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KAS GIRDĖT?

Vokiecziu rankas
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nar

Tėvas atsisveikino su sunum
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žandu užverimas. Yra sakoma, 
jog reiks koja nupjaut idant 
iszgelbet vaiko gyvasti.

SUBSCRIPTION $2.50PRENUMERATA KASZTUOJA
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Netrotykite vilties! Jeigu plikas ar 
plaukai slenka; tukstanoziai jau likos 
iszgydytais. Gydymas DYKAI!

Adresuokite; Specialist, 106.
Sta. W,| B’lyn, N« Y.

Angliszkas laivas kuris plauke su kareiviais in Dardaneiliu, likos pataikintas per vok’szka submarina ir pradėjo skensti in kėlės minutas. Daugeli 
kareiviu nuskendo.

Vaikai padare operacija del sa 
vo draugo.

Skaitome laikraszcziuose 
kad in Amerika isz Europos ža 
da atvažiuot vėl koksai kalėk- 
torius nors p. Szimkus da ka 
lektavot nepabaige. Mes Be
niaus rokavome kad dar kalei 
na bus atsilankyt kokiam za

Kaip einasi razbaininkam 
kunigam Macohui su Szmitu 
tuom laik negirdėt nieko. Szmi 
tas nuo kartuvių vis-gi muset 
iszsisuks

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
ihanoy and A Str., Malianoy City, Pa

Pinskas paimtas per.Vokieczius.
Berlinas. — Machensono armija paėmė rusu miestą Pins 

ka. Maskoliai likos ižguitais net už upes D vinos arti Livenko 
vo, 12 myliu nuo Jakobsztado.

damas mirtingai. Likos nuvež 
tas in ligonbuti, kur pergyve- 
nes kelias valandas numirė. 
Priežastis atėmimo gyvasties 
buvo didelis gailestis savo mi
rusios paczios. Bakeris turi 54 
metu amžiaus.

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS. 
RATES ON APPLICATION.

Edwardsville, Pa.— Norints 
czionais randasi daugeli Lietu 
viu, bet mažai darbuojasi ant 
lietuviszkos dirvos.

— Edwardas, sūnūs Jurgio 
Zigmanto kitados gyvenancziu 
Mahanoy City, inženge in Dic
kinson mokslaine Carlisle, Pa. 
mokintis ant advokato. Vėli
name del jauno studento kano 
geriausio pasisekimo ir kad pa 
siliktu kada gubernatorium.

Tukstancziu gyventoju apleidineja Vilnių o dalis kariumenes teipgi apleidže miestą nes geležkelis visu negali paymti 
ant kart. Ant paveikslo matome rusiszka artilerija kuri su armotoms bėga idant nesigautu in neprietelio rankas.

numerij juos 
visaip kibino o jie tylėjo ir ga 
na. Kai kada užszokdavo var 
^anlaisvamaniu ant keteros vi 
sai net nelaisvamaniams tas 
mat buvo per klaida. “Drau 
gas” ir dabar paszvenczia ne 
mažai laisvamaniams pipiru ir 
kasžin ar suerzint pasiseks.

Lancaster: — Pranas Baker 
gyvenantis Mount Joy, szove 
pats iu save du kartu susižėiz-

e r Roeijoje ir Lietuvoje >3.50. 
li,9K,rl1Y*HnniP 1 Angu.ia ir Skotlandlja 158. ii .25 luurupujc j Pruauoee 16 Marku.

ežiuose kad pripotke reikalin 
gam pareikalaus isz Cerkvių 
ir klosztoriu aukot ant szalies 
aukavo pinigus.

traukimas po sudus per poną 
Stankų pasiliautu, nes giaro 
neatnesza ne daktarui ne iždą 
vėjams, kurie gaiszina brangu 
laika ant niek. Kaip tasai teis 
mas užsibaigs, tai praneszim 
ateinaneziam numari.

Balsuokite už
J. E. KANTNER

Isz Cressona, Pa.

ANT COUNTY CONTROLLER
Republikonas

Bosija szauke po ginklu 35 metinius vyrus.
Petrograd. — Visi vyrai turinti 35 metus amžiaus buna 

szaukti po ginklu. Tokiu budu Bosiję suszauks 8,000,000 vy 
rus po ginklu.

Norints nevisi butu tinkami in kariumenia, bet butu isz 
rinkti tinkamiausi.

Bosija turėdama dabar užtektinai amunicijos gales 
siau atsispirti vokiecziui.

Prie Granu vokiecziai užklupo ant kaimu Eisuntu ir 
Dacziczkiu bet likos atspirtais po trumpam musziui, bet kai
mą Badžiunus paėmė.

Vokiecziai teipgi pameme kaimus Szvensianus ir Dauge- 
liszkius.

Pagal paskutinius daneszimus, tai Vilnius randasi dide
liam pavojuje. Vokiecziai jau randasi užmiestije ir kaip rodos 
lik sziai dienai Vilnius randasi vokiecziu rankosia.

Ketverge ketina atsibūti 
Pottsvilleje teismas iždaveju 
“Saules” su Dr. Stankų isz 
Filadelfijos. Jau laikas idant

Uodas inkando in veidą. Mirė.
Franklin, Pa: — Mrs. M. 

Huffman 30 metu amžiaus, 
mirė praeita petnyczia nuo už- 
trucinimo kraujo. Moterei uo
das inkando in veidą, kuri pa- 
krapszczius su nagais užtruci- 
no krauja. Pergyvenus kelias 
dienas, mirė.

Pravoslavu cerkvese kad nu 
vilktu visiems j u szventiems 
auksinius rubus, tai kontribu 
cijos visai nieko damoket,

“Cerkve ir klosztoris vadina 
mas Kievsko Peczerskaja La 
wra mieste Kieve ture vertes 
ant 3 milijardu dol. aukso. Szo- 
ne Maskvcs, Sergejewskaja 
Lawra turi aukso už 2 milijar
du rub. Salose juoduju mariu 
yra pravoslavių klosztoris Sa- 
lavejwskas kurio bokszto ko 
puta aukso bletomis dengta 
vertes 2 milijardu rub.

Maskolija turi Laksztingalu 
kliosztori t. y. ten visu magna 
tu dukteris prasižengia priesz 
dora yra sutupdytos ant leng
vos pakutos tai tas teip gi la
bai turtingas klosztoris. Isz vi
su katalikiszku kliosztoriu 
1863 m. Maskolijos valdžia 
skarbus sudėjo m pravosla 
viszkus kliosztorius.”

Szitoksai anais metais “Ple- 
perio” prirodymas, žiūrint bu
vo juokingas, dar matome kad 
gali but tikrai teip ir, caras 
kaipo pravoslavo Cerkves vy
riausia galva, matom laikrasz

2,571,750 rusu vokiecziu nelaisvėje?
* Geneva. — Nuo 1 Mojaus lig sziai dienai vokiecziu ne

laisvėje randasi 2,571,750 rusu, teip skelbe laikrasztis “La 
Suisse”. Toliaus tasai laikrasztis skelbe:

Bandaviszki skaitlei parodo buk priesz 1 Mojaus radosi 
austru ir vokiecziu nelaisvei suvirszum 1,950,000 rusu, priek 
tam neskaitomi yra sužeisti ir užmuszti gyventojai. Jenerolas 
Polivanovas, rusiszkas kares ministeris, apreiszke Durnai, buk 
nuo pradžios kares radosi ant kares frunto 5,060,000 masko- 
liszku bet sziadien toji milžiniszka armija sumažėjo ant 1,093, 
250 vyru.

“Pleperis” pirmas Ameriko 
je juoku laikrasztis anais me
tais rasze kaip maskolija leng- 
viause gali Japonijai atmoket 
kontribucija ir sake:

“Jeigu pergalėtu žmones ca 
rizma, sumažintu biurokratu

Maskolijos caras su gauja 
biurokratu varžos duru arti vi 
sai. Durna sziadien tai ne va
kar, tiesmokai drožia visiems 
in akis, kad biurokratai bepa- 
tai kunaudami, be vogdami sza 
lies skarbus invele visa Masko 
lija in prapulti ik duru, o kaip 
dar iszsikepurneti? Kur-gi pini 
gai pakėlimui visa naszta sun
kenybių kokia guli dar ant 
Maskolijos keteros ? juk sko
lint ir skolint nėra žertas, ga
lop ir gaut yra paskola neleng

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
Cor. Mahanoy and A Str., Mahanoy City, Pa.

London. — Vilnius laikosi kaip ant plaukelio. Vėliausi 
daneszimai isz tenais skelbe, buk vokiecziai bombarduoja mie 
eta be paliovos diena ir nakti. Oralaivei meta bombas isz oro 
o miestas pradėjo degti.

Isz miesto iszvežta visi randaviszki aktai, fabrikus suardė 
o svarbesnes maszinas iszveže teipgi. Tukstancziai žmonių jau 
apleido miestą o visi laikraszcziai paliovia iszeidinet. Maistas 
trigubai pabrango o cukraus mieste visai nesiranda,

Geležkelis prie Vilniaus da vis randasi Bušu rankosia 
nes tai yra vienatinis būdas prasitraukimo Bušu už Vilniaus.

Vokiecziu kavalerije trauke prie Szventsianu in Gluboko 
ju. Prie Oranu Bušai laikosi tvirtai, bet vokiecziai jau perejo 
ant kito kraszto upes Vilijos.

Tukstancziai amerikoniszku 
ukesu: Vokiecziu, Angliku, 
Francuzu, Italu, kurie iszvaže 
vo isz Ameriko kariaut už savo 
te^ynia, neteks savo tiesu jago 
kada sugrįžtu adgalios. Banda 
viszki sznipukai surinKo visas 
pravardes tokiu rezervistu ku 
rie apleido nesenei Philadel 
phia ir kitus miestus. Bandas 
Suv. St. nusprendė, idant pa 
daryti gala dvi pusiszku ukesu 
kares laike, teipgi nutarė būda 
kuris apsunkytu aplaikyma 
ukėsiszku popieru ateiteje. Ga 
Tutinai, svetimžemis kuris geis 
tu aplaikyti ukesiszkas popie 
ras ateiteje, kad pasiliks vien 
tik “Amerikonu” o nesivadys 
Vokiecziu Amerikonu, Austro 
Amerikonu, Lenku Ameriko 
nu ir t. t. nes tokis du kartinis 
užvardinimas bus ateitieje už 
draustas o ir jokiu czarteriu 
draugystes nuo kompanijos ne 
aplaikys sūdąs neiszdavines.— 
Jaigu gyveni Amerike, bukie 
Amerikonu.

Herrin, III.— Szis miestelis 
apgyventas daugiausia lietu-- 
viais, lietuviszku szeimynu ran 
dasi keli desetkai ir pavieniu 
jaunu vyru. Yra irtokiu vai
kinu kurie palinkepemaug 
prie gerymo. Darbai czionais 
slobniai' eina, kai kurie vaiki
nai kad ir mažai uždirba, vie
nok ant rudžio isztenka. Pas 
nekurias moterėles neužilgio 
atsilankys Baltruviene idant 
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SAULE-SUN
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

Wilmington, Del.— Howard 
Bruce 12 metu vaikas gavo už- 
trucinima kraujo, nuo opera
cijos padaryta per jio draugus. 
Vaikas norėjo paduoti del sa
vo draugo karabina, tuo tarpu 
netycziomis iszszove karabinas, 
kulka pataikindama jiam in 
koja. Jio du draugai norėdami 
iszimt kulka isz kojos, nutarė 
padaryti operacija. Vienas isz 
draugu nubegias namo, atne- 
sze britva, perpjovė paszauta 
koja, baisei sudraskydami žaiz 
da, isz ko pakilo gangrena ir

Garas dovanojo kaltes 100,000 politikiszkiems prasižengėliams.
Turinas. — Laikrasztis “Gazetta del Popolo” garsina, 

buk aplaike telegrama isz Petrogrado, kuris skelbe, buk caras 
dovanojo kaltes szimta tukstaneziui politikiszkiems prasižen
gėliams. — Ar szeip, ar teip neturės liuosybes tieje vargszai, 
nes bus paimti in kare ir turės žūti.

Duryea, Pa. — Darbai ejna 
czionais neblogai, dirba konia 
kožna diena. Parapinei reika
lai slenka pamaželi, nes musu 
kuningelis per senas ir mažai 
rūpinasi dvasiszkais veikalais, 
nes parapija kas kart daugiau 
inkliuva in skolas.

— Moterėlėms kanecz reika 
linga p. Baltruviene, nes pra
deda nekurios labai iždykaut. 
Viena net savo vyrui teip ap
taise, jog daktaras turėjo ne
mažai darbo pakol nebageli 
sutaisė.

. ANT PARDAVIMO

, Farma 17 akieriu su namu 
ir budinkais. Geras vanduo. 
150 vaisingu medžiu, vinagra- 
dai ir t. t. Keturios mylios 
nog Mahanojaus o mile isz 
Delano. Atsiszaukite pas Mrs. 
C. Warning. (*4£ oij)

Tamaqua, Pa.

Begisi, kad Tėvynės mylėto 
ju draugyste turės konku
rentus isz dvieju szonu. Tos or 
ganizacijos turėtojai senoveje 
isz kalno pramatė, kad geriau 
sias yra būdas einant keliu 
reik lankytis tarp erszkiecziu 
kad neindurtu. Iki sziol, kar 
tais su vargais dalinantis vis gi 
iszsilankste ir, niekur jai erske 
ežiai szonus nesužeidė, tai pasi 
seks ir dar.

“Lietuv. Darb. Literatūros 
Draugija” anot “Tėvynės” tu 
res ikvalei darbo su rasztais 
palytineziais partija.

“Klerikalu Spaudos Drau 
gija” teip pat turės ikvalei dar 
bo, su savo prieszais kuriu juk 
nemažai esama. Anuomi tarpu 
kas ten “Katalike” ar tai 
“Drauge” sake, kad Laisvama 
niu esą kasžin ar ik tukstan- 
cz:o. Tai turbut gerai neinžiu 
reta. Laisvamaniu yra nemažai, 
bet jie sziuomi tarpu nežinė 
delko ausis užmeta sau tunoja. 
Kunigas Kemeszis būdams 
‘‘Draugo redaktoriumi kiekvie 
name

Londonas.— Vokiecziu kariumene po 
vadovyste Field Marszalo von Hinden
burg, užėmė lietuviszka miestą Vilnių. 
Maskoliai ilgiaus negalėjo iszsilaikyti tu
rėjo pasiduoti vokiecziams, kurie paėmė 
daugybe amunicijos ir kareiviu su aficie- 
riais in nelaisve.

Gilberton, Pa. — Pirma va 
landa, petnyczios nakti atsibu
vo musztyne karezemoja Miko 
Andrusevicziaus, kurioja likos 
sužeistas mirtinai Vincas Bart 
nikas 28 metu senumo per ne 
tikėta iszszovima revolverio 
rankosia Thomas Boner (brolis 
burmistro).

Nuo kokio tai laiko Gilber- 
tono karezemosia, Lietuviai ve 
de paredka pagal savo iszmin- 
te: giedodami ir rėkaudami 
kaip australijos indi jonai. Ant 
praszymo malsziu gyventoju, 
durmistras Boner ta vakara nu 
ėjo apmalszyt rėksnius kareze
moja Miko Andrusevicziaus 
nes insvaiginti Lietuviai su 
riksmu “nepasiduokime vyrai” 
mėtėsi ant burmistro, kuris ma 
tydamas, jog jam bus blogai, 
paszauke savo broli Tamosziu 
in pagialba. Tasineje su Bart- 
nikų, revolveris rankoja Tarno 
sziaus iszszove ir pataikė in 
kakta Bartnikui kuri tuo nu
gabeno in Ashlando ligonbu- 
te. Kazokai paszaukti isz 
Pottsvilles aresztavojo Juozą 
Simanavicziu, Vinca Vilkiu, 
Williama Pritchard ir Mika 
Bartnika broli sužeisto. No
rint daktarai iszeme kulka isz 
sužeisto kaktos, nes randasi 
ant mirtino patalo.

Burmistras Boneris innesze 
skunda prieszais Andrusevi
cziaus karezema ir žada pana- 
sziai padaryti su kitoms kar- 
czemoms kuriosia daro viso
kius riksmus. Jau laikas idant 
lietuviszkuosia karezemuosia 
tasias orgijas paliautu nes sar 
mata daro visai tautai ir nuže
mina varda kitu biznierių.
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Augy tine kuningaikszczio 
Parasze H. Schobert, Verte B.

Čor. A and Mahanoy Str.
Mahanoy City, Pa

iszejo isz spaudos 
Milžiniszka Knyga

Netrotykite vilties! Jeigu plikas ar 
plaukai slenka; tukstanoziai jau likus 
iszgydytais. Gydymas DYKAI!

Adresuokite; Specialist, 106.
Sta. W., B’lyn, N. Y.

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

Ka daryti,
Reike priymti, 

Juk tai Dievo dovana, 
Reike džiaugtis ir gana

Arba da kas atsitiko, 
In viena apigaada mergyna 

atvyko, 
Bertaini alaus užfundino, 
Na ir vaikina prisisavino.

Ant užsaku tuo davė, 
Veseile padare, 

Nežinau ar veseile buvo, 
Ar viskas gal pražuvo!

Kur ten badai Oliajuje, 
Vienoja didelioja apigardoje, 
Teip bobos pasigėrusios siunta

Jog kaip kudykis spirgsta

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

lakstantis Naktį 
n irMena @

Dydumas Knygos, 6 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslap

Vyrucziai, jau laikai kitoki 
atejna, 

Jaigu už mergina užmokėti 
pareina, 

Po kelis desetkus doleriu,
O tai tik ant aprėdai u.

Jau jaigu jaunikis be dery- 
biu neduoda,

Tai jau didele geda, 
Sžia adyna pirkinėti paczia?

Tai negirdėta abeczia! 
Susipranta pats vyras, 
Jaigu yra paliticznas, 

Savo mylema apredys, 
Ka reikia suprovys.

Kad man to daugiau nebutu, 
Ne viena piningu nepraszytu, 
Ba kaip apie tai dažinosiu, 
Tai kaili gerai iszkocziosiu.

1 Piczeris” boles teip numėtė toli bolia, jog du grajotai 
net nusistebėjo žiūrint isz paszalies. Su'raskit, kur jie stovi?

— Pagal mano, gal labai 
klaidinga, nuomone, yra tinka 
miausiu, jog nuo paczios pra
džios iszmintingu pasielgimu

— Velintau sau, idant sos- 
tapileje rastųsi tokis, kuris ja
jia szczirei užsiimtu ir kagi nie 
kas apie kitus užmanymus ne- 
nužiurinetu. Neukirchas nie
kai, žinai ka pikti žmones kal
ba, nes ponas padekime...

Kuningaiksztis kalbėjo kas- 
kart skubiau, nežiūrėdamas su 
vis in savo adjutanta, ant galo 
nutilo sunkei atsidusdamas ir 
dunksuodamas.

Kuningaiksztiene puolė ant 
kanapkos ir ne su melagingai 
akyvumu žiurėjo in akis save!

— Isz kur tu žinai taje dai
nele?

— Nežinau, užėjo man ant 
misliu ir sauvalei iszsiverže 
isz lupu toliaus jos teip-gi ne 
moku.

Konstantinas nebutu tau, 
isztikro, pavėlinęs dainuoti pa 
nasziu dainelių, neatlankinetu 
tuju vietų kur tos daineles bu 
na dainuotos,—kalbėjo toliaus 
poni Marije asztrei.

tinta visokiais aliejęis gyduo- 
liszkais paszauke su rustybs:

— Isztikro tai negirdėtas da 
lykas mano pana Amanda! Vi 
sados tas Neukirchas pikta 
dvase kuningaikszczio ir ma 
no neprietelius!

Pana Amanda pakratė su 
galva ir tarė:

— Juso Augsztybe ne turi 
jokios neprieteliaus.

— Pasakyk geriau jokio prie 
teliaus—o pasakysi tada teisy
be—atsake su kartybe kunin
gaiksztiene.

Ne patemino to, jog pana 
Amanda stengėsi atsargei isz- 
tirti, buk rodos da ka turėjo 
ant misliu, ko be pasirengimo 
pasakyti ne galėjo arba nedry 
so. Priesz adina laiko mates 
su broliu ir naudojo po tam pa 
prastinai tu valandų kurias pra 
leisdavo vienu viena su kunin 
gaiksztiene ant to tiktai, idant 
jei praneszt ir apteikti viso 
kiom žiniom ir kalbom kurias 
jai brolis apsakinėdavo.

Kuningaiksztiene nutvėrė 
velei skepeta kvepencze kam
paru ir visokiom žolėm ir pa
mosavo buk su vedyla. Su szla

Mano pua-brolia Zidorius, ir pus
sesere Petrone Bartkai. abudu paei
na isz Kauno gub., Raaeinu pav., 
Nemakecu para., Upinoa kaimo 9 me 
tai kaip Amerike, 6 metai atgal gy
veno Chicago. Ill., dabar nežinau 
kur, Jie pata ar kas kitas, meldži0 
duot žine ant adreso: (‘9^ °l) 

F, Pelduns,
Germantown. N. Y.

Najorko nekuriuos bobeles, 
Papratia prie guzeles,

Asz ir ant baliuko vieno nu 
lapsėjau,

Geras dieniales ten turėjau;
Mužikantai reže be galo, 
O cze szirdeles, nesza su di 

nerkem alų.
O buvo puiki besieda, 

Tegul ja vilkai suėda.
Mat garnys dovana atnesze, 

Tai dikczei svecziu suprasze, 
Ir vyru, 

Ir mergų, 
Gere ir ulavojo, 

Kol nesusidadojo;
Tai bent baliukas, 

Nepadarys tokio bile kas!

Ferra prisiartino prie jos su 
akyvumu.

— Nes-gi milema Maryne, 
asz apie tai nieko nežinau. Ar 
tai kas tokio labai blogo ? Isz 
kur-gi asz galiu žinoti taje dai 
nele?
atsisėdo ant minksztos kreses.

Paieme galva ant rankos ir 
žiurėjo in savo maža kojuke 
ilsenczia ant mėlynos szilkines 
paduszkos.

— Turėjo jajia kur girdėti 
jau senei tam —tarė po valau 
dai—negaliu sau suvis primin
ti kada. Nes isz kur tu jajia

paszau- 
ke kuningaiksztiene staigei 
pradžiugus; isz to szaltinio—gi 
dasižinodama labai daug daly
ku visokiu.

— Asz nieko nežinau Jusu 
kuningaiksztiska augsztybe 
buvo tai netvirtas paskalas, ga 
Įima nevat pasakyti szeszelis 
paskalo— vartė pana Amanda 
ant visu pusiu neatrasdama 
sau geros rodos kaip iszsiriszt 
isz to ka isztare per savo nesu 
valdymą liežiuvio ir iszszaukt 
akyvuma pas kuningaiksztie

Daug žinau tokiu moterių, 
Ka vagia daigtus isz sztoru, 

Nuejna ka neva dereti, 
O žiuri kad ka nugriebti.

• O jau ka nuo farmeriu, 
Tai prisivagia invales obuoliu 

Vagia nuo buczeriu, 
Vagia nuo sztorninku, 
Ir tai vagia ceikius, 

Visokius niekus,
Ne viena vagiant suseka, 

Ir uždaro in lakupa, 
Bet gėdos ne turi, 

Kaip paleidže vela žiuri, 
Kad ka pavogti,

Be piningu nupirkti, 
Jaigu motyna vagis, 

Tai isz vaiku bus ne kas kits

~ tai nejunta;
Gere kaip su e j na,

Per ka ir kudykis isz svieto 
iszeina,

Tokios bobos kiaulių neatstoja
Ba kiaule norints savo vai

kus daboja;
Norint keletą turi, 

Bet visus gerai prižiūri.
O tu netikus boba, 
Girtuokle nelaba,

Gal netrukus gala gausi, 
Kaip girtuokliauti nepaliausi.

su kuningaiksztiszkc^BRszty- 
b 's yra matomu
ra jog stengėsi visus^JJRin- 
gus pertikrinti, jog nuolaios 
nepaliaujenczei rūpinasi, idant 
atstumti visokes kartybei ir ru 
pesczius nuo jusu kuningaiksz 
tiszkos Augsztybes; butu tai 
isz tikro norint vienas isz dau
gelio, ne butu visados paveiz 
da jog dorybes ir gerumas szir 
dies yra pripažinta ir guodo 
neje palaikineta.

— Teip, teip, žinau, jog 
brolis tavo yra doru žmogum 
ir vi'siszkai mums atsidavęs—

Tai rots Juozai puikia mote 
re gavau,

Broleli, kaip in meszla mlin 
dau, 

Pora menesiu vos praslinko,
Sztai garnys atslinko, 

Net lovoja sukliko.
O jagu metelis prabėgs, 
Tai su puse tuzineliu garnys

— Ant tos valandos stokuo 
ja man pamatu tame dalyke •— 
atsake Leonas.

— Kaip rodos buk to reike 
jo! Ji man labai patinka — ir 
kuningaiksztis suraukęs kakta 
gilei atsiduso. — Nes žinau, 
jog jai czionais daesdines....

Jau tas paprastinai, jog pa- 
vydisi ir nesikencze to ko pa
tiems stokuo j a ypatingai musu 
ponios duos jai pajausti savo 
neapikantas.

Užkirto arklius druczei ir 
da labiau rūstingai suraukė 
kakta; adjutantas nuolatos ty-

maiszius.
— Dievas yra liudintojum— 

paszauke Amanda,r prispausda 
ma savo kauluota ranka prie 
krutinės, o akis pakeldama 
augsztin.—Buvo priesz valan
da pas mane ir jio gera, jautri 
szirdis privertė prie to idant 
apteikt mane tūla žine, nes ne 
žinau. . . _

— Apasakykie man taie ma 
no mylema Amanda

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.

Mylėtojai gerų kningų, norinti 
išlavinti savo protų ir išsimokinti 
angliškų kalbų, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios 1 i e t u v i š k o s 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami komplefnt, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
tuvė adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogų dykai. Adre.:

M J DAMIJONAITIS
BU M M SL, OHIGAGO, ILL

ano brolis Juozas Vereiaokap, 
; Vilniaus gub , Traku, pav, 
jL’UTOs , Ktarsziu sodo. G i r - 
vena apie Scranton, Pa.

J?u atsiszaukt, jaigu kas kitas 
apie jin, malonėkit duot žine 
pįreso. (g^ o;)

Wm. Versooki,
Hudson Iron Co.
Fort Monthomery, N.Y.

Dvi mergynos in vaikyna in 
simylejo,

O su abiem pacziuotis negalėje 
Viena turėjo Įduoti 50 dol 

atstampos,
Tai yra, del mergynos kitos.
Kada vaikynas apie tai da 

žinojo,
Abidvi mileti atsižadėjo, 
Puikei padare vaikinas, 

Teip kaip kitados Salamonas

le esmu szirdingai dėkinga, pa 
sakyk jam jog kožna tolesnia 
žine isz jio szalies palaikysiu 
už pritarnavima ir geredejiste 
padaryta iszskirenczei del ma 
nes. Turėsime kariaut su tuom 
paežiu ginklu su kokiu kariau 
je prieszais mus. O! kur-gi ant 
pagalos galima atrast tikra pa 
kaju ir laime!

Kuningaiksztiene Sybilije 
atrėmė galva in paduszka ir 
nuilsus uždare akis. - Pana 
Amanda pamaželi pasikėlė nu 
leido f traukas užtiesama lan
gus ir ant pirsztu iszslinko isz 
pakajaus kuningaiksztienes.

Ant da didesnio nukankini 
mo Sybilijos, kaip rodos ant tu 
patycziu prisnigo gana gerai ir 
pasidarė puikus rogių kėlės o 
paskirta diena ant pasivažinėji 
mo jau isz pats ryto rode kad 
bus labai graži, ba szalczio su 
vis kone ir ne buvo, saule ūžte 
keje pilnoje szviesybeje ant 
czisto pagadno dangaus ne bu 
v6 matyt ne jokio debesėlio, o 
kada saules spindulei apszvie 
te balta žeme ir visus daigtus 
kurie blizgėjo kaip dajmantais 
iszkaiszyti, buvo ra ganau j en 
czei puiki diena, rodos kad tik 
tai paskirta jau nuo Dangaus 
ant to pasilinksminimo žmo
nių.

Kunigaiksztis Dagobertas, 
kuris kaipo meilus vyras, ture 
jo pirmiaus ant reikalavimo 
Sybilijos, atidet savo užmany 
ma ant kitos dienos, nes maty 
damas sziadien teip giedre die 
na o ta diena kuria buvo pir 
miause paskyręs ant tos zobo 
vos, ne galėjo iszpildyti savo 
prižadėjimo duoto Sybilijei ir 
eme rengt viską su didele ne 
kantribe Netrukus toje dienoje 
ant ulieziu miesto nesuskaititi 
skaitlei puikiu rogių marmėjo, 
skubindamosios ant dvaro pa 
lociaus kuningaik zezio Dago- 
berto kur susikuopint turėjo 
aut velinimu savo kuningaik
szczio.

Saldžiam užsimislinime dai
nele kokia tai mykė tyku m ly
giu balsu, judindama pagal 
takta melodijos savo gluodne 
galvele. Balsas skambėjo labai 
meilei kaip tykus cziulbejimas 
laksztingalos, o vienok poni 
Bogdanova apleido savo ka
muolį ant keliu ir pažiurėjo 
stebėjos ant savo sebraites.

“Voyez ce beau garcon, 
C’est l’amant d’ Amanda”...
Dainavo kuningaiksztiene, 

kada vienlaikei paklausė Mari

— Jaigu tiktai apie tai vie 
natinei eitu nesiskunetau suvis. 
Nes tai yra rekentis neteisin
gumas jaigu pafyžines teoletos 
bnlijantai, biski haut gont ir 
graži pavirszine, [naikina visas 
dorybes ir yra tas davadu, jog 
pamirszta apie savo darbus ir 
privalumus. Užtvirtineju, jog 
klube juokėsi isz naujo to 
karszczio kuningaikszczio, ir 
szandije isz manes, o asz teip 
džiaugiausi, kada atsikraeziau 
nuo panos Sommerfelt. Kae-gi 
galėtu to tikėtis ir prijaust jog 
toji nedora pone Bogdanova, 
parsigabens in czionais tokia 
savo sebraite! O tas nereikalin 
gas cziužinejimas, arba pasiva
žinėjimas, kuri intaise kunin
gaiksztis tiktai del jos! Nega
lėsiu perszkadyt tame, turėda
ma sziandien emigrena. Viskas 
atsibus, kaip jau yra apmislin 
ta, o pone Bogdanova gales ve 
lei szandinanczei nusiszypsoti.

— Dideles dorybes duszios 
Jusu kuningaiksztiszkos augsz 
tybes—tare pana Amanda—tu 
riu sutiktie su tuom, jog nie
kas ne sztant yr pažinti jiu di
deles vertes. Vienatinei galiu 
tuom raminti save, jog ant ga 
lo ateis valanda, kurioje vi
siem ap'jekusiem akys atsida
rys ir pažins tada viską.

— O teip!—paszaukekunin 
gaiksztiene.—Jaigu redintausi 
in paryžines toaletas, kad kvar 
buotau veidus ir plaukus, tuo
laik gal gi nes to suvis ne gei
džiu mylema Amanda! Mieriu 
mano gyvenimo ne yra tas kas 
rėmėsi ant paredalu puikiu ir 
paleistuvystes, o tokios szlebes 
neszioti kaip neszioje kunin
gaiksztiene Arbanova, isz po 
kurios kone lig pusei matyti 
nuoga krutinę, nepavelins 
man mano prasta ne mano tie
sos.

PAMĖGINKIT SKAITYT 
Savaitinį Laikraštį

“LIETUVA”
Didelis 8 puslapių laikraštis su 
paveikslais, einąs 24-tus metus. 
“LIETUVA” yra politikos, lite
ratūros ir mokslo laikraštis, pa
duodantis daugiausiai žingeidžių 
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir 
viso pasaulio. Laikraščio kaina

Už visą metą tik $2.00
Už pusę metų tik $1.00

Vieną numerį gausite uždyką, 
jei pareikalausit, adresuodami:

“LIETUVA”
3252 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

anūke Ona Glaviackiene 
ir jos vyras Jonas, apie 10 metu at
gal gyveno Shenandoah, Pa. po No. 
534 W. Coal St. Jaigu kas žino apie 
juos praszau duot žine, ar jie patys 
tegul atsiszaukia ant adreso, (g^ o^) 

P. Zigmantą, Fr
108 Greenpoint Ave., 

Blissville, L. I. N. Y.

— Buvo tai isztikro negir
dėtai !

Pana Amanda net sudrėbėjo 
ant priminimo tos szlebes, o 
sudėjus savo ilgas sudžiuvusias 
rankas tarė:

— Svietas yra labai page 
des jusu Augsztybe.

— O mes jio neatmainysiva 
—tarė kuningaiksztiene atsi- 
dusbama.

— Nes galema būtie pui
kiausia paveizda del tu, kurie 
nori būtie doreis.

— Ve nes kas sziandien lai
ko dideleje verteje tokius geis 
mus?!—skambėjo smutnas at
sakymas kuninkaiksztienes.

— Jaigu su cielu nusižemini 
mu drystau primyti, jog brolis 
mano yra ir dusze ir kunu ata- 
daves save, jusu kuningaiksz- 
tiszkai augsztybei, ir jog su 
tikra guodone ir teisingyste 
iszpildo viską ta, kas akyse j u

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA 
—ARABISZKOS ISTORIJOS-kaktos augsztos ir apvalainos, 

baltas jos veidas iszredantis 
rūstingai iszbales, iszrode da 
mažiau naudingai negu papras 
tinai. Mate tai pana Amanda, 
nes ne isztare tame dalyke ne 
žodžio.

— Tas, kuris vienatinei gei 
dže ir energieznai atsispirineje 
priesz pikta, turi mokėti but 
iszmanum — isztare po valan
dai Amanda su didele iszkel
me.

In trumpa laika; vienos sanvaites, isz- 
siuntem daugybe szitu knygų in visas szalis 
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki 
knyga prisiuntė mumis padekavones.

žinai ž

— O, asz, tai suvis kas kito 
— atsake Marije užsirukinda- 
ma paperosa. — Asz mėgstu 
viską pažinti apie puses kožno 
dalyko kanoprigulencziause ir 
del to būdama vienkart Pari- 
žiu j e su savo vyru, atlankiau 
taje dali miesto, kur vieszpa- 
tauje vargas ir nusidėjimai. 
Tuolaik buvo toji dainele la
bai madoje ir girdėjau jajia vi 
sose treczios ir paskutines ejlos 
restauracijose ir kavinieziose. 
Vienkart nevat dainavo jajia 
kūdikis, maža mergiuke ir to
kia tai karezia iszvere manije 
intekme, jog tos dainos nuo to 
laiko nukenst, girdėdama, ne
galiu.

Dideles mainaucziosios akys 
Ferros žiurėjo su mirtiniu nu
sistebėjimu ant geltono veido 
sebraites. Staigai stojosi viskas 
prigulenczei ir kanoaiszkiau- 
sei priesz akis. Paregėjo 
lese tamsu, siaura kiemeli, ap- 
rukuse grinezele, kurioje gyve 
no su savo priimtais tėvais; 
paregėjo save kada buvo Kudi 
kiu, parėdyta in trumpas gelto 
nu raikszteliu apvadžiotas szle 
bukes, kuri jai labai patiko! 
Pamate save beganezia pirmiau 
šia pas szluba kaiminka Dėsi- 
re’a o po tam per kėlės uli- 
czes in maža “Cafe chantant”, 
kur vyrai ir moteres gere ruko 
cigarus; garsei kalbėjo ir me 
te del jos pomaranezius ir cu- 
kerkas, kada smagei szokda- 

dainavo. Žinojo teip-gi 
prigulencziai ir labai gerai ko 
kia tai buvo tame laike daine
le, kuria dainavo buvo tai:

“Voyez ce beau garcon, 
C’est l’amantd’Amande”.
Tuolaik puikavo isz to dai 

navimo; o dabar pats primini
mas periminejo jiaja szaltu 
szurpuliu. Per cielus ilgus me 
tus ne mislino apie taje daine 
le, dabar staigai ne tikėtinai 
užeja jai ant misliu ir iszszauke 
atsiminima praėites kaip jos 
teip ir Marijos Bogdanovos. 
Gal nevat jiji pati buvo toji 
mergiuke, kuri dainavo ponei 
Marijei ta dainele Parižiuje.

Nes Dievui dėkui, tie laikai 
praėjo nesugrižsztancziai ir pra 
ejtis buvo palaidota, užkasta ir 
pamirszta! Sėdėjo czionais jau 
na, graži, patoga turtinga nors 
neprigulminga garbinta ir pa 
guodota - kuningaiksztis sten
gėsi aplaikyli del saves jos pri 
lankuma ir niekas ne prijautė 
to suvis kuom buvo jiji kūdi
kystėje savo.

— Jau niekados ne dainuo
siu to!—szauke su karszcziu.

XII.
Kuningaiksztiene Sybilije tu 

rejo drūta migrena. Tarnai tu 
re jo ant pirsztu vaikszczioti po 
ilgus divonais iszklotus karito 
rius, langai buvo užklesti opi 
locinis gydintojas užrasze gy
duoles. 'Gaspadine namo grafie 
ni Lendheimeni ilsėjosi savo 
pakajuose ir tiktai pana Aman 
daNobbe isztikimiause ir myle 
miausia poni dvare kunin- 
gaiksztistes D. radosi pakajuje 
prie ligotos kuningaiksztienes.

Kuningaiksztis Dagobertas 
inpuole in nelinksmumą, o ne- 
vet rūstybe dagirdes apie apser 
girna savo paczios, vienok nesi 
rūpino labai apie tai ba nevat 
gana szaltai ir mažai - paisan 
czei iszsitare tame in savo prie 
telu Neukircha, su kuriuom po 
tam iszvažiavo ant paprastino 
spacieriaus.

Pana Amanda Nobbe stove 
dama pasislėpus už nuleistu fi 
ranku žiurėjo ant iszvažiuo- 
jianeziu - ir tuojaus pranesze 
apie tai Jos augsztybei kunin. 
Sibelijei.

Kuningaiksztiene skubei pa 
sikele nuo kanapkos ant kurios 
lig sziol gulėjo ir nuslinkdama 
balta skepeta nuo kaktos sulais

būtie priežaste piktu apkalbeji 
mu ir pinklu.

Motere, jaigu tik nori patai- 
kis geriause iszmest ginklus sa 
vo neprieteliams isz ranku ir 
gyventi po savo locna apgloba.

— Gerai, nekalbėkime jau 
apie tai.

Kuningaiksztis buvo mato
mai labai insirustines.

— Nesuprantu, isztikro jog 
ponas, teip-gi kaipo ir asz ne- 
pripažinsti to, jog motere ne 
kuriuose dalykuose yra suvis 
be jokio ginklo, nes passonsla 
dessus;

Kuningaiksztis buvo inpy- 
kės; Leonas teipo-gi nebuvo 
linksmas sziandien su jauslom 
kartybes mislino sau: “Saugoti 
gero vardo moteres, ant kurio 
pats kuningaiksztis atkreipė 
fflnvo a.Lia ii' turi jio Szlovini- 
mus priimineje, kas do neisz- 
manus ir nereikalingas pralei
dimas ant tuszczio laiko”, — 
po tam pamirszdamas ka pir
miaus kalbėjo in kuningaiksz- 
ti, mislino toliaus: — “Kožna- 
me karte vienok atkreipinesiu 
savo teminimus ant jos ir sau
gosiu jajia nuo visokio nemie
lo padėjimo, ant kiek bus ma
no galybėje!”

Po iszvažiavimui kuningaiksz 
ežio poni Marije Bogdanova 
ėmėsi velei už savo darbo vy
niojimo ant kamuolio szilku? 
Ferra-gi stovėjo prie lango ir 
žiurėjo ant ulieziu. Jautėsi la
bai užganadinta isz savo teip 
mielo pasivedimo svetimuose 
tautose jog yra teip guodota 
ir mylėta per augsztas ypatas, 
džiaugėsi ypatingai regėjimu 
puolanczio sniego ir baltu me
džiu, o labiause linksmino ja
jia pasivėžinimas kuris turėjo 
atsibūti, o ka labai mėgo. Žo
džiu tarent buvo linksma ir lai 
minga jautėsi visiszkai. Gali 
but ir tas jog prie to dasidejo 
ir patogas Jutantas, kurio pa
veikslą nuolatos mate priesz sa 
vo duszios akis nes nemislino

— Juk žinai jog moku tile- 
ti ir kožname karte moku viesz 
pataut ant saves, jog niekados 
neiszduosiu. Ar tas kiszasi ku 
ningaikszczio ?

— Ne czion eina-na, nes del 
ko gi ne turetau pasakyti—ei
na apie kuningaiksztiene Ar
banova.

Czionais prisiuneziu jumis 
$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

— Kaip Jusu kuningaiksz 
tiszkai auszgsztybe
eina ponai .pQ._kožnaUzpboyaį 
da in klubą— ten-gi dašSno? 
jo Ernestas vakar nuo teplo- 
riaus, Laubino apie negirdėta 
panaszuma, kaningaiksztienes 
Arbanovos ir viena, kas ma- 
žiausei, antros kliasos motere 
Paryžiuje. Buk Laubinas su
vis ne galėjo apsimalszinti.

- Tas ne yra galimu myle- 
Amanda!
- Ernestas buvo teipos-gi 

tos nuomones, jog da tas nieko 
davest negali, o nevat draudė 
idant apie tai daugiau ne kal
bėtu. Galėtu tas iszszaukt ko
kias abejones o paskalai ir pik 
tos kalbos susitvėrė labai leng 
vai. Butu gi be abejones isz 
tos priežastes dideli nesmagu
mai, ba pone Bogdanova per
statė jiaja dvare ir paėmė ant 
saves visoki atsakyma už jiaja, 
o jio augsztybe kuningaiksztis 
Dagobertas iszskyre jiaja isz 
glitu visu poniu kaipo labiause 
guodotina motere.

— Hm!—niuktelėjo užsimis 
linus kuningaiksztiene ir žiūre 
jo placzei atadarytom akimis 
ant stebuklingai gražaus abro 
zo nukryžiavoto Iszganytojaus 
Kristuso labai brangiuose rė
muose kabanezio ant sienos 
ties jos staleliu.

— Dedasi visokie dalykai 
ant svieto ir atsitikimai. Sve- 
timžemei—Rusijonai! Supran 
ti mane gal pana Amanda.

— Ar Jusu augsztybe turi 
koki nužiurejima?.— paklausė 
Amanda su pavidalu nusidy- 
vinimo.

Tas yra žinomu, nes galima 
butu pamėginti, ne atkreipent 
niekeno teminimo tokiu spasa- 
bu dasižinot kiek nors geriau 
apie jospaeite; ne ginu, jogma 
no dvare nenorėtu turėt to 
kios paeites žmones jaigu 
butu tai toji pati kuria mate 
Laubinas priesz kelis metus 
Parižiuje o nevat yra tas mano 
privalumu idant padėt gala 
tam, tuom labiaus, kad kunin
gaiksztis turi silpnas szales bu 
do ir greitai užsidega nor neži
no ant ko. Ant pagalos kunin
gaiksztiene Arbaneva yra la
bai kytra, kas teip gi duoda 
daug prie mislinimo, nesJĮjtiS' 
rodą. Tavo broliui už ta roįik
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Anglijos ir Francijos finansines komisijos atstovai, kurie atkeliavo Amerikon pas szios szalies bankininkus pasiskolinti pinigu tolimesniam karo ve
dimui. Bankininkai tos komisijos vardu sutiko Anglijai ir Francijai paskolinti $500,000,006, bet komisija reikalauja mažiausia $1,000,000,000. Komisija 
sako, duokite pinigu tiek, kiek tik iszsigalite,- už tai bus gausiai atlyginta. Ant vaizdo matome vidurije Amerikos finansista Morgana, gi visi kiti keturi — 
tai Anglijos ir Francijos komisijos nariai.

Vargdienis ir |
Piningai. I

Viens Vargdienis zupes digios prisisrebes, 
Savo kietus kaulus ant suolo padrebės, 
Isz gilumo szirdies, atsiduso skaudžiai, 
Nuo vargu sunkumu apsiverke graudžiai. 
Valanda paverkęs pradėjo kalbėti, 
Buk ant žemes žmones negerai sudėti, 
Mat vienas tur dvara, kits piningu maisza, 
O skriaudžia vargdieni, ir akla ir raisza. 
Ka lupa ka skriaudžia, bet ir tokiu randas, 
Kurie del kapeikos net sau pirsztus bandas,- - 
Ir sau pasivydi, ir kitam neduoda, 
Tik piningus krauje, tartum, iu aruoda.
Kol gyvas juos laiko, tenai jie rūdiję, 
O del ju vargdienėms net aszaros liję; 
Turbut Dievas nemoka kam turtus suteikti, 
Kad jie teip ingije nežino ka veikti.
Kad turtus turecziau, naudoti mokecziau, 
Kaip malkas in krūva niekada nedecziau, 
Suszelpcziau vargdieni, kuris nelaimingas, 
Su turtais ir kitiems asz bueziau naudingas. 
Sau nepavydeeziau, in krūva nekraueziau, 
Vis ant gero verszcziau, kur tiktai ka gaueziau, 
Tai tares vargdienis miegoti užsnūdo, 
Bet tuojaus nuo balso szaukenezio pabudo. 
Tartum iszsigando, tuo akis atvėrė, 
Pamatęs ant stalo, masznele nutvėrė, 
Kurioje piningas buvo sidabrinis, 
Nežinomas balsas sake kaip griaustinis.
Imk dabar piningu, kiek tiktai norėsi, 
Kaip viena iszimsi, imt kita galėsi, 
Bet kada ėmimu savo rasi gala, 
Nuneszes masznele imesi in bala.
Bet jaigu ka pirkdams masznele turėsi, . 
Liks pinigai szukems pats, varga kentėsi, 
Vargdienis masznele, .paėmė in ranka, 
Prikrovė ant stalo kiek tik iszsitenka.
Tarė: jau bus gana, nesziu mest in bala. 
Bet rodos da mažai nors apkrovė stala, 
Isz masznos piningai pel imami tampa, 
O kurios vargdienis prad’kraut in kampa. 
Kada teip prikrovė jog nuo viršzaus griuvo 
Kraunami ant stalo da piningai buvo, 
Jeu buvo mislijes masznele numesti, 
Jau norėjo valgyt ka nors susirasti 
Bet kad goduliste ant jo vale gavo, 
Užmirezo kad kuna tur ir dvasia savo, 
Tik piningus eme, nors jau daug turėjo, 
Net kelios beeinant jam dienos praėjo.
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Atėjės kaimynas, rado didi dyva, 
Pilna stub a szukiu o žmogų negyva, 
Isz syk nežinojo, kas-gi tai czion stojos, 
Del ko to žmogelio, teip iszkeltos kojos. 
Bet po ilgam laikui tik dasiprotejo, 
Jog piningu darbas, — kuriu jis norėjo, 
Kur piningu jauti, kur gi jios surinkti, 
Be piningu rodos jau jiem reik pradingti. 
Isz kur juos paimti, klausymą neiszriszo, 
Kad paimti gavo, gyvaeti prakiszo, 
Su juo pasibaigė szio svieto sunkybes, 
Nėr vargo nelaimes, už slenkszczio gyvybes.

Serga, nes kas jai?

Daktaras:— Kas del mišių- 
kės yra ?

Jauna motere:—Ach, dak
tare, labai bodžiuosi, sergu 
ant ligos nervu.

Daktaias:— Keike persi- 
traukti kuom, o gal butu gerai 
nusiduoti ant kokio balaus. Ar 
ne butu gerai?

Motere:— Kas isz to, kad 
mano vyras vilksis su manim.

(Skaitant Dranga,” No 
randame strapsni raszyta 
Italijos kunigo Prapuolenio. 
Kunigas apraszo apie lenkus 
arba lietuvius sulenkėjusius 
kurie savo paszelimu daug daro 
skriaudų lietuviams. Bara jisai 
ir pašaulinia neteisinga dvasisz 
kija. Kad straipsnis rimtas 
aiszkus, visa talpiname czion 
“Saulėj”.

Tik drąsiai tik uoliai —
Vyrai in nauja darbai!

Pasislėpus man sodžiuj nuo 
Rymo vasaros karszcziu szit va 
kar viename isz didžiųjų Itali
jos laikr. “Corriere della Se
ra” (Milano, 4 Aug., 1915 m.) 
prisiėjo man netycziomis isz- 
skaityti žinia kuri labai ir la
bai mane nudžiugino.

Sulig minėtojo laikraszczio, 
kuriam negalima netikėti: isz 
atžvilgio in jo rimtumą po viso 
kiu prakalbu susirinkusioje nu 
nai Petrograde, Rusijos Durno 
je, galutinai, vardan lenku ats 
tovu, prabilo ju vadas Garuse- 
viczius.

Pažymėjęs, kad visos nelai
mes ir vargai, kuriuos prisiei 
na kęsti numai Lenkijai isz 
priežasties dabartines didžio
sios kares, neistengs iszdildyti 
lenkuose karszcziausio noro 
pergalėti amžinuosius slavu 
prieszus, t. y. vokieczius. P-as 
Garuseviczius, pridūrė, jog len 
ku liaudis tikisi ir geidžia ga
lutino laimėjimo, kadangi jisai 
žada lenkams szviesesne ateiti. 
Busimojo laimėjimo geriausiu 
ženklu esanti vienybe, kuri nu 
nai sutraukė brolybe in rusus 
ir lenkus, kartu liejanczius sa
vo krauja už bendrąjį reikalą. 
Teip maž daug kalbėjo lenku 
atstovas. Jo kalba, galima tike 
ti, yra paskutinis mazgas ilgu 
senovės nesutikimu tarp Rusi
jos ir Lenku. Acziu Dievui, 
lenkai visgi galutinai suprato, 
kad ne vokiecziai ir ne Austri
ja yra ju®sėbrais.

P-no Garusevicziaus kalba 
vieszai atitaiso amžių Lenkijos 
klaidas: klydo lenkai 4 me
tu seimo ir Katarinos Antro
sios laikais, susibicziuliave su 
prūsais priesz Rusija, klydo 
jie—griebėsi skvernu Napoleo 
no pirmojo, užpuolusio Rusija, 
suklydo ir savo brolybėje su 
Austrija, kuri 1848 metais pa- 
vaiszino juos “lenku ponijos” 
skerdinemis Galicijoje. Galuti
nai, didžiausia jie gal suklydo 
pastaraisias laikais, su kunu ir 
duszia atsidavė lenku ende- 
kams. Juk kone visa pusamži, 
galingoji lenku partija “Naro- 
dova Demokracija” vieszpatau 
jant Galicijoje, Lenkijoje ir 
Lietuvoje, per sava ja neapikan 
ta kaimynu-kitataucziu, inkire 
ja visiems ir žemino tersze len
ku varda akyse rusu, lietuviu
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ir paezios Lenkijos kaimiecziu mies lietuviai turime tik pasi- 
demokrata.

Szlekta, buk ta “tautos” par 
tijr, pasisavinus sau varda de
mokratu” toli gražu laikėsi ^t 
stui nuo lenku liaudės. Szitaip 
pragarsėjusiai partijai anaiptol 
nerūpėjo Lenkijos prastu žmo- 
neliu gerove ar likimas, jinai 
vare vien savo partijos reika
lus ir kad geriau saviji tikslą 
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liaudies prieteliu, kun. Stbja- 
lovski, kuriam net trejetos 
Galicijos vyskupu buvojuž- 
drausta miszios laikyti. Tik 
Galicijos “narodowcu” nelai
mėn, tarsi jiems ant kerszįoy 
tuomet butą Leono XIII ir 
Rampolos laiku. Atvykusia 
Ryman kun. Stajolovskis lai
mėjo byla ir Leonas XIII su 
gražino jam teises, pasmerkęs 
Galicijos vyskupu pasielgimą. 
Toliau, acziu tai vos pavirszum 
demokratiszkai partijai, kuri 
kad neatsiduoti “klapu” drove 
josi be pirsztinaicziu artintis 
prie kaimieczio, acziu szitai ste 
betinai narodoveu meilei Gali
cijos kaimiecziai pasiliko tam
sus, bemoksliai, bėdini. Uže tė 
nai ir džiaugėsi liaosybemis,

ie

visko vien tik Galicijos ponai 
ir ju bicziuoliai, tenaitine aug 
sztesneji dvasiszkija. Viskas 
vienok mainosi pasaulyje ir da 
bartinei karei iszkilus, toji, 
buk tai demokratiszkoji len
ku “endeku’, partija, pradėjo 
eiti žemyn. Josios sparnus pir
miausia pakirpo Rusijos lenku 
isztikimybes telegramai duotie 
ji ir Rusijos valdonui ir vy
riausiam Rusijos kariuome
nes vadui, o galutinai “ende
ku” niekszuma gerai iszrode ir 
patys lenku laikraszcziai ir bu 
vusio ju kitados vado p. 
Dmovskio pasielgimas, o dabar 
tine vieszoji p. Garusevicziaus 
byla, vieszai apskelbusi Rusi
jos Durnoje “lenku ir rusu 
brolybe”, galima sakyti nukir 
to galva tam slibinui, kursai 
tiek ir tokiu bledžiu pridirbo, 
musu tautės veikėjams ir mu
su Lietuvai tėvynei, per pęk- 
liszkas bažnyczioje riauszes, 
ypatingai lenku laikytoje Vil
niaus vyskupijoje.

Visos buvusios bažnytines 
riauszes Lietuvoje, nuo Suval-

Seinų vyskupo Vierzbovskio 
laikais, iki paskutiniu lenkisz
kuju szunybiu szv. Jokūbo 
bažnyczioje Vilniuje, ne kas 
kitas, tik lenku “Narodovos 
Demokracijos” pasekėju dar
bai. Nūnai gi ezitosios parti
jos idealams vieszai sugriuvus,

džiaugti, nesą atgijime mes nu 
stojome didžiausio savo prie 
szo, juo labiau, kad nebesant 
galinau iki sziol Lietuvoje len 
ku endeku, mes galima saky
te, esame iszvakarese gryžimo 
prie savo liaudies — musu su
lenkėjusiu dvarponiu, o labiau 
šia musu lenkiszkuju, sulenkė
jusiųjų ir lenkuojancziu dva- 
siszkiu, kurie atsidavė “ende- 
kams” mane, kad teriojant lie 
tuvius per bažnyczias “Se bo- 
num opus praestare Deo” 
(Joann XIV ar XVI) (?). Gal 
nūnai atsidarius j u akims ir 
lenku -daromosios lietuviams 
szunybes, ypatingai Vilniaus 
vyskupijoje, savaimi mažės!

Palytėjęs lenku dvasiszkija 
Lietuvoje, savaimi negaliu už
tylėti, apie lenkas ir sulenkė
jusius Lietuvos pasaulinius 
lenkystes apasztalus, didžiau
siu musu veikėju prieszus szmei 
žikus.

Užmetus aki in pastaruosius 
25—30 musu tautiszkojo atgi
jimo metus, pažvelgus in Pe- 
trapile, Vilnių, Kauna, Suval
kus, Galicija, Poznaniu, užsie-

nius ir Amerika — mes sutin
kame ir legijona lenku szmei- 
žiku ir visa armija lenkiszku 
laikraszcziu, brosziuru bei kny 
gu, kuriu vienintelis inrankis 
buvo melas, vienintelis tikslas 
— szmeižimas lietuviu kaip 
imanant visame ir visur. La- 
biu-labiausia lenku numyle 
tasis inrankis priesz Lietuvos 
darbininkus —• buvo nuolati
niai vieszi prikaisziojimai, kad 
Lietuvos atgijimo darbininkai, 
tai vien rusofilai, rusu valdžios 
parsidavikai ir sznipai, rusu 
agentai, pataikūnai ir tt.

Ka gi nūnai, po p. Garusevi 
cziaus bylai, pasakys musu po 
nai lenkai, kuriu kiekviena, 
drąsiai gali užklausti lietuvis 
“Ožy byles pan w Berdyczo- 
wie?”

Kaip iszrodo nūnai musu 
szmeižikai, tie visokie Babians 
kai, Korvin-Milevskiai, Blaš
kai, Baranovskiai, Bartoszevi- 
cziai, ar kad ir kunigai Klopo 
tovskiai, Szilkevicziai, Trzecia 
kai, Ciraskiai ir kitu, kitu dau 
gybe be galo — be kraszto ?!!

Ar teturint sąžine, nepride
retu jiems nūnai atszaukti sa
vo szmeižimus, priesz D ra Ba 
sanavieziu, pp. Silvestravicziu, 
Malinovski, Petra Vileiszi ir 
kitus, taip gi priesz kunigus 
Ambraziejų, Burba, Dam- 
brauska, Olszauska, Maculevi- 
cziu ir mane ir gi galutinai 
priesz Jo Eks. Žemaicziu vys
kupą Karevicziu?!

Jug surinktieji in krūva vi 
šokių Obstu, Brenszteinu ar 
Lioretu “pamfletai” ateityje 
darys amžina geda lenku tau 
tai!!

Tiesa, kad isz vakarykszcziu 
vokiecziu, tai yra lenku, su vo 
kiszkomis pavardėmis nieko 
mes gero tikėtis negalime, nes 
tai amžiaus musu prieszu, kry
žeiviu, palukai, atsibaseziusiu- 
ju Lietuvon ponauti, bet, man 
regis, kad ir isz sulenkėjusiu 
baltgudžiu ar lietuviu, visokiu 
Hlasku, Babiansku ar Korvin- 
Milevskiu, mes panasziai nie
ko gero tikėtis negalime nesą 
tai “mamutai — oportunistai”, 
kurie, acziu lenkybei vieszpa- 
tavo Lietuvoje ant musu nelai 
mingu kaimiecziu sprando — 
isz tokiu vyru ar gi galima ti
kėtis drąsos, kad jie prisipa
žintu esą suklydę.

O gal aszen ir klystu, gal 
jie, maž jie ir vieszai atszauktu 
savo klaidas ir savo padaryta 
lietuviu veikėjams skriauda.... 
tik pasiremdamas rusu prie
žodžiu. Ne suli žuravlia na 
niebie, a dai siniczku v ruki”, 
asz patareziau lietuviams, ne
laukiant gero lenkiszkojo ūpo, 
patiems tvertis darbo už savo 
teises, už skriauda.

Dalykas, va, kame. Dar jau 
nu tebesant, prisiėjo man 1880 
-1890 metais turėti rankose 
lenku Galicije iszduota lenkisz 
ka knyga, kiek atmenu,’“Czar 
na Ksiega czyli gospodarstwo 
Moskali na Litwie i w Polsce” 
(Juodoji Knyga t. y. Maskolių 
szeimininkavimas Lietuvoje 
ir Lenkijoje), kame buvo su
rinkta daugybe faktu priesz 
rusus. Minėtieji metai buvo lai 
kais didžiausio inirszimo lenku 
priesz rusus.

Taigi, pasinauduojant savo 
500 metu lenkiszkaisiais mo
kytojais, kuo taip mėgsta di
džiuotis lenkai ar neprideretu 
nūnai musu lietuviams surink
ti Fisas lenku padarytąsias 
mums szunybes, nuo “Ausz- 
rai” pasirodžius (1883 m.) iki 
paskutiniu riausziu szv. Jokū
bo bažnyczioje Vilniuje —- pri 
dedant gale lenku pasielgimą, 
telegramas ir atsiszaukimus, 
kas link dabartines Rusijos isz 
tikimybes.

Taip surinktieji faktai, pa
tys savaimi pliektu musu len- 
kuczius, butu tai savotiszkoji 
“Juodoji Knyga”, nurodanti 
ateinanczioms lietuviu kartoms 
lenku brolybe ir sunkuji ersz- 
kecziu kelia pirmųjų darbiniu 
ku Lietuvos atgimimo dirvo 
nuošė ir galutinai sergėtu busi 
masias kartas nuo sziokiu ar 
tokiu “uniju” su lenkais.

Kun. K. Prapuolenis.
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JUOKAI
Ant paczto.

Pacztorius: — Pas ka taje 
gromata leidi ?

Žmogus: — Nugi pas Agota 
Pumpure!

— Kur buna?
— Nugi šiužije.

— Tai ve, klausimas! Kad 
asz žinocze tai pats nuneszcze.

Gaila lango.
Ickuviene: — Ickau! kelkis, 

ba prie lango triūse vagis!
Tekus:— Tilek, Sore! pa

lauk, kaip jis atidaris langa, 
tai asz jiam nusausi.

Šori:— Tai kam,jiam dabar 
ne szauji ?

Ickus:- Tu kvaila! o kam 
man stiklą sumust ir skadu 
sau padaryti?. . . .

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikių 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip-ir Lietuvoje.

Rusų, cenzūra “DRAUGĄ” Į Lietuvą Inleldžla 
“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.60

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, UI.

Telephone Drover 6114

Capitol,Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

M
OKAME Antra Procentą ant sudėtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie 
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant 
ar mažas .ar didelis.

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid. 
W. KOHLER, Kasierius

Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

- - - - - - - - - - - - - - - _- - - - - - $ 
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
C nr ,1 —LAIVAKORCZIU SKYRUS— 

12tk and Carson St, - S. S. Pittsburg, Pa.

Tai yra vienatine ir senei žinoma Lietuviszka Banka 
su kapitalu $75,000.00 kuri randasi po priežiūra Vai. 
Pennsylvanios, talpinasi locnose namuose kuriu verte 
sznesa apie $150,000.00.
Priima Pinigus ant paezedumo ir moka 4 procentą, 
Siunczia Pinigus in vitas dalis svieto greieziause ir 
pigiause. Parduoda laivakortes ant visu Laivu. 
Užlaiko Notarijialna ir vedimo provu kancelaaija po 
vadovyste K. Varaszaus. Dovernastis ir visokius 
Dokumentus sutinkaneziųsu tiesomis Russjos.

$

i PHONE DROVER 7800 f

: Dr.A.J.Tananevicze
Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

Ofisas ir Gyvenimo vieta

3249 So. Morgan St, Chicago, III

U

$5.00.
3.00.
1.75.
1.25.
7.00.

Valanfioa

8 lig 10 ryto, 1 lig 8 po ple* 
Ir 7 lig 9 T>k»re.

LIETUVIU DIENRAŠTIS

t y

r Visuomenės, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis.
SKAITYKITE IR PLATINKITE

Amerikos Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”

IS paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokius atsitikimus pasauly
je. Visuomet pilnas indomių straipsnių.
Dienraštis KATALIKAS” eina tautiškai—krikščioniškoje dvasioje.

Dienraščiui “KATALIKUI” rupi lietuvių reikalai, darbininkų, moterių, 
jaunimo gyvenimas, lietuvių pramonė ir kultūrinis kilimas aplamai.

Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžia

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
JONAS M. TANANEVIČIUS Bendroves Prezidentas
S. P. TANANEVIČIUS, Bendrovės Vedėjas

DIENRAŠČIO KAINA: 
Metams ..............

Pusei metų .... 
Trims menesiams

- Dviem mėnesiam
Europoje metams

Praneškite savo adresų, o gausite pasižiūrėjimui vienų numerį veltui.

Taippat užlaikoma Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė
REIKALAUKITE KATALOGO.

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY



Žinios Vietines

Balsuokite už

Kokiu budu 
tai pats neat

233-235 West Centre Street - - Mahanoy City, Pa.
PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO FRIZŪRA BANDOS
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— Ketverge susiligina diena 
su nakczia, yra tai pirma diena 
rudens.

— Morea kaimelis laikys 
“Old Home” apvaikszcziojima 
2 Oktoberio. Tasai kaimelis li
kos uždegtas 1887 mete.

— Neužilgio turėsime daug 
permainų tarp vietiniu saliu - 
ninku nes S. Hubertas perka 
saliuna nuo Karolo Radomino, 
Jonas Gusey nuo Mitro Kaczo 
Mikola Stefanaviczius nuo O. 
Stankevicziaus, Karolius Rasi 
mas nuo Juozo Petriko.

— Neužmirszkite jog spaua 
tuve “Saules” likos perkelta 
in nauja vieta ant kampo W. 
MahanoyJAve ir A. ulicziu. Su 
visais reikalais kreipkitės ant 
naujo adreso.

— Demokratai pirmam vor- 
de balsuokite už W. H. Hy
land ant konselmono.

— Ant East End galo par 
ko sutruko naujas maudomas 
prūdas ir visas vanduo subėgo 
in mainas.

— Redaktoris “Saules F. 
W. Boczkauskas su savo pa- 
eziule iszkeliavo panedeli in 
Washingtona, D. C. ant keliu 
dienu. Atlankys teip gi ir Bal 
timore.

— Magdalena Aleksandra- 
vicziute, viena isz darbininkių 
“Saules”, nukeliavo in Aeh- 
lando ligonbute ant operacijos

SHENANDOAH, PA-

— Anglekasiai einanti in 
darba anksti ryta, užtiko gu 
linti prie Lehigh Valles And
riu Valiukevicziu su pažeista 
galva ir ranka, 
likos sužeistas, 
simęna.

— Tamoszius
metu senumo, norėdamas užsi- 
kabyt ant praejnanczio tav ori 
nio trūkio arti L. V. stoties, 
paslydo ir nusirito po ratais, 
kurie vargsza sumalė ant szmo 
teliu. Daugeli žmonių regejo 
taji atsitikima.

— Dvilekos metu mergaite, 
Minnie Young likos suimta 
per “special pal cijanta Willia- 
ma McAndrew, kuris mergaite 
nunesze in krumus ir sužagejo. 
Rakalis pabėgo. Puikius pali- 
cijantus turi Szenadoris, vieto 
ja apsaugoti gyventojus nuo 
tokiu bjauru pasielgimu, tai 
patys subjaurina nekaltas mer 
gaites.

/

— Ant pavietavo kasijeriaus 
balsuokite už W. R. Adamso 
na ant Republikoniszko tikie- 
to. Jisai yra teisingas ir tinka
mas vyras pildyt szita svarbu 
urėdą, o jaigu bus aprinktas 
tai turėsite atsakanti kasijeriu 
kuris su visais lygei apsieina ar 
turtingas ar biednas. Todėl 
balsuokite už ji o prigelbesit 
iszrinkti giara žmogų.

— Republikonai balsuokite 
už W. C. James ant skvaierio. 
Teisingas ir giaras vyras.

— Czia paduodame surasza 
pavietam kandidatu kurie ant 
szitu nominacijų renkasi.

Tris Kamisoriai.
Prothonotaryriai
Distrik Attorney
Klerkas Korto
Rekorderis
Registeris
Pavietavas Kasijerius
Pavietavas Kontroleris
Koroneris
Pavietavas Inžinieris
Tris Inspektorei kasyklų
Tris Direktorei Biedniuju 

Mahanojuje rinksis szitie:
Du skvajerei
Du Direktorei mokyklų
Supervaizoris
Auditoris
Auksztas Konsztabelis

“Punch”

Pirmam vorde teipgi renkasi
Konselmonas
Konsztabelis
Sudžia Rinkimu
Du inspektorei
Aesessoris
Kituose vorduose rinksis tie 

patys kandidatai apriez antram 
ir penktam vorde kur rinksis 
po du konselmonu.

— Parsiduoda dvi lovos, 
side-board szepa, parloninis 
suitas, didelis krėslas, krėslai 
ir 1.1. Atsiszaukita po No. 338 
W. Mahanoy St.

Balsuokite už
Brownmiller ant Supervaizo- 
riaus. Jisai yra senas gyvento
jas szito miesto ir beveik del 
visu Lietuviu pažinstamas. Ji
sai yra republikonas. Balsuo
kite už jin. ('94 o})

— Lietuviszkoje aptiekoja 
galima gauti gyduoles nog 
priepuolio, Rosijos iszradimo, 
gvarantyta kad iszgydys. Teip 
gi visokiu kitu europiszku gy
duolių gausite vien tik Lietu
viszkoje Aptiekoja. (j 'i)

— Jago norite investi elek
triką in namus, pataisyte elek- 
trikinius prosus arba kitoki 
daigta atsiszaukyte po No. 313 
West Mahanoy Avė. o darbas 
bus padirbtas gerai ir užgana- 
dinaneziai. ( j 7)

Ant Supervaizoriaus
Balsuokite už

‘‘Punch” Brownmiller
Republikonas.

Philadelphia, Pa.
Lietuviu Sale. Sziuose pa

skutiniuose laikuose lietuviai 
sumanė daugume vietų jais ap 
gyventu kibti prie statymo sa 
vo saliu. -

Philadelphijoje, Richmon- 
dinej dalij miesto, nuo keliu 
metu turi savo puikia salia, 
jau skolų kaip ir neturi, nes 
morgiezai visi atmokėti. Toje 
dalij miesto toli mažiau lietu 
viu gyvena negu South dalij, 
bet Richmondinei toli gudriau 
darba savo vare negu South 
pusėj.

Apie priesz septynis metus 
Laisves Kliube neatsimenu 
kas ten klausima pakele statyt 
savo sale; kada pritarius rado
si ineszimai patikrinta.

Ineszimas kliubo tapo pra 
plėtotas, draugyscziu dauguma 
pritarė, sudėjo tuojaus Laisves 
Kliubas $1,000, draugystes po 
kelis szimtus, ir pavieniai au
dėja pinigus nupirko žeme už 
10 tukstaneziu 6 szimtus ant 
Moyamensing Avė.

Po nupirkimo žeme, per ne
kokį laika pirko žmones ežerus 
ir misliu, kad urnai bus sale 
statoma. Pradėjo mainytis ko 
mitetai ir, kaip ant patycziu 
kokis pilkas turbut vilkas, per 
bego per kelia ir viskas prade 
jo apmirt, be judėjimo buvo 
apie penketą metu nei Susivie 
nyjime L. A. Kolionijos pirki 
nuos.

Sziame mete komitetai pra
dėjo labiaus rūpintis ir pradė
jo statyt kas apart pirkimo že
mes ir fornisziu prisieis apie 
34 tukstaneziai dol.

Rugsėjo 15 diena vakare bu 
vo prakalbos ir szventinimas 
kampinio akmens, nes skiepas 
jau iszmurytae. Apie Nauja 
meta žada kontraktieris turėt 
salia gatava.

— Kunigas socijalistas. Phi 
ladelphijoje lenkiszkoje para
pijoj yra klebonu kun. Gud- 
riez kursai kaip pasakoja pa- 
rapijonai labai žmones gero
ves mokina kaip turi gyvent. 
Kunigas Gudricz ir socijaliz- 
ma pripažyetane. Sako kad so 
cijalizmae in vykt turės, bet ne 
toks koki dabartiniai socijalis- 
tai garsina, Socijalizmas in- 
vyksians krikszczioniszkas. 
Link to kunigo tai žmones 
kaip kurie lenkai net juokus 
pasakoja: Richmonde sako at- 
provina kas dien miszias szven- 
tas szvento Stanislovo lenku 
bažnyczioj ant intencijos kad 
ponas Dievas duotu Run. Gud- 
riezui Dvasia Szventa idant ji 
sai su visais parapijonais nepa 
virstu socijalistais.

Kvailiem ir kasza zvanija 
teip ir tiems lenkams koks 
kvailas in pasakoja tai ir tiki.

Kunigas Gudricz esans isz 
turtingos gimines Lenkijoj tai 
daug gero czionai žmonėms da 
rans.

Mat, sztai kodėl vadina ji 
lenkai socijalistu — kunigas 
G. niekados isz pamoksliny- 
czios žmones raguotais velniais 
ir peklos pragaru negazdina, 
jisai sakans: — “biednas žmo 
gelis darbuose in vargintas nei 
pekloje, nereikia gazdint pek
la, nes jisai jau ant žemes pek
la gyvas turi.

— Apie Philadelphia ir 
Camden yra parako pabrikai,

ten dabar darbai eina strima 
galviais diena ir nakti; dirba 
isztisai 3 szifcus po 8 vai ; prie 
senu parakauniu dastatoma da 
naujos. Darbininkai dirba leng 
vai ir uždirba gera pinigą. Dar 
bininku in ten vis reikalauja
ma nes viena joki vokieti ne 
priima, o antra kaip kas bijoti 
expliodavimu parako, nes ten 
kaip mainose atsitinka explio- 
z‘jos.

Pabrike Baldvin pirmiaus 
tukstaneziai žmonių dirbo Lo 
komotivas ir visokius inžinus, 
o dabar diena ir nakti dirba 
vien karei amunicijas'visokio 
sztamo.

Philadelj. bijos dvi kompani 
jos stritkariu ir automobiliu 
buvo susiprovoja už bizni. 
Kompanija automobiliu prisi
dirbusi tu vežimu velnio per 
akis, pradėjo žmones po mies
tą vežiot už 5 c. kaip ir strit- 
kariai, tai stritkarinei kampa
nijai gadino bizni, už ka apsi- 
skunde. Sudas automobilius 
nustume in szali, tai stritka- 
riams bizni jau negadins.

— Laisves Kliubas ilgus 
metus pragyvenęs ant 943 8o.

skiepą po nauja sale ant Mo- 
yamensing Avė. dabartini sa
vo narna iszstate ant pardavi
mo.

Mikalojus Ignotas savo dru- 
karne ir knygina ant syk ne
pardavė, tai dabar pardavinėja 
dalimis.

Koki bizni pradės kita, dar 
nežine. — S K.

Temykite.
Nog 17 dienos Rugsėjo 19.15 

m. nebus iszduodamos knygu
tes nei slipsai, po bausme $25 
už pirma peržengimą ir $50 
už antra peržengimą, pagal 
nutarimą.

Susivienijimo
Biiczeriu ir groserninku.

Didelis Piknikas.

Hastingo 23 ežios kuopos 
draugyste Szv. Juozapo pa 
renge pirmutini ir 10 metu su- 
kaktuviu dideli pikniką, ku
ris atsibus 25ta. d. Rugsėjo 
ant East End Grove Park.

Inžanga ant parko dykai. In 
szokiu salia inžanga 50c. Szo- 
kiai prasidės nuo 2-tros vai. 
popiet, grajys lietuviszkus szo- 
kius iki vakarienes laiku, po 
tam bus angliszki szokiai ir 
trauksis lig 12 vai. nakties. 
Muzikantai bus net isz Pari- 
žiaus, todėl užpraszom visus 
lietuvius ir lietuvaites, senus ir 
jaunus isz apielinkes mieseziu- 
ku. Pelnas bus paskirtas del 
naudos bažnyczios.

Komitetas.

Balsuokite
už

E. C. BROBST

E. G. BROBST ir B
B. J. SMITH

J. SMITH
Ant County Commissioners

(REPUBLIKONAI)
Jie buvo iszbandoitii ir parode savo verte.

Rumatizmas.
Jaigu sergate ant rumatiz- 

mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje, 
tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane lietuviszka, prisiu- 
skite 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 isz- 
sigydyt. 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

Pa

Balsuokite už

193 E. Independent St.
Shamokin

FrankC.Ball
Republikonas. Isz Mahanoy City

ANT REGISTERIO

k-

SKAITYK
Moraliszka Kabala, katra iszdeda 

žmogaus ateiti - - - Preke 10c

Tikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz 
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant 
Lietuviszko D. T .B. - Preke ICc

Tikriauses Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauai 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigonitzku ^Burtiniku 
Preke - - - - 1VC„_ ______ ______ _____ ________ ——
Prisiuskite 25c. vertes stempu o gausite 
visas tris Knygutes per paczta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.

W> D. Boczkowski-Co.
520-522 W. South St; Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO

Didelis namas su 10 kamba
riu, del dyieju szeimynu, ir 
sztoras ant kampo, graži vieta, 
medžiais apaugusi. Parsiduos 
pigiai kadangi locnininkas ap
leidžia miestą. Norinti pirkti, 
atsiszaukit ant adreso. o$)

1543 S. West St., 
Rockford, I’ll.

t

W. RYNKIEWICZ
.......... NOTARIUSZAS...........

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir“priežiūra valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujancziu parūpinu. Didž ause 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 Draugyscziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir t.t. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir t.t,, raszykite pas mane o aplaikysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoja namus ir naminus daigtus nog ugnies,

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

Užsiima būti jumis Ekzeku- 
tor um arba .Administratorium 
juso Testamente.

Užsiima būti Apiekunais del 
juso vaiku ir sudės teuais pini
gus kur atnesz daugiause naudos 
pakol vaikai nedaeis igi metu

Galite atnesz6 arba dau
giais o gausite banka knygute.

Visada galite ateiti in Banka 
ir klausti rodą pas kasijeriu. 
Jis visada yra padėjime duoda 
jumis giara rodą.

Reikalauja juso depožitus.

Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni.

Duos jumis rodą kur geriause indeti pinigą arba 
perkant namus.

Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli.

DIREKTOREI
D. M. Grabam. Prezidentas. Leon Eckert, Vice-Prezidentas

D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
Antanas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavula, 

W. J. Miles, Thomas G. Hornsby, Jos. H. Garrahan

I

Wm.C James
’ AntSkvajerio

, Republikonas.

F1SZ-FRAJ” FISZ-FRAJ’

Manville, NJ. auga kas dien.
Turėdamas proga vela atlankyti nauja miesteli Manville, 

N J. kur da randasi keli szimtai lotu ant pardavimo, reike pri 
pažint, jog tasai miestelis už keliu metu užaugs ant milžinisz- 
ko miesto. Tenais randasi tris geležinkelei, fabrikai “asbestos” 
didele plytiniezia (lumber yard) ir Creosite dirbtuve. Žmonių 
dirba in suvirszum 3000 o pribuna isz Summerville ir Bound 
Brook. In New Yorka galima nuvažiuoti in 36 minutas.

Lotai parsiduoda ant lengvu iszmokescziu o kas perka lo 
ta gauna pirmybia darbe o jaigu užmoka “kesz” aplaiko 10 
procentą mažiau, kompanija pastatys narna ant lengvu iszmo
kescziu. Liguma visur, klampiniu jokiu neyra in pavietava 
miestą Summerville tik 2 mylės tolumo. Lehigh Valles geležke 
lis eina tiesiog per miesteli.

Isz visu aplinkiniu o ir daugelis isz Mah ano jaus jau už
pirko lotus ir yra užganadytais isz puikios aplinkines.

Žmogus norėdamas iszsigauti isz kasikiu nevalninkystes 
ir turėti puikia ateite, neatbūtinai turėtu tenais pirkti lota no- 
rints ant spekulacijos ateiteje, nes už keliu metu lotai trigu
bai pabrangs.

Jaigu manote pirkti sau lota Manville, N. J. tai kelione 
in tenais buna jums apmokama, nes kompanija Brooks & 
Brooks ne nori idant žmonis pirktu kate maisze.

Geisdami dažinot placziau apie tai raszykite pas.
F. W. Boczkauska.

313 W. Mahanoy Avė. Mahanoy City, Pa.

Kožna Sukata Pas

JONĄ KUTSKIELI
1 621 Pine Avė., Niagara Fall, N.Y

Užpraszome visus Lietuvius isz 
Niagara Falls atsilankyti. Rasite pas 
mane szalto aluezio, gardžios ariel- 
kjeles, Kvepancziu cigariu ir svetinga 
pjiemima. Jaigu kada busite szitam 
mieste tai užeikite pas savo tautieti.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo 
iszlaimeja p rovose už pažeidima Kasiklose 
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.

Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai 
atsako ar atmeta. Rodą dykai.

B. S. YANKAUS
154 Nassau St., New York, N.Y.

Smertis Blakėms in puse 
minutos:

Dykai pasiusta bus ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas urnai atsius 8 centus stem- 
pomis paczto. Teip-gi kas at 
sius 4 dvi centines štampas 
gaus del sziaudines skrybėlės 
uuczystimo, kam mokete Itali 
jonams po 50c. iki $1. Czia 
gausite kone dykai. Szitas czia 
apgarsinimas tik dabar pasi
naudokite sziandien. Adresą 
vokite. f. 8

Specialty Box 9. Sta W.

Nerviszki žmones.
Su džiaugsmu perskaitys 

szita gromata nog Mrs. Ed, 
Vinopal isz Mauston, Wis. ku
ri prisiuntė mumis: “Asz su
vartojau tris butelius “Seve- 
ros Nervotona” ir padare 
man daug giaro. Tejpgi pave- 
linu jumis apgarsinti szita gro
mata” “Severos Nervotonas” 
parsiduoda po $1.q0 butelis ir 
galima pirkti aptiekose. Yra 
labai gera gyduole del nervu, 
negalima miegot, patrotinimas 
nerviszkos pajėgos ir t.t. Pa
bandykite. Jaigu aptiekose ne 
galima gauti tai raszykite tie-

Geras Materijolas

ir Ger Darbas

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

O
Didelis skaitlis ju yra naudojami Mahanojuje ir visi § 

sako kad Guinanas parduoda gerus Peczius, k

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

GUINAN’S i
B Mahanoy City - Shenandoah - Mount g 
| Carmel - Lansford. g

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

X >.A tik pargabenome daugybe szviežio ta voro del rudens 
ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt viso

kiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
Rųdeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu 
szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome viso
kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, pTunksnu ir t. t. Rasite visokiu 
sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,

Pirkite savo sziltus apvedimus pas:

Naujinusias iszradimas.
Geriause kornu gyduole 5c., 

nuo dantų gyduoles tik 5c., 
nuo indegimo saules god. 20c. 
nuo iszgydimo papuczku 30c , 
nuo dydeliu nežiuliu tik 20c., 
vaikams nuo iszvarinio kyrme- 
liu 10c, Nuo karpu gyduoles 
tik 10c., nuo dantų plovimo, ir 
nuo prakaitavimo kojų Dykai 
sempelius tiems kurie atsius po 
2 stem pas po 2 centus.

Taipgi iszsius placzes infor
ms c’jas nuo ko plaukai slen
ka ir plinka, pleiskanų atsira- 
dymas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dėka veja už dyka 
rodą. Raszyk tuojaus: 
Dr. B. Co. Specialists 9.
B x 106 Sta. W.Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

W. TRASKAUSKAS
...GRABORIUS...

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visam# 
užganėdintais.
520 W, Centre St., Mahanoy City.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS
CENTRALJHOTEL

And. Miliszauckas, Savininkas 
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa»

Skersai Central R, R. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre 
tai užeikite pas Andriu Miliszauoka 
kur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
dagines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokąvo, visokiu vynu, szal 
co alausir visokiu kitokiu puikiu gari
mu. Cigarai kvepenti net iszHavanos 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeini 
sugrįžta adgalios atsilankite,

A .J. KEIDOSZIUS
BANK EXCBANGK

202 Troy St; Dayton, 0.

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manės o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano loonam name vertes 
$14,000 ir esiu po kauotija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti priminėkite 2o. atampa-

Vyrsz Millijonas
Dekavoniu už geradejiste.

Su musu teisingumu, užsiganedy 
na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, puoz- 
kai visoki, pusplike galva arba plika 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ir 
senyvam žmogui plaukus su musu 
naujausioms gyduolėms. Tai kam 
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti 
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk 
paduotie savo adreso dabar dykai gy 
dymas.

Prof. J. M. Brundza Co.
Broadway & So. 8-th,

Brooklyn, N.Y.

THE GLOBE, 133 West Centre Street.

i

Agentai kompanijos jus nuvež ant vietositr jums pa sog pas W. F. Severą Co.
rodys lotus ir duos visokius iszaiszkinimus. Cedar Rapids, Iowa. ('dog)

į Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaitis, Locnlnlkas)

į ...Didelis Geležinis Sztoras
Retail.Wholesale ir

Visokiu Geležiniu Daigtu 
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 j 
pristatyti: Plaktuku, kirviu, piukliu, pielycziu, visokiu J 
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu fl 
spiniu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore. į

Ramonat Hardware Co
113-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

! ikslas yra: visada stengtis 
i atlikti musu kostumeriu 
j reikalus ka nuoatsakan- 

cziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 

I nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude,

'•''C'’-*."T4---;f'.£'.'■ *** ‘-v,*.,'.* > t j

iHTEREST.'PAIO M'SAVINCS:
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