniaus. Navatna 
vatna gyduole. Du medejei.
dingas neatbolnumas. Kas yra Kris- 

nekalbek- Senas 
Namu sūdąs.

Karalius čigonu. 
Nedoras ponas. 

Genavaite. 
. Žvaigžde 

Pasikalbėjimas 18

Kuo bacz- 
Aple sena 
Uždėjimas 

liga Ir na- 
Inžoi-

tus. Priesz teisybe 
žmogus pavojuje. 
Kvailas tikėjimas. 
Istorija isz 1795 m. 
Girtavimas. I 
nakties miszios. 
sziaus.
meteriu ir vienos naszles

Kalėdų 
tnesijo- 
vyruuiu



Žinios Vietines
— Tik 10 dienu lyg Kalėdų

— Duona prasidėjo parda- 
vinet po 10 ir 15 centu. Duona 
už deszimtuka turi 16 imciju o 
už penkiolika centu turi 26 un
cijos.

New Boston, Morea, Buk 
mautas, Park ir aplinkines ka
syklos mokes subatoja.

— Nepirkinekite už daug 
cukriaus ir neslepkyte po pa 
duszkas nes tojo saldaus tavo 
ro turėsime užtektinai po Nau
ju Metu ir ženklyvai atpigs.

— Jeigu lipinat markes Red 
Cross ant kopertu, tai lipinki; 
ant kitos puses koperto, o ne 
ant tos, ant kuriuos paraszyta.- 
adresas, nes paeztas tai uždrau 
dže.

— Slavoku draugystes nu
tarė nedalybauti laidotuves- 
savo draugu, o tik sinus po szc 
szis delegatus del neszimo gra 
bo. — Lietuviszkos draugyste:, 
privalo panaszei nutarti, nes 
laidojimas nebaszninko per vi 
sa draugystia neapsimoka i; 
gaiszina daug laiko kasyklo 
šia.

Du Austrai turėjo gin 
ozus su keliolika Italais vieno 
je isz ezionaitiniu karczemu ii 
butu užsibaigia skerdynia jei 
gu ne butu palicije aresztavo 
jus abudu Austrus kurie turė
jo pasirūpint 500 kaucijos lyg 
teismui. —Geriausia dabar lai 
kyti sukandusi liežuvi.

— Ateinanczia sanvaite prr 
dės vaikszczioti po stubas vy 
rai užraszydami kožnas, kuris 
sau vėlintu, in Drauguvia 
Raudonojo Kryžiaus. Inžanga 
in ta ja draugove ir metine mo
kestis tiktai vienas doleris 
Kožnas privalo užsiraszyti ii 
suszelpt taja draugove kuri rei 
kalauje milijonus doleriu ant 
suszelpimo nukentėjusiu žmo
nių nuo kares, viesulu, badu 
eksplioziju, ugniu ir kitu ne 
laimiu, kur greita paSzelpa yra 
reikalinga.

t Schuylkill Haven biednu- 
ju name mirė Adomas Sztevis 
kuris kitados gyveno Mabano 
juje.

t Ketverge ryta Graborius 
p. Traskauskas palaidojo Juo
zą TIarluck 45 m. senumo lenk;' 
isz Buck Mountain peczes. Na- 
baszninkas paliko paezia ir k c 
lėta vaiku. Seredos ryta p 
Traskauckas teip-gi palaidojo 
Joną Rusnak 55 m. senumo rus 
naka isz Middleporto. Na- 
baszninkas paliko paezia ir 5 
vaikus. Likos palaidotas ant 
Rusnaku kapinu Mahanojuje.

t Utarninko ryta graborius 
p. Sakalauckas palaidojo Auta 
riina Beninskiene lenke isz Me
rijos peczes. Nabaszninke bu
vo naszle palikdama 9 siera- 
tas.

Ar norite dasižinoti 
dykai, sekretą kaip pa- 
luosuoti savo vyra nuo 
gėrimo papratimo.
Asz padariau szimtus 
savo drauges laimingus 
prigelbėsiu ir jumis, 
jaigu priimsite mano 
rodą. Raszykite tuojaus

nelaukite kad nebutu per vėlu.
Mrs. L. Piasecka, Dep. 241

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

KIEK NUKENTĖJO RYGA 
KADA JIAJA UŽĖMĖ 

VOKIECZIAI. 
---------

Ryga — szis gražus kanųie 
lis teko vokieeziams. Iii bu
kietą gražiu ir turtingu mies
tu Vilniaus, Kauno, Liepojos. 
Varszuvos vokiecziai dar gali 
inpinti Ryga, szia szannia gra
žuole.

Tai buvo Rugpuczio .19 d., 
kada vis labiau ir labiau Ry
gos gyventoju girdui kamona- 
:1a neduodavo ramumo. Ta pa
ezia diena vokiecziu didžiules 
kanuoles paleido in paezia Ry
ga viena po kito szovini, kurie 
griovė namus, žudė žmones.. 
Iki szio laiko Rygos gyveni
mas bego savo vaga, sprogi
mas szoviniu innesze dideli su 
miszima. Pirmas szovinys te 
ko lietuviams. Sprogo jis kie
me Narkevieziaus spaustuves, 
kur baigiamas buvo spausdin
ti “Laisvas Žodis” No 8. 
Spaustuve tapo apdaužyta, lan 
gai visi sudužo, likosi sužeisti 
apie trys rinkikai ir czia jau 
esantis Karvykdokomo sekre
toriaus padėjėjas.

Gatvėse reginys prastas: kur 
puse namu nugriauta, kur van 
dens triubos pakirstos delei ko 
miesto gatvėse kūdros pasida
rė, ten vežikas su savo “karet- 
ka” sudraskytas, czia arklio 
galva — ten kojos....

Nuo 16 vai. Rugpjuczio 19 
d. Rygoje ramumo nebuvo. Vo 
kiecziu artilerija su duju pa- 
gialba žudė rusus, sumaisze ap 
kasus, iszmusze ir isznuodijo 
žmones, tai apdaręs ties Ikskiu 
liti suspėjo pertiesti pantono 
tiltus ir pereiti kiton Daugu
vos pusėn. Pereje galvotruk- 
iziais mėtosi ant rusu. Ne
sant didesniu rezer\m brukimą 
si, palyginti, sekesi, nežiūrint 
in tai, kad žymi dalis rusu ka- 
riumenes muszesi isz paskut1- 
niuju. Buvo dalys ir netvir
tos ,tecziaus didelio bėgimo ne 
buvo. Rugpjuczio 20 d. pozici
jos buvo pavidale lanko, apru- 
bežiuoto upėmis Dauguva, Oge 
riu ir Egeliu ir sala Dalenu. 
Isztisa szia diena savo smūgi 
kaip tik ir taikė in sziaurvaka- 
riu sklypą,-kadangi-tokiu bu
du jie mane atkirsti geležkeli, 
Petrogrado plentą ir suvaryti 
in maisza 213 esanezios- kariuo
menes. Rygos evakuoti be abe
jo ne kiek negalima buvot N<> 
žiūrint in tai, kad visokiais bu
dais stengtasi buvo lokalizuoti 
vokiecziu laimiki, tecziaus ru
su kariuomene negalėjo isztu- 
reti. Gavosi penkių verstu įver
ia užimąs frunto tarp Skripte 

i ir Lindenbergo, kur vokiecziai 
) ir mete jau perveszta sziapus 
Dauguvos raitarija. Reikėjo 
griebtis kitu priemonių ir ru
sai bijodamiesi likti apsupti, 

įdavė insakyma atvesti karino- 
įmone ant desziniojo kranto, 
kad laiku kariuomene galėtu 
pereiti Dauguva ir jau tuo pa
ežiu palikti vokieeziams Ryga.

Rugpjuczio 21 d. apie 13 va- 
! landa Ryga liko palikta Arjer- 
j gardai, sudaužo, iszsprokdino 
) tiltus, uždege likusius karo in- 
j raukius, sandelius. Vokiecziu 
szuviai ir-gi laiks nuo laiko at 
lėkdavo.

Reta miestą taip rusu karino 
į mene palikdavo apdraskius, 
kaip Ryga Viskas buvo isz- 
versta in gatve ir czia mindžio 

I jama. Ėjusioji per Ryga tary 
i turn isz proto iszsikrauste. Nuo 
j szaudykliu magazinu vitrinos 
žvangėjo, kur szautuvas negel
bėjo ranku granatos padėjo. 
Nieko nesigailėjo. Daužė duris 
verte, nesze viską in gatve. Ar

___~ SAULE
tai bus niažmožiu, audeklo, va IĮ t u ose Rosi j os miestuose, luini- ; 
gio, kancelerijos, geležų, kir-J bariai szvarus nebrangus. Cžin ■ 
viii, lopetn krautuve visu liki- tave apjuodusi, apskretusi pa

Rygos gatves bu-j daro panaszn in žmogų ežia tik ) 
rasi kirpyklas, pirtis, kokiu Ro I 
sijoje nėra.... Lietuviams Ry-į 
ga lyg ir buvo savo namai. 
Czia lietuviu vakarai rengiami 
laikraszcziai leidžiami, knygos!

mas viena 
vo panaszios iii meszlyna, na
mai sudaužyti. Kareiviai ir 
prie juju tamsesni vietiniai ele 
mentai prisidėję stumdėsi, pe- 
szesi, tvirtesnis apgalėdavo! 
silpnesni nuo jojo atimdavo, i spausdinamos 
Poperis, drabužiai, saldainiai, 
czebatai, vinys vienu iszmeto-Į 
ini buvo isz krautuvių.
mindžiojau!, neszami.... 
nys kuo bjauriausias.

Rugpju- j

Regi!
Mies- i 

tas apdraskytas, apdaužytas, 
isz visu pusiu liepsnoj pasken
dęs. Vokiecziai isz vienu ži
nių ineje Rugpjuczio 21 d. 16 
valanda, isz kitu
ežio 22 d. isz ryto. Rusu ar
mija tvirtinąs! užėmus gana ge 
ras pozicijas apie Zegetolda.

Reikia manyti, kad vokie-i-;. 
ežiai dideles operacijos omeny j 
je neturėjo. Galimas daigtas, I '*

it
5

Naujos Plunksnos del Lovos $0.50 
Naujos paduszkos $1.25 pora. Pil
no didumo ir voga gvarantyta. 
Visos naujos ir czistos plunksnos. 
Geriausios 8 oz. materiolas. Ra
szykite o gausite nauja kataloga. 
Southern Feather and Pillow Co. 
Dept. L.-IOO. Greensboro, N. C.

DR. JOHN D. RILEY
Specialistas Akiu, Ausies. Nosies, 
Gerkles, Pūsles, Inkstu ir kitokiu 

ligų. Vyru ir moteres ligas.

200 E. Mahanoy Avė. 
Mahanoy City, Pa.W. TRASKAUSKAS

_GRABOUICS_

Dr.KOIiEB |
638 Penn Ave. Pitsburgh, Pa. I

F>r. KOLER yra viena- Į
> finis tarpe Lietuviu da; į 

\ ' ktaras Pittsburge. Mo- i 
kinosi Varszavoje, stu-> j 
dijavo begije 26 m. in- |

J' vairias ligas vyru ir Į 
moterų, todėl jas nuo- > 
dugniai pažinsta. Gydo 
UįįSjnuO(jinima kraujo 

ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimus 
ligas tinimo, invairias ligas paeinan- 
czias nuo neezystumo kraujo. Atsi- j 
szaukite ypatiszkai, per laiszkuš asz I 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiszkai I 
ir Rusiszkai.

i Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig 5 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet

Pirkite Klijonkes Dabar!
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, 

dyvonus ir klijonke's, pas Guinana.
Mahanoy City, Mt. Carmel, S 

U U111 AiliJ Shenandoah.

PIRMUTINIS LIETUVISZKA3
Vokiu- GRABORIUS MAHANOY CITY. PA

A. J. SAKALAUCKAS
801 E. PINE ST., MAHANOY CITY.

Jaigu dirbate tada 
galite ir czedyti!

. > NAUJAS LIETUVISZKAS 
įįi ? GRABORIUS
f 

y 

c 
iį’
L iuLETO VISZKAS ADVOKATAS

1baltruss.yankaus| 
ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

[ tszlaimeja provose už paželdiina Kasi
mose Fabrikuose, Geležinkaluose . 
Laivose ir t t.

S. YANKAUS
154 Nassau SL NEW YORK. N. Y

Vieta kur dėti savo pacz ėdžius yra in MERCHANTS < 
BANKING TRUST CO., BANKA. ų

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

Banka bando ingyti prietelius per patarnavima savo Į 
kostumeriams. Szita Banka gali jumis pagialbeti pirkti Į 
namus arba prigialbeti biznije. Yra tai reikalingiausia ] 
Banka jumis ir norėtu turėti jus už deposited. '

sis. Daug vokiecziu karino-i 
menes nebuvo, privežė gi dan Į 
ginus artilerijos, smnaisze vis
ką su žeme, dujomis, skeveldro 
mis, parako dūmais ir persi- Į 
kraustė per Dauguva ties Iks-) 
kiuliu, kuri jau seniai
ežiai Rygos vartais vadino, pa laidoja Kūnus Numirusiu. Pasamdo 
dare lengvu budu tai, ko nore- i riglnus ir Vežimus dėl Pasivažinėjimo 
jo. Patys vokiecziai isz sykio, i Krausto Daigtus ir 1.1.
matyti, netikėjo sziu luinieji 520 W. Centre SL, Mahanoy City, Pa. 

mu. . Juju laikraszc.ziai vadi
na Rygos paemima nelauktu ir 
pekliszkai greitu. Pasak vo
kiecziu žinių, paimta 180 ka- 
nuoliu ir apie 7 tukstanezius I 
rusu belaisviu.

Kodėl gi Ryga pateko vokie-. 
ežiams, užduodamas klausy
mas. Kariuomene ugnimi ir 
szvinu apipilta sulyginant ga
na stipriai laikėsi. Latviu 
“bolszevikai” ypacz smarkiai 
muszesi. Butą ir dezertiru ir 
pabėgėliu, bet ne taip daug. 
Priežastis, kad vokiecziai tarp 
greit persirito per Dauguvos 
krantus ne armijos silpnume 
tad gludi.

Pražiopsojus Ryga, jieszko- 
mi kaltininkai. Jie gi randasi 
ne kur kitur, kaip amžiais insi- 
vyravusioj suirutėje, kuri ly
giai caro lygiai Kerenskio vals 
tijoj vieszpatauja. Ir taip, su 
die rusams Ryga.

Rusu suirute prie to prive-1 
de. Suirute toji ne vien pas 
“strategus,” ji kiekviename 
žingsnyje. Pavysdžiui, mu- 
sziu metu sužeistiems nebuvo 
jokios pagialbos. Neduok Die 
ve sziuose musziuose likti su- į 
žeistiems. Vagonu nėr ir tie) 
patys ar szeszis kartus susikū
lė. Daugvbe karininku inire:^iauvs 
delei kraujo nubegimo, kadan-j 
gi žaislos laiku nebuvo perri- 
szamos." Kruvini kareiviai 
mylias peksti eidami jieszkoda 
vo perriszamu punktu.

Lietuviu szie musziai ir-gi 
nemaža prarijo. Manoma ne
mažiau kaip 200 ar 300.

Ryga tad ten, anapus apka- per stebėtina Chemic-Electro 
su in ten kur Vilnius, Kaunas., j būda. Be peilo, be operacijos ir 
Gyvendamas joje, jauteis, jo- 
gei esi Europos mieste, kurio 
keltura svetima Retrogradams 
Maskvoms ir kitiems rusu 
miestams....

10—20 verstu nuo Rygos bu
vo pozicijos Ne vienas brole
lis ten savo dali rado, ne vieno 
ten Mirties salos butą. Ne vie- kiu del apmokėjimo kasztu, 
no likimas — Jaromskio liki
mas (žiur. “Laisvo Žodžio” 
No. 7). Tecziaus turint po szo 
nu Ryga ir kariauti buvo sma- 
giaus. Atvažiuoji isz apkasu 
Rygon, ka nori perki, ka nori 
valgai. Patrankos ežia jau 
dundena, o Ryga visako pilna. 
Gyvenimas pigesnis negu ki-

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

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

P. C. Fenton T. G..Hornsby

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

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
Atidarė nauja ofisą South pusėje

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

1624 S. 4 St. Philadelphia

KA ISZRASTE
9

OFISOS VALANDOS i
Nog 9 ryte lig 8 vakare. 

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

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa,

DAKTARAS LORENZ
Vlenantinis Specialistas Pittsburge.

VYRISZKU LIGŲ
Kuris kalba Lenkiszkai ir Rusiszkai

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

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

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

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

Subatomis, 9 ryte lig ?2.

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

LIETŲVISZKŪ ISZRADEJU
Isz knygutes tos dasižinosite, 
koki pelną iszradimai jau at- 
nesze ir dar gali atneszte.
Jaigu manai apie iszradimus, 
raszyk Lietuviszkai reikalau
dama knygutes, kuria isz'siu- 
sime DYKAI.
AMERICAN EUROPEAN

PATENT OFFICES INC., 
250 Broadway (SE), 

Now York, N. Y.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

Iszmokiname vyrus ir vaiki
nus balberiauti in 4 ar 6 san 
vaites, bukia bosas ant saves 
uždekite savo locna szapa. 
Dirbk del saves. Apie dau- 

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

Pittsburgh. Pa.

Dr. O’Malley
Gydo Patrūkima

Nepaisant kaip ilgai sergate,

be patrotimo laiko arba kitokio 
užsiėmimo. Kodėl kentėti kan- 
czias patrūkimo? jaigu pagial- 
ba randasi teip arti. Ateikite 
asabiszkai arba raszykite pas 
mane o aplaižysite pamokinan
ti knygute apie patrūkima 
dykai. Prisiuskite už 4c. mar-

Du skverai, 5 miliutai ateiti iii 
in mano ofisą isz visu geleszke- 
liu. Lietuviszkai galima susi- 
raszyti ir pasikalbėti.

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

27 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Nėra tokio Namo idant nebutu kokias nors Muzika
Lai Skamba, Lietuviškos Dainos JustĮ Nam

Columbia Kalbamos Mašinos.

$18.00

Columbia Grafanola augsčiati parodyta ant paveikslėlio yra pigiau 
si prekėje Columbios išdirbtų instrumentų. Turi aiškų ir švelnų 
balsų ir grajina 10 ir 12 celinius recordus.
Kairia

Columbia Lietuviški Rekordai.
Nėra Lietuvio, kuris nebūt girdėjęs žemi aus pzLinetis d 
Todėl neturi bul šeimynos, kurioj blokuoti’ s:v re.'ut.c’ų;

1G Uoliniai K tūliu s

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ESitaspavcikslas Columbia-Grafanola yra antra prekėje ir užliko, 

savyje augštą—tikrą Columbios balsų. Turi vėliausios mados mo
torų ir gvarantuoja užganėdinim^. Grajina 10 ir 12 colinius rekor
dus. Nėra geresnės Grafanolos šiandien už tuos piningus.
Kuinu - - ^00*00

Ne turi nusiminti, idant ne gali išgirsti balso garsiausių svieto artis
tų, kadangi jie ne atsilanko Jūsų gyveninio vietoje. Nusipirk šitą 
Gralanolą iš kurio gali išgirst visų artistų balsus kokiu tik nori ir 
kada tik nori. Grajina 10 ir 12 colinius rekordus.
Kaina ... ^SSS.OO

E
E
E 
E

2356 
2357 
2358 
2392 
2393 
2394 
1166 
1167 
1168 
1169 
12-16 
1245 
1247 
2339 
2397 
2396 
2395 
2360 
2359 
2223 
2224
1161 
1162 
1170 
1248 
1249 
2342 
2343

Lietuva Tėvyne Musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis 
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovų 
Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai 
Saulelė raudona ir Jojau dienų
Už šilingčlį ir Šių nakcialy, (Dzūkiška Daina) 
Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanota 
Kur bėga Šešupė ir Kurnamas mus 
Šaltyšius ir Žvirblelis
Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė 
Giesmė į Panelę Švenčiausią ir A ve Maria 
Rūtų darželis ir Batų čysly tojas
O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis
Šėriau žirgelį ir Dėdukas
Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis.
Našlys, Žaislas ir Lapunėle, Polka-mazurkal 
Bum čik-čik, Mazurka ir Dediene, Polka. 
Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka. 
Nemuno vilnys, Valcas ir Sudiev, Mazurka.
Pamylėjau vakar ir Draugė. Polka-mazurka, Orkestr", 
Mano laivas, Daina ir į sveikatų, Maršas, Orkestrą. 
Tekėjo saulelė, Kad aš jojau ir Stumbriškių pol., Armonika 
Jieva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo, 
Velnias ne boba ir Kur bakūžė samanota.
Velnias ne bobe, Dalis pirma ir Velnias ne boba. Dalis ant. 
Mano palvy ir Velnias ne boba.
Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu, Maršas, Orkestrą. 
Ant vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą.

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Įvairiausius Lietuviškus šokius ingrajintus geriausiais muzikantais 

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

ir už tų pačią kainų.
Užsakydami nuo musų rekordų paminėkite aiškiai jo numera. Už

sakymas rekordų turi būti nemažesnis kaip 6 doleriai.
Reikalaukite musų naują Kataliogą Columbios Licttiviškų rskordų

I

—Vį^=>Jeigu norite nusipirkti kalbamą mašiną kokios čion nėra paminėta arba kito- 
žy -—G nišką reikalingą daiktu, reikalaukite nuo musą Ilustruoto Kataliogo.
Iteikalaudami iš Kalbamą Mašiną arba Rekordą siuskit pinigus ant žemiau nurodyto Adreso,

COMMERCIAL"' CORPORATION

160 N. Fifth avenue
dep. a CHICAGO, ILL
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