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Vokiecziai vela bombardavo Anglija
Praejta aereda vokiecziai bombardavo Anglij i 21-m:
kurta nuo prasdejimo kares. Szita paskutini laika užmusze
|77 ypatų
sužeido, 463 priek tam padarydami bledes ant
milijonu doleriu Angliję nutarė panasziai daryti su vokisz
kais miestais, tai yra:
a: siunsti in Vokietija apie szimta oriniu
muszinu bombarbavoti vokiszkus miestus. Anglika kalba,
jog jago vokiecziai naikina muso miestus ir gyventojus, tai ir
mes galime panasziai daryti.
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Užklupimas Londono per Zepellinus.

Londonas;—Vokiszki Zepelino oriai vai vela padare antra
užpuolimą ant Londono ir numetu daug bambu. Of c’aliszkai
praneszama, kad 8 ypatos tapo užmusztos ir 34 sužeista.
Keliose vietose kilo gaisras, bet jis tuojaus tapo užgesinta.
Praneszimas apie tai skelbia sekaneziai:
“Zepelinu užpuolimas tapo padarytas vakar vakare ant
dalies Londono miesto ir keletas užsideganeziu bombų tapo
numesta. Nuosavybei padaryta nedideli nuostoliai. Keletas
gaisru buvo kilę, bet jie buvo greitai užgesinti. Jokios vieszos
ištaigos nebuvo užgautos; 2 moterį ir 6 vyrai tapo užmuszti ir
apie 24 ypatos sužeista. Visi yra civilistai, iszskyrus viena užmuszta kareivi.
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Amerikoniszki vokiecziai bojkatuoja angliszka kalba.
Londonas.-—Rusai su pasisekimu veda ofensiva sziaurinia
Rusai laimėjo prie Dynaburko.

Buffalo, N. Y. — Isz prie
žasties, jog Amerikoniszki fab
rikantai iždirbineja kariszka
materijola del alieutu ir siuntiaeja in užrubeži, Amerikoniszki vokiecziai paliovė kal
bėti angliszkai ir tik naudoja
vokiszka kalba visur. Dydžiau
si biznieriai visur naudoja sa
Talkininkai
apleisia
Dąrdanelius
Rusai atmusze vokieczius apie 30 myliu.
Petrogradas. — Maskoliai užklupo snt vokiecziu prie
vo mot.yniszka kalba o ameriLondonas. — Anglijos valdžia pramato Balkanuose dide koniszka paniekino.
Petrogradas. Rusiu gen. Ivanov su savo armijomis toki už
Geteru ukes, teip Cemeno ir Dresviatu, kur' supliekė vokie
Ii krizi, todėl parlamente labai ir kąrsztai svarstoma valdžios Tūlas vokiszkas laikrasztis
ežius nemilaszirdingai, paymdami daugeli in nelaisve—paym davė smūgi austrams vokiecziams Galicijoje, kad pastarieji 59
myliu ilgio frontu buvo priversti bėgti net pi myliu atgal ir veikimas. Valdžia sumanius savo karuomene nuo Gallipoli iszejnantis Clevelande, kuris
darni 30 myliu kariszko lauko nuo Dresviatu lig ežero Bo
atsikliuti net už upes Zalotaja Lipa. Rusu armijos tokiuo bu jy. nuo Dardaneliu, permesti in Balkanus, pagelbeti serbams. turėjo tik 5000 skaitytoju, pa
du austrus vokieczius besivydamos per tris dienas tolokai pasi Paaiszki, ksd Dardaueliai nepaimami, o ežia dar B dkanams sikėlė ženklyvai isz tojo bojPrie Mintautos vokiecziai norėdami pereit ver upe.Jehau vare ir vijimosi dar nepasibaigė.
teutonai garsia. Dar galutinai nenutarta, kaip turės būti pada kato ir aplaike net 65,000
epasiseke.
Mieste Buffalo
Isz karo fronto czionai apturėta žinia kad rusu linijos ka lyta. Visi stebisi isz tokio talkininyu pasielgimo. Ar ta visa skaitytoju.
randasi 142,000 vokiecziu ir
Prie Rygos atsibuvinejo smarkus musziai kuriuosia dau rysis sparnas baisiai susiremes su teutonu desziniuoju sparnu. aplink Dardanelius kampanija turi niekais nueiti?
15.000 austrijoku; Clevelande
Teuotonai rusu užgulimo teczian neatlaikė ir tureje pasitrauk
Mergaite užmusze savo tęva.
yra 120,000 vokiecziu o 77,000
Isz Paryžiaus praneszama, kad eskadra isz 19 francužisz- ti in užpakalines savo pozic/as.
New York.— Laike barnio
austrijoku. Su tokeis patrio
Teutonai paszelusiai buvo pirspausti Haivorenka sodžių
kii orlaiviu numėtė 140 bombų ant geležinkelio stoties Bage
Du vokiecziai aresztavoti už pa *erP motynos n- tėvo, Jeva Tice tais Amerikas privalo pasielgt
13 metu mergaite užmusze sa
ancourt. Kita orlaiviu eskadra isz 18 orlaiviu bombardavo je, kuris drucziai buvo fortifikuotas ir isz kur rusams sunku
degimą dirbtuves parako.
ir visiems pasakyti “raus mit
buvo iszvyti savo prieszininkus. Per tris dienas rusai ten buvo
vo
tęva
su
revolveriu
ir
padė

Kane, Pa. — Ludvikas Su
geležinkelio stoti netoli Bapaume.
užgulė ant teutonu. Teczian jie nenorėjo tu savo pozicijų ap bickis ir A. Franholz, du vo jo jin ant vietos. “Tėvas mano
leisti. Pagaliau rusai priesz juos pavartojo durtuvus ir visus kiecziai, likos aresztavotais už smaugė molyną ir turėjau jiai 16,000,000 tuzinu kiausziniu
Rusai iszlosze kelis muszius.
iszklojo.
padegimą dirbtuves parako paskubinti in pagialba”—kai
randasi Pennsyivanijoi.
Petrogradas, spalio 14 d. — Rusu vėliausia of icialis pra
Kitas didelis muszis atsibuvo palei tilta, einanti skersai Aetna Explosive Co. miestelije bėjo mergaite kada jaja areszneszimas paduoda sekanczias žinias:.
upe Strypą. Kuomet vokiecziai susitvarkė pereiti tilta ir isz JZmporinu, kurioje pražuvo tavojo. Molyną užtvirtino Lz- Hirrisburg, Pa.— Pagal pripenki darbininkai.
Rygos apielinkese, prie ežero Babyte, rusai pagavo vokie
anapis upes prieszais rusus atsilaikvti, jie, paroje tilta, pasta
pažinima mergaites,' kalbėda siu ristu s rapartus isz szaltuju
ežiu orlaivi. Prie Dvinsko vokiszki atakai atmuszti. Prie Szlios
raji padege. Bet rusiu tris pulkai pro liepsnas tiltu prasimus -* 16 pražuvo per nupuolimą kariš ma, jog nuo ilgo laiko josios sklodu, tai teoais randasi su
bergo, in vakarus nuo Iluksztos, rusai nustume vckieczius nuo
ko nuo tilto.
vyras mažai dirbo o ka uždirb krautu 15,903,831 tuzinu kiau
ir anapus puses iszsklaide.
augsztumu. Nežiūrint pasiutusios vokiecziu ugnies rusai perėjo
Beatride, Neb.—: Szeszolika divo tai ir praleisdavo ant gė sziniu luksztuosia o 452,000
per tarpežeres in pietus nuo Dirsvetos ežero ir vėl pradeda ar
pražuvo nuskendo o da tiek Ii rimo ir tankei pareidamas na svaru iszluksztintu, sviesto ran
kos sužeista kada elektrikinis mon girtas pakialdavo namie dasi 9,744,913 svaru. Jago
Bulgarai turi dydžiules kanuoles.
tintis prie Dvinsko — Vilniaus geležinkelio Smarkus artileri
velniava. Taja diena alėjas Pennsyivanijoi rastųsi asztuo-r
jos musziai tarp ežeru Narocz ir Visznevo (Vilniaus gnb). Ia
Londanas, sp. 14 — Bulgarijos 150,000 armija atakuoja karukas nupuolė nuo tilto arti namon
pradėjo bartis už tai,
Randolph, Kansas. Tiltas bu
pietus nuo upes Pripet vokiecziai iszvyti isz kaimo Ruda Be Bielgrado—Nish-Saloniki geležinkeli. Tam tikslui vartojame vo paplautas per tąnku lietu kad nebuvo vakarienes o p - ni milijonai gyventoju, tai ant
lakovelska, kur paimta 200 belą:’s žiu ir du kulkasvaidžiu. G& vokiecziu 17-kos coliu (42 centimetru) armotos, kurias valdo ir sugriuvo kada karukas ningu nebuvo už ka pirkti duo
liciojoj rusai po pasekmingo muszio smerkiasi tolyn.
vokiecziu kanoneriai.
kiausziniai,
perejtinejo.
n )s.

Prie Dresviatu atsibuvo kruvini musziai

usziasi

me ir rytiniame frontuose.
Berlinas c f czialiai pripažista, kad ciro kariuomene persi
verže per vokieceiu pozicijas arti Vesolovo, Dinaburko apygar
doje. Smarkuma musziu prie Dinaburko parodo ir tai, kad ru
sai laimėjo vokiecziu pozicijas tik treczioje atakoj.
Jokioj kitoj vietoj Berlinas neskelbia laimėjimu, pasiga
nedina vien pasakymu, kad “atakos atmusztos su dideliais
nuostoliais.

KAS GIRDĖT?
Garbe Dievui, jog žmonis
apcieniavoja musu darbszuma
del labo visuomenes. Kas die
na pribuvineja daugybe nauju
skaitytoju, jog turėjome intaisyti nauja greitspaudinama
masžina kuri atspaudina 6000
laikraszcziu in valanda laiko
— abi puses.
Norints nekurie laikraszcziai yra szelpiami per pininguoezius ir visokius budus nau
doja kad tiktai praskabinti
kėlė dėl savo laikraszczio, bet
anot maskoliszko žodžio “nevieziot” ir gana.
Musu laikrasztis neturi jo
kiu isz szalies geradeju katrie
norints keleis dolereis szelptu
iždavysta ir to nereikalaujame,
vien užsilaiko isz geru skaity
toju ir tas yra geriausiu pama
tu del iždąvystės— kožnas ge
ras laikrasztis tūri užsilaikima
nuo skaitytoju.

Gražus ruduo, sveikas oras.
Darbai fabrikuosią ir kasikiošia labai gerai ejna. Isz laiko
reikė naudoti ir piningeli czedinti, ba nežinia ar ilgai teip
bus.
Jau tai Lietuvei papratia
viską daryti ant kerszto vieni
kitiems. Rūgoja biznieriai,—
sztorninkai jog Lietuvei trau
kia pas žydus pirkti tavorus o kus kurie kaip kurtai ant me
ir kitokį biznieriai ir vertelgai džiokles liežuvius iszverte po
ant savo tautiecziu rūgoja, jog lietuviszkas apigardas valkio
saviszkei j uju neatlankineja. jęs! ir žmonis apgaudinėja..
O kas tame kaltas ? Juk ir tie Szluota ant tokiu paimkite!
jei biznieriai nekitaip daro.
Ar gi mes nežinome, jog ne Mes nepriymame jokiu dane
kurie isz tuju biznierių ne tik szimu, kurie atsiduoda asabisz
tai patis ne skaito lietuviszku kurnu. Nevienas mistiną o ir
laikraszcziu, nes da ir kitus at kerszina: “Palauk tu rup....
asz paduosiu tave in Taradaikalbinėja nuo skaitymo.
Tokie tai lietuviszki biznie- ka arba Baltruviene!” Tokiam
riai—geradejai del savo tautos. dąneszikui rodosi, jog redyste,
Ranka ranka mazgoja, idant su tuom labai prisigerins.
butu abi baltos, o kad mums Sztai ana diena aplaikeme gro
gerai ejtuši, turime neatbūti 'mata (ir da du doleriu) isz Manai vieni kitus remti. Jago bro Hanojaus, idant ten apie kokia
lyczei norite idant kostumeriu moterėlė patalpintumem o ne
turėtumėte, tai ir jus duokite padėjo ne savo pilno vardo ir
paveizda nuo saves. Mes ne del adreso. Mes jago ka talpiname
to apie tai primename, tiktai tai ne ant “funiu”, tiktai del
primename del biznierių gero, giaro visuomenes o ir neiszreisz
ba jagu szelptumete savo kerne vietos, kur teip dėjosi.
spaustuves ir savo laikrasz- Apie tai tegul daneszikai neežius, tai ir tiejei laikraszcziai užmirszta,
tankei primintu del skaityto
Rosijoi kas kart didesnis ne
ju, idant atsilankinetu pas sa užganadimas.
Darbininkai
vo biznierius su visokeis pirki- straikuoja, studentai kele maineis, o ne pas svetimtauezius szaczius o randas geidže su genūo kuriu jokios naudos Lie ležinia kumszczia apmalszyti
tuvei neturi.
krutėjimą liuosybes. Neužil-

— Jaunas amžis jieszko zerkolo,— senatve nuo jojo szalinasi.
— Visi žmonis skundžesi
ant Silpnos sveikatos, o nevie
nas nesiskundže ant silpno
proto.
— Kas mėgsta gyvata, negaiszina laiko, nes isz laiko su
sideda gyvata.
— Kas in ponus pavirsta,
tai da vis ne ponas, — reike
turėti iszmintinga protą ir
szvarius pasielgimus.
Rinkimai pavietinavu virszininku jau suvis arti. Rinkite
gerus žmonis, nesiduokite persipirkti už stiklą alaus, ba tai
žemina varda visu “foreigneriu”.

Ka vakar kvaili pastate,
sziadien “galvocziai”—-mandra
lei parvertė sunaikino. Bet
mandralei iszmintingi, nieko
nebuduvoja, idant ryto “kvai
li” neturėtu ka naikinti.
Gera tavora ne reike siutinti
kupezei atsiranda be mekleriu.
Tiktai niekam netikia draiska
lai iszsiuntineja krepszelnin-

gio gali pakilti baisus padė
jimas.
Ana diena pribuvo in New
Yorka isz Europos rusiszka
socialiste Aleksandra Kollon
tai. Toji motere tvirtina, jog
tebireje kareje kaizeris ir ca
ras bus pirmutinei nutrenkti
nuo savo sostu. — Mes priesz
tai nieko ne turime.

Komitetas Lenku-Amerikonu, sutvertas per garsinga giedorka Marele Sembrich-Kochanskiene, surinko jau $90,629,77 ant iszbadejusiu per ka
re ir kaip rodos, neužilgio su
rinks szimta tukstaneziu. —
O kiek Lietuvei surinko ?

kuomet paprastai jos insikasa
Rugsėjo ar Spalio menesiuose.
Paukszcziai iszlekia ankszcziau
paprasto iszlekimo laiko.
Jis spėja, kad 1915—19 m.
žiema savo szaltumu ir ilgumu
bus panaszi 1870—71 m. žie
mai, kuri yra atmenama jos
nepaprastu szaltumu.

Jonas Grigarauckas raszo
isz Halbe, netoli Berlino:
“Isz nevalios Germanijoj,
arba Vokietijoj.
“Asz, lietuvis szaukiuos po
no Redaktoriaus pajieszkoti
mano broli Stanislovo Grigaraucko Kauno gub., Airogalos
volasties, sodžiaus Liacziai. Jis
tris metai, kaip Amerikoj.
Noriu gauti paszelpos.
Brangus mano brolau! Asz
esu nevalioj. Praszau jusu pagelbos. Isz namu gauti negalima. Tamistos adreso nežinau— Jonas Gaigarauckas.

ISZ AMERIKOS.
Už girtuoklyste paaukavo savo
gyvaste.
Tawanda, Pa.— Už tai, kad
josios vyras nuolatos pasigiardavo ir neturėjo jokios links
mybes sziam gyvenime, Mrs.
Ina Blackman, patogi motere,
atėmė sau gyvaste per užsitrucinima. Priesz atemima gy
vasties parasze sekante gromata:
“In visus vyrus isz Bradford
pavieto:
Esmių pasirengus užmuszti
savo kuna ir siunsti savo nemirsztante duszia in geresni
gyvenimą. Nubodo man gy
venti isz priežasties girtuoklys
tęs kuri prasiplatino musu
mieste ir paviete, ne asz viena
keneziau bet randasi szimtai
kitu moterių isz priežasties
girtuoklystes. Vyrai, paliaukyte gerti, nes instumete savo
moteres in baisu varga ir bada.
Ar tas jums užsimoka? Del
Dievo paliaukyte gere!”
Tokie tai buvo paskutinis
meldimas mirsztanczios mote
res.

Prancūzu gamtininkas ir
meteorologas sako, kad ateinanezioji žiema bus nepapras
tai szalta. Savo szita nuomone
jis pirmiausiai remia pasirody
mu sniego Alpuose, kuris anks
ti pradėjo pulti ir pasiekė že
mutines auksztumas, paskui
ankstyvu medžiu lapu kritimu. Girtuoklyste platinasi terp mer
Gyvulai taipgi pradej e anks gynu.— Baisus atidengimai.
Philadelphia, Pa.— Daktarti prie žiemos ruosztis; peles
insikase in žeme 1,000 pėdu ka Lida Cogill, nuo kokio tai
augsztybeje nuo Rugp. 20 d., laiko pradėjo isztiryneti prie-

zaiste girtuokliavimo terp m er
g jin u ir nuo laiko josios tirynejimu, pasirodo, jog mergynos isz geresniu szeimynu atsilankinedavo su vyrais in hoteliūs ir karcznnas kur pasigiardav'o kaip nesutverimai. o nekurias turėjo palicija nuvežti
namon.
Daktarka Cogill toliaus datyre, buk jaunos mergynos
iszv^iuodavo su automobileis,
atsilmkmedavo in karezemas
RkdavPb apsvaigintos
su užmigdinanezeis vaiseis
kur ^atrotindavo savo nekaltybia. Žodžiu, girtuoklyste bai
sei prasiplatina dydesniuosia
miestuosia terp jaunu mergynu o svarbiausia terp moterių
kuriuos apleidže namus ir nu
siduoda su kitais vyrais ant
“good times”. Sudžios atims
laisnus visiems tokiems szinko
riams kur mergynos pasigiardavo.
Apverktinas padėjimas anglekasiu.
Houghton, Mich.— Metinis
rapartas anglekasiu inspekto
riaus pavieto Houghton paro
do, buk nuo Oct.l, 1914 lig
sziai dienai pražuvo tam pavie
te 34 anglekasiai. Aplinkinesia kasiklosia dirba 16, 005
anglekasiai.
Popiežius reikalauja daugiau
piningu.
New York. — Kardinolas
Farley, pranesze buk aukos
sudedamos ant “Szventopetrines” privalo būti szimeta duos
nesnes, ne kaip paprastuosia metuosia, nes szimet isz
priežasties papildytu bledžiu
panesztos per kare daug iszseme popiežiaus iždą.
Europiszki katalikai ne turi
ka aukauti, del to Amerikas
privalo daugiau aukauti. Mat,
popiežius turi užlaikyti kuningub, klosztorius ir bažnyczias
sunaikintas per kare o kaip
kur duoti kaszta ant pastatimo nauju bažnycziu. Sziadien
tukstanezei kuningu randasi
be parapijų ir ne turi isz ko
iszsimąitinti per ka popiežius
turi jiems duoti ant iszsimaitinimo ir per tai atsiszauke in
Amerikieczius idant butu dau
giau duosningi su aukomis
ant suszelpimo europiszku dva
siszkuju ir atnaujinimo bažnyežiu sunaikintas per kare.

“Saule” naujam name
ir nauja greit spau
doma masziza.

rie yra musu szirdiogiausi prie kniegute yra per pu’e lietuteliai ir per juos galime pasi viszkoje ir angliszkoje- kaibo.
girt su savo spaustuve.
se ir talpina szinos straipsnius:
Meldžeme ir ant toliaus ru 1. Sutrauka Natai abz.scijos
pintis platinimu “Saules” ir Tiesu Suvienytose Vah-trose.
prikalbint norints po viena 2. Kaip pasilikti Ame rikes pi
nauja skaitytoju idant “Saule liecziu —klausymai ir atsaky
turėtu da tiek skaitytoju kiek mai. 3. Apskelbimas Nepvisziadien turi ir tikimės, jog po gulmybes. 4. Konfederacijos
nauju metu sulauksime milži straipsniai. 5 Suvienytu Vals
niszkos szeimynos 25,000 ska tijų Konstitucija. 6 Priedai
tytoju, ba tik per skaitijoju.- prie Suv. Valst. Konstitucijos
laikrasztis muso užsilaiko o ne ir kiti. Vertimas kniugutes
isz paszaliniu szuliniu kaip tai lengvas, gražiai skaitosi, daili
ne kurie laikraszcziai yra užlai
Kiekvienam reikalingas piliekomi ir iždaviaeti.
Užkviecziame visus lietuvius tystes rankvedelis, da pirma
lietuviu kalsvk.1 toksai pilnas
pu:
atsilankyti, ir pažiūrėti musoj syki
iszleistas.. Parsidavė tik
naujo namo ir milžiniszkos m?-l^ooje
1
szinos kuri spaudo laikraszt) tai po 25 centus, ir per 2 — 3
panedelije ir ketverge apie 3 menesius iszejo keli tukstauežiai po visas Suvienytas Vals
valanda po piet.
tijas.
Atejnantis numeris “Saules”
Dabar Lietuviu A m ei i k os
iszeis su naujoms litaroms, nes Piliecziu Klubas rengiasi iszszita numari ne paspejom isz leisti kita kokia lygiai lietuviu
leisti isz priežasties daug dai apszvietimui reikalinga k n In
bo permainime formų ir kitu ga, todėl nori atleisti vieta ir
drukoriszku
priežaseziu. — pabaigti leisti svietan likusi
No. 85 iszejs parengtas “nau nedideli skaitliu virszui apra
jam apredale”.
usytos kningutes. už labai nu
Da karta sudedame szirdiu mažinta preke. Todėl pranega aeziu muso skaitytojams už -za placziai visuomenei, kad
suszelpima “Saules” ir muso už puse prekes kninga. “Kaip
pasilikti Amerikos Pili* ežiu”,
korespondentas už szelpim? kas ims ant sykio nmi ažiau
straipsneleis.
kaip 25 kningas. Vadinas, vie
Su pagarba
Iždavejai ton mokėti po 25c arba 25

Kokia permaina užėjo iždavysteje “Saules” in laika 27
metu nuo josios inkurimo per
a. a. D. T. Boczkauska? Nuo
rankines raaszinukes su kuria
spaudėsi “Saule” mažam sklepukije ant Pine uliezios, lig
milžiniszkos maszinos kurios
paveiksią czionais patalpina
me del muso skaitytoju.
Iždavejai matydami, jog dru
karne ant South uliezios jau
per maža o skaitytojai milžiniszkai auga nutarė statyti mil
žiniszka narna ant kampo A. ir
South uliezios in kuri galėtu
patalpinti dydesnia maszina ir
visiszkai padidint ir pagerint
drukarne.
Sztai diena treczio Septsmberio, 1915, likos perkelta dru
karne in nauja vieta, kuri yra
trijų augsztu dydumo, 25 per
100 pėdu, su gerais intaisytais
kambareis del redaktoriszko
personalo, statytoju laikrasz
cziu, job ruimeis ir krautuve
kniogu ant treczio augszto.
Ant pirmutinio augszto randa
si nauja maszina Duplex ant
kurios galima spausti 6000
laikraszcziu ant valandos—vi
Lietuvi busiantis pilieti
gaus už puse prekes.
sa ant vieno karto, sulanksty
perskaityk.
Tai yra didele proga drau
tus ir suskaitytas, teip, kaip
gystėms, klubams ir pavie
szitas numeris iszejo. Visos ma Seniai isz visur girdžiasi pri
niams žmonėms, kurie nori F>i
szinos yra varomos elektriki- kalbinėjimai in musu brolius, ta kningute pigiai eauti, ja
neis motoreis. Priek tam randa kad rupiatusi pasilikti Ameri tarp žmonių paskleisti ir } asi maszinos del atliejimo ap kos piliecziais taip veikiai kaip tarnauti musu vientareziams
garsinimu “sterotyping presą” tik in sžita kraszta atkeliauna. pastojime piliecziais.
Pasiskubinkite, iszraszyti,
ir kiti drukoriszki inrankei Pilietis turi didesnes tiesas, tu
neatbūtinai reikalingi del pir ri amerikonu akyse geresni nes mažas skaitlius egzamplioriu beliko. Piningus ir orde
mos klasos spaustuves.
varda ir balsavimais prisideda
rius adresuokite:
( 101
Su pagialba Dievo ir geru prie budavojimo szios szalies
Lith. Amer. Citizens Club,
skaitytoju, sziadien spaustuve žmonių geroves.
803 Driggs Ave. A.
“Saules” stovi ant drutaus pa Bet musu žmones iksziolei
Brooklyn, N. Y.
mato ir turi puikiausia drukar labai mažai szitomis prakilnio
ne visam paviete ir aplinkinė mis tiesomis rūpinosi.
je, ižduotojai nesigailėjo pinin Del palengvinimo musu vien
— Pasakyke tu Motie man,
gu ir darbo idant tebyris in- taueziams pasilikti piliecziais
rengimas spaustuves, butu Brooklyne jau kiek metu at ar tu niekados apart mane
spaudintas greieziau ir geriau gal susitvėrė Lietuviu Ameri kitos ne mylejei?
Motiejus:— Niekados. Onu
nes per pasidauginima skaity kos Piliecziu Klubas, kuris
toju buvo priverstais intaisy jau daugybe savo sąnariu pa te! Dievaži, kaip saule ant
ti greit spaudoma maszina ku dare piliecziais. Kad supažin dangaus szviecze!
ri suezedins darbo asztuones dinti musu visuomene su Ame
Onuka:— O tu,melagi! Asz
valandas kas nedelia.
rikos konstitucija, instatymais žinau, jog tu kaip saule ant
Esame szirdingai dėkingi ir pilietyste, tas patsai Klubas dangaus, tai ne mylėjai, nes
visiems Lietuviams už platini iszleido dailia ir storoka knin nakties laike, kada saule nusi
mą laikraszczio “Saules” o ypa gute, po užrašau: “Kaip pasi leisdavo, tave visur buvo pil
tingai muso skaitytojams ku likti Amerikos Piliecziu”. Ta į na! ............
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ANT KOKIOS PUSES ĖJO BALKANISZKI VALDYTOJAI,

Moters ir Politika,

Baisios medes Rosijoj. Baltijos kraszto dalyje, kuria

užėmė vokiecziai yra keturias
“Moteriai tai vieta prie pe- Amerikas paskolino alijentams deszimtsdevynios dirbtuves su
Ji buvo graži ir linksma.
cziaus ir vaiku auklėjimo, o ne $500,000,000.— Vokiecziai paė 1,840,874 szeivomis, arba be
Mylėjo savo gimdytojus ir vi
visuomeniszkame darbe, ne po
mė penkta dali Europos.
veik penkta dalis visos Rus sa žmonija, gatava buvo del ju
litikoje”. Teip sako visoki ka
jos audimo industrijos. Rusi
savo gyvastį paszvesti.
Laikrasztyje “Chicago Ex
pitalizmo ramseziai, trme ir
jos vilnų pramonija yra tai j •
Ji užaugo ir pradėjo svajot
aminer” tūlas William Bayard
daugybe kunigu.
pat susikoncentravus Baltijos
apie gyvenimą, apie kartųjį ir
Hale, buvusia specialia Wilso
Reiszkia: tu motere, nesi
ir Lenkijos provincijose....
sunkoj i gyvenimą, su kurio
no atstovas Mexikoje, iszvapilnai žmogumi; pilnais žmo
Žymios dalies linu industri
kiekvienam vargdieniui reik
džioja, kad $500,000,000, ku
nėmis yra tik vyrai. Tu tik
jos Rusija taip-pat neteko,
kovoti. Neužilgo jos veidas pa
riuos Amerikos bankieriai pas
vyrui esi leista iu svietą teip,
nes Kauno, Minsko Vilniaus,
sinere liūdnume, o kiekviena
kolino talkininkams, bus inde
kaip Jieva Adomui, del ramu
Kurlandijos ir Gardino guber
bėganti valanda tartum jai sa
ti in labai netikra bizni. Jisai
mo... Tavo darbas yra namu
nijos užsejama 280,500 akiu Ii
ke:
sako, kad ta paskola gali pra
dirbąs — pecziaus darbas, o
nais, kas sudaro deszimta dali
— Rožyte! tu esi graži, jau
žūti “bedugnėje Rusijos duo
vyro visur ir visoks darbas ga
linu lauko visoje imperijoje;
na, bet, žiūrėk, tavo gimdyto
beje”, nes, nors už paskola at
Ii būti. Tu, motere, da turi
1912 m. tos gubernijos pagąhii
jai jau visai arti amžinasties
sako Anglija su Francija, bet
džiaugtis, kad vyras sunkesne
no 3,540,000 pudu linu ari a
vartų. Tu turėsi neužilgo skir
jiedvi yra priverstos remti Bu
puse darbo atlieka, pagatavo
devinta dali visu Rusijos linu.
tis su jais. Tavo jautri szirdis
sija, kuri be j u paramos nepa
damas žalia medega maistui,
Beto, in vokiecziu rankas pa
to nepernesz ir tu turėsi gyve
jiegtu kariauti. Talkininku
kuri tau lengviau padaryti nau
kliuvo ir szeszioliktoji dalis
x■ &
nimo sukuryj žūti, kaip kad
kredito stiprumas priklauso
dojamu. Tu nežiurekie to, kad
Rusijos kanapių industrijos,
žuvo daug tokiu jautraszirnuo Rusijos finansų stovio, ka
neturi duonos kąsnio atsiginti
Kurlandijos, Kauno, Vili i uis,
džiu....
daugi, anot tos patarles,—gran
nuo bado, bet turi pildyti savo
Suvalkų, Minsko, V<lyuijo< ir
Rožytes szirdis tuomet dre
dinis (lenciūgas) nėra stiprės
priederme, — supranti, būti
septyniose Lenkijos gubernro
bėdavo. Karta giltine pabeldė
nie, kaip silpniausia jo sana
prie pecziaus ir gaminti gerus,
se.
in jautrios mergaites namus ir,
riu.
sveikus valgius.,. Prie to tu
Tarpe vyriausiųjų Ritu jos
ten insiveržus, iszplesze jai mo
Mums ežia nėra tiek svarbu
teip gi turi but gera, szvari,
geležies ir plieno pramonijos
tina.
p. Hale kritika minėtosios pas
mandagi moteris ir iezduoti sa
centru stovi Lenkija, kuri kas
kolos, kiek paduotieji jo fak
— Nepalik manes, motinėlė
vo iszvaizda pritraukiama skomet pagamina 386)000 tohu
tai apie Rusijos finansų stovi
nepalik!— verke Rožyte.
ni isztiželiams. Tu turi but ge
neapdirbtos geležies, 448,000
ir apie jos nuostolius dabarti
Bet, pergyvenus savo amžių,
ra motina ir atsakanti auklėto
tonu plieno, ir 363,000 tonu
nej e kareje. Sztai ka jisai ra
senuke užmerkė szaltai akis ir
ja kūdikiu, idant kapitalizmas
geležiniu ir plieniniu iszdirbi
szo apie vokiecziu užkariautapaliko ja.
turėtu ka varginti ir žudyti.
niu. Daugiau kaip deszimta
siasRtsij?s provincijas:
Gamta tartum prijausdama
tos pramonijos dalis yra vokie
Bet nebūk tik kapitalizmo
Vokietija valdo visa deszimRožytei, apsiniaukė juodais
:• 7:;>L.
prieszininke! Atvirai neprotes ti Lenkijos gubernijų, Jbutent: ežiu rankose.
debesėliais ir pradėjo lyti, kaip
Lenkija turi didžiausia že
tuok priesz besoti tavo truso Suvalkų, Plocko, Lomžos, Var
aszaras berti.
rijiką. Tu, motere, neprivalai szavos, Kallszo, Siedlcu, Piotr- mes plota bulviu (roptčLbj
— Pasiimk mane pas save,
eiti in politikos kova, kad pa kovo, Kielcu, Radomo ir Lu- auginimui — 2,498,488 akrus;
motinėlė! Pasiimk! —vis verk
gerinus likimą savo ir savo blino. Ji turi daugiau kaip Lietuva turi 770, 534 akrus
davo Rožyte.
szeimynos. Tu, motere, teip-gi treczdali Baltijos provincijų, ir treczdalis Baltijos kraezto
Laikas bego, o Rožyte vis
tylėk, nusiduok akla ir nebile, užėmus Kurlandija ir Livoni — 110,000 akru. Visa tai vai
didesniam liūdnume skendo.
kad per kapitalizma tu esi jos dali. Ji valdo Vilnių, Kau do vokiecziai, daugiau kaip
Už kiek laiko, velei pabeldė
treczdali viso Rusijos bulviu
silpna motina— gimdytoja.
no gubernija ir dideles dalis
in namus szaltoji giltine ir in
lauko. '
Tu nerugokie už tai ant ka Minsko ir Volynijos.
siveržus paliepė antram Rožy
Taip—-pat ir cinas yra dau
Serbiju ir Montenegrai būdami skausme europinai kares, visos akis yra atkreiptos ant pitalizmo, kad jis tave su kū Visas Europos Rusijos plo
tęs gimdytojui rengtis prie am
Graikijos ir Bulgarijos. In kokia szali jieje pavirs? Yra manoma buk Graikije ir Rumuhije dikiais, su szeimyna nustume tis turi 1,933,449 kvadratiniu giausia gaunamas Lenkijoje,
žinasties.
gyvent ir dusintis prastose, ne myliu. Isz to Vokietija dabar netoli Olkuszo; kasmet ji pa
— Senukas pažiurėjo mirsz vaktuoja kožna žingsni Bulgarijos ir prisidės prie traices jago Bulgarai prigialbes vokietikusioje, supuvusio oro pilno užėmus apie 175,000 kvadra gamina jo apie 500,000 pi du
•
i i< r~*'
tancziom akimi in Rožyte ir, ežiams—ka ir padare.
(8,000 tonu). Lenkija pagami
Karalei Balkanų yra sekanti, skaitant nuo deszines lig kaires: BulganT karalius Eerdi se stubose.
tiniu myliu, t. y. vienuolikta
paglostęs ja savo sudžiuvusia
na, beto kasmet dar apie 1,00,6
nandas, Serbi karalius Petras, Montenegro kalius Nikalojus ir Graiku karalius Konstanti Tu nerugokie už tai ant ka visos Europos Rusijos dali.
ranka, tarė:
tonu vario. ..
:
pitalizmo, kad jis tave, tavo
• —■
s
Europos Rusija turi iszvisa
— Rožyte, asz keliaunu ten, nas.
Prie to Dr. Hale priduria,
mylimąjį vyra ir mažus judvie 138,486J)O0 gyventoj u kuriu
kur visi kiti savo amžių atgyDa lig sziol baŽByczioja do “ ■lj ztrunka^karežėmoja,
j u kūdikėlius nuodija netiku 26,263,300 gyvena vokiecziu kad vokiecziu ' tankdse
^Rbkeliauja. Neliūdėk! Ta
' 4ARADAIKA.
Su drapanom suodinom,
rai užsilaikė,-7
siu maistu. Tu n erų gok ant ka užimtose teritorijose. Kitaip apie szeszta dalis visu Riisijps ■
vo jautri szirdis teneverkia:
kiekvienam gimusiam ten reiks
Užsiyma su kazirom,
Sziadien in narna Dievo ant
pitalizmo ne už tai, kad tu ir sakant, po Vokietija yra pa geležinkeliu.
keliauti.
Priesz kare, sako jisai, Ruėfc
Per nakti kaziruoja,
niek palaike.
tavo szeimyna nuskurę, pušnų o tekus netoli penkta (Europos)
Bet, Rožytes szirdis negalė
jos metines iszlaidoa^u^^fe,;'
Suvis nemiegoja,
Ar jus vyruezei toki mokinti,
giai, pusbadžiai vos gyvenate,
Rusijos
gyventoju
dalis.
jo verkti. Ji atsiklaupė prie
Namon par vėžioja,
Ar isz visu tautu už tamsiau
648,337,500, o inplaukdr —
tuo tarpu, kada jusu trusu pa
Lenkija ir vakarina Euro
mirsztanczio tėvo kojų ir jas
Motere su vaikais bedavoją. rūpinti drabužiai ir valgomi
sius palaikyti?
$1,779,130,749. Rares laiku
bucziuodama raudojo:
pos Rusijos dalis yra svarbiau
Apie bažnyczia ne reikia mi daigtai pūdomi krautuvėse.
Neguodojete savo tėvu,
ji panaikino “vodkos” mbno^
— Nepalik manes, teveli,
si pramonijiniai imperijos disnavot,
Ne dvasiszku—kuningu.
poli, kuris 1914 m. davė jai
Tu neklausyk tik socijalistu ir
nepalik! Asz noriu kartu su
triktai: pietinėje Rusijoje nėra
O ir lietuviszkai kalbėt ne Ba turi per visa diena miegot, negeisk kapitalizmo pražūties!
$467,902,500 pelno. ,7fi/'
tavim keliauti pas motinėlė!
įžymesniu pramonių, iszimant
asz nenoriu pasilikti! Nepalik
Tai mat, vis lietuviszkai,
norite,
Po tokiu, kaip augszcžiaūs
Tai tokia kvaila liogika!
geležies tirpinimo ir apdirbimo
manes!
Su nuskusta lupa pasirodote,
Norint kiauliszkai.
Tai toks supuvęs tos liogikos pramones, ir nėra dideliu in iszdestyta, pramonijos nuosto
Bet senukas greit užmerkė
*
*
*
Ausis ir nosi nusipjaukite,
liu, Rusijos įplaukos turės žy
kvapas atsiduoda ir terszia
Isz Lietuviu giaro tikėtis ne
dustrijų ne kitose szalies daly
akis ir paliko Rožyte.
miai sumažėti. Tada ji nė tik
Tai tuom nuo žmonių atsi Viena mergyna, vejas užputę, svietą
se. Ir kaip tik tos pramoninKaip gegute kukuoja, teip
tai neistengs iszmoketi karės
žiūrėsite;
Ir vainikėli nupute,
giausios ir tirsžcziaUsiai'apgy
verkdavo Rožyte savo gimdy Ba da lig sziol suvis nepasiO kad ir tai padarysite,
Nereikejo valkiotis naktimi, žmones bus arszesni už lauki ventosios vietos yra vokiecziu laiku užtrauktąsias skolas, bet
kele,
toju. Raudojo per dienas ir
neturės kuo padengti ir papras
nius žvėris, kad vien del savo
Tai vis szpicukai busite.
naktis ir neužilgo giltine, pa
Ir maitytis kendemi.
Apsiejimai juju atlikia,
rankose. Jie užgrėbė vyriau
gero darys ta, kas bjauru ir sias Rusijos pramones, daugy tas savo iszlaidas (in kurias in
beldus in duris, nutildė ja...
Busite tamsunai,
Tai vis teip ejnasi,
Nuo visu tautu atsilikia.
eina ir senųjų skolų mokėji
neverta?
Bizūnai,
Liūdna pabaiga darosi,
Da seniau bažnyczioja dorai
be jos pramonijos ištaigu ir
Ka prider valgyti.
'^;7?77/;777
Tyras—sveikas protas priesz kontroliuoja daugeli jos gam mas).
Stinkeriai,
Jago kendes tankei valgysi.
užsilaikė,
tokia veidmainybe turi sukrust
P as Hale nedaro paėkutiėiė
“Polanderiai”.
tiniu
turtu.
Mokinti tvirtina, jog žmo Sziadien už niek Dievo nair nustumt amžinai jiaja in
iszvedimo isz savo aiszkinitou.
Geriausia savo tauta užlaikyk,
ma palaike,
nes, kurie mista auguoliniu
pražūties gelme!
Toliaus Dr. Hale parodo ei Tas iszvedimas negali buįi 1c.i
Ka nuodaugiausia skaityk,
Juk susirenka rodos,
Dasižinojo.
maistu vietoje mėsos daug nau
Moters, eikime prie politi le skaitliniu tu nuostoliu reiks z toks, kaip tiktai szitok&LĖAd
Ba
kam
teip
augsztai
szoki,
Jis:
—
Mano
panaitėj
mudu
In
bažnyczia
ant
nobažanstvos,
kos
ir iszsiliuosavimo isz kapi me. Jisai sako:
dingu del saves daro.
iszsigėlbėjus nuo bąnfeįitdį
Jago
da
lig
szimto
suskaityt
szokama
jau
per
ciela
vakara,
Nes
pasielgia
kaip
gyvulei,
talizmo vergijos.
Žmones, kurie mista visokiu
Nors Rusija valdo didelius Rusija anksežiau ar Vėltaii Wa
nemoki
?
o
da
žodelio
in
mane
ne
prakal
Kaip
tvarte
arklei.
Szalin
kapitalizmo
ramszauguoliniu maistu yra ne užgi
anglies sandelius įvairiose sa priversta atsisakyti mokėti už
O
rasztas?
nuo
dantų
gėlimo,
cziai!
Szalin,
niekszai
veidmai
sieniui skolas. —Naujienos; <
Vienoja vietoja atlaidai atbej ei. Praszau norintpasaykti
namai tarp visu žmonių gra
vo
placzios
teritorijos
dalyse,
niai,
isz
kelio
moteriai,
einanSukreveziota, rodos neregio. savo pravarde, idant žinotau
siprovinejo,
žiauseis, drueziauseis, sveikiau
bet, nežiūrint iii tai, ji visgi
ežiai, prie laimės!
§ New York.— Penkics
Brolyti, kad ir puikei pasi- apiėmano szokikia.
40 valandų nobažanstva at
seis ir neiszstatyti ant blogu
daug
anglies
igabena.
Jos
Va
—Vargo Mergele.
moteres ir vaikai sudegė, d ė
sibuvinejo,
— Asz vadinuosiu sziaugeismu, o gyvena badai ilgiau karines
pramones
maitina
isz
ganeziame name po No7 2.1>7
Vis ant pusgalvio iszrodysi, cziute Minksztapike.O ponas
Da diena, kaip diena,
se ant svieto. Didesne dalis kai
Pas skvajeri.
imtinai Dombrovos anglies Third Ave.
Kožnas pažins,
muocziu kurie visuose sklypuo
Negali peikti neviena;
esi Grafas isz Smiltinaicziu.
— Tu pasakei ant to džen laukas, Lenkijoje. Apskaito
se stanavije sveikiause dali
§ Kane, Pa.— Per susiduri
Isz apsisukimo,
Po teisvbei tik moteres susitelmeno: vagis, apgavikas ir ma, kad tas laukas turi 850,žmonijos, mažai valgo mėsos.
ma trukiu ant Buffalo, Roches
Ir apsiejimo,
rinkinėje,
S. . . biezius!
Sude.
Marinai kolonijose, teip sun
000,000 tonu anglies; 1912 m. ter
Pittsburgh geležkello,
O ir isz sznektos,
Apskunstas.
—
Teip,
nes
O
vyrai
in
darba
ejti
turėjo.
—
Jau
buvai
karta
korotas?
kiai procevojentie, mista tiktas
keturios
deszimtis
kasyklų
isz
viena ypata likos užmpszlą
Kokios tu galvos!
tiktai už ta sen. . . bieziu buUž tat vakaria in bažnyczia
pienu ir bulviem arba kukurid
— Sugok Dieve!
eme isz jo daugiau kaip 8,000, o asztuonios sužeido.
su nukorotu.
Vargszai jus vaikyneliai,
prisigrudinejo,
žais. Brominai indijoniszki, ku
— O ar ne sedejei Pottsvil000 tonu. Visas Rusijos ang
rie tankei dagyvena szimto me Jog dydesne dalis stovėti tu Jog pasielgėte kaip kudyke- les kalėjime per 3 metus?
Smertis Blakėms in puėe
lies gavimas kasmet siekia ko
tu, valgo iszskirenczei tiktai
liai,
rėjo.
mirtutos: ;7 'Ou
— E, tai tik mane teip už
kiu 30,000,000 tonu; tokiu bu
maista auguolini.
Lletuvisky
Knygp
Krautuvė
Sunku jus perdirbti,
Tarp tu susirinkusiu nobažnu,
da^e, kad turetau pakaju nuo
du Vokietija valdo daugiau Dykai pasiusta btis ant kėtRį
Mum metodą valgimo isz Atsirado ir daugybe gyvulu.
Sunku apszviesti,
Mylėtojai gerų kningų, norinti
mano bobcs
kaip ketvirta dali jos anglies. metu del blakių isžhaikiąiiii#;
kurios suvis mesa iszskirta,
išlavinti savo protų ir išsimokinti
Kada kuningai tuojaus neIsz visu Rusijos industrijų, kas urnai atsius 8 centus sWiiiangliškų kalbų, kviečiami pirktie
duoda daugeli naudingu daly
Ne Parižiu,
Senas jaunikis in savo gassuejo,
Knygas iš mano krautuves. Čia
sako baronas A. Noldė, audi pomis paczto. Teip-gi kasu
ku kunui ir dvasei, o ne atima
Nepadare
isz
avižų
rižiu.
gaunama visokios lietuviškos
padinia, kuri jin pabudino isz
Tai kucai visaip sznekejo;
mo industrija yra viena seniau sius 4 dvi centines įtampate
knygos,
taipgi
angliškos
ir
lenkiš

jokios dorybes nuo mus kurias
Laukas gyme, laukas mirs, miego:
Vienas sako: girksznuoja,
siuju ir, ekonominiu žvilgsniu, gaus del sziaudines skrybėlės
kos ant užsakymo. Scenos mylė
nuezystimo, kam mokete Itąli-^turime ne neskriaudže musu
Piemenio budo neužmirsz.
— Po perkūnu! ko nori?
Kitas kaziruoja.
tojų rateliai imdami kompietas,
stambiausiu. Piotrkovo (Lodz) jonams po 50c. iki $1. Gzia
kūno. Del to—gi vertėtu del
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
Arba:
Kodėl ne duodi man miegoti?
Ir tai garsei kalbėjo,
aidimo dirbtuves 1910 m. gausite kone dykai. SzitaM ęzią
tuve adara kas vakaras.
jaunu žmonių naudotis isz josos
Nigerio
ne
numazgosi,
pagamino 2,9O6,oOO pudu (46- apgarsinimas tik dėbkf'
Gaspadine: — Ne pykie po
Jog daugelis isz szalies girdėjo
Iš kitų miestų atsišaukusiems,
kuri isztikro nudailis muso ku
000 tonu) audeklo....
pasiunčiu katalogų dykai. Adre.:
naudokite sziandiėn. AdrėsaDabar asz klausiu, kas isz Kvailio filozofu nepadarysi. nas, asz tiktai norėjau ponui
\ na ir duos mums spakainuma
Visoje
imperijoje
yra
145
*
*
*
vokite.
+ 7 ^.-1-6.
pasakyti jog szedien yra nedele
to bus?
& j damuonaitis
\ musu dvasios. Metodą toji pra
audimo dirbtuves su 8,671,- Specialty Box 9. Sta W.
Nekurie paemia pede toje ir jog gali ponas sau be bai Bl feWrHL
Asz sakau, jog kaip rudos
@HiCA60/ IU
ilgina jaunysta o po tam ir gy
644 szeivomis. . Lenkijoje ir
mes miegoti!
Venima,
peles pražus!
-
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tas žmogus kuris laužo prisie
Osca!
Nieks neprivalo to niekad
— Mieste malszu.
pamirt-zt, ypacž katalikas.
— Žmonelei netur laiko
Svarbiausiame laike, kada de
nes dirba gerai.
I IsuAtik pargabenome daugybe szviežio tavoro del rudens
ciduojasi ateitis milijonu žmo
— Atlankykite musu nauja
ir žiemos. Dai- esame pasirenge jumis parodyt viso
niu apleidžiantis savo vieta
kiu
ceikiu
ir gatavu szlebiu del moterių ir merginų.
“Saules” epaustuvia ir persitik
unijistas per nemokejima su sa
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu.
Teipgi puiku gatavu
rinsit kaip tasai milžinas “ke
vo mėnesines kaipi trokszta ne
szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome viso
pa” greitai laikraszczius.
kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. , Rasite visokiu
tik sau, bet ir tiems milijo
sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,
— Mariute Vaczaitis, 8 me
nams vergijos sunkenybių.
Pirkite sav<t sziltus apredimus pas:
tu senumo mergaite bėgdama
Kada kareivis stoja ant lau
uliezia, paslido ir perskele sau
ko kovos jei meta ginklą ir pa
liežuvi. Daktarai turėjo susin
bėga, toks yra palaikomas už
viltvili ir mirtim baud^ ama-.
— Jonas Oleskis, W. Spruce
Kariumene ant lauko kares
Str, arti savo namo, likos
pergales priesza visados ta, ta r
trenktas per automobiliu ir su
pe kurios yra drūta vienybe,
žeistas baise! ant veido.
nes pergalėjimas nereikalauja
— Pergyvenias suvirszum
žudii o Ta pat galima kalbėt
25 metus Mahanojuj, Adolfas
ir apie, kova anglekasiu su ka
Gudiviczius atsisveikinęs su
uz
pitalistais. Jei unijos vadai
pažinstamais ir giminėms, ap
ypacz augiežiausias, apie ku
leido miestą ant apsigyvenimo
rio buklumą negalima abejot
Philadelfijoi. Kaip rodos tai
pasitikėt gales ant savo armiE C- 0ROBST
tenais uždės bizni. Senam gy
jos-pajiegu be kraujo liejimo
ventojui vėliname gilukio ant
vienu savo atakų, tai yra pa
naujos vietos.
reikalavimu gal per galėt prie
— Vela Lietuvei pasiliko
sza. Nesinori net kalbėt apie
Ant County Commissioners
užpakalije nuo kitu tautu.
toki žmogų kuris linki netik
Sztai Rev. F. J. McGovern,
(REPUBLIKONAI)
8au pragaisztis bet milijoną ki
Rinkimai Utarninke, Novemberio 2-tro 1915.
prabaszczius Sžv. Patriko pa
tLms. Ka mislyt gal toks apie
rapijoi Pottsvilleje, likos ja
savo ateiti? Graudu! Pataria
Balsoukite
Balsuokite už
skirtas per Popiežių “monsig
me tokiems prieteliszkai, idant
noriom”. Kada muso tauta su
nebėgtu nuo savo pliaciaus
(blanks monsignoriaus? Juk
kada svarstosi dvi galybi, vien
kandidatu turime terp lietu
stovėtu idant galėtu už trium
Ant Skvajerio
viszku kuningu užtektinai o ir
fuot!
su dydesneis mokslais kaip aj
Balsuokite už
Ar manot, kad straikom ssu
riszei. Laikas butu apie tai pa
pagerysit būvi? Praėjo tie lai
sirupint.
kai kada vien tuom galima sau
ir
sziek tiek pagerint, dabar strai
Didelis Balius.
Parengė Liet. Independant kos nieko negelbes, nes bedar
Klobas isz Mahanoy City. Ket be tik varga rengia, spaudžia
Ant School Direktorių
vergo vakara 21 Oktoberio ant paežius darbininkus ir visuo
Republikonai
Boczkausku sales. Inžanga mene, nes kapitalistai sau nuos
ant sales 25c. moterems ir mer toli atsiligina pakėlimu prekes
ginoms dykai. Pirmos klasos ant produktu. Tik drūtas susi
orkestrą grajis lietuviszkus ir vienijimas darbininku gal lai
gvetimtautiszkus szokius, todėl mėt kova ir užtikrint sau ir vi
ateikite visi o praleisite links suomenei ramybe ir laba.
mai vakara.
Prezidentas White stengiasi
stovi darbininku suligint su ki
Tamaqua, Pa.-— Nedėlioja tu darbininku, dirbau ežiu kito
Ant County Treasurer
atsibuvo kirksztas .sūnelio
se darbo szakose, o anglekasiu Republikonas. Praszojusointekmesir balso
ponstvos Vladislavo Dobrovol
padėjimo stovis daug bloges
skio ant kuiio likos užprašyta
nis, negu kitu, nors ant angle Ant County Controller
puikus būrelis svecziu. Kriskasiu remiasi daugiau labas vi
Balsuokite už
sztu tėvais buvo p* Zofija Rutsos szalies, nors ta darbo szaka
kauskiute isz Mahanojaus su
yra kaipi svarbiausiu akmeniu
p. Jonu Kasabiu. Kudykis ap
pamate gerbuvo visuomenes.
Republikonas
laike varda Petras—Vladys
Nebūkite tad vergais, reikalau
lovas.
kite to kas jum priklauso, o
reikalaut galit tik būdami dru
ežiai susirieze unijos saitais,
Armija anglekasiu
Dekavoniu už geradejiste.
būdami gerais jos sąnariais,
reikalinga.
Su musu teisingumu, užsiganedy
nes nėr kitokio budo del pa na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, puozDaug isz anglekasiu nepri gerinimo jusu padėjimo.
—Anglekasis. kai visoki, pusplike galva arba plika
klausau ežiu unijai mano, buk
'i'

'

W. TRASKAUSKAS

W. RYNKIEWICZ

...GRAB0K1U8...

NOTARIUSZAS

233-235 West Centre Street
PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA RANDOS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del
Pasivažinėjimo, Krausto Daigius, ir
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir
puikiause. Su virsz minėtais reikalais
kreipkitės pas jin o busite visam®
užganėdintais.
526 W. Centre St,

PUIKUS UETUVISZKAS HOTELS

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del kėliaujaneziu parūpinu. Didžiause Lietuviszka
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie
tai gerai žino. Ipzduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas,
juostas, kepures, karūnas, Špilkas ir 1.1, Su kokiu nors reikalu kas
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplaikysite
teisinga atsakyma. Apsaugojo namus ir naminus daigius nog ugnies.

CENTRALJHOTEL
And. Mflissauckas, Savininkai
16 S. Baltimore St; ¥/žke«-Barre, Pa.
Skersai Central R, K Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre
tai užeikite1 pas
Andriu
Miliszauok?
-nu
•'
..
• •
•
kur busite svetingayiriimti ir gausite
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net isz Havanos
Užeikite o busite visame užganėdinti
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeini
sugrįžta adgalios atsilankite,

Naudingumas Trust Co., Banko ir jo
privilegija kaipo banka, yra tai tikslas
Merchants Banking Trust Co., Banko.

•

Vincą A. Milaucka

Tim. Cockill

Užsiima būti jumis Ekzekutor.um arba Administratorium
j ūso Testamente.
Užsiima būti Apiekunais del
juso vaiku ir sudės teuais pini
gus kuratnesz daugiause naudos
pakol vaikai nedaeis igi metu.

BARK EXCHANGE

Galite atneszti $1 arba daugiaus o gausite banka knygute.
Visada galite ateiti in Banka
ir klausti rodą pas kasijeriu.
Jis visada yra padėjime duoda
jumis giara rodą.

202 Tnj Si;

Thomas L. Thomas

W. R. Adamson
J. E. Kantner

jie vis tiek priguli prie darbi
ninku draugijos ir esą tokiais
jau gerais jos sąnariais kaip ir
tie, kurie insirasze yra in uni
ja ir nota savo menesine dok
le regulariszkai besidarbuoda
mi del labo organizacijos o po
draug ir del labo visuomenes.
Anaiptol. Teip sanprotaujan
tis yra vien sloga draugijos
niekam nevertu žmogumi, kuo
mi ji da vien tas neiszmintingas manymas. Prezidentas ang
lekasiu unijos p. White pabai
gė savo važinejima po kietos
anglies apylenke ir traukije
tos savo keliones turėjo dauge
Ii prakalbu. Iszaiszkino kodėl

sąnariu unijos, kodėl unija rei
kalauja ju, o jie vėl kodėl rei
kalauja unijos.
Daug suprato ta gera baisa
daug tukstancziu tuoj prisijun
ge prie unijos ir kalbina iki
sziol savo draugus prie insira
szymo idant sutvirtint jos galy
be teip kaip suprato isz prezid
Whito prakalbu.
Tokie vyrai verti paguodonesBet yra ir tokiu kurie prisi.
rasze, bet padare tai vien negut dėlto, idant drąsiau pažiū
rėt kitiems in akis, tuotarpu
yįtai nepaiso ant t £&' prisieke prisiraszinedai

§ Philadelphia. — Palicije
likos, iszszaukta ant apmalszi
nimo 7000 straikieriu, kurie
susirinko ant prakalbu strai
kuojencziu rubsiuviu.

ZEMAITIS’O ŽOLES
NOG VISOKIU LIGŲ.
WWW

Gydo visokias
paprastas Ligai
kaipo lai:

f Gumba, Patrūkima,
J Sunkuma ant Kruti-

5 nes, Pataiso Apetitą
I ir daug kitokiu Ligų.

PREKES: 25c. ir 50c.
...GAUSITE...

LIETUVISZKOJ

APTIEKOJ

237 W. Centre St., Mahanoy City,Pa.

DR,RICHTERS’
Pain-Expelleris
Del Rumatizmo,
Diegliu, Sztivumo Raumens ir
Sąnariu.

feįpSM.

F,Ad,Richter & Go.
74-80 Washington
Street - New York.

-
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Republikonas. Isz Mahanoy City

ANT REGISTERIO

■

BljtH, 0

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai
siuskite per mane, Jaigu norite pirkti
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano loonam name vertes
$14,000 ir esiu po kauosija ir priežiūra
Ohijos Valstijos. Norėdami api® ka
daaižimoti pričiupkite 2c. sirampa.

Duos jumis rodą kur geriause indeti pinigą arba
perkant namus.

FISZ-FRAJ

DIREKTOREI
D. M. Grabam. Prezidentas.
Leon Eckert, Vioe-Prezidentas
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
Antanas Danisz'evičzia;
W. F. Rynkieviozia,
Mikas Gavula,
W. J. Miles,
Thomas G. Hornsby,
Jos. H. Garrahan

FISZ-FRAJ

Kožna Subata Pas

JONĄ KUTSK1ELI
1 621 Fine Ave., Niagara Fall, N.Y

Geras Materijolas

ir Ger Darbas

Padaro “Model Keystone” ;
“Canopy Fair” ir “Real !
Apollo” gerais Pecziais. ;

Mes gvarantinam kad szitie Peczeiyra geriausi kepykai
ka galima pirkti.

LIETU VISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. TANKAUS

Didelis skaitlis ju yra naudojami Mahanojuje ir visi
sako kad Guinanas parduoda gerus Peczius.-

GUINAN
’
S
•

Užpraszome visus Lietuvius isz
Niagara Falls atsilankyti. Rasite pas
mane szalto aluczio, , gardžios arielkieles, Kvepancziu cigariu ir svetinga
priėmimą. Jaigu kada busite szitam
mieste tai užeikite pas savo tautieti.

ATTORNEY, counsellor
& ADVOCATE OF UNITED
STATES COURTS.

|o

Mahanoy City - Shenandoah - Mount g
Carmel
- Lansford.
|

Geriauses ir didžiausias sumas piaigo
iszlaimeja p rdvcse už pažeidima Kasiklose
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.
Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai
atsako ar atmeta.
Rodą dykai.

Ant School Direktoriaus

B. S. YANKAUS

Balsuokite už

154 Nassau St., New York, N.Y.

George J. Post
/

-

r-

z

Užgymes ir užaugėsMahanoju
Perėjas per mokslaine ir Bu
siness College.
Didelis mokėtojas taksu.
Rumatszmas.
Kandidatas žmonių ir delei
Jaigu sergate ant rumatiz žmonių.
mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje,
Balsuokite už
tai asz tikrai galiu jus nog to
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus
pas mane lietuviszka, prisiuskite 2c marke del atsakimo
, Andrius Kairaitis,
1018 Oneida St.
. Shamokin, Pa.
Skaitykite ka sako apie szita
gyduole.
Suvirszum 10 metu sirgau
su rumatizmu ir negalėjau iszsigydyt. Per naudojima dvieju
buteliu Andriaus Kairaiczio
gyduolių nepasiliko jokio ženk
lo ligos ir mislinu kad da vie
na bonka mane visiszkai iszgy
dys.
Dec 30—1915
D. L. Sollenberg,
193 E. Independent St.
Shamokin. Pa.

Tikras PAINEXPELLERIS
randasi pakelije
kaip sžis paveik
slas parodo.
Neimkite pakeliu
kurio ne yra užliepytisu Ankaru.
25c ir 50c Aptiekose
arba nog:

galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ii
senyvam žmogui plaukus su musu
naujausioms gyduolėms. Tai kam
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti
bet raszik laiszka mumis, neužmirszh
paduotie savo adreso dabar dykai gy
dymas.
Prof. J. M. Brundza Co.
Broadway & So. 8-th<
Brooklyn, N.Y,

Mahanoy City.

Wm. C. James
Ant Skvajerio
Republikonas.

Ramonat Hardware Co
(S. A. RamonaitJB, Locnlnlkas)

...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale ir Retail.

Visokiu Geležiniu Daigiu
del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso
didelam. sztore.
Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika
lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis
pristatyti: Plaktuku, kirviu, pinkliu, pielycziu, visokiu
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu
spiuiu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.

Ramonai Hardware Co
113”115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

ikslas yra: visada stengtis j
atlikti musu kostumeriu Į
reikalus ka nuoataakancziausiR, daryt ta viską ;
idant bankavi reikalai butu jiems priemni ir su I
nauda, o ju pinigai kad i
visada butu užlaikomi-d
.
ji d
atsargiausam bude.

