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25,000,000 tonu anglių del
Francuzu.
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Scranton, Pa, Nezaležnas ku
nigas S. B. Mickeviczius, ku.
ris turėjo neprigulminga parafi
j e North Scran tone, likos ižguitas isz miestelio Mayfield
perindukusia myne žmonių, ka
da kuningelis norėjo uždėti ne
prigulinva parapije czionais.
Myne pradėjo mėtyt ant kunigūžio akmenais, plitoms ir pagaleis’ turėdamas bėgti suemias palas in praeinanti karu-

Baisus darbas beproezio.

Mane jog turi tiesa smaugti cijas. Visi aplinkiniai gyventojai suvaryti d irba jiems duodąina tik pavalgyti. Tarpe tokios darbininku armijos platinasi
savo milema.

miesto.

Binghampton, N.
Y.—
James Broun, beprotis isz Cho
conut Centre priglaudos del
paikszu, iszbegias isz priglau
dos del paikszu susitiko su I50kiu tai pažinstamu žmogum.
Pagriebęs savo auka, pakorė
antmedžio ir su peiliu kožnoje
rankoje pradėjo kapot kaban
ti pakol nesukapojo ant sznio*
teliu. Sargai pąiksza suėmė ir
vela uždare priglaudoje.

Treczes brekeris sudege in
du menesius laiko.
Scranton, Pa.— Dalphon
Coal Co. brekeris ir boiler
house Jessupe sudege lyg pamatm Buvo tai vienas isz ge
riausiu ištašytu brokeriu Laka
vanos aplinkinėje. Biedes kom
panije aplaike ant $150,000.
Per sudegimą brekerio neteko
800 darbininku. Yra tai tre
czes brekeris kuris sudege in
trumpa laika dvieju menesiu.

Rado deimantą visztos
gurklįje.
East Lansdoune, Pa.— Ka
da Mrs. Otto Woerneriene
czistino viszta, rado josios gurk
lyje puiku deimantą dydumo
žirnio. Deimantą turėjo kas
isz žiedo pamesti o viszta rege
dama puiku akmenuką nurijo.
Jubilierius davinėjo Mi's. Waer
nerienei 400 doleriu už radini
bet jojo nepardavė.

Dydelis krutėjimas paczto.
Amerikoniszkas Kalėdų pacztas in Europa
susidėjo isz 8550 maiszu. Tbsia maiszuosia iszkyriant viso
kiu gromatu, randasi 90,500
registravotu pakeliu, 34,900
paprastu pakeliu ir 284,457
money orderiu kuriu suma isz
nesza ant $3,158,797* Isz tojo
skaitliaus piningu $1,569,930
ej na in Angliję o vokiecziai ap
laikys $228,323

[VIETAS XXVII

Lietuviszkoja Brastoja 100,000 darbininku terp kuriu randasi daug
Moterių ir Vaiku kasa Vokiecziams apkasus.

Baltimore, Md.— Henrykis Galenbjauckas, persitikri
no, jog ne turi tiesos smaugti
savo sužiedotines norints toji
ir ejtu su kitu jaunikli. Mollie
Asher, sužiedotine Golenbjauc
ko ėjo pasivaikszcziot su kitu
jaunikli o kada juosius užtiko,
pradėjo draskyt mergyna o ant
galo pagriebęs už puikio kakluko horejo jaja užsmaugi, bet

po ir areštavo Henryki.

Už

Už 3,000,000 tabakiniu
mokėjas bausmia, likos paleis
kuponu papuosze sau narna. tas bet patogi Mollie jau ne ti
Alton, Ill.— In penkis metus
laiko, Jonas Haderleinas surin
ko tris milijonus tabakiniu kn
panų už kurios papuosze visa
savo narna su namineis rakan
dais, paveikslais ir k i tok eis rei
kalingais daigiais. Dabartės
baigė rinkti kuponus ant aplaikimo automobiliaus kuri ti
kyši aplaikyt priesz nauja me
ta. Žinoma, jog tiek tobako ne
surukę idant surinkti tiek ku
ponu, nes kone visas miestelis
jam prie to prigialbejo.

W. D. BOCZKOWSKI. Pree. And Mgr.
F. W. BOCZKOWSKI. Editor.

MOTERS IR VAIKAI KASA APKASUS

New York.— Prie pabaigos
1916 meto, F rančų zi j e užkal
bins ir sunaudos, 25 milijonus
amerikoniszku anglių.
Priesz kare Francuzija suon u tonu
naudodav
anglių isz kuriu puse pati iszkasdavo isz savo kasikiu o
milijonu Angliję pristatydavo,
Vokietije kone tiek o Belgije
ir tiek.
Londanas,— Iszilgai up Bugo vokiecziai taifp. fortifika.
Pakol amerikoniszkos ang ei jas, dirbdina apkasus mot Keuterio kompanijos;depeszos.
lis pribus in Francuzije, tai to
Aplink Lietu v isz ka Brasta daugiau 100,000 dabininku, kunas kasztuos su /irszum 818.
riu tarbe randasi motei u ir vaiku, kasa aj kasus, tav-o fortifika-

Užvijo nezaležna kuninga isz

MAHANOY CITY, PA.

r i fu eilės akuti ant savo smau

VOKIŠKI SZNIPAI ĮSIVARYTI ĮSI AMERUO,

visokios ligos. Susirgus vokiez i tuojaus gabena juos i Baltsto-

Tuo paežiu laiku teutonai atnaujina Lįetuviszkos Brastos
tvirtove. Aplink tvirtove fortai perdirbami si)l.yg vokiecziu
generalio sztabo nurodymus.

Atkasė 12 kanuoliu.

■ Y"

’■

Berlinas.— Praneszama, "kad Cernogorijos ndoste Ipek
austrai rado 12 kanuoliu, serbu užkastu.
■ ' At u
Gen. von Koeves armija* suome 200
Begyje
pastarųjų keliu dienu. 1,000 s^rEu, kuriu pasitnvjį
atkirstas, pasidavė nelaisvėn. .
;
------- suptu.
Vokiecziai paskandini© 508 laivus.
Ii žmow'
s
.
u ■'••T* ''
•'
Loudon.— Vokiszki ir austrijokiszki submkftekajaskah
dinio 508 laivus nuo prasidėjimo kares— Teip SkApa^etegrainai isz. Berlyno. In taji skaitl i in ej na lai vai \ i - < i < . h .

2,244,248 maskoliai užmuszta ir dingiiiti.
Kotterdamas.- - Pagal suskaitia “Rotterdamsobė < onrant”
laikraszczio tai No. 380 ir 389 skaitlei nelaimiu rusiszkoi kariu
* Praeita meta Kaukazas menei, likos užmuszta 65,340; sužeista ir nesuranda arba isz vi
užmokėjo Amerikui suvirszmu
so pasidaro 2,244,248.
$700,000 už visokius tavorus.
500,000 Vengru protestuoja.
T. S. Price isz Thompson
ville, Ga., tvirtina, buk ana
Isz Budapešto praneszama, kad puse miliono
Londonas
nedelia mate girrioje kirmėlė Vengrijos gyventoju pasirasze po memorandumu, kuris bus insu raguczeis.
teiktas prim i erų i Tisza.
% Nancy Brock isz Pratt
Memorandume nusiskundžiama, kad maistas Vengrijoj yra;
City, Oklahoma, užbaigė ana daug brangesnis, negu Vokietijoj. Ateinanti žiema grasina gy
nedelia 118 metu savo am ventojams badu ir prie dabartiniu sąlygų toliams taip gyventi
sebegalima.
. ■
žiaus.
* F. C. Mamų isz Filadel
Milžiniszkos biedes teutonu Serbijai.
d
fijos iszrado būda iždirbimo
Geneva. — Pagal szvaicariszkus kariszkus žinunus, tai
naujos kvarbos isz beneniu.
Serbijoi teutonai panesze milžiniszkas biedes. Pagal suskaita,
* Pietine Rosije in laika
tai biedes buvo sekanezios:
szesziu menesiu iszkase 1,514,Vokiecziu — užmuszta 27000; sužeista 43000; serga 47000.
223 tonu grinos geležies.
Austru— užmuszta 23,000; sužeista 58,000; serga 57,000.
* Szvaicarijoj dirba 1580
Bulgaru —užmuszta 11,000; sužeista 32,000; serga 8,000.
darbininku prie iszdirbimo vi
Turku—užmuszta 3,000; sužeistu 4,000; serga 6,000.
sokiu buteliu.
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. Fwėryti isz Amenko o KiiiteJen
'ilgais-danėszimais del Kaizerio.

4,000,000 Nauju rekrutu.
Landonas.— Nors dar nėra oficialiu skaitliniu, bet apro
kuojama, kad lordo Derby kampanija davė 4,000,000 nauji
liuosanoriu.
Jo kampanija sutikusi pasisekim
vesti konskripcija.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMĖLU.
Wilkes-Barre, Pa.

— Eidama iii mokslaine, 11
metu senumo Alicije ZubekiuAustrijos ciesorius suparalizavotas.
te, likos pagauta per ta vėrini
Paryžius.-— Telegramai skelbe, buk Austrijos ciesorius Frau truki ir sumalta ant vietos ant
ciszkus Juozupas likos suparalizavotu>ant abieju kojų ir deszr szmotuku. Josios drauges pania ranka. Jokiu dokumentu negali patvirtint savo paraszu regeja nelaime nubėgo namon.
Apie tai pranesza Popiežiui kardinolas Hartmonas.

Sugar Notch, Pa.

Sumiszimai už duona Berlyne.- Ne nori kares,

— Vaikai ežiu žinodami ant
ežerelio girrkiteje’ užtiko led/y
negyva žmogų jau pradedanti
puti, kuris, fenais gal radosi ke
les nedelias, Niekas jojo nėpažinsta o palicije dai'o-slie^b’.a.;

Paryžius.— Per Szveicarija apturėta žinios kad Berlyne
'užvakar buvo kilusios smarkios riauszes su taikos, reikalavi
mais. Policija'turėjo daug energijos pakloti, kol pasisekei mi
nias iszskirstyti ir iszvaikyti. Krautuvių ir restoranu langai isz
daužyti. Kiausžese dalyvavę ir daug kareiviu.
Kituose didesniuose Vokietijos miestuose ir tas pat atsi
Hazleton, Pa.
Gana 'to karo, duonos
kartoja. Visur tik girdžasi szauksma
— No. 9 szlopa, prigulinti
duokite!''
Daug kalbama apie abelna Vokietijos gyventoju suki Ii prie Pardee Bros. Lattimore,
ma, jei karas tolesuiai bus vedamas. Daug kalbama api e revo dega baise!. Gyvascziu nepra
žuvo. Priežastis užsidegimo
kasikiu yra nežinoma.

Ansonia, Conn.

Alijenhii panesze dideles biedes..

— Diena 25 Lapkriczio
Berliuae.—• Oficialia vokiecziu praneszimas sako, kad an buvo czionais pąszventiiiimas.
francuzu spėkos nuolatos bulgaru užpuldineiamos • trau bažnyczips, kuriame : dalybavo
kiasi per Graikijos rubėžiu.
szeszi kuningai,.; daugel i žmo
ne pa p nių, ir septinio! draugystes, .
Talkininku nuostoliai kareiviais-ir ginklais
rastai dideli.
Ceremonijos buvo iszkelmingos
Austru-vengru spėkos begyje dvieju dienu Albanijos pa- ir puikios.
rubežiuose kalnuose suėmė 6,500 serbu nelaisvėn.
Shickshinny, Pa,
Czyrnogorijoje gi austrai paeiRe Bojai ir 40 kanuoliu.
— Darbai geiMi pas mus
Suvėlintas bulgaru praheszi'mas sako, kad franeuzai liko
sumuszti iu pietus nuo Strumnica ir traukiasi Vardar upes pradėjo eiti.— Lietuviu ran
dasi puikus būrelis ir visi suti
kloniu.
kime gyvena o kad skaitytu
Visur francuzu nuostoliai labai dideli.
daugiau laikraszczius tai butu
Vokiecziai sumuszti prie Boginskio ežero.
da puikiau.
Petrograd.— Vakarg daliję kariszko fronto viskas kano— Geriausia užeiga Eagle
malsziaiisia. Aplinkinėje ežero Boginskio pulkas maskoliszku Hoteli kuri laiko ponas Szimas
peksztiniuku apsiaubė vokieczius isz nežinu ir kone visus isz- Balcziunas. Ten gausite pui
skerde, o kuriuos neužmusze tai paėmė in nėlaisvia. Muszy’s kiu gėrynių ir kvepeneziu ciga%
Sztai parodo užkimszimas Panamos kanalo prie Gaillard Cut. Tukstąnczei tonu žemes atsibuvo ant baguietu ir buvo labai kruvinas. Paymta in nelaiši fii, visokiu užkandalu ir uakir akmens sugriuvo in kanala ir kaip rodos neisz valys lig Sausįo menesio 1916. Laivai turi via apie 300 vokieczia ir asztuonis aficierius, priėk tam dange -Vyęųu Užeikite. o patis perši•
plaukit aplinkui.
Ii amunicijos ir maisto.
'
tikrinsiti. Arti stoties.. < =

SAUGE
SZTAI KA RASZO APIE tiem but naudinga kur turi ku, tai tikrai toj “Saule” •J,;ls
draugu ne- tinkamu neszkadiencziu tikė
“Tūkstantis Naktų ir Viena” szendieninįū

KAS GIRDĖT?
Dydysis tvertojas kinisžkos
republikos,
Yuan-Shi-Kai,
persitikrino, jog jam karaliszka karūna smagiau pritiktu
prie veido ne kaip prezidento
kede, apėmė ciesoriszka sostą
ant Kinu. Ar tasai bezdžionkavimas Napoleono jam užejs
ant giaro—atejtis parodys.

Bosijo! nuėjo “v duraki” mi
nisteris komunikacijos Buchlovas, už tai, jog buvo per lė
tas. Jojo impedžiu pasiliko,
„sūnus žinomo naczialninko
miesto Petrogrado.,
Tėvulis dabar tin io mih iste . rio buvo specialistas iszmuszi•5(mo dantų palicijantams, o jagu jojo sūnelis žengs pėdoms
tėvo, tai vargingi kunduktoriai teip-gi nemažai nukens.
■>" --------- --------------------- -----

Angliszkam vaiske tarnauja
20,000 impedžiu Izraeliaus; vokiszkam 50,000; austrijokisz’ kam 170,000 orusiszkam 350,000. Dardanelliuosia randasi
net visas pulkas žydu užvar
dintas “Sioniszkas pulkas mtb
Tu.” Yra tai jauni Syonistai
isz Palestinos, kurie pabėgo in
i; Egipto ir tonais pasidavė in

Serdar. I
kTiecfyme*

KARAISSr't,

Mik

Gūodotina Kedyste “Saule”
Asz esu laimingas praneszte
jums savo karsztus dekavojimus už jusu didi ir gabu pasidarbavima, iszleiste tokia bran
ge knyga kaipo Tūkstantis
Naktų ir viena, esu patires
mu asz visokiu, knygų,
rusiszku, polsku,
Ištviszku ir lietuviszku, viso
kiu istorijų, bet man ne buvo
teip prilaukus skaitymai, kaip
asz dabar turiu patirimu isz
szit-08 teip puikios-knygos, tokfebudu patariu del visu Lie
tuviu turėt ta knyga Tūkstan
tis Naktų ir Viena, skaityda
mas ne vienas patirs, senovės
visokiu atsitikimu o ypatingai

nustojenezįmėjuoš milet.ir su jime ir kitokio judėjimo. Su
jais linksmai draugaut o uusto pagarba lieku daug gero vėlijentis ant ateinaneziu 1916ė iii.
jus uždarbiu-mustoja tu geru turetie tukstaneziu skaitytųjų.
draugu, .rta.Ugi geraus galėtu
— Nupirk knyga Tūkstan
skaityte ta.cknyga, praleist ke tis naktų ir Viena savo drau
letą sanvaięziu prie skaitymo gui, o turės puikiausia Kalėdų
tos knygos;,: o kožnas isztartu dovana, už ka tau bus dėkingu
kad tikri.yra atsitikimai ka ir per visa gyvehima.
John Nemura,
dabar tokiu invales terp mus
'■ 34 8. Augusta Str.
Tautiecziu randasi o ypatingai
Staunton'Va.
prie gerim.u.svaiginaucziu gė
ralu. Da tariu szirdingai aeziu
Drąsus žydas.
už ta naudinga knyga; skaitau
- Kuom tu Ickau nori but?
ir troksztu skaityte iki galui.
■ Nu, Žalnierium.
Ne tik ka ta knyga : iszleista
puiki, bet ir laįkrasztis “Sau
Del kam ?
le” didei naudingas, bet kas
užsiraszo “Saule” tai per visus užmusz?
metus turi sau geru-pasiskaity — Nu, tai asz busti neprie
mu, o kas mil i bai keli u. ir juo- telis.

KADA

Linksmi Laikai

Hoh n e r Ace ordion

599 coupon*

Tos gražiausios Kalėdų dovanos už Zir

Alijentu stacije isz kur ves kariszka kampanije Balkanuosia

“Zgoda” sako kad lenkai
Mete 365 priesz užgymima Primena, kad neteisingai p.
Gabris brosziuroje inkiszias, iszgelbejo nuo pražūties Lie*
Del ko jie prasimine “kor Christuso, už laiku Camilluso, jogei lenkai lietuvius norėja tuva kada godus kryžokai už
pusu mulu”, ar-gi del to, jog uždėdavo ant. senu jaunikiu sulenkint net su bažnyczios plūdo, mat suženijo Jagella su
teip “smarkei” užklupineje padotkus ir tai labai dydelius. pagelba, tai esans baisus me Lenkijos Jadvigą; tuomet susi
anj nevidonu, kaip mulai trau Da dydesnes buvo tiesos tam las.
taikine lenkai su lietuviais su*
mierije
laike
ciesoriaus
Augus
ke smarkei karukiis kasikioKeikia isztart, kad p. Gab trupino kryžokus po Grunvalto. Pagal taisės tiesas, kožnas
du. j ..... .
turėjo' apsipaeziuot turintis ris ta brosziura raszydamas
Lenkai tuomet gelbejosi pa*
terp 25 o 50 metu o moteres vis-gi seme medega ne isz ka
KUOM YRA MOTYNA.
liniu rankovės bet isz faktu an ty^ sav^, nes prapultis buvo i o
terp
20
ir
45
metu.
Naszlys
Akyvas yra faktas, jog mokryžioku Lietuvai,
raszytu senoveje arba ir nėV
arba
naszlaite
turėjo
neatbūti

teres-motynos, tvertojos ir iszĮnkijai, abeji susitalki
isz szios dienos sugyvenimq|
nai
apsivesti
antru
kartu.
auklėtojos visuomenes, užyma
r ir kryžokūs.
Kad bažnyczia jie lenkai pp*
Francuzijoi,
už
laiku
Colmaža dalele avietines garbes ir
ėt Lenku politika ne
naudojo lietuviu sulenkinimui,
berto,
kožnas
ūkesas,
kuris
aplabai retai būna primenamos
tai da ir sziadien ta netikusia kuSomB puvo žiūrint del Liesipaeziavo
priesz
pabaigima
20
istorijoi dydvyru. Svietas vien
lenkai politika varo ypatingai tūvos ge Įsne ūž politika masmetu,
buvo
paliuosuotu
nuo
tik mato laimingus, garsingus,
Vilniaiis gub., o kad jauni lie .kolimb lietuvius— su lenkais,
visu
padjhtku
Mg
25
metu
am

elydvyriu sūnūs; —motyna yra
tuviu kunigai priesz tai nori ryszo tikfri ryszis katalikiszžiaus.
1
I
kepecritr antTiuriū-.jo
atsispirt, tai dvasiszka vyriau kos tikybos.
Bosijox
pasirodė
tiesos
1607
sios sūnūs ženge in garbe.
Teisybe dalis kai kuriu len
sybe gana skaudžiai kartais
mete,
idant
kožnas
dvarponis
“Viską, kuom esmių ir kuom
baudžia ir, to tik vieno fakto ku lietuviams prituria sajauspriverstinai
priverstu
savo
paturiu vilti būti atejteje — kal
gali užtekti pasielgimas Vil mingai ir net patsai “Zgodos”
donus
ant
apsipaeziavimo
:
ber

bėdavo prezidentas Linkolras,
niaus diecezijos administrato straipsnio autorius sako — My
nukus
nuo
20
metu
o
mergykada pasiliko prezidentu Suv.
riaus kun. Mieli elkevicziaus się radowad będžiemy gdy
nas
nuo
18
metu.
Steitu — esmių dėkingas savo
Litvini się adrodzą jako nasu kunigu Tumu.
Akyviausios
tiesos
buvo
ta

anioliszkai motynai”.
Už lietuviu apgynima nuo rod i nawėt zdobędą. swoją nie
da,
jog
nusprenstas
ant
pako

“Esmių veiksmu savo moti
sulenkinimo, jam kup. Tumui wistosd jak my do niej dąžyrimo
prasikaltėlis,
likos
paliuo
nos —-kalbėdavo nesenei Tanet kunigyste buvo atimta, tai my.’V
suotas
nuo
mirties
tada,
jago
moszius Edisonas —buvo jieje
Kai kada teip pat nuo zviąsyra uždrausta visur pildyt prie
atsirado
kokia
mergyna,
ar
vy
darbszi, teip tikra mano pasidermes kunigystes; žmogus gi koveu iszgirstame del lietuviu
ras,
kurie
jin
paymtu
už
vyra
< sekimu, jaueziau, jog turiu del
teip skaudžiai užgautas admi žodi teisybes, bet tai labai retar
už
paezia.
Panaszus
atsitiki
ko gyventi.... Jieje man inkvenistratoriaus bizunu, turėjo pa karežias.
mas
atsitiko
Szvaicarijoi
1725
pe mano pasisekimą”.
Mes gi lietuviai teip pat len
mete.
“Visko, ko tik savo gyveni
teisybia net galva palenkt, ir kame linkime atsikovoti savo
Už
koki
tai
tanku
prasikal

me dasiekiau —iszpažino vie
isztart jogei bausme buvo tei neprigulmybe, nes lenkams
timą
vagystoje
likos
nubausta
nas isz garsingu misijonieriu
singa, tuomet administratorius teip pat areliai svetimi nėra
mireze
jauna
ir
patogi
mergy

-—priguli nuo mano motynos”.
vėl gražino nubaustam buk prieteliais kaip ir lietuviams,
na,
ir
jau
ketino
jiaja
pakarti,
c“Del žmogaus, kuris turėjo
malonia daleisdams eiti prie bet kad p. Gabrys viską savo
kad
sztai
atsirado
garboriszkas
’ gera motyna —kalbėjo Jonas
broszuroje meluoja, tai isztialtoriaus.
Povylas Bichter —visos mote- gizelis, kuris apreiszke sudžiui,
O kur-gi musztynes lietuviu kro tikėti nenorime.
,, res, ant josios atminties, yra jog apsipaeziuos su jauna pra bažnyežiose su lenkais vien už
Tegul laimingai gina lenkai
sikaltėlė. Priesz tai, niekados
szventos”.
giesmes?
savo, o lietuviai tiesas savo,
“Pabucziavimas mano mo josios nebuvo mates ne paži Jeigu “Zgodos” redaktoris
nes kiek vienos takios tas da*
nias, bet pamilęjo jiaja ant
tynos, padare mane garsingu kartu viii ir ūuUre paymti jia nepripažysta kad Gabris teisy ryti yra tikru privalumu ir
artistu —sztai žodžei garsingo ja sau už motere.
bia brosziuroi talpino link baž anot “Zgodas”.“Teraz nie pora
moloriaus Benjamino AVesto”.
Sudas ant to sutiko, davė nycziu panaudojimo Sulenki- się ktucič.” ~ S. K.
Daugelis garsingu vyru szia- szliuba ant vietos ir —kaip da nimui lietuviu, lai pažiūri ih
< lien garbina savo motynas ir nesza seni užraszai —jauna po
lenkiszka
yra joms dėkingi už. gera isz- ra gyveno laimingai lig vėly A. Polujanskio
Iszsiteisino.
auklejima ir auginimą, nes per bai senatvei ir mirė gana tur Wendrowka, tai ten atras kaip
elgtasi Seinų diecezijos penkto
jiaiseš tik pastojo vyrais. Guo- tingai.,
dokime savo motynas ir nie
vyskupo Strasžinskio su lietu-' \ Slidžia;-— Asz ne žinau,
kad: neužmirszkime kiek josios
KA SAKO LENKAI.
viais kunigais Suvalkijoje. Tas kaip galėjei tokia drūta spyna
panesze vargo ir pasiszvėntimo
Gabrio brosziura angliszko- a. a. vyskupas visiems kuni įlaužytu
d"'-del užginimd musii.
■ ;'r . je kalboj isz spaudos iszejusi,
gams Lietuvoje paliepė bažny; '■ Vagis;-— G-—gi ne ant; tupateko ir lenkams; nes ten ge ežiose invest leukiszkas gies
szczio ponas sudžia mokinausi
PRIVERSTINAS APSIPACZIAVI- rokai regis jiems užvažiuota.
mes ir suplikacijas norint žmo
per tiek metu. Jaigu ponas suMAS PO KARIU PRAEJTUOSIA
Lenku didžiausios organiza nes visai nieką nesuprato, o tas
džia mokintumeisi, tai ir eitu
SZIMTMECZIUOSIA.
cijos Ziviązko organas “Zgoda” iūvedimas pasiekė net mus lai •
gerai.
Visados ir visur mokinti vy inžengtiniame straipsnij su ant kūs t. y. iki 1869 meto.
i—-__ .A....;...—_ __________ _ _____ _
rai buvo tosios nuomones, jog galviu Litwini a Polacy, rūstin
kuom daugiau sklypas yra už gai atsiliepia. “Zgoda” sako—
Austrija galbūt nusileis.
gyventas tuom buvo turtinges kas p. Gabri ta darba politikos
nis. Del to tai valdžios sten reikale atlikti informavo, mės
Washington, D. D.—- Vakar Austirjjos ambasadoriaus
gėsi po karei idant Vyrai pa- nežinome, bet tame matome vietininkas baronas Zwiedinek atsilankė pas valstybes sekre
cziuotusi, idant tokiu budu kad tas ponas besaužiniszkai torių Lansing delei Amerikos protesto priesz Austrija už pa
praplatint žmogisžka veisle meluoja, kožname datyke isto skandinimą laivo Ancona.
dingusia per kales.
rija sukraipydams. “Zgoda”
Vienas augsztas valdininkas užtikrino, kad Zviedinek
Mokinti seno, testamento sako
kad p. Gabriui skau prauesze Lansingui, kad Austrija nori iszvengti kivireziu f
/’iszkiūa,' jog apsipaeziavimas da jogei apie lenkus visas svie galbūt nusileis. Laukiama tik platesniu žinių nuo submarines
yra privalumu kožno vyro, ku tas žinans ir kalba, o kad apie komanduotojo.
ris tik pabaigė asztuoniolikta lietuvius nieks ane žodi netare
Tuoj po pasikalbėjimui Washingtone buvo paėjės gaedas,
meta.
tai jau esanti ne lenku kalte. kad Zwiedinek pareikalavęs savo r'asparto.

Kuponus ir B Asu

Viršelius

kiekvienas vertas puse cento piZira Baksuko virsei
į f> >' i
nigais. Tie viršiukai turi pilna verte prie gavimo dovanu
Gent’s Gold-filled
Open Face Watch
750 coupons

Parsiduoda
visur

Pradek Taupyt

Juos Tuojau
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Reikalauk Katalogo Dovi nu,

ZIRA OrPARTMENTAS
95 First Street, Jersey City, N.

Diamond Ring
Case, 44-100 kt
11300 coupons

10 CIGARETU KOK
LINIAIS GALAIS
5 centai.
*

PINIGINE KUPO
N AS KOžNAM
BASSE.

?. LoriHam Tx
New į$rh .J
Emerson Phonograph
550 coupons
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SAULE
Sesuo,

Kam tau iždavinet penkis ar daugiaus doleriu ant Dovanu, jaigu

per visa meta gali padaryti džiaugsma savo artimui tik už $2.50.

Užraszyk sziandien o busi užganadintu

Mahanoy and A Street

:

Mahanoy City, Pa

Per ugni.
O ve, sztai ir ji. Iszejo ant
Motiejienes Miegas. prieangio, vienoj rankoj laiky
Pati:— Mano brangus, szi
vakara bus puikus teatras, tai
dama pundą kvepeneziu bezKas-gi tai darosi, mieliau
pasirupyk isz laik biletus ir
du, kitoj duonos szmota su
sias Jezuseli! Kur tik pažiūrė
tuojaus nueikie.
sviestu. Motina apgaubė ja
si, visur sidabras alabastras.
— Tai ve! Tokis oras ir
balta skepeta, kad galvmtes sau
Namai isz alabastro, medžiai
purvynas asz dabar eisu.
le neinkaitytu. Isz po skepetos
isz alabastro, o gatve, kiek tik
— Matai kokis niekszas,
kyszo pluosztai lininiu plauku,
akim užmatai, visa, cukrum isz
prižadejei man, jog del ma
dideles, plikos akis ir stori vei
berta. Ir taip visur balta, lead
nės per ugni szoksi!
dūkai, sviestu ištepti. Mergai
net akyse mirgai: Ar Lai visas
,— Tai per ugni o ne per
te valgo duona ir sekioja akim
. pasaulis piene iszsimaude, ar
balas ir purvyną!
paskui skraitlanczla paukštuka?...
ke. Staiga susiraukia ir pradėk
Daktaras.
Ore skrajoja', sidabrines
da verkt.
— Presz viską duodu tau
— Kas tau, Maryte? —klau
žvaigždukes vinguruoja ir szoroda-sako daktaras in ligoni
šia tėvas, iszejes isz malūno.
kineja, lyginai taip kaip uodu
O mergaite verkdama:
pulkas, szilta pavasario vakaarielkos.
— Muse, tetuszi, užtapė ant
ra. Tarpais virszuj kas sūtrasz
'— O, ponas daktare—-atsa
duonos ir valgo mano sviesta...
kės ir meta brilijantu sauja.
ke ligonis, — to ne reike bijo
Motiejiene in ta viską kas
Tarpais virsz namu, ūkanose karta žiuri žingeidžiau. Ir štai
tie; man niekad ne buna gana
palšvu durnu, szmeksztels koks
o ka ežia kalbėt apie už daug?
ga pajunta keista drebuli, kur
regėjimas: kaip ir mirtis, kaipi
saiįn visa papurto. Saldžiau
Motina Szvencziausia su Kudi sios Kristaus žaizdos! Juk toji
Lietuvi busiantis pilieti
keliu.
storveide mergaite, ta sviestu
perskaityk
Dangus pasidarė stikliniai
penima malunininkiute, yra
permotomas ir stiklines spal
ne kh^'kitną, tik ji pati—ji
Seniai isz visur girdžiusi pri
vos. Prie to dar kur tai dingo,
Francuziszki.
karejviai
pasirengineja
iszkeliaut
isz
Valandova,
Bulgarije,
kur
Bargszė.pirkle Motiejiene. ..
kalbinėjimai in musu brolius,
kad jo visiszkai ir nesimato| O
—'.i,*'-;';?'
Po kiek obuoliai ?—urnai.
kad rūpintųsi pasilikti .Ame
jiems
labai
karsztaė
išgirsta cypian ti balsei i.
rikos piliecziais teip veikiai
ni! tarpo, auksine, .tartum,
Motiejiene atsimerkia ir ma
kaip tik in szita krašta alke monstrancija....
už
niekieno
kito,
kaip
tikt
už
13
—
Amerikoniszkos
szven“SAULES”
to “studentuką” visa raudona
liauna. Pilietis turi didesnes tie
tęš.
Tas viskas neiszpasakytai nuo szalczio ir del suszilimo Motiejaus. . .
— Slyszty, sene, nemiegok!
sas, turi amerikonu akyse gėrės“/
14
—
Pasaka
apie
Maža
Kastebina Motiejiene. Susirietė
Dar
suszalsi,
o
mums
beda!
Marytes
sžirdžiai
tai
sunkus
KALENDORIUS tiluka.
trępsenanti kojom.
ni varda ir balsavimais prisi-__
už savo staliuko ir akis merkia
Taip
rėkia
praeinantis
pro
rūpestis.
.
.
Kaip
pabėgti
nuo
— Didesni po penkias, ma
15 ■ Lietuvos skausmai (pui deda prie budavojimo szios sza-.į.
nuo didelio žibėjimo.
Motiejiene
žemsargis
ir
tašo
nemylimo?
Kaip
atsikratyt
žesni po tris—atsako, nežinoda
kios ejleš apie Lietuva kuri lies žmonių geroves.
ANT
Asztuonesdeszimt metu gy
Motiejiene
už
rankos.
sužiedotiiiio?.
.
.
nuo
ma gerai, kur ji yra ir kas su
kencze nuo tebyres kares).
Bet musu žmones iksziolei
vena ant svieto, o dar tokios
Senuke
atmerkia
akis
—
pil

jaju dedasi.
16— Vargdi enis —- istorija,
labai mažai szitomis prakilnio
dienos nematė. Nepaprasta k°
kas,
apsi
ars
žaroj
usi
as,
pilkai
u
z
—
Metiniu
saldumynu
— Duosiu po tris, bet už di
y: .1 T—Pirmutine Szalna—api- mis tiesomis rūpinosi.
kia, pieniniai-brilijantine, pil
žibanezias,
tartum,
mirties
ap

keturias!
sakele*
dėsnius. Del palengvinimo musu
na žibėjimo ir stebuklingumo.
trauktas:
ir
tvirtina,
kad
ji
— Szveto Jono duonos u z
18— Kataliogas musu kny* vientaucziams pasilikti pilie
— Tegul bus ir taip!
Tikriausiai, kad bus kokia ne
kaip
gj
’
va
nemiegojus.
.
.
Ima huo vaikisezio pinigus, dvi! cziais Brooklyn e jau kiek me
gU' ■- '
.
JAU GATAVAS.
1 ai me: arba duona pabrangs,
Paskui
3
.
'akis
in
du
19
—
Apgarsinimai.
,
—
Bieszutu!
iszduoda likuczius ir įsprau
tu atgal susitvėrė Lietuviu
arba mirė kas.... .
sfinksų.
“
xu
po
senovei
Priek
tam
su
kožnu
kalen

— Riestainu!
džia jam. in rankas karmelka
gulį nej’bfi 13“lal tais sniego
Intalpa “Saules” Kalendo dorių duodami puiku kafiszka Amerikos Piliecziu Klubas,
Isz Tifos gatves puses, du
Vaikezu
minia
apstojo
.
Mo
priedo.
riaus ant 1916 meto-yra sekan paveiksią 9x12 Į- coliu dydūmo, kuris jau daugybe savo sąnariu
sfinksai guli . Sniegas uždengė
apsiaustala^^psuptu.
tiejiene,
stumdosi
ir
barszkina
I Paskui pradeda rugot ant
atspaudinta ant .gražios popie- padare piliecziais. Kad supa
ti:
;
j u galvas baltomis virszune—
Kas
per
kvaili
žmones!
—
Rožes, anulės? kuri dar iki variokais in jos staliuką.
ros kuri galima apdaryti in rė žindinti musu visuomene su
mis. Sfinksai žiuri in Motiejie
murma.
—
Iszneka
man,
kad
I
—
Kalendorinei
užrasząi
—
Tuoj,
vaikucziai,
tuoj
—
sziam laikui neatnesze jai pus
mus ant tolimesnio atsiminimo Amerikos konstitucija, i ristu•
f j“ *5
ne. Motiejiene žiuri ih sfink
asz
miegojau.
Apalpau
truputi
ant
1916
meto.
sako Motiejiene, trindama akis.
teip baisios kares. Paveikslas tymais ir pilietyste, tas paisai
rycziu;
v
sus. Tasai viens in kita žiureir
tiek.
• 2— K etų r i ■ m eto. laikai.; ; parodo < ‘‘IszbegimaLietuviu
Vai! nieko ge^o dsz tos —Gausito-viska, ko tik norite.
Klubas iszleido dailia ir storo
j imas jaii tęsiasi diena indiena
, Jau pra
...
jai
nubosti
3
—
Apie
metus
ir
ju
dalis.
isz
Tėvynės
laike
kares,
kaip
Tik
neszukaukite.
taip
garsiai
.
mergaites nebus! Sziandien isz
per penkiolika metu.
Bet
ūkininkai ’bėga- isz savo kaimu ka kningute po užraszu TKa ip
sfinksai, taigi pakelia akis
4
—
Užtemimai
1916
mete.
Motiejiene
dar
neapkurto.
ryto pamigo, nės vakar jau po
kada niaskolei viską degina.” pasilikti Amerikos Piliecziu \
sfinksai dar nei kuomet nežiū
Ir. dalina vaikams smagurius aukszcziau, virszkaminu. Tur 5— - Pasninkai 1916 mete.
vidumakeziui. sugryžo namo.
Tasai paveikslas kožna, Lietu Ta kningute yra per puse lierėjo taip keistai, kaip ezianbūt
žmones
gerai
turi
peczius
6
—
Perkeliamosios
szventes.
rinkdama
variokus,
in
dideli,
Priesz veidrodin staiposi, plau
vi sujudins kada dirstelės ant tuviszkoje ir angliškoje kal
dieu. Jie ka Lii žino, ka tai sle
kūrent,
nes.
durnai
isz
kaminu
7
—
-Eros.
.
'
sūrini
kiszeniu.
kus raito, o apie mocziute nei
vargo
savo broliu:
bose ir talpina sziuos straips
o
. .
;
tik
vereziasi,
tartum,
isz
vulka

8
—
-.
Visoki
užraszai
.
■P?
Vaikai nueina rėkaudami,
trupinėlio neatsimena.
Paskubinkite su prisiuntimu nius: 1. Sutrauka Natūraliza
ik pirkliŽvimaš ne
nu. Tie durnai saules aiszkumu
9
—
Permainos
menulio.
stumdidamiesi
ir
tycziodamie-.
Pasaulyj kaskarta, aiszkiau
prenumeratos ir prikalbinkite cijos Tiesu Suvienytose Valsti
kaip einasi. Pro jos staliuką
perimti,
tveria,
tartum,
rumus,
10
—
Atmainos
oro.
si
isz
Motiejienes..
ir szalcziau. Motiejiene vėl ima
kitus prie užsiraszimo “Saules’’ jose. 2. Kaip pasilikti Amerigreitai prabėga žmones, su patartum.,
bažnyczias.
.
.
II
—
Tąradaikos
velinimai
bonkute ir pupzia puode ang Szaltis nei ant nago juody
nes kalendorių kaip rodos szi- kos piliecziu — klausymai ir
sleptonris*’ nosimis iii kailinius
Motiejiene
.noriai
užmirsztu
ant
Naujo
Meto.
lius. Szaltis bado jos kojas mi mo nesumažėjo. Dangus ir že
męt neteksime, nes skaitytoju atsakymai. 3. Apskelbimas Neir skepetas. Niekas nei akia
skausmą,
pereinanti
isz
kojų
12
—
Mopziutes
pasakoj
i
mai
me
žėri,
tartum,
krisztolines.
lijonais asztri u adatų kiu. Kuo
daugybe pasidydina su kožna prigulmybes. 4. Konfederaci
nedeptelia dn jos gardumynus.
iii
strėnas.
Ir
dėlto
vejasi
aki

—
istorija.
■
’
’
r
diena.
met primerks ant valandėlės Kiek syk atsidaro smukles du
O vienok jie patraukiancziai
mis
tuos
permatomus
rumus,
akis, paskui atmerks, mato di rys isz kitos gatves puses, ver
atrodo isz keturiu gurbucziu,
deles, raudonas demes ore. Pra žiasi isz jos garas dideliais bal bažnyczias, nykstanezias jore...
dai prie Suv. Valst. Konstitu
GRUODY*
’ Apsiavimai.
^a*n*er*u Du
Pirkite Szitus Czeverikus.
gražiai papuosztu raudona, pa
Tarpais tu -rūmų sienos griūna,
AJ U U U 1
syk ilgiaus nesziojasi negu kiti
eiviai kassyk greieziau praeina tais ratais.
cijos ir kiti. Vertimas, kninguauksuota popera....
o
tuomlaik
gali
matyt
vidun.
pro jos staliuką ir kassyk gar Motiejienei pradeda skaude
tes lengvas, gražiai skaitosi,
Szniirubti isz szono kur sznureletne perpjaus czeveriko tokiu budu nepasidaro
Motiejienei szalta. Iszejo
O ten pilnaįvisokiu atramų,
ti
ne
juokais
kojas,
sustingo,
siau trepsena kojomis.
kiauri. Padaryti isz grino gurno ir du syk ilgiaus nesziojasi negu senoviszki isz
daili spauda, netoli 100 pus
sziandien isz nanu.be szilto
altorių,
žvakių.
priszakio sznuruoti. Klauskite sztoruose arba raszykite.
Suczedina Pinigą.
Ak kas per negerumas tartum, kad ir pasijudvt negalapiu. Kiekvienam; reikalingas
valgio. Tik del suszilimo isztos Rožes! Kad nors bliudelin li.
pilietystes rankvedelis, da pir
Beacon Falls Rubber
Beacon Falls,
gere du stikleliu nuo “szaknu”.
Norints
gerai
insižiurejus,
O
Rožes
kaip
nėra,
taip
nesziltu barszcziu atnesztu!. . .
Shoe Company
ma syki toksai pilnas lietu\iu
Connecticut.
“
Gera tai degtine ir nuo kau
tai
visiszkai
ne
bažnyczios,
tik
ra.
kalboje iszleistas. Parsidavė
lu laužymo gelbianti, bet - du
sodnai. Gale tako szvieczia sau
Reik
vėl
truktelti
“
suramin
tiktai po 25 centus, ir per 2 —
Bet tiek to su jai ja. Saule
stikliuku prie tokio szalczio,
le. Kviekviena medžio ruszi ga
tojams
”
.
3 menesius iszejo keli tukstantai tikt muse. Laime dar, kad nusileidžia už malūno; neužil Tik, kad toji “žoline”, pap Ii atskirti. Ten liepos, szale ju
Kamė
ežiai po visas Suvienytas Vals
ji turi su savimi bonkute, ka go bus vakariene. Vakaras szil rastai taip Jgelbstianti, szian akacijos, o dar toliau ąžuo
tijas.
*.
tąš, veik karsztas. Varles bulai. . .
dien
visiszkai
jokios
in
tėkmės
i
loj kurksi, putpela szaukia lan
Dabar Lietuviu Amerikos
Dulkiu 'debesys kila auknedaro.
Nei
in
vidums
n
’
eina,
Geria senute skystimėli ir koj, o vanduo po malūno ra
Piliecziu Klubas rengiasi iszsztyn ir pasiekia topeliu virszu nei
in
galva,
tik
—
in
kojas.
rankas szildosi ant puodo su tais tik ūžia ir putoja, tartum,
leisti kita kokia lygiai lietuviu
nes, o paskui nukrinta. Isz de
Vietoj
sustiprint
nusi.lpnuma,
žarijomis, o tuomlaik pasaulis-verdantis vanduo puode.
apszvietimui reikalinga knin
besio iszslenka raiteliu pulkas.
vietoj
suramint
—
nuliudnina.
.
pradeda jos akyse keisties....
— Ka ten ^Maryte! Viskas
ga, todėl nori atleisti vieta ir
Pulkas eina lygiai be skambe
V
ai
taip!
1
i
u
d
nas
tai
likimas
bus gerai!. . . Tėvai, norints
pabaigti leisti svietan likusi
;
Tas, kas atrodė jai sniegu, sziandien sznairuoja ant manes sėdėti ant szalczio ir senom sio ir trukszmo. Urnai sustoja.
nedideli skaitliu virszui apra
pasirodo ne kuom kitu, kaip bet su jais gausiu, rodą Kuo akim tykoti, isz kur nukris Tas, kursai atrodo vadu, apsušytos kningutes už labai nu
daugybė kvė|>ėncžiu geliu. O met sugrysziu apicierium, ant ditke, ar deszimtokas!
mažinta preke. Tobel prahesustoja. “Sztai ir asz” — sako
tas rogucziu skambutis? Juk savo arklio, su kryžum ant kr u
sza placziai visuomenei, kad už
linksmai, glostydamas szilkini
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...
Malūne linksmiau!
tai cziulbesis invairiu pauksz- tines, tai su iszskestomie rauko
P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA T puse prekes Tninga. “Kaip
-— Linksmiau, arba ir ne. usa. Ir nuszokes nuo arklio,
ežiu, tankumyne skrajojaneziu. ųn|s priims. Duoksz, Maryte,
k
12 th. and Carson St, •> S.S. Pittsburgh,Pa. X pasilikti Amerikos. Piliecziu”,
Motiejus po sutuoktuviu dar priduria: “Duoksz, Marytei
Ir visiszkai ne gatve eina vi buczki, viskas bus gerai!
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. ■ kas ims ant sykio nemažiau
netikesnis ir blogesnis. Szyksz: buczki, viskas bus gerai!”
duriu, tik szaltinis bėga. Po
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie X kaip 25 kningas.: Vadinas, vie
" Puikei kalba tas Stasiukas, o tus del namu, o pats girtuo
Girdėtis
choro
giesmes,
var

MMM $150.000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu T
. sziai jo pusei, žaliuojanti gėlė
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios Už su- ■ ton moketi po 25c. arba 2 5
ir pat3.grąžus,.gražutėlis. Tik kliauja Miestelyj turi draugus gonų, ir kunigo “Vieni Crea
SgSB
taiipintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus X kvoteriūs už kningas, dabar
mis lanka; po anai pusei kai-'
gaila, kad jau rytoj breksztant
H
h
S
’u vFas < al*s sv^°- Parduoda Laivakortes. .Užlaiko T
ir mylima. Kassyk tankiau isz tor”. Viskas dreba, žėri ir mir
mo triobeles ir miltuotas, girgž iszeina in karuže. . .
WkH Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviernascziu ■ gaus už pusė prekes.
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- X
ksi. Sparnuoti aniuolukai kydantis malūnas.
važiuoja
linksminties,
o
malū

Tai yra didele proga drau
žiniaskyrius randasi po vadoviste gerai žinomo T
Saule nusileido, malūnas suszo
isz
debesų.
Paveikslas
di

Kgg Karoliaus Varasziaūs valdiszko Notarijuszo. .
F gystėms, klubams ir pavie
Vienok didžiausis džiaugs
Stojb, paukszcziai pievose užmi ną palieka žmonių malonėje. džiam j ame altoriuj prasiskiria,
niams žmonėms, kurie nori szi •
mas su tais intariamais sfink go. Sodnelyj
laksztingalas Ir nėra kam szeimininkaut,
ta kningute pigiai gauti, ja
sais. Ir visiszkai tai ne joki cziulba, gėlės-kvepia, o insimy nes tėvas jau senai kapuose. iszpleisdamas regėjimą in ko
tarp žmonių paskleisti ir pa
sfinksai, bet paprasti malunin- leje sznekasi—buczkiais.
Slenka paniurę dienos, sun kia tai keręjanczia bedugne. Ži
Capitol,Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 tarnauti musu vientaučiams
ko t-zunis. Kaip dar sotus, tai
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.
Gražus tas Stasiukas. Ir kur kios, nuobodžios. Kad ne vai ba ten auksas ir brilijantai. Ir,
pastojime piliecziais*
kur
tik
pažiūrėsi,
raudona,
guli vienas szale kito ir szildo- ten Motiejui prie jo lygint.ies!! kas, tai gal prisieitu iszbandyPasiskubinkite, iszraszyti,
OKAME Antra Procentą ant sudėtu
.
si priesz saulute. Ant pažiūros —-Motiej us, ką---1uri raupieta ti, kaip gilus vanduo po malti - raudona, raudona. . .
Pinigu. Procentą pridedam prie
nes.mažas skaitlius egzamplio'NATIONAL
jųsū pinigu 1 diena Sausio ir Liepos
tie szunes ant tinginiu atrodo, veidą ir kreivas kojas. . . 7 Bet no patais. . .
. - ..
mepesuose, nepaisant ar atneszatriu beliko, Piningus' ir orde
patodyt
Knygute
ar
ne. Mes norim kad ir jus
rius adresuokite:
(l0T°»
— Kėlkis, mocziute pusry •
. bet sergėk Dieve katra užka Motiejų ievas myli. Jis prižiū OŠtasiuks?
BANK
- turėtumėt; reikalą su Mustv Baiika, nepaisant
Lithuanian American
ar mažas ar didelis.
' r
byti. Viena tik Maryte, malu- ri visa mąįuria ir dąrba, pažins L Jo kaulelius pri dengejpi 1 ko • ožius atnešiau!
MAHANOY
CitizensClub,:
n i trinko duktė, gali juos už au/ ta, kaip niekas kitas. Nesenei ji žemele. Amžiną atilsi myruBet mocziute mię- ? kietai
IT. BALL, Prezidentas - FF. NOONAN, Vice-Preod.
Vice-Pterid.
CITY
'
W. KOTtLER, Kasierins
803 Driggs Aye. A^
iri gar; str. tąsyti; ir; ųž..vuodėgoš trūk
šiam, J'amy be-gLLtiėmSy.. -ka j i
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.
Brooklyn, N
/
te! t.
si ausi szauksmai.
niu pasakė, kad dukters neleis | pergyveno! ...
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SAULE

Tris kareiviai stovi ant sargybos,

matome tik vien
ant paveikslo o kur da du randasi tai skaitytoj turi patis su
rasti.

NeiszsVzadek Motynos Savo
Tikras apraszimas isz gyvenimo žmonių
Jaigu kas kada buvo Krioka
ve, tas galėjo matyti būreli ap
< 1 riskusiu, basu, purvinu vai •
ku ubagai!jėncziti po’ 'gatves
miešto. Veikiause galima juos
pamatyti an t akmeniniu trotilą
ru vedaneziu nuo bažnyczios
Szvencziausios Panos : Marijos
prie Krisztoferu.
Kuopinaši jie teippat ir
priesz namus publicznus .•in
kur daug ponu ir virszininku
atsilanko, o nuo kuriu iszmel-

įa’ ant tu g^tVės.^unu,? a^Mu
vargszu, kaip jie ■ iszdarineje
savo szposus: duodame nekar
tą skatiką idant prišižvėlgt iri
jin pesztynes ir matyti pasidi
džiavima
džiau gsma to, kuriam pasiseke taji “skatiką”
nutverti, bet ar paniišlinam
apie tai, ar per ta: daviriui męs
darome gerdarystia, ar tas yra
del musu nuqjielriu; ar, suvis
ne. Teip, nė! ne; yra./tas davi
mas nuopelnu del: mušu tiėjei
vargszai reikhl aujė suvis kitos
pamirszta teipo-gi stovėti, prie pasželpbs. . . . '■"/
duru cukriniu krautuvių, kur
Tarpe tokios gaujos gatvi
i szšidi rbinej ė szaldyti cukrei. ir niu valkatų arba ubagu sedinsodes, ir kur teippat atsilanko
daug ponu ir. poniu idant atsi-’ tu vės radosi teįpo-gi ’ hedideliš
\-edyf: ledais’;ir,;sudrutint; savo, vaikas į su ■ szviėsėi-^geitdilais
įfV --1t.. - -1-.-:
— žį
pajėgas nusilpnytas vasarmeis; .plaukais
susigąrbiniavuseis
karsztai spindbleis saulei Kas ant sprando nuo* nekitpimb> .•
keli metai mainosi gentkartes
Veidas buvo
apdegintas
mažu ubagu; paaugusi© pame spinduleis saules nenupraustas
ta ubagavima po gatves, o ima bet patogaSj o ypatingai daili
si prie kitokiu uždarbiu, grie no jin didelės męlyhos ' akys
bėsi prie verteigyseziu ir ama- spingsojenezios isz po juodu
tu. Žmones iszeinantie isz cuk blakstienų. Patogus veidelis
riues, arba in ten-gi tuojaus mažo vai’gszo užeminejo praj i e kasi apsiaubti per buri ma • eigius ir sunku buvo priėszinžu ubagu, kurie isztraukia ran tis praszymams ubagėlio, kuris
kas praszo paszelpos, stumdo užbeginedamas isz visu szaliu
si vienas kita kabinasi už kaip szunytis gerinosi ir savo
skvernu žmonėmis1 ir nepraleis tom raganaujenežiom akimis
nieko—turi jiems numest nor
viena graszi. Labai juokinga žadino pasigailejima žmonėse;
sceną galima regeti, kada kas tai -- gi i r p useti irai ska tiku t re
tyezioms numeta kur net ant ežidku :penktuku ir desziratu
vidurio gatves skatiką, idant ku surinkdavo, kas kituose
atstumt nuo saves dagrisan- jio sandrauguose žadino p avy.
ežius
apdriskelins, puolasi da ir neapykanta prie mažo
tuordet visi kaip padtikia ne
Frano. Nemylėjo jie jio ir no
pinirigelio, stumdosi, reke
liiasrį peszasi, ne karta ir puse- ringai pasirūpintu atkerszinti
t i nai susikulia in akmenis, kad jiam kumszcziom in sprandą,
tik nutvert skatiką.
jaigu—gi nebaugintusi . gAiit
Bet ėziori nieks neprivalo uuo jio dvigubai, tiek, nes jis
juoktis žiūrint ant tu vargszu, tar|) jin visu buvo stipriausiu
o apsiverktu, matant tokius ir didžiausiu. Daeitinejo jis-gi
vaikus, kurie jau apkaisti gė jau prie tu metu, kada, reikėjo
dos ne moka, nes jie jau jokios jiam inest toki uždarbi o imtis
gudos ne pažinsta suvis, kurie prie ko kito, ko lauke su di
nieko daugiau ne žino, kaip džiau šių gei smu j i b sandrau gai
tikt greicžiati atsiskirt gatikt tai, kaip reike melsti pa kad
1
m
~ ž . X -f. 1 V JI _
szelpps, kaip prigaut žmones
ii- tam panasziu dalyku; p]e- galiaus prisiartino. Stojosi tas
sekau ežiu budu.
szia tyezioms savo drabužius,
Vienkart po pusiaudieniai,
k iiriuos apturi nuo mielaszirkadri buris mažu ubagu, nega
dingu, idant galėtu tuom paža
lėdami kerszto iszpildyt gilink
dinti j ausla mi elaszirdy stes
ningam Franui kumszcziom
žmonėse. Kokia gi ateitis tu
kerszino jam nor tuom, kad isz
mažii prigaviku ? Kada jau
mi
isokius bjauriau
per didelis ubagaut po gatves,
sius žodžius ir plūdo, bet jis
tada ima gurbeli su vaiseis ir
nieko ne vienam ne sake, no
vai kiojesi po namus ir gatves,
rint, jaigu katras areziau butu
pardavinėdamas, o vakarais
prie jio prisiartinias pažintu
mokinasi kitokio amato, kuris
smarkuma jio kumszezios. Ta
pirmiauš ar vėliaus suteikė
me praeitinėje trotuarais keli
jiam priglauda kalinyje. Val
studentai, .arba mokintinei isz
kata, gatvinis pirklys, vedantis
mokslaines ir juokdamiesi žiu
pirklysta vaiseis, deszrialninrėjo in gatves augintinius. Fra
kas, tolinus vagis, ant galo
nas tarp rįu
- ypažino
“ ‘ sun; u mazes
ubagas
sztai szitokie kelei nio pirkliaus Krioįąv
prie.
gyvenimo tu žmonių vargszu. kurio seiliaus jio motii
Linksma muips žiūrėti ne kar-L. - • *

— Juozuk!—paszauke Fra* kur tuokart buvo valkatų stanas pradžiugęs, pamirszdamas cije ant vieno kampo kokiam
tai ponui tikosi pamesti pugeleresą su piningais; nužiūrėji
Vienas isž mokintiniu atsi mas tiiojans puolė, žinoma ant
gryžo ir pažiurėjo ant vargszo, vaiku— valkatų; likos padary
pežyelge sU paniekinimu, nes ta krata, bet ne pas viena isz
buvo užrūstintas atsiliepimu jin ne rado pamestu piningu;
iri jin ubagiszkai kuris dar vienok kiti sandraugai Frano
dryso pavadinti jin vardu, ir apskundė jin, kerszindami
jiam, jog jis busent rado, tik
nuėjo sau toliau s.
—7 Matai, da kokiu ponu sa tai kur paslėpė. Dėlto—gi ne*
ve nuduoda! busent manes su kaltas Pranas tapo nugaben
vis nei ne pažinsta! — szauke tas in magistrata del tirinejiubagutis, stengdamasis dar ISZ mo. Pripažintas už nekalta li
juokt ir paszandyt isz savo se- kos iszleistu isz kalinio vaka
noviszko sandraugo, kuris da re. Ėjo namon praskendes mįs
bartės ne nori ne užsznekinti lėse ne matydamas ne girdėda
mas kas kur veikesi aplink jin.
Vienok sziandien jiam suvis Paveikslas Juozo grąžei pasi
nesiseke tas: balsas staigai nu rėdžiusių kningom po pažas
silpo akyse pasidarė tamsu ir te, neiszeitinejo isz jio misliu
toje valandoje jau matome jin ir vis rodėsi jiam akyse jio du
nuliudusi ir gilei užsimislinu- szios. Duszia jiame pabudo.
Franukas buvo, kas teisybe
0iu.
Būdami abudu mažais vai dar jaunu suvis bet ar kas to
kais abudu drauge žaidesi ir ne žino, jog pas vaikus iszaubėgiojo, sziandien jau didelis gūsius varge ant ulicziu d vase
skirtumas stovi tarp juodvieju, veikiau iszsirietineje, negu pas
nes jis randasi tarp gaujos gat irios, kurie .$£vęna puikiuose
vinių valkatų, su kureis bartis namuose, ant kuriu procevoje
pesztis nuolatos turi, o priek kiti, už kuriuos teipo—gi ir
tam ubagaut ir melst nuo žmo mislijė kiti. Dvasia yra kaipo
nių paszelpos vaikszczioti api ir kūnas: juom daugiau proce.
pliszusi u skarmaluose, o anas vos, tuom veikiau iszsirietineje
grąžei pasi redias d raugystej e ir auga.
Vėlai jau sugryžo jis namo.
poniszku vaiku su kningom
po pažaste atsilanko in mokyk Motina jio, gyveno vienoje kar
la, yra paguodotas nuo žmo• czemoje. Ant kampo Magilsniu, nes jis ne dagrista niekam kos gatves t-žinoma tik naksavo praszymais, kaip jis; ne cze turėjo ten priglauda po
reikalau j e baugintis pol ici xan - suolu. Cziori ilsisi ubagai po
tu ir degti per diena ant karsz viso dieiųnir^^ ubagavimiii.
tos. saules, arba szalti ant, szal- Dažnai veiyį ppapulti -galima
ežio. Tos misles smarkei lig ežion
kryžiokuišrinkusiu
szeimynu.
žaibas perbėgo per jio galva ir iibagu ir tifiįjjaų
Vienus gulinczius ant grindų
baisei luidha jiam pasidarė.
Lik sžiam laikui lyginosi su paszalije pasiklojusius po szokitais ubagais ir, valkatom gat nu Savo apsivilkimus, o vieto •
tūmb tarp saves o jin' bet szian
dien' sulyginias. SaVo ■ gyvenimą
su gyvehimusa vo senosaridrau
go, suprato, kaip JabaL atsili
kęs nuo ano ir kaip žemai sto
vi, krutinėję jio pabudo jaus
iąsaumylistes ir guod ones žmo
niszkos pasidarė didelę geda.
Atsikreipė in siena muro ir
šluostėsi su rankove akis, nes
pasidarė jiam ko tai grau d u.
Pažadino jin isz to gilaus už
simislinimo dalipstejimas keno
tai rankos, kada atsigryžo, pa
regėjo policijanta, druczei. lai
kanti jin už apikakles. Ne per
sigando jis labai, nes jau bu
vo pripratęs prie panaszu daly
ku, jau ne karta tokia ranka
nuvijo ji nuo duru cukrines
ir in tamsukambareli su mažu
langeliu,, per kuri dar szviesos
neihleidinejo geležines krotos,
idaht ten pernakvotu bet szian
dien pamislines apie taji tamsu
smirdanti kambarėli magistra •
te, sudrėbėjo sziandien szirdi je
savo pajautė užsirustinima ant
tos rankos, kuri pakrėtė jin
druczei sziandien pabudo jame
geda —eiti su policijantu jau
ne norėjo.
— Eik— szian vaike tarę
rustai policijantas ir nutempė
in magistrata.
Buvo—gi dar. diena, nes vos
trecze adyna po pusiaudieniui;
po miesto gatves vaikszcziojo
daug žmonių ir vaikinu —mo
kintiniu. Mažas ubagutis—
aresztantas uždengė sau ran
kom veidą
žiūrėt in žmones, žiunnczius
in ji, ir ėjo skubei jau Z111O
mu jiam keliu in ‘magistrata,
idant kanoveikiausei pasislepte nurįnt tamsem smirdanezem
kalinije nuo svieto. Sziandien
tik pasirodė jiam, jog visi žiu
ri in jin ir juokęsi isz jio.
Karczemoje.

Priežastis aresztavimo
no buvo toji jog vienam
eitinejenežiam gatve Szv. Onos,

— Juk ateis Kranas, tai
jiums iki skatikui užmokės
— 0 kas gali žinot, ar ateis
ar ne ? Jaigu vaikinas turėtu
protą, tai senei jau mestu vis
ką ir eitu sau in svietą, o sau
užsitarnavęs grąžei pasirėdytu
ir viską, ir vargo tokio nekenstu, o dabar ka jis biednas su
renka, tai tu jam prageri aterB^Te gundykit-man' vaiki
no ir ne pakurstinekit — pa
szauke boba pabūgus.,
■ -— Jau jin kas kitas gal pa
mokino, jaigu teip ilgai nepa
reina, nes jau po deszimtai.
— E! ne szneketumete nie

to jis pats nežinojo ir nei ne
pamislino kur tos laimes tur
sujieszkot; bego jis vienok be
jokio nrieriO kad tik priszakin,
kad tik tolinus nuo tos vietos
kur Iigsziof gyvendamas ken
tė varga, idant pasislėpt nuo vi
su tu kurie jin pažinojo ir gir
dėjo jid ubagiszkus praszymus
paszelpos.
Kada pralenkęs jau buvo
Belenu kalnus susilaikė ant
valandėlės nusiszluoste prakai
tą nuo apdulkėjusio veido, per
kuri jau upelukais tekejo; kvė
pavo skubei ir sunkei, kojos
nusilpo jiam, jog pamėginės
eit toliaus, nebėgai ejo, dėlto, at
sisedo attt krantelio prie kelio
ir pirmu kartu pažiurėjo atsigrižes in ta szali kuria apleido.
Rytmetines saules spindulei
apszvietinejo bogsztus Krioka
vos bažnycziu kuriu auksuoti
krizei aiszkei blizgėjo. Klonij e per lankas tekejo iszsisuki
nedarna plati mėlyna upe Visla; girdėjo graudus balsus Var
pu szaukenežiu isztikimuosius
tarnus Vieszpaties ant maldos
ir klausimo ankstybu szv., tniSziu. Vaikinas užsižiopsojo;^!siklausinedamas dar p riek tam
cziulbejimam paukszcziu ypa
tingai vitureliu, kurie pasikelinedarni, augsztai, augsztai czirindami. savo meileis balseleis,
busent dėkavodami Sutvertoj ui už davimą giedros dienos.
Dar niekados jam svietas ne
pasirodė teip gražiu, raganaujencziu, kaip sziadien; duszioje
jio pabudo instabios jaustos ne
žinojo ar turi verkti, ar bodė
tis, liust, ar džiaugtis, ar mels-

pribuvimas sūnaus ant tikro
pradėjo nepakajint.
Tame atsidaro karezemos dū
ręs ir ineina Franukas
Sztai yra mano szimtai tuk
staneziu, mano milijonai! —
paszauke ubage ir mėtėsi prie
vaikinuko, glostydama ir gla
monėdama. Kvapas degtines
musze vaikinui in uosi, jog ne
galėdamas datriret to, atsitrau
kė, pirmu kartu pasirodė jam
motina nemiela ir gėdijosi jios.
— Na ir ka ar surinkai kiek
nor ? Duok-gi duok, nes matai
tavo motina nieko ne papelne
sziandien, jaigu ne tu tai badu,
parsieitu stipti.
Franukas iszeme sauje Smul
kiu piriinge iii isz kiszeniaus ir
supylė motinai in paklodia.
— Tetia
motina —- tarė
syarbei ir garsei Pranas —■ bet
rūpinkitės, idant galėtumėte
misti, o tiek negert, nes asz
daugiau jau ne ubagausiu ir
ne žinau ar galėsiu szelpt jius.
Ka? ka?!— paszaukemo
tina. —Duoczia asz tau u-hm..
matai tu jio niurnėjo boba ma
žai jau paisydama apie vaiki
na ir nesiklausdama; ar j is pa •
nas
cziaus rukancziiĮS pn
Priėjiis prie
ežius gerenczius degt^’ė?V;4fba szinkarkos tarė: ‘v, ’ ■ s ’ . . • c’-' <■ ' •: ‘. - • ‘A,.. \ • ' _
bareneziušius: Fteh veli boba /z— Na, ka? dabar jau duo
skaliauj enezia" savo rizus idant site sznapso, ka ?— ir pabarsz
ant ryt turėtu kuom szvanau kino su kumszcze in stala su
apsivilkt einant ant atlaidų ar iszkelme’ nes saujoje skambė
ba veikenezia ka kito. . . . To- jo piningai.
kis tai gyvenimas ubagu. Szian
Isžtrauke visa puskvatierki;
dien viendk buvo karczefna tilojaus pamirszo apie viską,
tuszczia, ubagai matomai buvo apart szokio ir dainavimo, o Nesu tikau su: F ofdo nuomone
kur nueja toliaus ant atlaidų o kad kūdikis dare jai perszka- Per tai nusiuntė namon mane
Ir gerai padariau,
gal nekurie nusidavė ant nakti das, paguldė ant purvinu grin
Kad namon pribuvau,
nio naudingesnio uždarbio. dų metus paklode.
Ba ant Fordo laivo nesutiki
Szinkarka už baro snaude, laji
Franukas su pasigailėjimu
ne žvake blekinem, užrūdiju- žiurėjo ant motinos, po tam
; 1
mas,
seni liktoriukije spingsojo ma gilei užsimislino ir sėdėjo mal- Nuolatinis barnis ir klegimas
žai apszviesdama karezemini szei nepasijudinanezei per va
Mat, kožnas nori planus da
ruimą.
landa. Pagaliaus gilus atsidū
Del karalių perstatyti.
Po tuszczia siūba sukinosi sėjimas pertrauke jiam tais
Visi pusgalvei,
szokdama ir dainuodama ko mišles, pasikėlė nuo suolo, ant
kia tai boba apsisupusi didele kurio sėdėjo, priėjo prie’mažos
O asz pradėsiu giedoti rai
skylėta purvina paklode, isz sesutes, atsisėdo ant grindų ir,
davei;
po kurios matyt buvo veidas pabueziaves jia, atsigulė szale
kūdiki o. V eid as moteres bu vo jios nei nenusirengias, idant
Ant vardo trijų cieiliku,
raudonas akys baltos, mato pasilsėt.
Atsiranda daug nieku,
mai per virsz jau buvo užsi
Ant ri toj aus anksti pasikėlė
Czia apie toki cicilika pasa
traukusi.
nuo kieto guolio, užsidėjo ant
kysiu,
— Ilei! ha! — paszauke ir galvos kepuria, pratrine su
Ne užtylėsiu!
vėl apsisuko kelis kartus po rankove akis ir iszej o isz karTasai nevos cicilikas daug
stuba.
czeinos, in kuria jau daugiau
apszvietos turėjo,
Kūdikis pradėjo verkt.
ne grižo.
Visus apszviešti, o ir savo
— Ar tu ne tylėsi bastri!
stuba apszviest riorejo,
— tarė ir pradėjo supti ir kra
Su burdingieriais susitarė,
Almužna
tė mažiuleli kad nutjldint, bet
Už pecziaus szakali u prid ej b
kūdikis tuom labi aus verke. . Keliu einancziu szale upes
ir peeziu užkure.
—- Gal tu barni e gersi sznapso, Vislos in , Bel anus, matome
Pats in fruntinia nuėjo,
ka? Ilei szinkarka duokite-gi skubinanti vaikinuka apipliMat, pasilsėt’norėjo,
szusi, basa pasiraitojusi aukszsznapso.
Lauke, kada pradės degkf,
— Neduo iu — atsake szin tai kelnaites norint kėlės buvo
O tada jis yms rėkt.....
visiszkai sausas, bet matomai
karka pabudus.
'
Mergynos ant vitszaus dū
— Bet-gi ne del manes, tik buvo pasiraitojas dėlto, kad
mus pajuto,
smagiau butu eiti. Norint bu
del tos bastres ka reke- ■
Laruma’ padarė ir suszuko.
— Ne zaunik, kas-žin ka, vo visiszkai nuilsės, ka galima
Nuo virszaus nubėgo,
girtuoklė, kūdikis dar valgyt buvo matyti ant jio veido, vie
In kuknę subėgo,
ne moka, o tu jau nori pratinti nok ne sumažino žingsnio nei
Apszviestojo jieszkojo,
ne susitaikinęjo idant pasilsėti
prie girtuoklistes.
O tas fruntineje tysojo.
— Matote asz. ..... o kas nor truputi. Taje gale, kuri vi
Tai mat kokis apszviestunas.
tai blogo?.... Duokite, duo jo varginga apipliszusi vaiki,
Tai mat rakalys—bizūnas,
nuka ir privesti nėjo prie sku
kite!
T
Visus Lietuvius apszvietinėje,
— Ne duosiu, nes asz nusi baus ėjimo, buvo noras kitokio
O savo budos apszviest ne
detau priesz Dieva, duodant gyvenimo, troszkimas isztrukti isz nagu nemielaszirdingai
kūdikiui
Jago geri socialistai dažinotu,
kankinanczio vargo. Kaip-gi
Na t
Tai isztikruju pakartu.
vienok pabėgti nuo jio, ir kur 
gi atras laimingesni likimą? —

TARADAIKA

Apie Pit'tšbiirgapiiikei vy
rai bo vi j esi,
Tankei karczemosia galvas
skaidosi,
Su ynageis,
Ir su stiklais.
Daugelis melinus briliiis neszioje,
Ar su sulopyta galva dejuoje,
Juk tai kvailei gyvulei,
O niekad davadni Lietuvei.
Apie hobelkas nieko nekal
bėsiu,
Del Baltruvienės atiduosiu,
Toji nuvažiavus paredka pa

Grinczes iszvalys. _
Ir vyrus užlaikyti pamoky;
Na, na,
Apie tai jau bus gana.
Dvi mergynos viena jauniki
mylėjo,
Bet ne su viena ženytis ne
norėjo,
Buvo tai Nedėlios diena,
Nugyrde jm tos mergynos ir
iszejo viena,
Kita kaip pasiliko,
Kur ten britva užtiko,
Ir teip bjaurei apzdrodijo,
Jog vos gyvas buvo,
O norints palicije tiri nėjo,
Nes nieko ne iszsznipinejo,
Vaikina paėmė in ligonbuti,
O mergina in džela patubde.
Veluk vyruezei apsimalszy-

Su merginomi sebraut masto
kyte,O kaip juju neprisotisyte,
Tai sveiki ir laimingi busite.
Jagu veseile,
Tai ir niusztyne,
Ant vienos peczes veseile bu
■ \

VO, •

/k

Na ir pavakare subliuvo,
Tas dėjosi subatoje,Apie Szenadori, peczeje .
Tai kaip pasigėrė,
Vienam kaili iszpere, ...
Ir teip sumusze,
Jog vos rieiįžnausze’
Utarninke keturis suėmė,
Ir lak upe patubde ,
O kaip po 15 doleriu užmo-

Tada paleido ir namon parėjo
Dvejetas isz narsuiiu iszrunijo
Ba jedu badai kalcziausi buvo
Nes kaip pagaus,
Tai gerai gaus!
Jauna.
Sudžia in sena mergina:—
Kiek turi metu ?
Dvideszimts ketu
ina
ris
— S.— Na ar-gi taųteisy
be!?
— M.— Teip ponas sū
džiau ba suvis jauna ant svieto
atėjau.

Nesupratimai.
— Ar tu Jonai nori idant
mano duktė butu tavo ? Nie
kados!
— Asz nenoriu, idant butu
mano duktė tiktai pati.

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKA8
APRA&ZIMA8
>

Verte D.T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu

-

6x9 col. Dydumo

DALIS I.
MOTERE BE SŽIRDIES.
ANT KHASZTO PRAPULTIES.
Duris kambario Petro Raudai

atsidarė pamaželi ir Mikolas,
su pi uosztu, popieru po pažaste,
inejo smagei.
Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in
veidą kasijeriaus.
tarė
Baisus padėjimas
Mikolaa, dedamas popieras aut
rasztiniezios priesz Petra, pa
sirėmusi ant
alkuniu
ir
nžsidunksojusi.— Ne turime
Užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio.
Isz rito mėginau sutraukti no
skolinyku kas priguli, peš
sunkei labai eina; lenais kur
ant tikro mislinau gauti, tai
gavau raszta ant ilgo termino.
Tiėsiok pasakius, stokas mums
szimta tukstaneziu frankui

PREKE 50c.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. D. Boczkow8kl-Co.
Mahanoy City,Pa.

KUR
Mano brol
ji Bahztiezii
Raseinu pav.
diszkiu sodo,
na Clevelanc
liauki ant ai

27 Madison
Mino pua
miera, ir Don
182 Kauno g
Trišakiu para
8zau atsiszaul

Pajieszkau
lacziu, paeini
ko l’jeido, J
cianu sodo, k
Braddock, da
ria avarbu re
mt adreso.

615 Eim Lan
Priešakiu
sidJunu kairu
us, Staidariu

gub., Seinų p
gu kis žino ai
neiz'iman ar

Jau iszejo isž spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARABISZKOS ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

.. y.

In trumpa laika; vienos sanvaites, iš
siuntėm daugybe szitu knygų in visas szalis
Amerikos ir visi kurie aplaike szita<piiiki
knyga prisiuntė mumis padekavones.

Mes tikrai gvarantinam
kad ir jumis patiks.

laksiantis Naktų
ir Viena O
i PRESIDENT
AND “ MRS.
WOODROW
WILSON .

PREZIDENTAS SUV. STEITU WILSONAS IR JOJO SUZ1ED0TINE MRS. GOLT, SU KURIA
APSIVES SUBATOJ WASHINGTONE.
Mano pus-brolis Kazimiera Kauszas/ir, Stanislovas Granauskis, abu
du paeina isz Kauno redybos, Basei
Mano brolis Petras ir dede Miko nu gmino, Szidlavoj Volosties, Bula
la Balszaieziai,paeina isz Kauno gub. vienu sode?- Praszatr—atsiszaukt ant
Baseinu pav., Naumiesczio para., Gu adreso
diszkiu sodo. Mikola girdėjau gyve
hultz
na Cleveland, Oh:o, meldžiu atsi Lo -«v ell -Sta,--------- g -■•••• .1 <
szaukt ant adreso.
Mano pusbrolįaAlpbgjua Grigonis
P, Bahziitis,
27 Madison St.,
Newark, N. J paeina isz Suvilku guh.? Mariampo
les apskr., P&nęuiunes gmino, tunu
Mano pue-broliai Juozapa, Kazi svarbu reika1^, kas žino apie ji, mel
miera, ir Dominikas Juszkiukai paeina džiu praneszti ant adreso. (‘gOl °1)
F. Vilkauckas, ;
isz Kauno gub., ■jSziauliu IJjezdo.
; Warren, Pa.
Triszkiu para., Dirmeikių sodo, pra- 10 Orr PI,

KUR

BUNA?

Ik

___________

•

•

t'

-

■

■

szau atsiszaukt ant adreso.
Mano szvpgerią Jon^s Cibulskas
W> Szimkevicz,
12 West St,
Middleboro, Mass. paeina isz Suvalkų gubMariampo
les pav., apie 14 metu kaip Am^rike.
Priszau atiiszaukt sint adre-o.
Pajieszkau Juozapa ir ,Adoma Mil
• / ic . (toi°d
lucziu, paeina isz Vilniaus gub.. Tra
M. Grublauckas,
ku Ujezdo, Merk nes Volosties, Ve- Box 91
Emeigh, Paczunu sodo, keli metai atgal gyveno
Mano tėti Peleckiute po vyru Ba
Braddock, dabar nežinau kur. Tu
luliene.
Paeina isz Suvalkų gub.
riu svarbu reikalą, praszau atsiszaukt
Seinų
pav.,
Szventažeru para,, pic
ant adreso,
miau gyveno Pittsburge, dabar neži
A. Mill utis,
nau kur. Meldžia atsiszaukt ant ad
615 Elm Lane
Ambridge, Pa' reso,
C'ioi0?)
J. Pilhoiki?,
Psjieazkau Juozo Grazuleviczio,
Whitsett. Pa
sodžunu kaimo, ir Pranciszkcs Saliku
Marint draugai Jonas ir Selemono
i<-s, Staidariu kaimo, abudu Suvalkų
Zuraicžiu, abudu paeina isz Suvalkų
gub., Seinų pav./Lazdiju para., jei.
gub., Griokabudžio para., meldžiu
gu kaa žino apie juos, meldžiu pra- ątsiszaukt ant adreso.
neez i man ant adreso.
A. Kancaitis,
Ona Kvedaraviczaite
J '■
176 Wilbur st.,
421 E. 5th. St.
Mt. Carmel, Pa.
Scranton, Pa.

in .in

Mano kciksztu maine Ona Kurauskiute, po vyru nežinau pravardes, pa
eina isz Vilniaus gub., Traku pav.,
Darsuniszku para., Siekioniu kaimo.
Praszau atsiszaukt ant adreso.
Miss P. Kurauska,
R. F. D. Box 321,
—
M)iy.. -f Windsor Coour-

Naujas helmas kuris apsaugoja galva
nuo trukstancziu bombų.

:iDi

Redakcijoje.
Tarnaite prakurinejo pėcziu
i r atej as redaktoris paszauke:
Magde! Ar tu pasiutai ipopie*
ras degint gal ir raikalingas

Magde! Nesi bark poneli, ba|
asz tiktai suraszytas paėmiau
prakurt pėczu o czystaš popieras ne ėmiau.

Puikei apdaryta audeklineis
iszmargyntais vyrszais.

3»8

Dydumas Knygos, 6t x 91 coliu,
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

Daktaras.
—Užraszau ponui szita alie
jų, paimsi du kartus ant die
nos po szaukszteli nuo kavos.
O jaigu ne niaczytu, tai galėsi
sau czebatus'isztept. Tai vis
gerai, ar supranti?
;< A'-

Teip yra.

.

— Ką? Petnyęziojey^buvai
neregiu,, .daviau tau $ kapeikas
o sziandien turi sveikas akis.
— Ka daryti poneli, sziandien 1
WEW/BBtrieH STEEL HELMET;
nedele ubagaut ne vale, tai
Szitas kąriszkąs helmas buvo iszrastaš per Francuza del
kaip nudavineti neregi?
kariaujancziu tautiecziti kurie deda savo gyvasczius už Tevy
nia: Helmas yra padirbtas isz.plono plieno ir apsaugoja nesziotoji nuo tukstancziu szrapneliu.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

W. D. Boezkowski-Co.,
Mnliaiioy City, Fa.

. - ■
7;- .
Czionais prisiuneziu jumi«
$2 už ka praszoihe man tuojaus pTisiusti
milžiniszka knyga po vardu “Tuksiantis
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.
; Gcrbemei

Su- giibdėiiej

V&rdaa

262 puslapiu.

6x9 coliu dydumo.
Gaunarno?

Preke 35c

pas

W.D. Boczkowski Co. Maha noy City, Pa
Tarp Prietelku
— Ko tu kumute teip nu
liūdus likus naszle? Juk pei te, padarykie mane laimingiau f
20 metu būdama su juom daug
prikentejei ir kas diena in kai siu ant svieto: bukie mano
Ii gavai.
.

Vokiecziai aplinkinėje Rygos renka szakas ir lapus ant suszildimo
sustingusiu kunu.

Miestas
■’juwtwwj

11/ n nnPTTfiURFl Ofi Mahnoy aiad A, Stiv
Wi Ui oUuiRUwdM-UŲij
'0^00

PHONE DROVER 7800 I

Dr. A. I. Tananevicze

Ntuteip, tat teisy be. Tai —Asz prijaųcziu Jonuti,
:as,z suvis, ne jiojo ■ailiuosįu jog asz ne turėtai K^ihid duoofi«»nr Etnehtmdtitš
savo tik tai to, jog po tiek metu nasz Mos už tavęs, ba ne butu mei tF' 3249
So. Morgan St, Chicago, lit
le likausi, o dabar ne jauna; sztant užlaikyti; pftcžibs ir vai•
tai kita vargei gausu, . .. ’ .
‘ -njrHiffninyiigiwanatUffliwn

Vaiku Ligas
VbImIOs

8 U # tO ryto, 1 U« 8 po plot
it 7U<9vaf»reT

SAULE

Vietines. Smakai mažiukus ryja.
— Tik 7 dienos lig Kalėdų.
. •— Panedelije mirė saliunin
kas jonas Dargeviczius, apie
40 metu senumo nuo uždegimo
plaucziu. Laike saliuna po No.
428 W. Pine uli. Paliko paezia
keturis vaikus, tris brolius ir
dvi sesers. Velionis pribuvo ne
senei isz Shenanderio.
Petras Yriodis likos sužeistas
in koja St. Nicolas kasiklošia.
Gyvena ant W. South uli.
— Sėredoj atsibuvo laidotu
ves szv. at. Jono Gildo, kuris
likos užmusztas Morijos kasik1 oj e praeita Subata. ’ N abasz •
ninkas paėjo isz Kauno gub.
Panavežio pav. Pakrojaus
parp. Palieczio kaimo. Paliko
tėvus Lietuvoje ir du brolius
ona Maha
Aleksandra
nojuje. Prigulėjo prie Szv. Kri
alaus ir prie Moose drangysežiu.
— Pirkite £4Jelke” Good
Luck syiesta, svaras po 25c., 5
svarai už $1.15. Quins buezernejė kampas Main ir Centre
St.
(W <4)

SHENANDOAH, PA.
— Kada Ashlando daktarai
padare operacije ant pendesaitis Marei. Jauauckiutei, 12 me
tu mergaitei, rado tenais surū
dijusia spilkute. Vidutei bu
vo baisiam padėjime nuo ko ir
mirė. »
— Vincas Savickas ir Juo
zas Daminikas likos sužeistais
per puolanczias anglis Eilėn zo
wan kasiklošia. Panaszei likos
su žeistais Mikola Atl^uckaš ir
Vincas Butskėviczius Maple
Hill kasiklošia.
| — Kada palicijantas veže
Stanislova Miseyicziu, 12 metu
vaikiuką in pataisos narna, ta
sai nuvejąs in perski ra, szoko
per danga ir likos tėip sužeis
tas, jog Redingo ligonbuteje
mirė. Vaikas buvo labai iszdy
kias ir buvo pabegias isz priglaudos nesenei.
Jenners, Pa.
i

*

■

. — Darbai ezionais menkai
ejną o kaip iszrodo tai nekurie
neturės už ka ne rudžio nusi
pirkt. -Lietuviu czion tik 3
szeimynos o povieniu 9, sutiki
mas terp ju kaip Kainas su
Ablium.

ATSAKYMAI
J. S. Gallitzen, Pa.— Geriau
tamista padarytum sziteip: Nu
siduok pas koki gera advoka •
ta apsakyk jam visa atsitikima
o gal jisai padarytu gervalini
susitaikima su kompanija o per
tai nebutu niekam blogo, nes
provotis yma daug piningu ku
ri u vargezas netu ri. Pamegin •

Korespondentui isz McAdoo.
—Daneszimas buvo labai neszvarei suraszytas ir negalėjo
me suprasti ka tamista daneszi.
Keikė rūpintis daugiau su atyda rasžyti, nes redaktoris aplaikydamas szimtus > gromatu
per diena ne turi laiko, riebizavot daneszimas. Nuėjo i.n
gurbą. ■;
A. R Herrin, Ill.— Paraszykie tamista lietuviszkai ad
resą ant kaparto kaip papras
tai darydavai bet ant virszaus
uždekie sziteip:
Russian Lithuanian
(via Germany)
o žemiau lietuviszka adresa.
Vagone.

Kunduktoris in pasažiera
—Praszau duot bileta?
Pasaž.- Juk asz ponui jau
atidaviau
— Kada?-*-......
Nu-gi prieš?;;;du metus,
kaip važiavau pas tėvus ant
sz rentes.

Sžios Europineis kares metu,
tai kaip matosi didi smakui
praris mažiukes vįeszpatystelias ir tautelias net tais kurias
nekuomet nesitikėjo sžio bai
siausio smūgio. Taji tironija
monarchizmas užsilikęs nuo se
niausiu laiku madoje, cziudyja viską kas po ju žygiais pasi
pina. Trys didžiausi areliai
kad susirėmė, tai galo toli ne-

nekalta prarijo, bet atsidure ir
Balkanuose kur mažiukes bepajieges vieszpatystes teip ta
po in pekliszka sukuri i atrau k
tos, kad jau paezios neiszmano
kame randasi j u gyvybe.
Balkanų viszpatystele Bul
garija tai pirmutine Balkanuo
se velnio nevalninke ir, piktos
kryžioku pagundos greit pa
klausė, nes jiji užsimirszusi
kad ja Bulgarija 1875 m. Bo
sija isz Turkijos žioeziu isztrauke, dabar pirmutine palin
ko ne pusėn savo gelbėtojos
Rusijos, bet pusęn fliuku ir
kaizerio.
Pagal teisybe, tai tbkia bjau
rybe padare ne Bulgarijos zmo
nes, bet tu žmonių karūnuotas
Ferdinandas, kuris yra kaize
rio szvogeris.
Po Bulgarijos padarytai
bjaurybei, pasijuto ir kitos
Balkanų yieszpatysteles kad
jau in varža areliu yra varo
mas, o Serbija ant kranto to
kio, kaip ir Belgija.
. Czion aiszku kad didžiuliu
susirėmimai, gali tuomi; tarpu
isžeiti mažukėm vieszpatystu.
kem ant nenaudos arba ir prd -

Išsirodo, kad teip kai p se
novėje didžiūnai rijo mažiu
kus, rija ir dabar szaūdosi ne
tie ka susipyko, bet tie, kurie
hera šus;
žmones
gobusiu tiek žmonių jaunu
daug žuvo.
Tautos pavergtos dar tikisi
k a nors po karei laimėti, bet
ka czion avis nuo vilku gali ti
kėtis, kada smaugte smaugia
tautas didžiuliai tais, kurios tu
ri savo da sziokia tokia savyvalda.
Visi iszmislai tarytum ste
buklingi kaip kad lakstymas
oru, narstymas po vandeniu,
prirengta mokslo ne kokiai ge
rovei ai e žmogžudystei.
Areliu tironija sziąndien vi
sus laukus Lenkijos, Lietuvos,
Belgijos dar ir Serbijos pada
re vien kapinėmis, dirvas aplaistant nekaltu žmonių krau
jais. Tai vis dalgeroves.
Ka gi galima sakyti apie
seni Austrijos Franc Jozef ku
ris pirmas yra visu szio laiko
nelaimiu priežasezio? Jisai po
piežiaus pasargos neklause, nes
popiežius nuo karevimo ji
draudė kaipo katalika, ale kur
Senis Jozef mislio kad Ser
bijos szalaitia nei Esterkia židaukaitia cziupines kaip norės,
o toji tylės, bet kad toji rėkt
pradėjo tai ir meszka Maskolija sukrutėjo dar imtynes to
kios kokiu istorija ant savo la
pu da ik sziol neturėjo, ir ma*
žiukia szali Serbija jau nei
peeženka isz kalno smakai pa
siskirsto kuri kulszis katram
teks. Su tuomi Austrijos sena
valdoną galima net praseziause
pajuokt, kad jis iszrodo ne
Franc Jozef ale szvanc Jozef!..
Karūnuoti smakai su didem
savo žiotimis nepaliaus mažiųkias szalis ir tautas ganubit,
koliuk nesukils Belzebubo ar
mija isz peklos.
Kaip Belzebubas savo ar
mija paleis, tai su szturmu na.
gupti, vudegnoti, karūnuoti
smaku nudraskis karūnas, o
raguote nuo kėdžių nuvers, ir

ujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

W. RYNKIEWICZ

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS-

.........NOTARIUSZAS..... .

A. Ik A tik pargabenome daugybe szviežio ta voro del rudens
ir žiemos. Dar esame pasirengė, jumis parodyt viso
kiu ceikiu ir gatavu szlebiu dėl moterių ir merginu.
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu.
Teipgi puiku gatavu
azlebiu veseilems, kriksžtinoms irt t. Teipgi užlaikome viso
kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu
sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,
Pirkite savo sziltus apredimua pas:

THE GLOBE,

Mahanoy City, Pa.
PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO FRIZŪRA BANDOS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kimus Numirusiu.
Pasamdo
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo,
Krausto Daigtus ir 1.1.

520 W.Centre St., Mahanoy City, Pa.
LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS

133 West Centre Street

ATTORNEY, COUNSELLOR
& ADVOCATE OF UNITED
STATES COURTS.

A IB 1 A
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Tik-ką išžjo iš spaudos knyga vardu
’'AMEraKA”. Tai yra rinkinys jvai“
■ ■■ Hų-faktų, žinotinų Amerikoje gyve*
nantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams. Surinko V. K. Račkauskas, ’'TĖVYNES”
redaktorius. "AMERIKA” yra informacijinis veikalas, kokis jau nno senai buvo pageidaujamas.
Jame telpa daug reikajįųgų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika.
Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai.........................."7Sc
Reikalaukite ir-pinigus siųskite pas:

M. J. Damijonaitis 901 w
P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S, L. A. Norint kitokių
knygų, reikalaukite iš mane lietuviškų knygų krautuvės katalogo.

jiems prigelbes su szakem
spra gilas dabartini ai kaip sa
koma neiszmaneliai.
Ankscziaus ar vėliaus teip
turės but, nes kito kelio nėra.
Karūnuotu kaip smaku ne
bus, pati žmonija neneres panasziai kaip dabar drapalytiš.
Gal kas isz szito juoktis, bet
asz teip tikiu.
Senas Kapsas.

Tautiecziu suvaziaviman
pakvietimas.

Rumatizmas.

Jaigu sergate ant rumatiz
mo, skausmą peczuose, silpnu
ma szirdies svaiguli galvoje,
ai asz tikrai galiu jus nog to
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe
žmonių kuriu daktarai negalė
negalejo iszgydyt. Rasžykite tuojaus
pas mane lietuviszka, prisius
kite 2c marke del atsakimo
Andrius Kairaitis,
6 S. Vine St.
? .Shamokin, Pa.
Skaitykite ką sako apie szita
gyduole.

Asz Kristupas Indulis sir
Nesenei atsibuvo Bostone,
gau 3 menesius rumatizmu,
Mass., būrelio Lietuviu veikė negalėjau iszsi ydyt be pagial
ju susirinkimas, kuris placziai bos A n didaus j Zairaiczio, kah
pasikalbėjas apie Lietuvos po- iszgeriau 4 bonkos pasveikau.
litikiszkus veikalus, sumanė Labai gerai vėlinu visiem priepaduoti inieiativa Lietuvos teliam kad tas yra labai pagel
Antonomijos Fondui, kad ta bėtoj as. v
/' Kristupas Indulis,
sai sukviestu vidurines srioves
71 church St.
Lietuviu amerikiecziu susiva
Edwardsville, Pa
žiavimą- Dėlto buvo paleista
aplinkrasztis per Lietuvos Au
tonomijos Fando Centro Valdy
ba, kuri viėnbalšiai szitam su
cztf?
manymui pritarė ir žeririaus pa
sirašziusi ingai ėjo sukriesti vi
durines srioves Lietuvius veike
jus in sūšivažavima, atsibusian •
ti 1 ir 2 dienomis, Sausio 1916,
t. y. per Naujus Metus ir ant
rytojaus busianti nedeldieni.
Susivažiavimas atsibus mieste
Philadelphia, Pą.
Meraliszka Kabala, katraiszdeda
Sziuomi yra pakvieeziama in
žmogaus ateiti - - - Preke 10c
ta susivažiavimą risi Amerikos
Tikriama Buylda, sudėjo Cigonka isz
Lietuviai veikėjai, kurie iki Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant
szioliai vidurinėje tautiszkai— Lietu viszko D. T .R - Preke 10c
demokratis?koje srioveje dar
Tikriasm Kabala, arba atidengimas
ba Kaziru, pagal garsingiauas
bavęs! ir kurie szitai sriovai pagial
Chaldiszku, Persiazku, Graikiszku,
nuoszirdžiai prijau ežia. Bus ap Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku
10c
svarstyta dabartinis vargingas Preke - Lietuviu Tautiszkosios Parti Prisiuskite 25c vertes šiem pu o gausite
visas tris Knygutes per paczta,
jos, kuriai pamatai tapo padėti Kasztus nusiuntimo mes apmokame
per II-ji Lietuviu VisomėniszW. D. Boczkowski-Co.
kaji Seimą, atsibuvusi Brook Mabaney aad A St., Mabaaey City, Pa.
lyn, N.Y. Spalio menesi, 1914
m etais.Kėtinama turėti svecziu
ir isz Europas, todėl galės būti
sustatyta dideles svarbos pro
grama Lietuvos, ateieziai ir
musu paežiu demokratines srio
ves gyvenimui iszeirijoje.
Delei trumpumo laiko ežionai nepaduodame programos
paežiam susivažiavimui, szi
programa bus susivažiavusiu
iszdirbta ar priimta nuo busian
ežiu svecziu, kurie tam tikrai
patiekė dienatvaike į susivažia
DIDELIS BALIUS
vimui perduos. Kiekvienas tė
vynainis yra kviecziamas pri Youngstown, Ohio Prog resi
būti ir sau žinomus geros min viszkas Klubas parengė Baliu
ties veikėjus pakviesti. Tik vie 31 d. Gruodžio. (Dec.) 1915
nas tai bus aiszk^^l^a^, veikė
jai bus.&nuo fc&JajbJiiu par ir Gibson Strs.. Prasidės
tijų, bet nuo Lietuviu tautisz- valanda vakare ir trauksis lig
kai-demokratines arba viduri velybąi nakcziai. Inžanga po
nes srioves. Susivažiavimo po rai $1.00. Apricz szokiu bus
sėdžiu vieta bus: Lithuanian kelios zobovos, kaip lekiojanti
Music Hall, Tilton Str. ir krasa, ir meszkera, teip-gi bus
Allegheny Ave., Philadelphia, duotos dovanos. Kas gausdauPa. Gi reikalingiems susineszi- giause atvirųcziu tas gaus pir
mams adresas szis: R. Karuža, ma do van*, bukietą geliu an
2810 Richmond Str., Philadel- tra dovana, auksinis laikrodė
lis; todėl vietiniai ir aplinkines
Vardan L. A. F. Centro lietuviai, neužmirszkit szio
Valdybos
linksmo vakaro. :
J. O. Szirvydas,
Komitetas.

SKAITYK

Skaitykite
“Saule"

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija i? nežiūra valdžios
ir pinigiazkus reikalus galima pas mane be jokios įaimes atlikinėti.
Paazportus del keliaujaneziu pampinu Didžiause Lietuviszka
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis
Svieto greioziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugysoziu pristatau puikes szarfas,
juostau kepures, karūnas, špilkas ir t.t. Su kokiu nors reikalu kas
link Szipkorcziu, Pinigus ir t.t,, raszykite pas mane o aplaikysite
teisinga atsakymu. Apsaugoja namus ir numinus daigtus nog ugnies.

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

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo
iszlaimeja p rovose už pažeidima Kasyklose
Fabrikuose, Gele rinkei uose, Laivoss ir t. t.
Iszlaimejo provas kurice-diUi^vokalai
atsako ar atmeta.—
ifcda dykai.

154 Nassau St., New York, N.Y
PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

MTD AT A. Miliszaacfcai, Savininku
KzIMl 1 iVrYlu )g
Baltimore Street
HOTFI -N SkersaiWiIke»*Banre,Pa.
11 v 1
Central Ii. 11. Dypa
Jaigu kada busite Wilkes-Barre tai užeikite
pas Andriu Miliszaucka kur busite svetingi
priimti ir gausite viliokių gėrimu. Kas syki
užeina sugrįžta adgalios atsilankite.

A. J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHANGE

202TROY ST., DAYTON, O
Užsiima būti jumis Ekzekutorium arba Administratorium
juso Testamente.
Užsiima būti Apiekunais del
juso vaiku ir sudės teuais piniguskuratnesz daugiaaše naudos
pakol vaikai nedaeis igi metu.

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

Duos jumis rodą kur geriause in dėti pinigą arba
perkant namus.

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 busite visame užgan dinti. Mano agentūra randasi mano locnam
name vertes $14,000 ir esiu po kaUczija ir
priežiūra Ohijos Valstijos. Norėdami apie
ka dasižinosite prisiuskite 2c., štampu.

ZEMAITIS’O ŽOLES
NOG VISOKIU LIGŲ.

DIREKTOREI
D. M.'Grabam. Prezidentas. •
Lebi'rEckert, Vioe-Prezidentaa
■
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
Mikas Gavula,
Antanas Daniszeviozia,
W. F. Rynkievioziia,
W. J. Miles,
Thomas G. Hornsby,
Jos. H. Garrahan

Gumba, Patrūkima,
Sunkuma ant Kruti
nės, Pataiso Apetitą
ir daug kitokiu Ligų

Gydo visokias
paprastas Ligas
kaipo tai:

PKEKES: 25c. ir 50c.
...GAUSITE...

L1ETUVISZK0J

APTIEKOJ

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

Gertu Materijolas

ir Ger Darbas

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

Mes gvarantinam kad szitie Peczei yra geriausi kepykai
ka galima pirkti.

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

GUINAN’S
Mahanoy City - Shenandoah - Mount |
Cftrmel - Lansford.
>

NATIONAL BANK
\ MAHANOY CITY. PA? •:
‘
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Ramonat Hardware Co
(S. A. RuoKHMitis, Locnlnlkas)

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

iksluH yru: visada stengtis
atlikti musu kostumeriu
reikalus ka nuoatsakanDžiausiu, daryt tu viską
idant bankavi reikalui butu jiems priemni ir su
naudu, o ju pinigai kad
visada butu užlaikomi
atsargiausam bude.
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INUEREST PAID OH SAVINCS

Vyrsz Millijonas
Dekayoniu už geradejiste.

Visokiu Geležiniu Daigiu
del Btaloriu 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 baigto mes galime jumis
pristatyti: Plaktuku, kirviu, piukliu, pielycziu, visokiu
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu
spiniu, ir Lt; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.

Ramonat Hardware Co
.J 113-115 S. Main £t., Shenandoah, Pa.

Su musu teisingumu, ttžsiganedy
na visi žmonies, jeigu plaukai elen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, puczkai visoki, pusplike galva arba plika
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 karo
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk
paduotie savo adreso dabar dykai gy
dymas.
Prof. J, M. Brundza Co.
Broadway & 8o. 8-th,
Brooklyn, N.Y.

