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KAS GIRDĖT? NELAIME POŽEMINIAM GELEŽKELUE “SUBWAY” MIESTE NEW YORK
“Draugas” pranesza, kad 

Chicagoje net dvejose parapi
jose insivele nesutikimai tarpe 
parapijonu bei klebonu. Su 
kelta sako parapijose net ir 
straikai, strai kieriai kurstą vi
sus parap. žmones nieką kuni 
gama nemokat ir visai in baž 
nyczia nesilankyt.

Visa ta reivacha sukelia ko
mitetai ir f ai i u ni n kai, kaip 
“Draugas” sako nesusipratusi 
neva katalikai.

To viso nesmagumo priežas 
tie “Draugas” labai placziai 
apraszo, bet jos szeip ar teip 
gvildenk, visur yra vienokios, 
ir niekas tas priežastis nesoti 
kimu kitaip iszkreipt negali, 
kad faktu faktai atsiliepia vi
sur vienoki.

Žmones su klebonais susipy 
kia regisi surado būda strai 
kuoti, tai Szenadoriszkiai ne 
įszsibodedami kunigą Miluką 
ir Kaminską, nuo Szenadorisz 
kiu pasimokino Philadelphijoj 
Szv. Jurgio parapijos parapi 
jonai besiraukydami teip pat 
priesz kunigą Miluką ir ant sa 
vo pastate nors su nemaža nuo 
trots.

Kad gi toji žinoma liga in- 
lenda in parapijomis su klebo 
nais, tai du žiūrint yra keliai 
kuriais szalininkai beeina isz 
skirent vyskupą kursai in pa 
rapijonu skundus žiūrėt neno
ri. Kursai geresnis? Bylinėtis 
po sudus, arba straikuot. Po 
sudus belstis ir juokįnt svetim

Atsi
liepia netiktai pajuoka, bet ir 
advokatai linksmai ezypsosi 
abi pusi bemelžiant.

Geriaus kad su kunigu susi
pykai, tai neduok jam nieką 
ir neik ne in bažnyczia jo, ka
da jis ka bars, tai negirdėsi ir 
nepyksi.

Kad jau kur piasideda nesu 
tikimai, tai retai užsibaigia 
ant gražaus susitaikymo, jai 
klebonas neprasitraukia.

Teip negerai, kaip negeriau 
būti negali jaigu kur insivelia 
nesutikimai tarp parapijonu 
su klebonais.

“Draugas” sako, kad tas vis 
kas praeis ir pas lietuvius kaip 
praėjo priesz kelias deszimtis 
metu nesutikimai toki pat pas 
francuzus, airius, vokieczius ir 
kitus, ir pranyks duduma sa
linu u kada taps isz parapijų 
jie praszalinti.

Anot “Draugo” tokie žmo
nes yra katalikai szaudiniai. 
Tikrai sziaudiniai! Bėgioja ko 
kia kelies deszimfs szeimynu 
tik kur yra szaukdami tvert 
parapija, gaut kunigą.

Na sutveria parapija gauna 
kunigą ir paskui niaujasi su 
savo kunigais ir ta kurio jiesz 
ko jo už keteros nori laikyt.

Vot kur teisingai rodosi — 
Ko jieszkojai tai radai, ko no
rėjai tai turi o, tylėk Dieva 
mylėk ir bus gerai.

Kaizerio letena visoje Len 
kijoje labai stiprei gyventojus 
padavadija.

Miestuose po lotai valandai 
vakaro, nevalne niekur isz na
mu iszeiti ant ulycziu iki 4 
vai. ryto. Jaigu kas su tikru 
reikalu turi iszeiti, tai pajima 
nuo valdžios kariszkos paša 
kuris kasztuoja viena markia, 
o giliuoja tik vienai dienai. 
Kas tokius padavadyjimus per 
žengia, kariszkas teisėjas duo
da bausme ik 5 metu kozo. 
Jaigu kas kraustosi ne dienos 
laike in kita vieta, tai to visus 
rakandus valdžia konfiskuoja.

Visi lietuviu inteligntijos 
vargai ir rupesties prie sziadie 
niniu aplinkybių Lietuvoje su 
sidemoralizavo. Laikrasztija

suardyta, kaimiecziai ir mies- 
czionis visame nauju rupeseziu 
trusime jau buvo apsipratę, 
dabar iszdraskyti, iszvaikyti, 
net ir ūkininku szuneliai palik 
ti, atsidūrė girose laukiniais pa 
virto, staugia ir kaukia nes pe- 
netojus nelaimes kariszkos-isz 
daugino kas žin kur.

Lenkija, Lietuva ir Belgija

Bostone 22 Rugsėjo buvo 
statyta operetun “Consolium 
Facultati” muzika M. Petraus 
ko. Pasisekė visai gerai. Ta 
operetun manoma statyti Maha 
noy City p. Baczkausko svetai 
neje apie 15 Spalio. Asz pats 
nedalyvausiu, nes busiu Bosto
ne, bet gal greieziauaia pave 
siu vedima to vakaro p. M. 
Slavickui. Su gilia pagarba

M. Petrauskas

Rosi j oi net Durnoje svarsto
ma suteikti Lenkijai ir Lietu
vai autonomija, bei iszeina 
prieszingai nes dabar jau Len 
kija ir Lietuva apžiojąs turi 
ne Rosi jos caras, bet Vokieti
jos kaizeris.

Rosi j os galineziai masto, kad' 
jie da kaizerio galybia gali isz 
Lenkijos bei Lietuvos iszguiti 
lauk, bet tai sunki dabar por
cija, nes kryžiokai ne durniai 
kad suemia rankas žiopsotu.

darbininkus ir buvo prie orga 
nizacijos dauguma pasirasziu- 
siu. Straikom besitraukiant 
isz Pliiladelphijos organizato 
rius p. Szmitas iszsidangino 
nežine kur, unijistai susilpo. 
dokles sumokėja daugiausei 
už viena menesi daugiau ne 
mokėjo ir straikai praloszta.

Tose cukernese daugelis dir 
bo lietuviu kurie labai pasipik 
tino isz organizatoriaus prasi- 
szalinimo. Dabar tos L W. \V. 
unijos ten nepedeakas neliko 
ir, jau vargei darbininkai tu 
cukerniu in straikas but in 
traukiami.

Prie straiku sukurstymo rei 
kalinga ir tikri apmastavimai 
idant darbininkai nepralaime- 
tu, o be apmastavimo tik dar 
bininkams straikai skriauda 
atnesza. Tegul Brooklyno cu
kerniu straikieriams buna ge 
resnis pasisekimas negu buvo 
Philadelphijoje.

Dublicistus”, kuriuos pavadi 
na riausziu tik kelikais. Taigi 
isz kalno suprantama, kad dar 
bininkiszkos organizacijos toli 
viena nuo kitos skiresi, ir jos 
purtaezysis netiktai priesz pa 
brikantus, bet ir tarpe saves.

“Darbininkas” kasztuoja 
metams $3.00 pusmecziui $1.50 
trimis menesiams 75c. Spaus
tuve ir redakcija su adminis
tracija yra 242 W. Broadway.

So. Bostone, Mass.

sa ir stiprinasi kad maskole- 
liams prieiti nebus galima.

“Darbininku Balse” L. 
Griksztas pranesza, kad Brook 
lyno cukerniu darbininkai isz- 
ėja ant straiku reikalaudami 
geresniu darbe iszligu. Strai 
ka vedanti I. W. W. unija. 
Straikininkai laiko^gerai.

Kaip ten straikieriai laimes 
tai ateitis parodis.

Anais motais iszejo ant strai 
ko darbininkai Philadelphijos 
cukerniu Szprekelio, juos ve 
de I. W. W. organizatorius 
Szmitas, jisai suorganizavo ten

Nauja darbininku organiza 
cija užvardyta “Szvento Juo
zapo Darbininku Sąjungą” tu
rinti 23 kuopas, su 383 akty- 
viszkais sąnariais pasistengė 
iszleisti ir savo organa “Darbi
ninką”. Tas organas stojas dar 
in tarpa lietuviu laikrasztijos, 
padaugino laikraszczio skaitli, 
bet isz kitos puses matome kad 
nustojo iszeidineti “Naujoji 
Lietuva” ir “Paž^alga”. Taigi 
vieni laikraszcziai gema, kiti 
mirszta.

“Darbininkas” iszein 3 kart 
in savaite So. Bostone, Mass- 
7 szpaltu su 4 puslapiais.

“Darbininkas” paszvenstas 
Rymo Katalikams darbinin
kams ir jiems tiktai patarnaus.

Kad Szv. Juozapo Darbiniu 
ku Sąjungoj da sąnariu nors 
mažai, regisi kad Sąjungą pa
remia žmones gana turtingi, 
tai jie greit ir organa parūpi
no.

“Darbininkas” pritaria or
ganizacijai “American Federa
tion of Labor” o nupeikia “Ai

< L

Lenkija ir Lietuva pateku
sios kaizeriui, savo jaunus vy
rus Maskolijai dar ne duos in 
kare statyt, tai ir akrutai Mas
kolijai sumažės. Užimtose vo- 
kiecziais vietose dar turės daug 
darbo kol viską sutvarkius. 
Rosijos valdžia mat iszdangino 
in Rosija visus dakumentus 
kokius tiktai galėjo, tai dar 
turės vokiecziai iszsijuosia gra 
baliotis kad sutvarkius.

Pranaszaujama, kad Masko- 
lijos terpsieniuose niaukiasi de 
besiai revoliucijoniszki ypacz 
po iszsklaistvmo dabartines 
Durnos posėdžiu. Juk tai ne 
szposas kad net po 18 Durnos 
sąnariu aresztuoja valdžia už 
tai, kad tie atstovai žmonių rei 
kalauja Rosiioi reformų jeigu 
norima isz nelaimiu Rosija isz- 
gelbėti.

Jeigu kariumene pasvyrėtu 
žmonių pusėn, tai jau ir carui 
su biurokratais butu ankszta.

Negalėjo iszsiteiset.
Kaimuoczius likos paimtas 

in vaiska, o kada likos paszauk 
tas ant ekzamino, norėjo nu- 
duot, jog toli ne mato, tarda 
mas:
— Ponas af icierau, asz negalų 

labai toli matyt.
— O kaip, kad žiūrai ?
— Ar tamista matai ta;yįni 

inkalta in siena ?
— Na teip.

— Na, tai asz jin negaliu ma 
tyt....

Žinoma, jog tuojaus likos pa 
imtas.

Jau nuo senei tikėjosi buk 
požeminis gelezkelis ant 7-tos 
ulyczios isz priežasties medi 
niu paramų kada užgrius.

Praejta nedelia pranaszavi- 
mas iezsipilde. Nelaimėje pra 
žuvo badai 25 ypatos o in du 
szimtai likos sužeistais. Pa
veikslas geriausia jums taja ne 
laime perstato.

Subatoja vela sugriuvo uly- 
cze Broadway kur likos už- 
musztt viena ypata ir sužeido 
tris.

Klaidingie kuningai

— Philadelphia, Pa. — A- 
nais metais Philadelphijoi “Ko 
vos” spaustuvėje socijalistai 
sulėkė koki szelmi Kulvinska, 
kuris ten atsispaudė paslapta 
paliudyjima Kauno vyskupo 
kad jis kaipo kunigas gali 
rinkt aukas ant lietuviszkos 
bažnyczios statymo Siberijoi. 
Tas apgavikas Philadelphijos 
apie linkeje susirinko kiek pi
nigu; kol “Kova” apgavika 
nepagarsino, po to jau niekur 
tokiu nepasirodė.

Dabar randame “Amerikos 
Lietuvoje” kad ir Alhol. Mass, 
toksai čigonas pasirodė. Atei
tis sako: —

Czionai atsilankė tūlas lietu 
vis persiredes kunigu. Pasisam 
dės vietini lietuvi kad ji ves 
tu per lietuviu namus, jis pra 
dėjo rinkt pinigus neva ant ba 
žnyczios, visur parodydamas 
popięras kurios liuojo buk jis 
esąs kunigu. Galutinai vedėjui 
pasirodė, jogei “kunigas” tru 
puti keistai elgesi ir jis apie 
tai pasikalbėjo su kitu lietu 
viu, kuris patarė daryti isztyri 
nejimus. Jiedu pranesze polici 
jai. kuri po tūlo laiko sugavo 
“kunigą“ kuomet szis sėdo tru 
kin. “Kunigas” ir policijai pa 
rodė savo popięras, bet szos ne 
atrodė policijai atsakanezios 
ir žmogelis buvo nugabentas 
kalejiman, kur jis dabar lau
kia teismo. Sakoma, kad ji ga 
Įima nuteisti nuo 7 iki 13 me
tu kalejiman už apgavyste.

Apgaviko pagelbininkai vis 
pasirodys ir nuo bausmes tok
sai neiszliks, bus gardu ir 
tiems meisteriams kurie pri
rengė tam apgavikui kunigo 
dokumentus.

Kūdikis su trimi veidais.

Portland, Me. — Mrs. Rebe 
ka Sunderland ana nedelia pa 
gimdė kūdiki kuris turi tris 
veidu i veidą turi vidurij ir po 
viena psz kožno szono, norints 
nelab 1 aiszkus bet galima pa
žinti. Kūdikis mire in dvi va
landa i po gimimui.

20 TUKSTANCZIU VOKIECZIU 
PAIMTA IN NELAISVIA.

Prancūzai perlauže Vokiecziu linija prie 
Champagne ant dvieju miliu. 

Paėmė kelis miestus.

Owiurriiwwwii ................ .W!wwn«ii-r m ri ■■ ■> it ■nwiwnnimr u nu i

Prancūzai užklumpa ant Vokiecziu apkasuosia Flandere.
London.™ Prancūzai perlauže vokiszka linija Champag 

no aplinkine ja ant 20 miliu, atstumdami priesza lig pirmuti
niu apkasu. In dvi dienas musztines paėmė 20,000 vokiecziu 
in nelaisve, daugeli amunicijos ir maisto. Teip gi atėmė mies
tus Sonclieza, Nenville ir Loos.

Petrograd.— Prie Vileikus (60) miliu nuo Vilniaus) mas 
kolei supliekė vokieczius smarkei. Prie upes Stiros paymta 
kelis tukstanczius austrijoku in nelaisve.

Maskoliai paėmė Lueka o Vokiecziai Omską.
London.— Maskoliai prie Lucko turėjo dideli pasisekimą 

supliekt vokieczius. Paėmė in nelaisve suvirszum 4,000 vokie
cziu ir atėmė miestą.

London.— Dvinskas, 110 miliu nuo Rygos likos 
per vokieczius, paimdami in nelaisve arti 2,000 
nelaisve. Per paemima Dvinsko, vokiecziai turi tiesu kelia in 
Petrogradą.

Arklys surado 3,000 senovisz- 
ku piningu.

Sunbury, Pa. — Negalėda
mas surasti savo seno arklio, 
Ellen Moore, nusidavė jeszko- 
ti jo ir rado inpuolusi senam 
szulinij. Mooras su pagelba ke 
liu kaimynu isztrauke arkli. 
Prie jojo patkavu buvo užsi
kabinės senas puodas, kuri su
daužę, rado 3,000 auksiniu isz-* 
naniszku dublonu vertus apie

ikos paymtas 
maskolių m

Maskoliai apleidineja Minską.
Petrogradas. — Maskoliai apleido miestą Minską, nes vo

kiecziai užklupineja jin isz visu szaliu. Laike kada vokiecžiai 
bombarduoja miestą, orines maszinos leidineja isz oro trucinan 
ežius gazus kurie trūksta ant miesto.

Maskoliai tvirtina buk musztynesia prie Vilniaus pražuvo 
in 250,000 vokiecziu.

Rygoja galima girdėti trenksmą vokiszku armotu ir gali
ma matyti liepsna deganeziu artimu kaimu ir miesteliu. Orą- 
laiviai kas dien laksto ant miesto kuriame randasi 300,000 pa
bėgėliu ir kaimynu. Ministeris viduriniu dalyku paliepė iszvež 
ti in Petrogradą visus akyvus isz miesztiszkos rotužes. Miestas 
Krauzbergas jau apleistas o visos ženklyvesnes vietos uždary
tos. Tukstancziei vokiszku nelaisviu pereina per Ryga kas 
diena m giluma Rosi jos.

§ Messina, Italija.— Davėsi 
czionais jausti gana smarkus 
drebėjimas žemes per 15 minu 
tu. Daugelis žmonių apleido 
savo gyvenimus, bet bledes jo
kios neaplaike.

§ Rymas. — Baisus sztur- 
mas perejo per Italija praejta 
subata. Vatikanas likos užlie
tas. Daug gyvuliu prigėrė isz 
priežasties iszsiliejusiu upiu.

Alenos.
Prasidėjus karei Bauru su 

Anglais, anglai papuolusiu ne
laisvėn Baurus gabena ant Sa
los Szv. Alenos. Pribuvimas 
nelaisvinįku atgaivino senas 
kalbas. Ant tos Salos pabaige 
gyvenimą Napoleonas pirmas; 
karalius Prancijps. Mirusi ka
ralių gydintojai supjaustė, del 
isztyrimo priežasties mirio teip 
jaunuose metuose, bet tyrinę- 
jent gydintojems pradėjo te- 
myt

Gydintojai užrakinę kam
barį kuriame dirbo, iszejo, nes 
ant nelaimes ant rytojaus ateja 
nerado szirdies Napoleono. .. < 
Ka daryt? Godus gydintojai, 
tai pagavo szuni, užmusze, o 
iszlupo jio szirdi indejo Napo
leonui teip didis vadas, ilsisi 
sziandien savo tėvynėj, parga
bentas 40 metu tam atgalios iu 
Parižiu. ... tik ne su savo, ale 
ou szunio szirdžia.
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GerbemeiLietuvišku Knygy Krautuvė

V ardas

ežia

Miestas

Rūstį cenzūra “DRAUGI" Į Lietuvą teleidžia

PHONE DROVER 7800

visus supins 
nas toliaus.

Czionais prisiuncziu jumis

Augy tine kuningaikszczio 
Parasze H. Schobert, Verte B.

— Jusu kuningaiksztiszka 
augsztybe yra labai maloniu-

Isztikro jau asztun 
ta. Kasgi apie tai mislinti gale 
tu. Nes kuningaiksztiene ne

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

WO DnP7lfnU/Qlfl PA Mahanoy A and Str.I Ui UUblKUVYdM-uUii Mahanoy City, Pa

Gyduoles ant sausliges 
(sukatu.)

— Teip, jusu augsztybe!— 
atsake Ferra— paskyrimas gi
liuko visiszkai sutinka su ma
no velinimu, dadave drasei ne 
prijausdama

Netrotykite vilties! Jeigu plikas 
plaukai slenka; tukstanoziai jau likot 
iszgydytaia. Gydymas DYKAI!

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta

3249 So. Morgan St, Chicago, Ill.

Misiuke Sportaitiene lauke ant dvieju pažinstarau kurie 
žadėjo atejti in parka. Jaunikei atejna, bet da ju nematyt. 
Ar galite juosius surasti?

Ten yra ir bajoru, 
Dideliu labai ponu, 
Ka prusus szlovina, 

Kaip ftnt szakes augsztina.
Vargingi sutvėrimai, 

Jog nežino gerai, 
Girdėdami apie prūselius, 
Ka žudo savo padonus,

Geriausia padarytu, 
Kad in prusus nusibastytu,

Pludrams in pagialba, 
Darbininkui skaldyt galva. 

Tokiu czion turime nemažai 
Apie kuriuos žino visi gerai

imas rožes.. 
įdo ir žvilg- 
Furiš tyleda

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

Vienas žmogelis pas girtuok 
les inejo,

Tai ižsisukti negalėjo, 
Užfundyti turėjo.

Ir teip su kožnu apsieina, 
Jaigu in juju ganja in eina.

— Dekavoju ponei už jos 
užsiėmimą taje kvietkele.

Rommingenas stojo szale

Jus moterėles nustokite, 
Suėjimu joki i nedarykite,

Ba negerai darote, 
Jaigu tokias sueigas darote.

Vyrai nuo darbo pareina, 
In grinczia ne ineina, 

Nusipraust vandenio ne randa, 
Juk tai dzievaž pakramta. 
O katrai ir duoda in kaili,

Bet nuo girtavimo atpraty-

Norint žeme Amerike yra 
turtinga savo metalais, kaip tai 
anglimis kerasin ir daugeli ki
tu ir yra dirva gana derlinga 
bet linai ant jos niekados nebu 
na atsakancziai puikus. Vienas 
amerikonas Albertas Povers’as 
kuris užsiiminėjo iszdirbineji- 
mu lininiu audimu, pasakoje, 
jog amerikoniszkas verpalas 
lininis ne yra drūtas ir negale 
ma isz jio padaryti puiku au
deklą. Priežastis menkumo Ii 
nu yra tankios atmainos klima 
to Amerike. Buna laikais per 
daug sausa dideli karszczei tai 
vėl laikais per daug buna lie 
taus ir dirva pasidaro del linu 
per drėgna del to linai buna la 
bai szvaki ir nedrūti ir be sta . 
gu atmainų.

Szamokine buvo baliukas, 
Bet dalibuk ne kas, 

Tiktai funiu buvo invales, 
Ka nevienas ilgai paminės. 
Diena da szeip teip buvo, 
Nes in vakara fain muszty 

ne atsibuvo;
Susirieme Lietuviai su Lenkais 

Mozūrai su fricais,
O kad Lietuviu mažiau buvo, 

Tai nuo “bracisku” puseti 
; nai gavo.

Katrie kietas Skrybėlės turėjo, 
Tai in skutus suteszkejo, 
Nereikejo namon neszti, 
Turėjo in szali numesti. 
Kad tai tik butu trukus 

skrybėlė,
Tai nieko, nes truko ir ma- 

kuole,
Ir sziandien ne vienas dejuoja, 

Su kiaura galva linguoja, 
Badai sveczei ir piningu sudėjo 
Už tat czesni puikia turėjo,
Ne giart ne valgyt ant stalo 

nestovėjo,
Tai ne vienas ne burnoi nie 

ko neturėjo.
O bai gali!

Kaip žmonis teip padaryti gali 
Jaigu teip kiauliszkai apsieina 

Sudėti piningai in kiszeni 
nueina.

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

— Lig sziam laikui gyve
nai pone vis ant kaimo, dva
ruose savo nebaszninko vyro 
neteisybe ?

— Teip yra ir po smert jio 
gyvenau tris metus da ant kai
mo nesziodama po jam ' gailės-

Gali but jaigu paszvensime 
kelis laszus musu szirdingo

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 paczeduino ir moka 4 procentą. 
Siunczia Pinigus in visas dalis svieto greicziause ir 
pigiause. Parduoda Laivakortes ant visu Laivu. 
Užlaiko Notarijialna ir vedimo provu kancelaaija po 
vadovyste K. Varaszaus. Dovernastis ir visokius 
Dokumentus sutinkancziusu tiesomis Russjos.

Visi rugoja ant tu, 
Katrie pribuna isz anglių kietu 
Labai ^gaspadines stramužije, 

Už mažiausia nieką ružije. 
Negali tokiu ant burdo laikyti 

Turi su lazda iszvaryti, 
Ba sako, labai girtuokliauja, 

Ir didelei mandrauja, 
O kaip susimusza,

Tai langus ir duris iszmusza; 
Davadni tokiu nelaiko, 

Tuojaus nuo burdo iszvaiko

Dydumas Knygos, x-4L-eeI 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslap

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—LAIVAKORCZIU SKYRUS— 

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

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

“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metų. $1.60

DRAUGAS PU B. CO
1800 W. 46th St., Chicago, III.
• Telephone Drover 6114

Tai vis motynos vaiku, 
Tiktai pakabinti ant szaku, 

O jus girtuokles bobos, 
Nelabos motynos!

Virdžimjoi yra b n rd i n gi erių. 
Ne kam tikusiu, 

Vienas bjaurias žiotis turi, 
Nosi aiigsztyn kel«, kreiva" 

žiuri.
Ir da to negana, 

Uzmuszimu burdingierius 
kerszina,

Ja’gu butu geraij

— Jo saugsztybe liepe pasik 
Įausti ant kurios adinos užstos 
sugrižimas namon?

— Ach, su tuom suvis ne 
teip greit- atsake kuningaik 
sztis inarzytas-- sziandien ir 
teip jau nieko kito in taisei ne 
galima— o ant galo da yra la
bai anksti. Pažiurėjo ant zie 
gorelio

Dr.’Peckinpaugh isz Mt. Ver 
non Indiana Steito iszrado nau 
jai gyduoles kuriom galima 
Hzsigydinti nuo ligos sukatu. 
Kuracije jio rėmėsi ant inkve 
pi riejimo, arba intraukinejimo 
iu plauczius durnu isz degan- 

lapu hog visokbUgiriniu 
medžiu. Tiespanaszei durnai 
užmusza bakcilijes platinau- 
ežia taje baise liga. Badai to
kiu vaistu ižgyde serganezia 
ypata taje baise liga isz Evans 
ville, Ind. Valdžia pavietine 
daleido daryti tolesnius megi 
nimus ir persiliudij 
tikrai tuom vaistu galima ižgy 
dinti sauslige serganežius ir 
liepe gvdinti ligonius gulin- 
czius ligonbutije.

PAMĖGINKIT SKAITYT 
Savaitinį Laikraštį

“LIETUVA”
Didelis 8 puslapių laikraštis su 
paveikslais, einąs 24-tus metus. 
“LIETUVA” yra politikes, 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

Vienų numerį gausite uždykų, 
jei pareikalausit, adresuodami:

LIETUVA”
3252 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL,

isz czion ne 
atminties.

Kalbėdamas tai ženge kelis 
žingsnius pirmyn ir susilaikė 
prie mažo krūmelio rožių, ant 
kurio vos da vienas žiedas bu
vo da nevisiszkai pražydėjas: 
prisilenkė ir nuskynė jin.

— Ant atminties sziandien 
— tarė paduodamas kvietka 
Ferrai, norėdamas primyti jai 
kalba jųdviejų, kuria kalbėjo 
pirmiaus.

— Dekavoju— atsake Ferra 
imdama rože ir pakeldama ja 
je biski augsztyn.

— O, toji kvietka yra kone 
suvis juoda— paszauke — nes 
pavidalas ir kvepj

Prispaudė priej 
terejė ant Leono; 
mas isz tolo stovėjo.

— Rupinsiesiu priversti ma 
no paezia prie to, idant mes 
czionais da pasiliktume—tarė 
kuningaiksztis.

Pribuvimas jio adjutanto 
matomai jam labai nepatiko 
mes pasikloniojas lengvai isz 
ėjo isz oranžerejos.

— In kur-gi liepe kunin
gaiksztiene nuvest save?—pak
lausė Romingenas teip szaltu 
balsu, kad rodos buk pirmu 
kartu savo gyvenime jia pama-

Ferra nusijuokė.
— Prisakau, idant mes da 

czionais pasiliktume— paszau 
ke linksmai—kas ponui staigai 
stojosi? Ar tas poną rūstina 
kad juokiuosiu?

— Poni juokiesi isz visko, 
isz mano prasargu, isz to neisz 
manaus žmogaus, kuris mieli 
no, jog prasargom ataduos po 
nei savo pritarnavima— gana 
jog toje valandoje datyriau d* 
deles kartybes ir nesmagumo.

Ferra primerkė akis ir inde 
jo in lupas koteli kvietkos-

— Tiespanaszei nieko ponui 
toji kartybe neužkenks, o ant 
pagalios, argi galiu būtie ne 
greezna del kuningaikszczio?

— Atsargesne!
Pasijudino isz nekantrybes.
— Jau mane tas ant galo 

pradeda varginti, turetau isz 
tikro norą, idant nesiklaust su- 

Į vis apie jusu miestiszkas tiesas 
ir atsargumus.

— Ne daryk poni to,- jaigu 
ne paisai apie save tai praezau 
nor apie mane!

Paėmė jos ranka—delnas 
jio dege buk liepsnuose. Ferra 
žiurėjo ant jio didėlėms aki. 
mis, po tam atsikreipė ir ėjo 
pamaželi prie duru, nes jis tuo 
jaus paskubino prie jos.

— Pyksti poni ant manės?— 
paklausė neužganadintas to
kiu pasielgimu Ferros.

(Toliaus bus.)

Motinos neprivalo davinėti 
vaikam, kuriu organizmas yra 
silpnas, malajo užtepus ant 
duonos valgyti ba tikro malaso 
jau ne yra suvis, o tas kuri už 
malasa pardavinėja yra szkad- 
lyvur ba yra tiktai ant malaso 
pavidalo padirbtas suvis isz k< 
tu vaistu. Seniaus daug augo 
tasai vaisia valdyboje Louisia 
na, nes nuo laiko vaisia tas pra 
dėjo mažintis labai, o izdirbe- 
jei malaso nenorėdami trotinti 
pinigu ir pelno iezmislino dirb 
ti malasa nes suvis kitokiu s pa 
šabu; pradėjo maiszyti, Sorg 
hum‘a grūdelius isz balinio 
proso (žole) 
isz vinvogiu) ir toki maiszala 
parduoda už malasa. Daktarai 
isztirinejo kad tokia padirbtas 
malasas yra szkadlyvu ir turi 
savije nor ne labai daug tru 
ciznos.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

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.

— Laikai szventuju jau pra 
ejo-szandijo Nenkirchas, ku
ris tuokart pro szali praeitine- 
jo ir mate Ferra prisiartinau 
ežia prie kuningaiksztienes— 
reike dabar visame daryti nu
sileidimus ir nusižeminimus.

Kuningaiksztiene Sybilije 
parode vieta del Ferros szale 
saves.

— Miela man, jog pone 
prie musu biskuti pripratai— 
tarė meilei, bet jos ledinis bal
sas neiszrode jokio džiaugs
mo.

Adjutantas pasikėlė tuojaus 
bet jio augsztybe moste j imu 
rankos davė*ženklą, idant pa
siliktu ant vietos.

—-Ne ateinu del to idant 
pertraukt pakaju — tarė velei 
barszkydamas stiklais su Fer
ra—norėjau tiktai persitikrin
ti ar mano sveczei^grąžei bovi- 
naši. Turiu vilti jog kunin
gaiksztiene esi užganadinta.

— Visiszkai, jusu augszty- 
be—atsake Ferra žiūrėdama 
su nusiszypsojimu vienkart ant 
Leono, tai velant Eustachijų- 
szo.

Jos gaivus krutėjimas links
mino visus ir niekas neturėjo 
nevat valandėlės, kad pamis- 
lint ar biskutis szaunumo ne 
butu davadnesniu.

— O jaigu kuningaiksztiene 
butu galėjus rinktis isz savo 
locnos valios ar iszrinkimas tei 
p°-gi pultu ant tu dvieju jau 
nikiu?—paklausė kuningaiksz

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
- ARABISZKOS ISTORIJOS-

Mylėtojai gerų kningų, norinti 
išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletus. 
s. v. gauna papiginta kaina Krau
tuve adara kas vakaras.

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

M. J DAMIJONAITIS
m 3M SI.. CHICAGO, ILL

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

Žinau apie tokias, ka in sa- 
liuna susikuopina,

Ir prie baro stovėdamos vie
na kitai fandina,

Gere, kol liežuvio neapverezia, 
Ne viena, net nuo kėdės nu- 

siverezia.
Saliuninkas karta po miestą 

bėginėjo,
Mat pasamdyti vežimą norėjo, 

Kad boba namon nuvežti. 
Vežimą surado, užmokėjo, 

Boba in vežimą indejo.
Namon parvežė,

In grinezia innesze, 
Kita nuo trepu nugarmėjo,
Net viskas aplinkui prasmir

Tūkstantis Nakiu 
H irVena 63

prijausdamajĮo^ kuningaiksz- 
us tfkcjosVnDi'int MaKUti guo- 
dotinesnio atsakymo.

— Moteres nesuprantan- 
czios yra—tarė sukdamas savo 
usa mėgino szposaut nes balsas 
jio skambėjo gana szaltai— 
gal ryt saule tavo malones, ku 
ningaiksztiene nusileis del tų
jų laimingu, o užtekės kam 
kitam. Ar galiu su pone da 
karta sumuezt stiklais?

—- Jaigu jusu augsztybe, 
geidže tuom užtvirtinti savo 
velinima — po tam perkreipe 
biskuti ant szalies savo galvele 
ir žvilgterėjo ant jio blizgan- 
cziom savo žaliom akutėm.

— Velinimas — ha! — tarė 
pamaželi velei apraganuotas 
ir paslinko jos stikleli — gal 
atsitiks kada nors tokia proga 
kad galėsiu juos iszreikszt.

Ir nuėjo su nenoru nuolatos 
sukindamas savo didelius gel
tonus, usus Eustachijuszas 
žiūrėdamas paskui jin tarė:

— Jio kuningaiksztiszKa 
augsztybe labai gal geistu bū
tie ant vietos vieno isz mus.

— Ach!—atsake Ferra szal 
tai, bovydamasi savo vedyla— 
komplementai, tai žodžei be jo 
kios vertes.

— Nevat jaigu kuningaiksz 
tis juos kalba.

— Nevat tame karte. Gal 
da daugiau negu paprastinai.

Toje valandoje pasirodė pa
kaju j e kudas geltonas veidas 
panos Amandbs gNobbe, kuri 
prisiartįno prie Ferros.

— les kujjįngaiksztiszka 
augsztybe, liepe kuningaiksz- 
tienia įiraszyti ant valandėlės 
pas save— tarė iszkelmingai— 
ar galiu pone nuvest ?

Ferra netikėdama savo ausi
mis, pasikėlė no kėdės tuojaus 
adjutantas ir jio prietelis dirs
telėjo nusistebėja vienas ant 
kito.

— Ka tas ženklina? — tarė 
Eustachijuszas.

— Neapikanta kuri slėpėsi 
už nusiszypsojimo-atsake Leo
nas.

— Stebiuosiu, jog mus ten 
kalbėjo Denre

tame pertikrinime jog apsipa- 
cziavo sii manim isz meiles da 
davė skubei, norėdama atsikra 
tyti nuo to tyrinėjimo.

— Bet poni buvai teip jau
na, ir nuejei už jio, gal tiktai 
del titulo, arba ...

— Isz dekingystes— pertrau 
ke Ferra nepaisindama suvis 
ant jos augsztybes, ir neduoda 
m a jei užbaigt iszreikszt jos 
nuomones.

— Isz dekingystes? Ach, 
tiktai del to?— klausė toliaus.

Ferra druezei pajudino sa
vo vedyla; baltas jos veidas 
paraudonavo ir buk liepsnuose 
dege, nes rodėsi jai kad jau li
kos pagauti in kilpas.

— Teip —tarė ant galo sta 
czei, nes nevet toje valandoje 
nenorėjo užgint dorybes savo 
vyro, nes paregėjus ateinantiį 
kuningaikszti Dagoberta žvilg 
terejo ant jio su tokiu linksmu 
nusiszypsojimu, jog kunin
gaiksztis jautėsi kone apkvai 
tintas.— Sybilije, ateinu idant 
tave nuvest in oranžereja. Neu 
kirchas paliepė viską apszvest 
bongalskomis ugnemis, kad la 
bai grąžei iszrodo, norint in 
taisymas to visko ne yra del, 
labai didelio puikumo reika 
laujencziu akiu, intaisymas gi 
ypatingai praktieznas — tarė 
ant galo kreipdamasis in Fer

— Tai navatna—trauke to 
liaus kuningaiksztiene užsimis- 
lindama.

— Ant kiek sau primenu, 
yra almanache gimimu kunin- 
gaikszcziu užraszytas tiktai pri 
mutinis apsipaeziavimas. Kon- 
tastino Arbanovo su kunin
gaiksztiene Ramanova o apie 
jio antra apsipaezevima ne yra 
jokio priminimo.' ----------

— Ne žinau nieko apie tai- 
atsake Ferra nieko nedasipras- 
dama.

— Ir asz gal biustu, .bet ma 
no mylema Amanda, gerai pa
mena ir žino—kuningaiksztie
ne dairėsi akimis jieszkodama 
savo unariues ponios, o nema
tydama jos niekurĮsugryžo ve
lei su szaltu nusiszypsojimu 
prie Ferros.—Antjgalo nerei
kalaujame jos suvis, kunin
gaiksztiene pati pataikis man 
tai geriause apaiszkinti. Užsi
iminėju labai genealogije ir 
esmių labai prieszinga ideom, 
kas dabartinėm laike, nelai
me, kas kart labiau platinasi 
jog užgimimas ir paeitie yra 
suvis žema. Druezei stoviu ma 
no nuomonėje, jog szlektiszkas 
gimimas yra neužmokamu ir 
isz tos priežasties'nekeneziu la 
bai visu teip vadinamu meza- 
liansu. Isz kokio namo paeini 
kuningaiksztiene.

Ferra pasikėlė su priskubin 
tu kvėpavimu, vedyla su drėbė 
jo jos rankose.
' Tuolaik prisiartino pana 

Amanda ir ant ženklo kunin
gaiksztienes stojo szale jos ir 
insmeigus savo pažiurejima 
apskrieziu pelediniu akiu in 
veidą nelaimingos aukos savo 
instrigu džiaugėsi dvasioje kad 
pagavo in savo kilpas.

— Mano lopszis ne stovėjo 
kuningaiksztiszkam palociuje.

— Ach tai-gi grafiszka ka
rūna.

— Ir tai ne. Paprastinas 
szlektiszkas gimimas, tėvas 
mano vadinosi Dyvitras Naša- 
kovas.

Ferra svarstesi ilgai su atsa
kymu, bet labai nekenti melo: 
padėjimas jes buvo kritieznas.

— Paprastinas szlektiszkas 
gimimas! paantrino kunin
gaiksztiene tesanezei —turejei 
gal poni didelius turtus.

— To nežinau.
— Ir kur poni gyvenai, kur 

pažinai savo numirusi vyra?
— Parižiuje. Buvau iszau- 

ginta klosztorije Sacre-Coeur; 
o kas kiszasi kuningaikszczio 
Konstantino, tai paliko mane

Valandos
8 lig 10 ryto, 1 lig 8 po piel 

ir 7 lig 0 vakare.

Stovėjo gana toli vienas nuo 
kito po szakom didelio medžiu 
palminiu, žiburei bengalski bu 
vo jau sugesinti, ir tiktai kur 
nekur da blizgėjo tarp krumu. 
Galima buvo aiszkei girdėti, 
tarp tokios grabines tykumos, 
kokia vieszpatavo dabar czio
nais, puolimą nuo placziu lapu 
laszus vandenio.— Ferra jaute 
si biskuti užnepakajinta.

— Ne vale man ponei paša 
kyti —pradėjo kuningaiksztis 
da tykesniu balsu su dideliu 
prispaudimu—nes bijotausi.

Davėsi girdėti balsai žings 
niu ant tako ir kuningaiksztis 
staigai nutilo, su rūstybe atsi 
trauke in szali, nuskynė pirma 
geresni lapa nuo medžio ir var 
tydamas jin pirsztuose tarė gar

— Dekavoju, oras Oranže- 
rijoi suteikineje man skaudeji 
ma galvos — atsake kunin
gaiksztiene Sybilije asztrei.

— Tokiame karte gal man 
vale praszyte ponia?

Ferra noringai ir skubei 
priėmė praszyma padavė jam 
ranka, būdama laiminga, ; 
jajia iszvalnijo isz draugu 
kuningaiksztiene, kuri tuolaik I 
prisilenkus prie savo isztike 
mos panos Amandos kalbėjo:

— Tas dalykas yra nevisisz 
kai aiszkus, teminai pana 
Amanda, kaip buvo pabūgus?

— Ne vienas sukrutejimas 
jos veido neprasilenke nuo ma 
no^akiu.

— O kuningaiksztis neabe
joję suvis ir nedasipranta su 
kuom užsiima — tarė ant galo 
Sybilije druezei prikansdama 
lupas.

— isztikro galima apsirgti | 
isz rūstybes.

Duris in Oranžereja, kuri 
apsupinejo kone ciela palociu, 
buvo atadarytos; žali raudoni 
melini ir kitoki žiburei mete sa 
vo szviesa ant paimu, jucciu 
ir traceeju. kaipo ir ant visu 
kitokiu medžiu ir auguolu. 
Oranžereja toji buvo intaisyta, 
be dideliu kasztu ir daugelio 
papuoszimu, takai buvo siauri 
ir paprastinai apszviesti keliom 
lempom, apart sodauninku-gi 
retai kas czionais vaiksztinejo. 
Dabar prie szviesos bengals- 
kiu žiburiu iszrode viskas ki
taip, del to daugelis ypatų jau 
czionais radosi, kada kunin
gaiksztis su Ferra inejo.

Didelis Kvepėjimas kvietku 
ir auguoliu maiszesi su sziltu 
drėgnu oru.

Kuningaiksztis pažiurėjo 
ant jos, kaip puikei ir iszkel- 
mingai cieloje szviesybeje savo 
jaunistos ėjo szale jio—ir atsi
duso. Pakele akis in jin.

— Ar Jusu kuningaiksztisz 
kai Augsztybei ko stokuoje?

— Teip kuningaiksztiene, 
esmių nuliūdęs —atsake szvel- 
nei ir tykei:

Sustojo nusistebėjus.
— Tas būtie negali! Kunin 

gaiksztis Dagobertas, kuris vi
sados turi nusiszypsojima ant 
lupu ir linksma žodi del kož- 
no? Tam niekas netikės.

— Viskas yra melu — atsa 
ke kuningaiksztis užsprangytu 
balsu o isz akiu jio rodos ki- 
birksztes birejo.—Cielas mano 
gyvenimas, tai prigavingas 
szeszelis tiktai, daugiau nieko 
jame negaliu turėti kaip tiktai 
vienus privalumus ir nevale! 
Po mano jaunistai smutnai ir 
tiktai užstojo tolesnis gyveni, 
mas stone moterystes, bet da 
smutnesnis, ba netekau savo 
pilnos valios ir linksmybes, 
jauslos ir meiles. Kaip tankei 
noriu būtie žmogum valnu nuo 
rysziu ir privertimu.

— O teikis man tiketie Ju- 
su Augsztybe, jog tokie smut 
ni laikai tankei praeina—rami 
no jin Ferra linksmai.



Žinios isz Lietuvos
Kol saule patekės. . .

“Musu nelaime?’ — sziokiu 
antgalviu duoda “L?et. Uk.” 
No. 9 iEŽengiamaji straipsni. 
Tuo straipsniu, pasiremiant ži 
niomis isz Skuodo dekanato, 
primenama musu visuomenei, 
kiek kasmet mažu vaiku pas 
mus mirszta. Skuodo dekana 
te 1914 m. gimė iszviso 2329 
vaikai, o nuo menesio ligi me
tu iszmire tais paežiais metais 
767. Kas pažįsta gerai musu 
sodžiaus gyvenimo sąlygas, tas 
žino, kad kitose vietose ir dar 
daugiau vaiku kasmet mirszta, 
kaip sziezia nurodytame deka
nate. Drąsiai galima tvirtinti, 
kad kaip Lietuva plati, taip 
platus yra dar sziandien visu 
Lietuvos vaiku skurdas.

To kūdikiu skurdo ir vargo 
szaknys itin giliai inleistos pas 
mus delei daug invairiu prie 
žaecziu. Apskritai imant — 
vien szvietimos, dar mažiau 
vien paskaitomis apie higijena 
■— bus toji baisi nelaime pa 
szalinta. Nors kiekvienas me 
ginimas szi bei ta toje dirvoje 
atlikti yra geistinas ir brangiu 
tinas.

Ttcziau gerai pagalvoja — 
kiekvienas musu turbut prisi 
mins ir neviena taip vadinamu 
ju musu inteligentu szeimyna, 
kurioje taip vaikai, taip virtu 
ve laikomi tokiame padėjime, 
apie kuri geriau nutylėti. Ar 
ežia tokios betvarkes ir tokio 
neszvarumo priežastis galima 
versti irgi kaip pas sodieczius 
ant szvietimos stokos? Žinoma 
kad ne.

Svarbiausioji priežastis tos 
musu nelaimes, kūdikiu mir
ties ir apskritai nehigijeninio 
gyvenimo, tai baisus pas mus 
paniekinimas to taip vadina
mojo “bobų arba mergų dar
bo” — t. y. visu tu smulkiu 
smulkiausiu darbeliu, kurie 
draug suimti vadinasi namu 
ruosza. To paniekinimo szak- 
nis gludi musu kultūros žema
me laipsnyj ir dideliame nesu
sipratime. Vyru darbas, kaipo 
darbas produkuojantis prekes 
— yra aiszkiai naudingas ir 

-j. todeliai iškeliamas, moteriu 
gi darbas, kurs neduoda ap- 
cziuopamojo pelno, kurs vyro 
gaminamas prekes tiksliai su
vartoti turėtu — yra niekina
mas, kadangi motore “žiuri vi
suomet isz vyro ranku”— kaip 
paprastai musu žmonių taria
ma. Toks apskritai atsineszi- 
mas musu visuomenes prie mo 
teriu namu ruoszos darbo — 
užkreczia ir moteris paezias, 
dagi inteligentes, kurios irgi 
nevisuomet negali nusikratyti 
to jausmo, kad j u atliekami 
namie maži darbeliai — tai 
menkniekis, in kuri ir neverta 
per daug domos kreipti. Kagi 
bekalbėti apie sodietes, nieko 
beveik nesimokusias ir savysto 
viai galvoti nedristanezias ?

Beto moterys ir baigusios 
sziokias tokias nors ir viduri- 
rines mokyklas nėra niekur 
mokinamos, nei kaip namie 
reikia tvarka laikyti, nei kaip 
kūdiki auginti, dar mažiau jos 
žino apie tai, kaip ligone-slau
gyk

Svarbu butu todelei pasi
naudoti kiekviena proga ir 
greta paskaitų isz higijenos, ar 
ba greta paskaitų apie vaiku 
auklejima, aiszkinti' nuolat ir 
namu ruoszos svarbumą. Svar
bu parodyti pavyždžiais ir in- 
tikinti visa musu visuomene, 
kad visi tie mažieji, smulkieji 
musu moterų namu ruoszos 
darbai, jei jie tvarkingai ir sa- 
žiningai atliekami—tai ne ma
ži ir ne niekinimo4verti darbai, 
bet tai taip sakant syvai, ku
riais minta atskiros szeimynos, 
o isz tu szeimynu juk susideda 
tauta. Tai nuo tu smulkiųjų, 
mažųjų moterų darbu-darhe
liu labiausiai priklauso, ar tau 
ta susilaukia kūnu ir dvasia 
sveikos kartos, ar nuskurdėliu. 
Reiktu dar pabrėžti, kaip na
mu gera tvarka kelia tu namu 
gyventojas netik fiziszkai, bet 
ir stiprina ir tobulina juju d va 
šia. /

Didele role pakėlime musu 
tarpe sveikatos turės su laiku 
kliūti musu namu ruoszos mo
kykloms, tik ne tokio tipo, ko
kias dabar turime Kaune arba 
Abeliuose. Tu mokyklų ir sie-

ANGLISZKA DIRBTUVE AMUNICIJOS KURIOJ! DIRBA TIK MOTERS IR MERGYNOS.

Isz priežasties neteklaus vyru kurie randasi ant kariszko lauko, dirbtuve amunicijos Vichers} Londone, priėmė in darba moters ir mergynas in vieta vyru. 
Antpaveikslo matome krutėjimą tuju darbininkių tam milžiniszkam fabrike.

| LIETUVISZKAS PASAKORE j
Labai Puiki ir Didele Knyga

88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

Puikei ir drueziai Apdaryta in Raudona Audeklą. Szita Knyga 
i visiems labai patiks o kas nusipirks tai turės skaitymo invales.

609 Puslapiu - 6į x 9į coliu dydumo.

PREKE $2.00
(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)

Mes tu knygų neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena 
kadangi greit iszsiparduos.

Apie Joną Karalaiti, Paukszti ir 
Vilka.

Apie Jonuką, Arkluka, Antai te ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemcziugpilo.

Apie Karalaite paversta in vark
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda ne
matomai muszanti.

Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetoniszkas szokis.
Prakeikta.
valtys.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis ir 

niksztukus
Du brolei.

Szluocziaus duktė, 
Nelaimingas bagoezius. 
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis, platusis ir smark-akis. 
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kaziminko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus 

savo valdonu. Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Medalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka 

senu žmonių.
Laižybos.

kiniai vid kitokie. Juose neau- 
klejamas nei ūkininkių, nei na 
m u szeimininkiu, nei busimų
jų mitinu, lavinama vien vi
rėjas, klebonijų gaspadines, 
visokias dvaru akmistrines — 
su pavirszutiniu ir labai pavir 
szutiniu supratimu apie szvaru 
ma is mokėjimu vien ponu me 
giamus gardėsius gaminti.

Tuotarpu reiketu visa Lie
tuva tiesiog pridaigstyti tokio
mis ruoszos mokyklomis, ku
rios stengtus visu akyse iszkel 
ti namu ruoszos svarbumą ir 
savo auklėtinėms įskiepyti kul 
jūrinius inproezius, be kuriu 
jokia namu ruosza nėra gali 
ma. Tokiu mokyklų programo 
je turėtu pirma vieta užimti 
ne kaži kokiu gardėsiu gamini 
mai, bet szitokie dalykai: 1) 
saip laikyti szvariai gyvena
mąja troba ir kitas ūkio tro 
bas; 2) skalbinių, drabužiu, 
latalines szvarumas; 3) szva- 
rus ir gardus papraseziausiu, 
sveiku valgiu gaminimas a) 
sveikiems, b) ligoniams ir silp
nos sveikatos; 4) vaiku auklė
jimas; 5) ligoniu slaugymas.

In tokia mokykla turėtu ei- 
;i visos merginos, baigusios 
pradedamaja mokykla. Kursas 
turėtu būti neilgesnis kaip me 
tai. Prie to viso namu ruoszos 
mokslo teoretiszkai ir praktisz 
kai] aiszkinama, galėtu būti 
dar mokoma invairiu ūkio sza- 
ku ir amatu, kaip tai pieniniu 
kavimo, daržininkavimo, biti
ninkavo, siuvimo, audimo, ir 
t. t.

Amatas žinoti kiekvienai 
merginai naudinga, nes vikres
nes ir prie namu ruožo galėtu 
atliekamu laiku sau uždarbia
vimo szaltini jame turėti. O 
produktyvis darbas, kaip jau 
žinome, kiekviena žmogų ir sa 
vo ir kitu akyse pakelia.

— Bet kad didžiau ir grei- 
cziau musu visuomenes akis at 
kreipus in būtina musu žustan- 
cziu vaiku gelbejima, reiketu 
dar kitokiu priemonių. Kai 
kurios musu draugijos (geriau 
šia ūkio draugijos) turėtu skir
ti dovanas už geriausiai laiko
mus moterų ukius.

Reiketu ruoszti ir vaiku pa
rodas. Szeimynoms, kuriu vai
kai sveikiausi, skirti dovanas. 
Tu parodu laiku visokiais bu
dais: paskaitomis, pasikalbėji
mais, stebuklingo žibintuvo pa 
veikslais aiszkinti higijenos rei 
fcalinguma ir mokyti kūdikiai 
prižiūrėti.

Vienu žodžiu, viską daryti, 
kad musu vaikai taip nemirtu 
ir kad rupesnis apie ju sveika 
tos ir gyvasties užlaikyma ne 
perskambetu ir szikart laik- 
raszcziu skilty^, bet ineitu i 
gyvenimą.

Nors ir taip sunkioi kiek vie 
nu žvilgsniu mums valando; 
szis musu vaiku gyvybes klau
simas turi balsiai suskambėti

musu tarpe ir sujudinti visus, 
nes kitaip, kol saule patekės, 
rasa akis iszes.

Szis pažystamosios rasztelis 
duria in akis net ezion gyve- 
nanezioms Amerikietem tar
tum liepent, kad juos daugiaus 
lavintųsi apie liuoba stubos, 
apie valgio pagaminima ir t. 
t. Sakytumėm kad ezion lie
tuves moterėles neturi laiko 
prie tokiu lekcijų. Turi laiko 
invales, bet kad tingi.

Mainu tarpe gyventoju, gas 
padiniu yra dauguma kad cie 
a szolderi su plaukuota skū

ra iszvirusi, burdingieriui pa- 
kisza, na ir valgyk kiek tik no 
ri. Ir kaip ta mėsa valgyt, kad 
skūra ant virsz stovi juoda 
saip czčbato aulas, plaukai 
nei isz garbarnes ant puspa
džio kyszo nenuvalyti, mesa ne 
;ik pasmirdusi durnais, bet ir 
suodžiai nenuvalyti stovi ? 
Apie iszvirima gero viralo tai 
jau sznektos nėra. Jeigu ir yra 
gaspadiniu mokaneziu valgi 
gerai pagamyt, stuba szvarei 
užlaikyt, tai j u yra mažai.

Na gerai, jau kad motkos 
apsileidia nieko nemoka, tai ir 
dukteris ju netoli nuo motinu 
apsistoja.

Negalima užmirszt Szenado 
rio viena gaspadine senovės 
Balcziunu sena motka. Jije 
žmonele buvo sausa senuke, 
bet mokėjimu valgius paga- 
mint buvo garsi gera gaspadi
ne kad isz menkniekio sutaisy
davo valgius, tai burdingieriai 
kad pagriebdavo valgyt, kad 
net ausys lapsėdavo. Pas ta se
nuke sztedy vis po 4 ar 5 bur- 
dingierius būdavo, mokėdavo 
15 dol. ant menesio. Visame 
Szenadorija burdingieriai žino 
jo kaipo gera gaspadine. S. K.

—

Maiszas aukso.
Arba teisingysta geriausia 

apsimoka.
; . ; ______

Gyveno kitados Turkijoi 
garsingas valdytojas, kuris va
dinosi Harun oi Raszyd. Da
ve jam varda “teisingas”, nes 
tankiai teip pasielgdavo, jog 
visi pripažino jin už teisinga ir 
geraszirdi.

Tankiai megsdavo persiredi 
net in vargingiausius r ubus ir 
nepažinomas per savo padonus 
megsdavo vaikszczioti po mies 
ta, idant geriau susipažinti su 
vargszais ir pažinti savo pado
nus ir jieszkoti teisingu žmo
nių.

Viena diena, ejdamas vaka
re uliezia savo mieste, sutiko 
varginga žmogeli, neszanti puo 
duose vandeni. Senukas buvo 
vargingai aprėdytas ir iszrode 
ant liguoto žmogaus, nes tan 
kiai sustodavo ant atsilsio ir 
smarkei atsidusdavo.

Gailestis pasidarė valdyto
jui žiūrint ant tojo senuko, 
praeidama pro jin, tyczia nu

mėtė nežinant gana dideli mai 
szeli piningu.

— Jaigu paims jin—mislino 
sau valdytojas—tai turės gana 
duonos ant viso savo amžio. Ir 
nuėjo greitai toliaus, nes po 
trumpai valandelai ižgirdo pas 
kui save szauksma senuko:

— Hej! hej! žmogau!.... su
grįžk!.... pametei pinigus! 
Klausyk! Sugrižk!

Raszydas girdėjo gana gerai, 
idant vargszas piningu negalė
tu sugražyt.

Senukas laike rankoja pini
gus ir su piktumu kalbėjo:

— Isztikruju turėsiu beda!.- 
Ka su tuom auksu padarysiu?. 
Turbut kokis kurezias kvailys, 
ar ka? Szaukiu ir szaukiu, o 
tasai manias negirdi.... Ka da; 
ryt? turiu bėgti paskui jin, no 
rinte gana esmių pailsias, bet 
auksa turiu sugražyt.

Pastate puodus su vandeniu, 
o pats leidosi paskui, rėkda
mas:

— Pasiimk sau ka pametei, 
kvaili kokis!

Matydamas, jog tasai da ne 
apsidairo, mete maisziuka su 
auksu in peczius kalbėdamas:

— Ar tu manai, kad asz ta-

Pasilenke žemai ir lauke ko 
kia jam bausme karalius už
duos. Karalius sėdėjo ant sos
to puikei pasiredias.

— Dovanok galingiausias 
valdytojau—puldamas ant vei
do isz baimes senukas.

•— Tu man dovanokie. Mė
ginau datirtie tavo teisingystes 
ir persitikrinau, jog nesiduos! 
prisikalbyt prie pikto. Už ta
vo teisingysta, paženklinu ta 
ve dažiuretojum mano skarbu. 
Valdysi visu mano turtu, nes 
žinau, jog neimsi ne skatiko 
isz jojo.

— Nes valdytojau—szauke 
senelis — asz žmogus prastas, 
negaliu priimti taip augszto ir 
atsakanezio dinsto?...

Esi teisingas, tai ženkli
na daugiau kaip viskas—atsi
liepė karalius. Jaigu rastau 
daugiau tokiu kaip tu, tai bu
tai laimingu valdytojum mano 
sklypo. Del togi tai asz vaiksz 
ežioj u po savo sklypą persire- 
dias, idant surasti teisingu žmo 
niu ant apėmimo dinstu, ku
riem galetau visame užsitiket.

KUR BUNA?
Mano brolis Juozas Versiaokas, 

paeina isz Vilniaus gub., Traku, pav, 
Olkiniku Volos , Kursziu sodo. Gir
dėjau gyvena apie Scranton, Pa. 
Praszau atsiszaukt, jaigu kas kitas 
žino apie jin, malonėkit duot žine 
ant adreso. (g£ oį)

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

Mano giminaitis Jonas Virbickas 
paeina isz Suvalkų gub., Seinų pav.> 
Krasnavo gmino., Lazdijų kaimo.’ 
pirmiau gyveno Milwakee dabar ne
žinau kur, Praszau atsiszaukt ant ad
reso.

S, Venclovaite,
537 Mayer st.,

Duryea. Pa.

Pajieszkau Deudoriaus Jackio pa
eina isz Kauno gub., Baseinu Ujez- 
do, Erszvilko para., Bacu kaimo. Gir 
dėjau gyvena Chicago, dabar neži
nau kur. Jaigu kas žino apie jin, 
meldžiu duot žine ant adreso:

Deodorius Gramaila,
79 Evetts Lane, Bridgeport, Conn.

Mano broliai Antanas ir Juozas

Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 
juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka zjieda.

Petras bude.
Apie tris Broliu Karalaiczius ir 

serganti jiu Tęva,
Szleivis.
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Niksztukas.
Apie Raganiszka Pleczkute.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
Žuvininkas, Geniuszas ir juodu 

szalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo aunu, 

dideli galincziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

tinis galinezius.
Juozas ir Maiijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda.
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
Dvideszimts-keturi Razbaininkai.
Vaitiekus.

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
Szita Knyga perkupeziams arba agentams 

neparduodame, ir neduodame ant jos jokio nuszimczio.

Isz gyvenimo milinezios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliezia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dyase kasikiu. Apisaka seno 

mainierio.
Kaip nabaszninkes duszia vaikszcio 

jo. Ka sako apie Mariute Miszkiute,
Balatono ežeras.
Pataikė dalgis ant akmens.
Netikėtas szveczias.
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kuningaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Vaika katras Karaliaus duk

teris iszgelbejo nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo 

trijų Seserų ėjo jieszkot.
.Apie Dumiu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduka.

Capitol .Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000

Kancziauskai, paeina isz Kauno gub. 
Baseinu pav, Kelmes para., meldžiu 
atsiszaukt ant adreso.

J. Dargia,
1776 E. Fails St., 

Niagara Falls, N. Y.

UNION 
NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 

CITY

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. BALT, Prezidentas FrNOGNANfVice-Prezid.
W. KOHLER, Kasierius

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

SKAITYKITE

SAULE
vo pinigus da nesziosu?

O kad maiszukas buvo gana 
didelis, pataikė in peczius Ka 
lifo (valdytojaus) gana smar
kei jog tas turėjo apsidairyt 
szaukdamas:

— Ko pyksti? Reikėjo sau 
auksa pasiymt ka radai ir ty
lėt.

— Ka?... suszuko senukas 
su piktumu. Ar nori idant pa* 
siliktau vagiu. Ar. tu mislini, 
jog esmių vargszu ir apdrie
kiąs, tai ir saužinia turiu ne- 
czista? Ne sūdyk kitus pagal 
save.

— Bet ka radai, tai tavo, 
juk niekas nemato ka radai.

Jau to buvę už daug senu
kui ir neteko visai kantrybes. 
Szoko prie Kalifo, kirto jam 
ypa szaukdamas:

— Nemokyk mane vagys- 
tos, ne neprikalbinek prie pik
to.

Tame atbėgo kareiviai, sto
vinti ant sargybos, pažino sa
vo karalių ir paėmė senuką in 
kalėjimą, kuris supliekė gana 
puikei karalių.

— O tu nelaimingas žmo
gau, ar žinai ka padarei? Juk 
pati karalių sumuszei ant uly- 
czios.....Busi dabar baisei nu
baustas už savo karszta būda! 
—kalbėjo jam vienas isz karei 
viu kuris vede jin in kalėjimą.

— Tegul ir teip buna, kam- 
gi jisai mane gunde prie pikto 
gerai jam už tai.

Butu vargszas da daugiau 
susirupinias, nes kad buvo 
labai pailsias ir nuvargias tą
ją diena, per tai užmigo ant 
sziaudu kalėjime nesirūpinda
mas apie nieką. Ant rytojaus 
atėjo kareiviai nuvede jin 
priesz karalių.

AMERIKOS
LIETUVIU DIENRAŠTIS

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

Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžia

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

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams ............................ $5.00.
Pusei metu ..................... 3.00.
Trims mėnesiams .............. 1.75.
Dviem mėnesiam .............  1.25.
Europoje metams .............. 7.00.

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

y Visuomenės, literatūros ir politikos iliustruotas laikraštis, 
' SKAITYKITE IR PLATINKITE

Amerikos Lietuviu Dienrašti 
“KATALIKĄ”

jg paduoda vėliausias žinias apie karą ir visokius atsitikimus pasauly
je. Visuomet pilnas indomių straipsnių.

CQQ Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiškai—krikščioniškoje dvasioje.

SO MORGAM 
CHICAGO JLU



Philadelphia, Pa

Balsuokiteažnyczia bir- ■HM
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E. C. BROBST B. J. SM tTH

Girtuoklyste Amerikoje. Balsuokite už

Reikalauja j ūso depožitus.

Lietuvi busiantis pilieti 
perskaityk.
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Užsiima būti jumis Ekzeku- 
tcr um arba 'Administratorium 
j ūso Testamente.

Užsiima būti Apiekunais del 
juso vaiku ir sudės teuais pini- 
guskuratnesz daugiause naudos 
pakol vaikai nedaeis igi metu.

--'i

į 
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Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didžause Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greieziause 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 aplankysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.

233-235 West Centre Street - ■ Mahanoy City, Pa.
PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO FRIZŪRA RANDOS

FrankC.Ball
Republikonas. Isz Mahanoy City 
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W. RYNKIEWICZ
.......... NOTARIUSZAS..........

Žinios Vietines
— Seredo prijxfs biskupas 

in lietuviszka
mavot vaikys. Ceremonija at
sibus 3 valanda po piet.

ėrgaite Elzbieta Lu- 
kąx%yvenanti ant Market uli- 

ios, per klaida nurijo lajaus 
ir butu mirus, nes daktaras iž- 
gialbejo gyvastį per iszpumpa- 
vima truciznos.

— Panedelije atsibuvo pui
kus pirotekniszkas leidimas 
ugniu West Parke. Žmonis bu 
vo tuom perstatimu labai užga 
nadyti.

— Dieneles jau szaltesnes, 
daugelis pradėjo devet over- 
koezius.

— Užeikite pas nauja salų- 
ninka Kazimiera Rasima ku
ris pirko saluna nog p. Petri 
ko. Busite svetingai priimti.

— Parsiduoda side-board 
szepa, parloninis suitas, dide
lis krėslas, krėslai ir 1.1. 
Atsiszaukita po No* 338 W. 
Mahanoy St. ('j -ą)

— 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

Trumpi Telegramai.
§ York, Pa.— Ekspresinis 

trūkis, kuris bego žaibiniu 
staigumu, užmusze asztuonis 
darbininkus dirbanezius ant 
geležkelio. Darbininkai nema
tė prisiartinanezio greit e j na
mo jo trūkio.

§ Washington, D. C.— Ran
das Suv. St. apskaitė buk turi 
po savo valdžia 3115 kalėjimu 
kuriosia randasi 1,200,000 ka- 
lininku. Užlaikimas palicijas 
ant meto kzsztuoja 60 milijo
nu doleriu.

§ Cape Hatien.— Musztine- 
j e su Leitiszkais pasikeleliais Ii 
kos sužeista 10 Amerikonu o 
40 pasikeleliu likos užmuszta.

Turėjome kaip jau žinome 
keletą metu blogu t.y. Daugu
mas darbininku negaudami 
darbo, vilko gyvenimo dienas 
skurde, o kurie szioki toki dar 
ba turėjo, tai kad jisai buvo 
ir aitrus, vienokei žmogelis 
kaip sakoma ne ka darysi, dan 
tis sukandus reikia laikytis 
kad duonele nepabėgtu.

Dabar jau pradėjo dyrbti 
geriaus ir kriaueziai, kuriuos 
daugiausei per keletą metu be 
darbe palytėjo. Nedirba dar 
tas, kas dyrbti nenori ir, vie
nok matosi Jda vaikštinėjant 
vyrus nedirbanezius, bet tiems 
vistiek gerai ar blogai kur dir
ba, tai tokiems vis yra priežas
tis nedirbt nes geriaus ku** kar 
czemoje laskavo stiklelio lu- 
kurnioti negu prie darbo pa- 
simanksztyti. Lietuvoje se 
niaus tokius tinginio mylėtojus 
vadindavo Darmajiedais.

Suvienytos Valstijos yra 
tais Darmojiedais turtingos, 
nes net žiema kada buna szal- 
ta, tai galima matyt kaip jie 
su paraudusioms nosimis ne 
slyvoms ant kampu veja gau
dydami mindžikuoja ir, jiems 
kartais pasiseka praeinati žmo
gų aprubavot, arba ir sužeist.

Tokiu Darmajiedu (dykajie 
diku) gylis kai kada neiszpasa 
kytai skaudžiai ant žmonių at
siliepia nes isz Darmajiedo ran 
kas žmones kai kur ir gyvastis 
palydi.

A. a. kunigą Žebri su tarnai 
te nužudė vien Darmajiedai, ir 
kitur rasime daugiaus baiseny
bių vis hz rankos tu Darmajie 
du padarytu.

Philadelphijoj tarpe lietu
viu apie Richmonda gyveno 
du broliai Czesnai, juos kiti 
vadydavo Czesnakai tai Czes- 
nukai ir t.t.

Temykite.
Nog 17 dienos Rugsėjo 1915 

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

Susivienijimo 
Baczeriu ir groserninku.

ANT PARDAVIMO
Didelis namas su 10 kamba

riu, del dvieju szeimynu, ir 
sztoras ant kampo, graži vieta, 
medžiais apaugusi. Parsiduos 
pigiai kadangi locnininkas ap
leidžia miestą. Norinti pirkti, 
atsiszaukit ant adreso, (g^ o^)

1543 S. West St.,
Rockford, I’ll.

Balius Ir Prakalbos.
Atsibus 2tra. d. Spalio ant 

Cassino Hall. Thompsonville, 
Conn. Prasidės 6 vai. vakare 
ir trauksis lig vėlybam laikui. 
Užpraszom visus lietuvius ir 
lietuvaites vietinais ir isz ap
linkines. Tarp pasilinksmini
mu bus proga iszgirsti idomu 
prakalbu. Pelnas visas ant 
nukentėjusiu Kares Lietuvos.

Tie Czesnukai vienas ženo- 
tas 33 m. kitas ne ženotas 24 
m. Ženotas Karolis visados 
dirbo, o neženotasis Jonas 
Czesnukas buvo tinginis Dar- 
mojiedas kursai broliui ne 
mažai atsieidavo su pinigine 
pagelba. Ženoczius žmogelis ir 
dabar dirba karpetauneje kur 
užmokestis nors silpna, bet vis 
gi geriau s sziek tiek uždirbt 
negu nieko, o neženotasis Jo
nas Darmajiedas nedirbdamas 
susapnavo, važiuot iu Lietuva 
ir stot kariumenen muszt vo- 
kieczius, ale kad Darmajiedo 
kiszeniuosia perkūnai vaikosi, 
tai nėr ka daryt. Geriause pro 
ga sumislio kad reik isz brolio 
iszpraszyt pinigu ir keliaut.

Diena 19 rugsėjo susiejo 
darbavieteje ir pradėjo reika
laut kad Darmajiedui brolis 
prižadėtu duot pinigu, tai ji
sai važiuos f liukam mat apka- 
pot pliudres, bet brolis jam at 
sake kad jau daugiaus neduos 
nes gana dar pridaves ir vis 
neatiduoda.

Seniai isz visur girdžiasi pri 
kalbinejimai in musu brolius, 
kad rūpintųsi pasilikti Ameri
kos piliecziais taip veikiai kaip 
tik in szita kraszta atkeliauna. 
Pilietis turi didesnes tiesas, tu
ri amerikonu akyse geresni 
varda ir balsavimais prisideda 
prie budavojimo szios szalies 
žmonių geroves.

Bet musu žmones iksziolei 
labai mažai szitomis prakilnio 
mis tiesomis rūpinosi.

Del palengvinimo musu vien 
tau ežiams pasilikti piliecziais 
Brooklyne jau kiek metu at 
gal susitvėrė Lietuviu Ameri
kos Piliecziu Klubas, kuris 
jau daugybe savo sąnariu pa
dare piliecziais. Kad supažin
dinti musu visuomene su Ame 
rikos konstitucija, instatymais 
ir pilietyste, tas patsai klubas 
iszleido dailia ir storoka knin- 
gute, po užraszu: “Kaip pasi- 
ikti Amerikos Piliecziu”. Ta 

kningute yra per puse lietu- 
viszkoje ir angliszkoje kalbo
se ir talpina ežiuos straipsnius:
1. Sutrauka Natūralizacijos 
Tiesu Suvienytose Valstijose.
2. Kaip pasilikti Amerikos pi 
liecziu —klausymai ir atsaky
mai. 3. Apskelbimas Nepri- 
gulmybes. 4. Konfederacijos 
straipsniai. 5 Suvienytu Vals
tijų Konstitucija. * 6 Priedai 
prie Suv. Valst. Konstitucijos 
ir kiti. Vertimas kningutes 
lengvas, gražiai skaitosi, daili 
spauda, netoli 100 puslapiu. 
Kiekvienam reikalingas pilie- 
tystes rankvedelis, da pirma 
syki toksai pilnas lietuviu kal
boje iszleistas. Parsidavė tik
tai po 25 centus, ir per 2—3 
menesius iszejo keli tukstan- 
ežiai po visas Suvienytas Vals
tijas.

Dabar Lietuviu Amerikos 
Piliecziu Klubas rengiasi isz- 
leisti kita kokia lygiai lietuviu 
apszvietimui reikalinga knin- 
ga, todėl nori atleisti vieta ir 
pabaigti leisti svietan likusi 
nedideli skaitliu virszui apra- 
szytos kningutes už labai nu
mažinta preke. Todėl prane- 
sza placziai visuomenei, kad 
už puse prekes kninga. “Kaip 
pasilikti Amerikos Piliecziu”, 
kas ims ant sykio nemažiau 
kaip 25 kningas. Vadinas, vie
ton mokėti po 25c. arba 25 
kvoterius už 25 kpingas, dabar 
gaus už puse prekes.

Tai yra didele proga drau 
gystemš, klubams ir pavie
niams žmonėms, kurie nori szi 
ta kningute pigiai gauti, ja 
tarp žmonių paskleisti ir pa
tarnauti musu vientaueziams 
pastojime piliecziais.

Pasiskubinkite, iszraszyti, 
nes mažas skaitlius egzamplio 
riu beliko. Piningus ir orde
rius adresuokite: ( lOl °1)

Lithuanian American 
Citizens Club, 

803 Driggs Ave. A.
Brooklyn, N. Y.

E. C. BROBST ir B. J. SMITH
Ant County Commissioners

(REPUBŲKONAI)
Jie buvo iszbandomi ir parode savo verte.

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 iszvarimo 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
macijas nuo ko plaukai slen
ka ir plinka, pleiskanų atsira- 
dymas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja už dyka 
rodą. Raszyk tuojaus:

• -f;

New York. — Jau turbut 
nerasime priklesnio sztamo 
žmonių, kaip nesąmoningi gir
tuokliai. Prie girtuoklystes pa
linkta labai žmones Irlandai 
(airisziai) ypacz prasti darbi
ninkai, o paskui vyrus, tai 
szuolemis girtuokliauja ir ju 
moteris.

Faktas.— Mažesniuose mies 
tuose užtenka girtuokliauti tik 
vyrams, bet dideliuose mies
tuose Kaip New Yorkas, Brook 
lynas, Philadelphia, Baltimore 
ar garsus Chicagas, tai ten že
mosios kliasos moterėles Irlan- 
dės szniurus atsiliaidia gir 
tuokliauja ypacz jos ins’myle- 
ja in teip vadinama žiurkinia 
arielka, kad spėjusi Irlande 
ryte atsikelt, jeigu turi deszim 
tuka, pirmiausei bėga in kar 
czema parsineszt žiurkines ku
ria su smagiausiu 
anksto panaudoja.

Dabar prieikime 
broliuku lietuviu.

S

apetitu isz

f-

Box 106 Sta. W.Williamsburg 
Brooklyn, N. Y.

T

Galite atneszH $1 arba dau- 
giaus o gausite banka kuygute.

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

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 visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

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

W. TRASKAUSKAS
...GBAB0K1U8

Balsuokite už
Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni.

Duos jumis rodą kur geriause indeti pinigą arba 
perkant namus.

Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli.

DIREKTOREI j
D. M. Grabam. Prezidentas. Leon Eckert, Vice-Prezidentas 4 

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

W. J. Miles, Thomas G. Hornsby, Jos. H. Garrahan 4

prie mus 
Lietuviai 
negu Ir

landai. Labai retas vyras ar 
motere isz pat ryto bėga jiesz- 
kot velnio aszaru sznapso, tan 
kiaus lietuvis prieteliaujasi su 
neprieteliu sznapsu vidudienij 
arba vakare; moteris lietuves 
nors kai kurios sznapsa mau
kia, bet rytais jo jieszkot kibą 
retai kuri bėga.

Tarpe lietuviu placziausiaš 
girtuoklystes patempionas in- 
sivyraves mažuose miesteliuose 
ar peczese, o kas arsziausei, 
kad lietuviui jeigu uuo ąznap- 
so pakauszi, panižo, tai jau sa
vo koseria ir atidaro rėkaut 
sznektoje arba dainuot.

Lietuviai girtuokliai in sar
mata ar palitikia vis nepaiso.

Kas gyvena ypacz angleka- 
sykiu peczese ar miestuose, ar 
isz kitur ten nusiduok tai ir 
pamatysi koki lietuviai gir
tuokliai nevalyviausia ergijas 
loszia.

Dar neseniai teko man buvo 
ti nedideliame mieste tarp ang 
lekasyklu, priesz stuba kur 
tuom laik gyvenau, yra lietu- 
viszkas saliunas. Viena diena 
mainose nedirbo, na tai nedir
bdami manieriai saliune links- 
minoss nuo 12 v. diena ik 12 v 
nakti.

Tie žmones kaip pajuto pa 
kauszi ikaitusi, tai kaip atida 
re savo žiotis, dainas eme rėk 
ti, tai beperstolio beviaik reke 
ik 12 nakti. Jie tie nevalyvi 
žmones reke, visaip dainavo 
kaip tik imane, ir, jau giriose 
ar pelkiniuose raistuose vilkai 
staugdami geresnia tvarka tu 
ri negu toki lietuviai girtuok 
liai.

Visa ta riksmu 
ninkas nesumane 
draust.

Gyvenanti szale 
ba to pat sztamo,
priesz tokias ergijas ir staugi
mus tylėt, jog ten diena nėr ra 
mumo, o naktii miego.

Toksai saliunas nevertas tu
rėt visiszkai public vietos lais- 
nūs, nes tvarka visai nepažys- 
tans, su savo bizniu žmones 
tik sirgdina.

Kas gi ka galėtu sakyt, kad 
žmones iszsigeria su tvarka, 
bet in tokius girtuoklius, in 
tokias karezemas, valdžia ka
da nors atsižvelgs ir tais neva
lyvas ergijas apstabdys, nes 
teip negali būti.

Girtuoklius, bara kunigai, 
saliuninkus persekioja valdžia, 
•ir jie girtuokliai taip akli kai 
kurie saliuninkai visai nepciso 
tol, kol saliuno laisnus eatįina. 

tarti jums Trinerio Amerikon Žmogau, o žmogau! kibą tik 
iezka Kartaus Vyno Elixira. bizūnas tai geriausia but $var- 
Kaina $1.00. kytojas,

Wm.C James,
AntSkvajerio

Republikonas.

FISZ-FRAJ’FISZ-FRAJ

Kožna Subata Pas

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

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

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

Geriauses ir tlidžiausias 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.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS 
CENTRAL HOTEL 

And. Miliszauckas, Savininkai
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 
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu,, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net isz Havanos 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užgini 
sugrįžta adgalios atsilenkite,

Geras Materijolas

ir Ger Darbas

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

Didelis skaitlis ju yra naudojami Mabanojuje ir visi 
sako kad Guinanas parduoda gerus Peczius,

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

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

£ 
g 
o

A .J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHANGE

202 Troy St; Bayton, 0.

Juigu 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- 
ura randasi mano loonam name vertes 
$14,000 ir esiu po kauoaija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos, Norėdami apie ka 
dasižinoti prisiuskite 2o. stempa.

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

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.

Pa.

Vanageviczia

Skilvio, kepenų ir viduriu 
ligose, sujungtose su užkieteji 
mu ir silpnumu,mes norime pa

. Perszautaji broli nugabenta 
in Episcopal Hospitolia o raz- 
baininkas aresztuotas.

žmones, ki- 
kad gali

A VA 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.
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu 
szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t 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 apredimus pas:

laika, salu 
juos su-

ANT PARDAVIMO
Puikus saliunas geroj vietoj. 

Locnininkas parduos neper- 
brangei. Atsiszaukite po nu
mani 206 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.
(61 o?)

Darmajiedas iris szuvius isz 
revolverio užtai in broli palei
do, bet ant smert neužszove. 
Po szovimo szoko bėgt, bet pa 
tiko sargas sueziupo, tuo szove 
in sarga, szuvis nedege Jr tapo 
pagautas.

Pagauta razbaininka supuo- 
lia darbininkai bjauriai belde, 
ir kad ne palicija but atėmusi, 
tai ik smert butu užbelde.

, t 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;grisiu- 
skite_2c marke del atsakimo

Andrius Kairaitis, 
1018 Oneida St.

Shamokin
Skaitykite ka sako apie szita 

gyduole.
F 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

D. L. Sollenberg, 
193 E. Independent St.

Shamokin. Pa.

Karolis sunkiai pažeistas ne 
žine ar iszliks.

Darmajiedas Jonas [Czesnu- 
kas mat ilgai vis nedirbo, tai 
brolis ji vis gelbėjo, o dar kad 
leist savo kasztais Lietuvon at 
sisake, ta suteikia razbainin- 
kiszka padėka ’užpraeiti kad 
gelbėjo.

Tinginiai daugiause buna 
pijokai, razbaininkai visi pijo
kai, tai ir szis razbaininkas 
yra nekas kaip tinginis ir pi-

Saugok Die nuo panasziu 
broliu kiekviena lietuvi.

Philadelphijoje South dalij 
miesto draugystes dar nedaris 
balių kol nebus gatava Lietu
viu Svetaine dar budavojama. 
Sakoma kad ik Naujo Meto 
bus gatava. S. K.

Senas kareivis.
Mr. Jacob Bitner isz Day

ton, Ohio žino ligos gydimo 
atidėliojimo pavoju. Jis sekan 
ežiai sako: “Asz apturėjau 
Trinerio Amerikoniszka Kar 
taus vyno Elixira, ir jisai man 
labai gelbsti. Asz. parasziau 
jums, kad asz turėjau pecziu 
isztynima ir paprasziau kad, 
jus man pagalbetumete. Asz ap 
turėjau Triner’s Linement’o, 
kursai yra puikus ir ne, apkai 
nuojamas. Jisai didžiai paleng 
vino man skausmus. Kiekvie 
na gaspadine privalėtu turėti 
jojo po ranka, be žmones ati 
dėlioja, kaip kad asz dariau, 
teeziau tai yra labai didele 
klaida. Asz nežinojau, kad. jus 
turite toki stipru, taip sakant, 
stebuklinga linimenta. Jacob 
Bitner, Soldiers’ National 
Home, Dayton, Ohio”. Kam 
tiktai butu reikalinga vaisto 
skaustaneziu ar isztinusi kūno 
daliu trinimui, tas privalėtu 
atsidėti ant Triner’s Linimen 
t’o. Pabandykite jiji reumatiz 
me ir neuralgijoje. Kaina 25 
ir 50c., su krasos apmokėjimu 
35 ir60c.

Smertis Blakėms in puse 
minutes:

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 
nuezystimo, kam mokete Itali- 
jonams po 50c. iki $1. Czia 
gausite kone dykai. Szitas czia 
apgarsinimas tik dabar pasi
naudokite sziandien. Adresą 
vokite. f. S. 10.

Specialty Box 9. Sta W.
Bklyn, N. Y.

Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaltls, Locnlnikas)

...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale Ir Retail.

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 pavė
linu jumis apgarsinti szita gro
mata” “Severos Nervotonas” 
parsiduoda po $1 oO 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- 
sog pas W. F. Severą Co. 
Cedar Rapids, Iowa. (‘deg)

Visokiu Geležiniu Daigtu
del staloriu ir namimi pareikalavimu rasite muso ■ 

Į didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu ’ 
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika- 

f lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis j 
f pristatyti: Plaktuku, kirviu, piukliu, pielycziu, visokiu 1

vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu į 
L spiniu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.

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

ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoatsakan- 
cziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atsargiausam bude.

INTEREST PAID ON SAVINGS
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