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KAS GIRDĖT?
Praejta subata užsibaigė 

Pottsvilles sude teismas Dr. 
Stankaus su iždavysta “Sau
les”, kuris skunde ant $20,000 
už apsmeižima jojo ypatos. 
Džiure nusprendė duoti Stan
kui 100 doleriu, nes pagal ju
ju nuomone, ant tiek likos nu
skriaustas.'— Ant to ir užsibai 
ge garsingas teismas kuris 
traukėsi konia tris metus, pa 
dare daug ergelio ižduotojams; 
kurie gaiszino laika o ir dak
taras gaiszino brangu laika

CARAS DAVE BULGARAMS 2
In ta laika turi atsiskirt nuo Vokiecziu, kitaip iszduos jiems kare
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NUSMUKO.

Visa pasaulis atkreipęs turi 
akis in szio laiko Europinia 
kare, kuri verda ir pabaigos 
nesimato.

Susirove dideses vieszpatijos, 
kaip kuriai galunas bus pasi
sekimas, niekas o niekas spėti 
negali.

Nesuprantama,, kodėl Bal
kanų mažos vieszpatystes nesi
laiko vienybes su kuriai nese
niai mokėjo turkus apgalet.

Nesilaikydamos jos vienybes 
gali apturėti ta pati, ka kita

Jėzuitas kunigas Petras 
Skarga tiesicgei lenkams sake, 
kad už jusu nesutikima, patek 
site svetimiems ir, neszdami 
svetima junga, svetimu turėsi
te klausyt Teip Lenkijai ir 
parėjo. Tai-gi ir Balkanų 
vieszpatystelems gali greit teip

Europa insivelus in kaltūnus 
kares, užtraukė didelia pasko
la pas Amerikos turtuolius; mo- 

' kant net penkta procentą. 
Kaip reikes atmoket toji sko
la, tai vieszpatijos skolingos 
Amerikos kapitalistams, kraus 
ant žmonių mokesczius kuriuos 
nežine kas mokes kad žmonių 
liks mažai.

SI N V HERALD CO

Anglikai užyma paymta Vokiszka kaima Verpelles po kruvinai musztyniai.

darb

koksai 
“Lais

Kas tiktai laikraszczius skai 
to, tai kiekvienas mate kad 
“Laisve” bendradarbiai yra 
apskundia teisman “Vienybes 
L” iždavejus už neszyaru in- 
žeidimą.

In ta apsireiszkima lietuviai 
visaip žiurėjo net nusidyvyjant 
kad ir laikraszcziu iszdavejai 
pradeda užsinoret po sudus 
paspacyruot.

Tie patis laikraszcziai ka nu 
siszypsodami garsino provas, 
po teismus tasynes parapijonu 
su klebonais, daktaru su laik- 
rasztininkais, kaimynu su kai
mynais, darbininku su 
daviais ir 1.1.

Na dar ir insisuko 
sziaurus vejalis kad ir
vei” su “Vienybe” kaipo kai- 
minkoms užputę nesmagu at 
sidavima.

Muset “Tėvynė” prabilo pir 
miause, kad ar nebūtu pato 
giaus idant tas skundas perei 
tu Trecziuju Teisman, o tuomi 
abi pusi nepalopytu advoka
tu kiszenius.

“Naujienose” num. 229 ran
dame gera žinia kad laikrasz 
ežiai sutinka taikintis, “ftau 
jienos” sako: “Isz tikru szalti 

/ niu patyrėme, kad “Vienybe 
L” ir “Laisve” iszreiszke norą 
neiti in valdžios teismą. Vie 
nas žmogus sako patyręs, kad 
abi pusi savo nesutikimus ap
siima užbaigti, su Trecziuju 
Teismu.

Szita “Naujienosia”'x'žįnia 
tilpusi, yra gera ir paveiksimi 
ga kiekvienam kuris susipykęs 
dasileidžia teismuose tąsytis. 
Teismuos žinome gerai kaip 
gluodniai patronai besibyline 
janezius glosto, tai-gi szios dvi

go m pusėn, ir ju graszei pa 
tronams nepateks.

Prie szios progos prirodysiu, 
kad Trecziuju arba (Paliubau- 
nas Teismas) kartais daug 
žmogui padaro gero. Kaip ži
nom tas Teismas czion inejas 
in mada daugiause paszelpine 
se draugystėse.

Viename didesniame mieste 
susipyko drūtai du biznieriai 
Simas ir Aleksandra ir žadėjo 
pasiduot in valdiszka Teismą, 
bet juos sulaikė nei brizgilas 
prigulėjimas prie draugyscziu 
tai kanecz pirmiaus reikėjo 
pasiduot Paliubauno Teismo 
perkratinejimui.

Kada apsiskunde, susirinko 
vadinami teisėjai ir jiedu, pra
dėta perkratinėt reikalus prie 
nemažai susirinkusios salen 
publikos; neprisileido prie su
taikymo ne vienas sakydami 
kad kasztuosia jiems po tuks 
tanti dol. o provo eis in val
džios Teismą. Sudžioms nebu
vo ka daryt, daleido daryt 
kaip susipykusiems patinka.

Sudžia kada uždare posėdi, 
visi pradėjo isz susipykusiu 
juokavo!, kad jiedu gerai pa 
silaikanti vyrai besiprovodami, 
gerai apmokės patronams už 
anų patronavima, kad patro 
nai už j u pinigus gers vyną, o 
juos besi byline jant nuves in 
purvyną.

Teip isz ju saleje bejuokavo 
jaut, abudu saleje susitaikė 
viens ir kitas apsiėmė sauži 
niszkai atsilygint ir kvitą.

Tokiu budu kad Paliubau 
nas Teismas juos sulaikė nuo 
insikarszcziavimo ir patronams 
neteko ne viena kapeika.

Tai-gi ir dar tarpe tu laik- 
rasztininku iszeis, jeigu jie eis 
keliu Paliubauno Sūdo (Teis
mo).

Visiszkai nepasiseko. Luzer- 
Siviete, yra 12 tukstancziu 

gyventoju ka gali rinki
muose balsuot, dabar isz tu 
tiktai keturi malonėjo laimei 
urėdus, ir visi pralaimėjo. 
Ženklas kad tame paviete &ilp:

ISZ AMERIKOS
Surado visus užgriautuosius, 

anglekasius. Gere aliejų ir 
apgraužinejo kaulus.

Coal Dale, Pa. — Nelaimin
gi. devini anglekasiai, kurie Ii 
kos užgriautais Panther Creek 
kasiklosia nuo praejto panede- 
lio, likos atkastais gyvais Ne
dėlios diena. Buvo teip silpni 
jog turėjo juosius nugabenti 
in ligonbutia. Bodami požemi
niam grabe, užlaikinejo savo 
gyvaste per iszgerima aliejaus 
isz žibineziu ir apgriaužinejo 
kaulus. Padėjimas juju buvo 
baisus ir negalima sziadien vis 
ko dažinoti nuo juju, nes labai 
silpni.

Siuntė guzute grabuosia.
Chattanooga, Tenn.— Poli- 

cije aresztavojo fabrikantus 
Casket Co. už tai, kad siuntine 
jo grabosia guzute in Steitus 
kur yra uždrausta pardavimas 
svaiginancziu gėrimu. Kompa- 
nije siuntinėjo bonkutes guzu- 
tęs savo kostumeriams kurie 
užsikalbydavo sau graba. Ir 
tik tada palicije užėjo antped- 
sakio, kada daugelis žmonių 
užsikalbindavo sau po graba 
kunia kas menesi.

Užgimus mergaite svėrė tik 
viena švara.

Johnstown, Pa.— Czionais 
užgyme Ezejai Richardsonie- 
niai mergaite, kuri turi tik vie 
na pėda ilgio ir svėrė tik viena 
švara. Motyna turi tik 16 me
tu o tėvas 42. Yra tai juju 
pirmutinis kudykis.

Rubsiuviai geidže užbaigti 
straika

Ch:cago.— Jau 20 mažesniu 
kompanijų pasirasze ant kon
trakto ant susitaikina o su rub- 
siuviais o kiti teip gi panasziai 
padarys. Prezidentas rubsiu- 
viu unijos Sidney Hillman

506 pražuvo per viesulą kuri 
padare bledes ant $12,000,000,

New Orleans, La. —Viesulą 
kuri praėjo per Louisiana ir 
Mississippi seredos diena, pri
darė bledes ant 12 milijonu 
doleriu, o 506 ypatos likos už- 
musztos. Viesulą nupute ant 
žemes 150 laivu iz vandens; 
daugeli miesteliu randasi užlie 
tais per 15 pėdu vandens.

Tai tau priežastis atsiskyrimo.
Oregon City, Pa.— Už tai 

kad josios vyras nesziojo pan- 
cziakas be paliovos per septi
nes nedelias ir teip jojo kojos 
smirdėjo, jog negalėdama il- 
giaus iszkenst, apskundė in 
su da ant atsiskyrimo,

Muses iszsiperejo ausija.
Mariton, N. J.— Dr. J. B. 

Smith, turėjo perpjaut ausi J. 
Cooper, kuris kentėjo baisias 
kaukes ir rado tenais 23 ižai- 
perėjusias muses. Cooperiui 
muse inlindo in ausi kada tas 
miegojo ir tenais padėjo kiau 
szus kurie iszsiperejo nuo žmo- 
giszko karszczio.

Sakėsi kad jam pavogė $27,000 
bet rado pamuszale.

Topeka, Kan.— Turtingas 
farmeris ir bankeris, Adomas 
Bekeris, davė žinia palicijai, 
buk likos apvogtu ant 27,000 
doleriu per nežinomas ypatas. 
Po keliu dienu pajuto surdote, 
buk kas tokis randasi po pa 
muszaliu, o kada perplesze, ra 
do savo masznelia su piningais.

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 
nuczystimo, 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.

pusi nors susipyko, bet susipy- nai politikiszkai 
kima moka pakreipt iszmintin vo.

susiorganiza- tvirtina, buk szia nedelia strai 
kas jau užsibaigs.

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

Petrogradas.— Rusiszkas siuntinis in Sofia likos atszauk- 
tas o randas nusiuntė Bulgarijai atsiszaukima, idant atsikraty 
tu nuo vokiecziu ir jiems negialbetu szioi karei, nes jago tojo 
prisakimo neiszpildys tai ižduos Bulgarams kare.

Petrogradas.— Dvinske maskoliai laikosi stipriai. Rygo 
ja viskas apsimalszino ir nekurie pabėgėliai pradeda sugrįžti 
in miestą, nes vokiecziai likos atepirtais.

Vileikos aplinkineja vokiecziai teipgi likos atspirtais. 
Szventemosia vokiecziai likos sumusztais o maskoliai paėmė 
kaima Postovis.

300,000 teutonu priesz Serbija.
— Londonas, rugs. 30. — Exchange Telegraph Compa

ny isz Atėnų korespondentas pranesza: “300,000 austru ir vo
kiecziu karuomenes eina link Serbijos pasienio Orsova apy
linkėse.”

— Berlynas, rugsėjo 30. — Talkininkai siunczia savo 
karuomene serbams talkon in Serbija. Tam tikslui Anglijos 
Francijos karuomene iszsodinta uoste Kathrin, arti Soloniku, 
Graikijoje. Taip praneszama isz Budapeszto.

Atėnai, rugs. 30 — Vienas Anglijos oficieriu ant Gallipo 
Ii pusiausalio karo gorespondentui iszsitare. kad talkininkai 
skaitlingas armijas pasius in Makedonija, gi isz ten tos armi
jos tranks ar Konstantinopoli paimti, arba tiesiog per Buda- 
peszta ir Breslau in Berlyną. Mesopotanijai taipat grasia pa
vojus.

Vokiecziams panaszias žinias girdint ir blusos suszala.

Anglaj sulaužė antra vokiecziu linija.
Parižius, 20.— Praneszimai anglių armijos komanduotojo, 

Sir John French iszleisti vidurnaktyje, sako, kad anglu pul
kai jau prisiartinę netoli Loos prie vokiecziu transzeju treczio 
sios linijos. Isz to reikia spręsti, kad antroji vokiecziu linija 
jau sulaužyta.

Rosija su Europines kares 
szturmais kiek dar nusmuko, 
tai per koki 75 ar 100 metu 
kas žin ar atsikels in ta pat pa 
jiega. Bent kas pasako, kad bi 
le Maskolijos armija pasitrau
kia tai atsisukia maskoliai kry 
žiokams nugara iszpils ir isz- 
vys atgal. Lengvas pasakymas 
bet in baszkiro isz užpeczkes 
iszvarymas nelengvas. Jeigu 
baszkirai matvajobikus isz 
puikiu pozicijų iszgrauže, tai 
sugrižt neduos.
Kad būdami tokiose stipriose 

tvirtovėse neatsilaikė matva- 
jobikai, na ir jau baszkirus 
apsikasusius, apsidrutinusius 
vietose gales iszkrapszty ti ? 
Sunku...

Jeigu Dardenelius neinveiks 
tai Rosijos arelis gali likt be 
sparnu, nes visas plunksnas 
baszkirai nugrauž o kitas sziu- 
viu liepsna nusvilina.

Reik žinoti kad maskolijai 
Lenkijos su Lietuva apėmimas 
gana riebiai kasztavo neviena 
kart žmonių kūnais laukus ap 
klojant: argi Varszavos galuti 
nas 1830 m. paėmimas, tai bu 
vo Maskolijai toks gardus, 
kaip Japonijai Port Arthuras.

Per 84 m. Maskolija po visa 
Lenkija ir Lietuva visas striu- 
nas užtiesė kaip tik norėjo isz- 
skirent kad 1863 m. buvo 
szoks toks in vykęs maistas ku 
ri valdžia greit apmalsze.

Reikėjo kaneeznai dūmoti, 
kad Maskolija visas tvirtoviąs 
esanezias'Lenkijoj ir Lietuvo
je turi aprūpinęs kuo stipriau 
sei. Kas dabar pasirodė ? O tai 
kad Maskolija toli ne teip stip 
ri kaip kam iszsirode. Maskoli 
jai toli trūksta tikro gudrumo

Maskolija tikint stiprei isz 
mintims imperetoriszkos gimi
nes, kad ir genijus žemesnes 
kilties paniekino, duodant va
lia didžiausia szalies pataikū
nams.

Maskolija aklai žiūrėdama 
in cara ir giminaiti kaizeri, ra
inei tylėjo kada caras tauto- 
nams dalino Lenkijos ir Lietu
vos dvarus su giriomis o net ir 
patsai caras savo dvaruos lai
ke patarėjus kryžiokus ku
riuos tiktai ledva dabar pama
te kad tai visi Bergai, f on Ba
ronai yra Maskolijos neprie
teliai.

te visa Maskolijos stiprybe ir 
drasei puolėsi kovot priesz, 
kas kaip matom sekasi gana 
gerai.

Nesunkiai krito kryžioku 
rankosna Varszava, Kaunas, 
Liet. Brasta ir t.t. kur tikėjo 
žmonija, kad kryžioku buks- 
vos liks supurtaczytos.

Caro dede senis Nikalajevicz 
vienas in save intikedams kiszo 
savo armija tiesiogei nei žiur
kes in varža paragavęs poros 
laimikiu, o dabar kad bėga 
nuo kryžioku tai bėga kaip sa 
ko nenoredams žudyt karei
vius, bet kas isz to, kad gali 
pasijusti karszta ir Petrogra- 
dui.

PAVIDALAI VOKISZKU KULKU SUKURIOMS SZAUDO
IN SAVO NEPRIETELIUS.

Lenkija ir Lietuva jau del 
Maskolijois dabar nusmukusi. 
Tikisi gal atsigriebt, bet kas 
isz to, kad tu riebiu szaleliu 
jau tik kaipo ir kaulai likia.

Aleksikis Caro pamilijantaa 
vice-karalius insmukdes pajie- 
gas savo Japonams, atsitrau
kė nuo vadovystes suteikiant 
vadovavima armijos jenerolui 
Lineviczui, bet buvo per vėlai.

Caro pamilijantas senis Ni
kais j Nikalajevicz insmuk- 
dys savo pajiegas kryžokams 
dar prasitraukia, bet tai arne 
pervelai.

Paėmė mat vadelias pats ca
ras bet ar jisai be rodos garses 
niu jenerolu gales važiuot, tai 
pasirodis.

Pataikūnai, negal jturet ga
bumo tiek kiek tie kuriems 
daugi aus reikalai apeina negu 
pataikūnams caro pamilajan- 
tams.

Iki szolei, toli Maskolija 
nusmuko, kaip gali atsigriebt, 
sunku bent kam inspet.

Po žeme miestas

arba netikėjimas kad po 
yra miestas, o bet teip yra.

Lenkija turi dviejose vieto. 
se druskos mainos (kasyklas) 
kaip kad yra anglių mainos 
teip vadinamas: Wieliczka ir 
Bachnia. Mokyti žmones ypa
tingai kasyklas Wieliczka isz 
tolimu szaliu atlanko. Wielicz 
kos druska kur iszimta ten lie 
ka tuszczia kaip ir mainose 
anglių. Tos dvejos akmenines 
druskos mainos turi szimta 
penkes deszimts vietų su drus
kos skystos szaltimais. Kur 
yra druska akmenine vietas va 
dina stebnikas, Kassowa ir 
Kalusza.-

Tame požeminėm sviete 
Wieliczkoj yra priskaitoma 10 
tukstancziu mainieriu. Ten po 
iszemimui druskos isztaisytos 
stubos (pieczary.) Viena tokia 
stuba iszgrožyta ir paszvensta 
vadinama szventos Kuneun- 
dos koplyczia, ten mainieriai 
meldžiasi.

Ta koplyczia buk parūpinu 
8i Kingą motere karaliaus Bo
leslovo paeinanti isz Vengru 
karalių gimines, toji Kingo ir 
tas druskos mainas atidengusi.

Tarpe žmonių ten yra legen 
da tokia: buk toji vengru kara 
laite inmetusi aukso žiedą in 
mainas Vengrijoj, tas žiedas 
kaip ten stebuklingai keisda
mas! po žeme atsidūrė Velicz- 
koj ir ten rastas.

Žmonių padavimai, buk toj 
szventa Kingą Bochneje val
giusi pusryczius, o Vieliczkoje 
pietus, todėl esą Vieliczkoj 
druskos daugiaus.

Vieliczkos mainose iszkasa. 
ma viena milijoną centneriu 
druskos per meta, o Bochneje 
4 mylios nuo Krokavo dirba 
500 mainieriu iszkasa druskos 
360,000 centneriu.

Druskines kasyklos Vielicz- 
kas turi 35,000 kvadratiszku 
pėdu aprube; 2,000 pėdu sie
kia gilyn in žemia.

Vieliczka turinti puse mylios 
ilgio, 1,500 pėdu ploczio.

Karta ten po žeme girnas 
vaikins, iszimtas laukan7 už- 
gautas saules, dare didi szauks 
ma kad grąžint vėl ji po žeme.

Szitas yra faktas. Man teko 
matyti iszgabenta laukan isz 
angliniu mainu mula, kursai 
užgautas saules szviesos, krito 
nat žemes ir kriokė:—

New Philadelphia, Pa.~ Do
minikas Žinda norėdamas pa* 
budyt savo mieganczia motere 
atrado jia gulinczia lovoje be 
gyvasties. Nabaszninke sirgo 
per koki tai laika szirdies li
ga ir toji liga buvo priežastis
josios staigos mirties. Paliko 
vyra ir viena vaika.



'ernanda
kuningaikszczio

H. Schobert, Verte B.

Bet vienas drąsesnis žvilg
terėjimas, negu prigulėtu, bū
tie, arba garsesnis nusijuoki
mas, kokis mažas netinkamas 
žodelis, kurio savo paezei isz- 

nepavelintu —viskas tas 
ėjo jin baime ir uždari

tarti 
peril 
nėjo

— Del ko-gi jis nieko ne 
kalba?—kalbėjo Ferra nekan- 
trei.—Ar ne mato, jog jin my
liu ir myliu tiktai jin viena.

Iszrodinejo jam tai tankiai o 
kada nor gana galėjo suprasti 
nieko ne kalbėjo inerzinta tada 
kimbo prie kuningaikszczio 
kuris da vis buvo po intekme 
jos grožybes ir ne paisejo tada 
ant Leono, nes tuom tiktai no
rėjo labiaus inkurstinti jin.

Vienkart po tokiai scenai, 
kada kuningaiksztis atsitolino 
patemino jog akys Leono ilsė
josi ant veido,|bet iszrode la
bai nuliudusios ir žiurėjo su 
nepakajum.

— Ar norėtum ponas velei- 
mane peikti — tarė nepaisau- 
czei per peti perkreipus savo 
galva.

— Ne, kuningaiksztiene, to 
jau daugiau nemėginsiu.

Prikando lupas. Žodžei tie 
iszszauke skaistuma ant veidu.

— Ka asz darau, mano Die 
ve ka asz darau teip blogo!— 
paszauke su kartybe.—Kunin- 
gaiksztis užganadintas manim 
isz tokios kokia esmių.

Leonas ne žodžio ne atsake:
— Del ko-gi tyli? paklausė 

ciela ant veido paraudonavus 
ir dadave po valandėlei tylėji
mo su szandu:

— Gal ponas grafai esi pa
vydus ? z

— Arba ponia tas pertikri- 
mas apspakajintu ? Gal prie 
szingai suteiktu? ponei dau
giau smagumo duot pažinti po 
tam man savo valdže.

— Turi ponas apie mane 
pikta nuomone.

— Kalbu tai ka matau ir

— Rodos man kad grafas 
Romingenas yra _tos pa ežios 
nuomones? — atsake Neukir 
Chas su nusiszypsojimu.

— Ve, Rommingenas! Jau 
jam isz tikro viskas pervirsz 
sekasi viskas eina kaip vir^e 
trauke. Jis nemoka pažinti bis 
ki vertes originalnumo. Ne te- 
minai kaip veidas jio iszrode 
tuolaik, kada kuningaiksztiene 
sudavė man sau vedyla?

Ant atsiminimo szposo, ant 
kokio dryso, ir spasabu, prade 
jo kunin. Dagobertas szirdin*

Po tam nusidavė kuningaik- 
sztis in kita pakaju idant per
sivilkt in kitas drapanas, o 
Neukirchas nuėjo iszpildineti

— Ne!—paszauke suspaus
dama savo baltus drabnus dan 
tukus~ne turi ponas tiesos su- 
dint teip mane, ypatingai, po 
nas, ne!

Ir atsitolino, vilkdama—pas 
kui save per murmurines pad. 
lagas ilga uodega brangios 
szilkines szlebes o ant kiek 
ant pavidalo buvo puiki ir rus 
tinga. Ant tiek szirdije buvo 
smutna ir nespakaina.

-—Ne busiu niekados tokia, 
kokia jis sau vėlina — mislino 
susiergelavus o nor akys asza- 
ros užteme, bovinosi ir szposa- 
vo su kuningaikszcziu daugiau 
negu kada nors.

Rommingenas stovėjo isž to 
lo ir žiurėjo ant jos. Kožnas 
žodis koliojimo, kuri jai pasa
kė, turėjo tik tai ta mieri idant 
sugriauti tarp ju užtvara, no
rint žinoto gana gerai kad pats 
davėsi apraganuot savo szirdi 
jos grožybei ir jog atadave jai 
ciela savo szirdi ir jausiąs ant 
cielo gyvenimo, jog jokia už
tvara nieko neprigelbes, o ir 
jog visoke musztyne ir galine- 
jimas su taje jausla yra ant 
tuszczio. Atsispyrinejo vienok 
da del tiesos.

Oras buvo szaltas ir nesma
gus, per ciela diena snigo ir 
vienkart lijo lietus. Kunin- 
gaiksztis Dagobertas gulėjo sa 
vo pakajuje ant kanapos, gal
va turėjo paremta ant rankos, 
rūkydamas cigara pute mels
vus durnus net in palubes. Neu 

niekados ne rū
ke, tryne savo suszaluses ran
kas.

— Na kalbėk daugiaus— 
prakalbėjo kuniugaiksztis—tu 
ri pripažinti, jog esmių mažiau 
se reikalaujencziu isz visu žmo 
niu. Ne geidžiu juk nieko ne. 
paprastino! Noriu tiktai per 
kėlės adinas juoktis ir bovin- 
tis, ir kalbėti. Noriu karta gir 
dėti ka kito, negu kaip isz vie
nos szalies vienus amžinus isz- 
kalbinejimus, o isz kitos velei 
žodžius nužeminęjenezius. Ku
ningaiksztiene Arbonava svai
gina mane, kaipo szampanas, 
bet del ko gi turėtu sau to at- 
akyti.

— Ne galiu atmesti to per
sitikrinimo, jog adjutantas ju- 
so Augsztybes iszverineje in
tekme ant kuningaiksztienes 
Arbanovos.

— Pas d’idee! — paszauke 
kuningaiksztis — asz mistinu 
gal dasižinojo ko nenaudingo 
apie mane.

Toji Nobbe, Bogdanova ir 
nevat ne iszskirent mano prin- 
cesse, visos tai moteres, ku
riom negalema suvis tokiam da 
lyke tikėti kuningaiksztiene 
Arbanova paskutinėm laike 
stojosi szalta ir nelabai meile 
del manes.

Ypatingesnis dalykas!
— Tokia atmaina galima-gi 

visaip sau aiszkinti. — Po tu 
žodžiu Neukirchas kostelėjo 
ir paslapcze nupute nuo saves 
nekenezemus durnus nuo saves 
kurie ruko isz cigaro.

— Noretau tiktai turėti da 
karta proga pradėjo po va
landai tylėjimo kuningaiksztis 
velei™-idant galetau su kunin
gaiksztiene Arbanovas prie 
keturiu tik akiu pasikalbėti, 
tada jau pažintau priežasti jos 
kitokio pasielgimą. Jaigu eitu 
apie piktas kalbas ant jos, gale 
tau jiaja pertikrinti jog viskas 
ne teisybe, bet jaigu eina apie 
ka kita, jaigu stojosi nedrase, 
arba....... ..........

Kuningaiksztis nutilo ir gi
lei užsimislino teip, jog Neu
kirchas ant galo pripažino už 
tinkama lengvu kosterejimu 
primyti kuningaikeziui, jog 
jis randasi prie jio. Kuningaik 
sztis pakele galva staigai ir pa 
remdamasjiaja ant rankos ta
re:

— Ne galima butu jau to 
intaisy ti ?

— Jaigu mums atsitikimas 
padės.

— Ach, to ne myliu! Lai
kais atsitinka tas labai ilgai 
laukti. Ne, pamislink tu pats 
tai, prie tavo geros pažintes 
su pone Bagdanova turi leng
vai juk padaryti ka tokio, kas 
in atsitikima bus panaszus.
Neukirchas tylėjo per valan

da mislindamas, po tam tarė:
— Mano maloningiauses 

vieszpatis gali būti pertikrin 
tas, jog esmių visados gatavas 
ant visokiu tarnistu jam ir ti- 
kiuosu jog viską pataikysiu in 
taisyti ir padaryt! pagal vėlini 
mus, praszau tiktai Jusu. 
Augsztybes apie kantrybe ir 
karta apie kantrybe!

— O prie to turetau—gi bū
ti gal jau pripratęs ™ paszau
ke kuningaiksztis su atsidusi
mu ir mėtėsi velei ant kana
pos.

Stovintis ant kaminėlio ma
žas laikrodėlis iszmusze adina 
o bere buk žirneis in stiklus 
langu puolantie ledai.

— Negražus oras o vienok 
jau laikas didžiauses ant iszva 
žiavimo.

Dede teip labai paseno apie 
punktalnuma. Dievas žino, ko 
kia nauje žvaigžde velei ataden 
ge— jis jieszko žvaigdžiu ant 
dangaus, o asz ant žemes. Ga
li ant pagalios važiuoti su ma
nim, nuvežsziu tave net in ta
vo namus. O praszau tavęs pa
sakyk mano adjutantui jog jin 
atvalniju ant szedien no tarnys 
tos palociuje, nes už tat pra
szau jio idant draugautu ma
no paezei ir jos poniom in tea
trą. Ne galiu pasakyti pir- 
miaus laiko prigulenczei va
landos, kurioje jio karaliszka 
mylesta užbaigs savo apsakima 
apie koki užimanti atsitikima 
ant dangaus, galetau-—gi leng
vai pasivėlinti, ant kokios pu
ses adinos, o Sybilije teip 
apie tai paiso jog tuo jaus užsi
rūstintu, arba turėtu mane nu
žiūrėjime; bet kada paregės 
Rommingena, žinios,—gi 
rint kad ir asz pribusiu 
adjutantas bus prie jos. 
revoir mon vienx.

Perstatymas “Lahengrina” 
jau prasidėjo Teatras buvo 
taip prigrūstas žmonimis, nes 
žinojo mieste kad kuningaiksz 
tis Dagobertas su savo paeze 
rasis szedien teipo—gi ant pers 
tatymo. Dorus gyventojai mies 
to D. buvo labai prilaukus del 
kuningaiksztiszkos szeimynos, 
kas iszsirodineja aiszkiause ta 
me, jog kožnas palaikinejo sau 
už laime būti tenais kur jis ra 
dosi, kvėpuoti tuom paežiu oru 
ir su prigulencze guodone žiū
rėti ant kuningaiksztiszkos po 
ros.

Lože kuningaiksztiszka at 
siženklinejo puikiu intaisymu. 
Lig pusei buvo užklesta raudo 
nom szilkinem firankom kurias 
prilaikinejo auksinei szniurai 
ir ženklai sklipinei; platus at- 
loszas buvo iszmusztas mink- 
sztai raudonu aksomu ir ap
vadžiotas auksineis kutais. Na 
vatnei iszrode tarp to puiku
mo stiprus ir prastas paveiks
las kuningaiksztienes Sybili- 
jos už kurios toli gilumoje 
matyt buvo galva Amandos 
Nobbe, o už kreses kuningaik 
szczio, kuri tuszczia stovėjo, se 
dėjo Romingenas.

Nuolatos jis žiurėjo ant vie
tos kur poni Bagdanova turėjo 
savo dvi locnas vietas.

Geide paregėti Ferra ba jaus 
los meiles da labiaus jin dabar 
nepakaino negu kada nors pa-

chas—szviežei pamalavotas— 
kaip kalbėjo Nobbejus kuris 
persilenkes žiurėjo in publiez- 
nasti jieszkodams kokio gra
žaus veidelio moteriszkos Il
ties.

Prie paskutiniu balsu muzi 
kės atėjo poni Bogdanova, bet 
pati viena. Numėtė nuo saves 
puiku brangu ploszcziu, paė
mė žiurioneli ir paslinko savo 
kede ant pats vidurio savo lo
žes tas buvo aiszku davadu, 
jog sziandien nelaukė nieko 
sau už dranga.

-— Mielinu, jog gal sziandien 
biskuti susipyko su savo grąže 
sebraite—tarė Nobbejus žiūre 
damas temingai in veidą Rosi- 
jonkos, kuri isztikro iszrode 
biski užrūstinta.

— Nuo laiko kaip Neukir
chas nuo jos atsitrauke-ko nie 
kas ne gali užgint—gavo da 
aeztresnius nagus, toji sena ka 
te?

Leonas mate su jausla gai- 
lastes, jog vieta ant kurios ne 
atsitraukenezei žiurėjo likos 
tuszcze. Dėjosi su juom tas, 
kas dėjosi visados kada negale 
jo matyti Ferros augo ir plati
nosi jio szirdije jauslos ugni
nes meiles, privestinejenezios 
jin kone lig pasiutimui, viskas 
jin neužiminejo ir nieku buvo 
czionais priliginime prie Fer
ros.

Kada Elza nekaltai apskuns 
ta iszženge ant scenos jieszkoda 
ma kerszintojaus, rodėsi jam 
buk mato Ferra jos smutnoje 
jaunistoje ir grožybėje. S z vie
šus plaukai dainorkos dare jia 
ja da panaszesne, ir jaigu toje 
valandoje butu radęsis ne teat 
re o szale Ferros, butu isztik
ro pamirszes apie viską ta, kas 
juos skyrė.

Laike kada Rommingenas 
sėdėjo teip paskendęs mislese, 
Neukirchui in galva ateitinejo 
kas kart nauji planai: Patemi- 
no jog poni Bogdanova pribu
vo in teatra viena; vienas žvilg 
terejimas in zerkola, kabanti 
ložėje kuningaikszczio, parode 
jam jog kede tojo teipogi tusz
cze. Atėjo jam ant misliu pasi 
kalbėjimas su kuningaikszcziu 
užsidegė jame noras pritarnau 
ti jam—ir sztai atsitikimas 
užstoja, idant jam netikėtinai 
būti pagelboje, nuo jio paties 
paėjo dabar isz padėjimo daly

— Kuningaiksztiene turi mi 
grena—buvo trumpas atsaky
mas.

Neukirchas, kurio persitikri 
nime migrena o naravas viena 
ženklino, mate jog planas jio 
yra puikus. Būdamas visados 
atsargus, piimiaus nuleido bis 
ki firanka o kada mislino, kad 
ant jio niekas ne temina iszlin 
ko malszei isz ložes.

Pirmas aktas “Lohengrina” 
ka tik-gi buvo užsibaigęs pers 
tatymas buvo puikus paveizdin 
gas duodantis geriausi davada 
gero smoko gyventoju miesto 
D. Nuleidimas uždango buvo 
ženklu pasikėlimu visuomenes 
nuo savo vietų.

Ložese atsilankineta vieni ki 
tas ypatingai lože kuningaiksz 
ežio buvo pilna atlankytoju— 
kožnas gi paskubino sudėti sa
vo velinimus kuningaiksztie- 
nei Sybili j ei.

— Esi poni be savo sėbrai 
tęs ? — paklausė kuningaiksz
tiene ponios Bogdanovos, kuri 
teipo gi in czion pribuvo.

— Teip, Justi Augsztybe, 
Ferra turi migrena.

— Baisus kentėjimas —pa 
žinstu jin gerai.

Laike kada kuningaiksztie
ne iszpildinejo tokiu spasabu 
&avo privalumus stovėjo gilu
moje ložes Ernestinas Nobbe 
szale savo seseres. Stengėsi jis 
kiek galėdamas visados pub 
licznai sudedineti savo kanože 
miausius pasikloniojimus’ 
priesz kuningaiksztiene ir su 
tikru geismu klausė tu keliu 
žodeliu kuriuos paprastinai in 
jin prakalbėjo. Žinojo jis gana 
gerai, jog artimesne pažintis 
jio su dvaru kuningaiksztiszku 
dadavinejo jam tūlos augszty- 
bes ir skyrė tas jin nuo ligiu 
su juom jio draugu, o ir tai 
jog isz pnežastes savo blogaus 
pasielgimo, turėjo tai tankei 
atnaujineti.

— Mislinau, jog czionais yra 
kuningaiksztie —tare in savo 
seseri rodydamas ant tuszczios 
kreses.

■— Da ne Kuningaiksztiene; 
Jau kelis kartus klausė su ne
kantrybe apie jin, ne mėgsta 
publieznai rodytis pati viena.

— Teisingai! Mislinu-gi, 
jog matydami jia viena, visi 
ant jos žiūrėdami ji gailestauje 
ant jos kaipo apleistos ir pa
mestos per vyra paezios. Nes 
kuniugaiksztis jau buvo szian
dien teatre.

— Kuniugaiksztis Dagober 
tas? Klysti!

— Ne, asz niekados ne klys 
tu! Tai kalbėdamas žiurėjo in 
seseri savo akimis, isz kuriu 
viena blizgėjo isz po stiklo, o 
kurios buk szandydamos juoke 
si isz jos ir toliaus kalbėjo:

— Kuningaiksztis jau ėjo 
ant trepu augsztyn, kada vir- 
szui pasirodė Neukirchas. 
Ėjau-gi asz prie bufeto, nes bu 
vau baisei kankytas troszkimu, 
norėjau pasinaudoti isz valan
dos tuom spasabu maeziau juo 
du abudu, bet pats per juos ne 
buvau patemintu.
— Tas yra nesuprantomu.

— Nesuprantomu? ....
Ernestas žiurėjo ant jos su 

piktu nusiszypsojimu.
— Jaigu teip mislini — da 

davė — tai esi kvailesne, negu 
sau prileisti galėjau. Kaip-gi 
stojosi, kad kuningaiksztiene 
Arbanova turi sziandien migre 
na?

— Ernestai:!
— Reike nekarta, nevat la 

bai žemai pasilenkti: idant pa
žinti siulus, ant kuriu nekarta 
daug blogumo galima pažinti 
trauke toliaus nelabas Nobbe
jus — bet asz galiu užtvirtinti 
tai ir esmių visados tvirtu tame 
ka matau.

Žvilgterėjo ant ložes Neukir 
cho; firankos velei buvo pakel

TARADAIKA.
r KUR BUNA?

Pajieszkau savo dėdės Benedikto 
Žalio, apie 4 metai atgal jis gyveno 
E!co, Pa. o dabar nežinau kur randasi 
todėl jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žine nes turiu prie jo svarbu reika. 
la. Atsiszaukit ant adriso: (-gg o^) 

K. J. Gedminas.
1135 Clark St. Cincinnat’, Ohio

no- 
kad 
Au

ko mokeneziai pasinaudoti—o pos ir perbėgus buvusis guver- 
Neukirchas per ilgai gyveno norius sėdėjo sau su sudėtom 
ant dvaro kuningaikszczio ronkom-ir su tokiu mejlum nu-
idant ne žinotu, jog velinimas 
jio tai yra vieszpataujencziu 
yra tiesa ir jog buk kas iszpil- 
dyti jaje priguli.
Nemislindamas ilgai pasiszau 

ke dažiuretoja teatrine, davė 
jau maža ploszteli kvietku, 
kuri turėjo insikiszes skiluteje 
nuo knipkio ir nusiuntė jais 
ponei Bogdanovai praszidamas 
pasiklaust jos, del ko ne atėjo 
jos graži sebraite?

siszipsojimu tiep malszus, spa- 
kainei sėdėjo, kad rodėsi buk 
jis apie nieką ant svieto neži
no.

(Toliaus bus.)

Netroty kite vilties! J eiga plikas ar 
plaukai slenka; tukstanoziai jau likus 
iszgydytais. Gydymas DYKAI I

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

Po szimts knipeliu, baime 
didele turėjau,

Kaip apie pabaiga svieto da 
sižinojau;

Nieko teip nesigailėjau, 
Tiktai šuto, ka apsisteliavau!

Pas kriaueziu nuėjau, 
Ir tariau:

Meistereli, kibą jau ne siusi, 
O priežasti iszklausysi: 
Mat, baisei pabūgau, 

Kaip ižgirdau, 
Szitas svietas subyrės, 

Niekas gyvas pasilikti negales.
Tai vyruezei isztikro baime 

turėjau,
Nes ka asz dažinojau?

U-gi vienas kelis szimtus isz 
bankos atenm, 

Lygiu sau bodžiu paėmė, 
In karezema nurioglino, 

Nesigailėjo viskes, alaus ir 
vyno.

Kiek tik karezemoj buvo, 
Del visu pundino!

Ir szauke su aszarom, 
Konia kruvinom:

Gerkime hrolei, drąsesni bu 
sime,.

Paskutinėje valandoj nesibi
josime!

U gi kas man isz piningu; 
Paezios, ne vaiku neturiu, 

Kaip sudnoji užeis, 
Viskas skradžei nueis.

O kad užsitraukiąs buvo, pi 
ningu nesigailėjo, 

Paleido visus, kiek tik turėjo!
Ir procia keleto metu, 
In riena nakti neteko!

Žmogelis suduos dienos ne 
sulaukė, 

Ir da sziandien stena keike!
O katrie su juom gere, 
Juokus ir sziandien turi,

Ba ne tiek ižgere, 
Kiek nuo jo doleriu nutvėrė. 

Asz ir sudriskias goglineju, 
Nuo piktumo ne trivoju: 
Kriauczius ant manes sznai 

ruoje, 
Apgavyste prikaiszioje.

Sako, kad gero sztopo turėjo, 
Už szeszis mastus tris dole

rius užmokėjo;
Dabar neturi kur padėt, 

Turi sziapoje gulėt!
Asz velei piningus pragėriau, 

Kiek tik surinkias turėjau, 
Tai tokia pabaiga svieto, 

Ne svieto, nes piningu neteko.

* # *

In Luzerne bobele pribuvo’ 
Nežinau isz kur atvažiavo;
O gi szirdeles kad riaukė tai 

riaukė guzute,
Po didele, pilna czierkute, 
Na ir szirdeles neiszsipagi 

rioje,
Ne giart nenustoja. 

Liežuvi bjauru turi, 
Ant nieko nežiūri,

Ar vyrai,
Ar maži vaikai: 

Plausuke kaip pleparis,
Ar pucmalunis!

Moteris rengėsi talka pada
ryti, 

Pirti užkurti to
Ir in Arkanzus iszguiti!

■X * *

Ten kur prie dideliu vande 
niu,

Kur plaukia nuo augsztumu, 
Gyvena jauna naszlele, 

Teip skaisti kaip mergele.
Ir darbininke ir szvari, 
Tai ne kam vyrai verti

Tu moteriuke gerai apsižiūrėk, 
Prie apsivyriavimo greit ne 

sigriebk,
Nes turi vyru davadnu, 

Ir tikrai doru.
Ba kas staigai, 

Tai negerai 
Klausykie rodos mano 

Ir eikie pagal protą savo.

Pajieszkau D.iudoriaus Jackio pa
eina isz Kauno gub., Raseinu Ujez- 
do, Erazvilko para., Bacu kaimo. Gir 
dėjau gyvena Chicago, dabar neži
nau kur. Jaigu kas žino apie j'n, 
meldžiu duot žine ant adreso:

Deodorius Gramaila,
79 Evetts Lane, Bridgeport, Cohn* 

(6L °1)

Mano sesuo Jawase Janiszkeoze, 
paeina isz Kauno gub , Sdauliu pav, 
Noroszaou sodo, pirmiau gyveno Ke
nosha, Wise,, dabar nežinau kur- 
Praszau atsiszaukt ant adreso:

Ant. Janiszka,
Box 293, Owatonna, Minn.

Pajieszkau Adomo Petrausko, pa
eina isz Kauno gub,, Raseinu pav., 
Kaltinėnų Wol. Kauszu sodo. Mel
džiu atsiszaukt ant adreso.

John Petraviczia,
21 Albert St,, So. Adams, Mass.

Mano brolis Adolfas Maroinkevi- 
czius vienas metas kaip atsiskyrėm, 
ir nežinau kur jis, teipgi mano pus
brolis Stanislovas Marcinkeviczius, 
girdėjau kad jau keli metai kaip ame 
rike, paeiną isz Kauno gub., Telsziu 
pa v.’ Jaigu kas žino apiejuoe, malo 
nekit,'duot žine ant adreso.

Wl, Maroi nkeviozius
1113 Market st., N. 8.

Pittsburg, Pa,

Mąno pus-broliai Motėj as Grigonis 
ir Matauszas Jaczokas, paeina isz Su 
valku gub., starapoles pav., Panemu 
nes gmino, praszau atsiszaukt, jaigu 
kas žino apie juos, meldžiu praneszti 
ant szio adreso.

P. Vilkauskas
10 Orr PI., 

Warren, Pa.

SKAITYK
Moraliszha Kabala, katra iszdeda 

žmogaus ateiti - - - Preke 10c

Tikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz 
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant 
Lietuviszko D. T .B. - Preke 10c

Tikriauses Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauai 
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku [Burtiniku 
Preke - - - - 10c

Prisiuskite 25c. vertes stempu o gausite 
visas tris Knygutes per paczta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame.

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

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 

gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rūstį cenzūra “DRAUGĄ” į Lietuvą teleidžia
“DRAUGAS“ atsieina met. $2, pusei tn. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.50

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, 111.
• Telephone Drover 6114 *
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Poni Krinoliene lauke ant savo tarnaites idant jiai patai
sytu plaukus bet toji stovi ant szalies ir szypsosi isz savo po 
nios. Kur yra tarnaite?

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
- ARABISZKOS ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

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

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

kilsiantis Nakta

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

su

PAMĖGINKIT SKAITYT 
Savaitinį Laikraštį

“LIETUVA”
Didelis 8 puslapių laikraštis
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 metą tik $1.00

Vienų numerį gausite uždykų, 
jei pareikalausit, adresuodami:

“T TFT TT

3252 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.
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Lletilflšky Knygų Krautuvė.
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protų ir išsimokinti 
angliškų kalbų, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvei. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletas, 
s. v. gauna papiginta kaina Krau
tuve adara kas vakaras.

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

M. J DAMIJONAITIS'
§01 Wad 33-rd St., CHICAGO, ILL.

Dydumas Knygos, x 9i coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

1

. 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.

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

Gerbemei : —
Czionais prisiuneziu jumis 

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

Su guodone,

V ardas........

Ulyczia

Miestas

W. D. BOCZKOWSKI-C0., „Aal,"dX, r.



JUOKĄ?

Pasakyk

609 Puslapiu

GRIUVĖSIAI PADARYTI PER AUSTRIJOKISZKOS KULKOS BELGRADE

tel

Brang usuoszvi. Išz 
— kad manes ne

Užganadlntas Isz visko
Uoszvis in žentą 

man, žente atvirai ar esi užga 
nadintas isz mano dukters ?

Žentas:- 
to vieno ne 
iszmetei per duris, kada pra 
sziau tavo dukters už pacze.

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

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

88 - Visokiu Gražiu Pasakų ir Trumpu Istorijų - 88

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

6f x 9į coliu (lydumo.

Prasidėjo kare europai didžiausia 
Bet Vokiecziai elges visur ko blogiausi 
Maszinas naudojo pekliszkos galybes 
Kuriuoms nedalaike marai ne tvirtybes 

Ji su Austrija isz vieno kariavo 
Ir del turkijos davė vadus savo, 
Liepe klausyti vadu vokietijos 
Degintu miestus ir kaimus rosi jos.

Graudu net minėti darbus vokietijos 
Kaip svietu garsino žinias laikrasztijos, 
Su visokiais budais žmonelius žudino 
Ir visas gerybes jiemi sunaikino 

Juodkalniai ir serbai priesz Austrija stojo 
Ir jie už tėvynė su prieszais kovojo, 
Nors maža skaicziu kareiviu turėjo 
Bet daugeli vietų prieszus ingalejo.

Teip ir Italija tylėt negalėjo 
Savasties nuo austru praszyti tūrėjo, 
O kad Austrija ne uorei atiduoti 
Tai turėjo kare Austrijai iszduoti.

Ir teip susipyko szitos vieszpatystes 
Visos jos ėmėsi prie žmonių žudystes, 
Szaudes kapojos su durtuvais badės 
Ir vienos kitoms pridarė daug bledes.

Visi valdonai caras ir karaliai 
Princai Sultonas vokiecziu kasierai, 
Liepe kareiviam kares nebijoti,

Gydytojas:—Kaip turisi tavo 
sūnūs ?

Motyna: Daug arsziau.
Gyditojes: Ar pone davine- 

jei gyduoles užraszytas per 
mane szauksztuka ant adynos ?

Motina: Ižgere visa bonka 
ant syk.

Norėjo greit pasveikt idant 
galėtu eitie ant perstatimo in te 
atra.

Jiejie gėrėjos kamuoliu galybe SI 
Ba juom nedalaike ne viena tvirtybe. 
Miestus užėmė lietuves ir lenku
Ir daug žmonių žuvo nuo pekliszku kulku 

Kada vokiecziai varszave inejo 
Tai visi lenkai tuom nusistebėjo.
Kad reiks mokytis kalba voketijos 
Kuri daug sunkesne už kalba rosijos:

Teip ir lietuviai ta minti turėjo 
Tiktai pasakyti tikrai negalėjo 
Kaip reik’s gyventi po apgloba prusu 
Ar ir teip reik’s vargkti kaip po valdžia rusu 

Buvo nusiminė lietuviai ir lenkai 
Kaip miestus ju valde vokiecziai križokai, 
Žmoneliai verke ir aszaras Įėjo 
Ba susikalbėti su jeis ne galėjo.

Daugelis paliko trobas gyvenimą , 
Bego in rosija kam buvo galima, 
Ba ne norėjo nuo kulku pražūti 
Ir po apgloba vokietijos būti.

F. Maksimavicziuš
Szitos eiles raszytos dar ne užbeigus kare.

LIETUVISZKAS PASAKORE
Labai Puiki ir Didele Knyga

Tarp valdonu buvo politika tokia 
Austrus ir Turkus voketija mokė, 
Jie tris isz vieno karei dalibavo 
Ir kare medega viens nuo kito gavo.

Rosija, Serbija Francija Anglija. 
Juodkalniai, Belgija teipo Italija, 
Visos septynios prieszai tris kariavo 
Ir kareje laike palitika savo.

Sunku apraszyti eiliom iszeiluoti 
Kaip reikei žmoneliam per kare kentėti. 
Vieni nuo žaizdų skaudulius kentėjo 
Kiti vėl maisto valgyt neturėjo.

Belgai Lenkija ir Lietuva musu 
Daugiause kente nuo vokiecziu prusu 
Kaipo laikraszcziai svietiszki garsino 
Tai vokiecziai turtus visus sunaikino:

Pirmiause Belgijon vokiecziai inejo.
Ir valdyt žmoneliais saviszkai pradėjo, 
Liepe klausyti valdžios vokietijos 
Ir atiduot garbe deLjos karevijos.

Teipo Lenkija ir Lietuva musu 
Buvo po valdže vokiecziu ir prusu,

Ir priversti buvo vokieczius guodoti.
Rosijos karvedžiai patis apsigavo 
Kad jie pradžioi kares to ne aprokavo. 
Reike rubežu gerai sutvirtinti 
Ir savo tėvynė nuo užpuolu gynti.

Be supratimo vokietijon ėjo
Tai daug kareivi jos nustoti turėjo, 
Juosus vokiecziai aptakau isz szonv. 
Tai su jeis kovoti buvo nemalonu.

Prie karalaucziaus daug kareiviu žuvo 
In vokiecziu rankas daug rusu pakliuvo, 
Amunicijos kareiviu ir gynklu 
Kardu kamuoliu ir graitu szaudykliu.

Ir teip prie ažeru mozuriszko vardo 
Rusu kareivija labai nusigando, 
Ir ten vokiecziai juosus aptakavo 
Tai daug kareiviu in nelaisve gavo.

Per kurpatu kalnus ėjo in Vengrija 
Bet ir ten užpuolė Austrai Vokietija. 
Daug ten pražudė savo Kareivijos 
Ba galybe buvo didesne Austrijos.

Buvo isz varyti isz žemes Austrijos 
Kaipo isz karpatu teip ir galicijos 
Turėjo begkti neteke galybes
In savastes kraszta glaustis užtvirtybes, 

Vokiecziai ir Austrai paskui juosus sieke 
Ba drutesni buvo kareszkame vieke, 
Turei kanuoles pekliszkos galybes 
Kuriuoms nedalaike murines tvirtybes.

01188®

W. D. Boczkowski-Co.
Szita Knyga perkupcziams arba agentams 

neduodame ant jos jokio nuszimczio.

— Kaip vadiniesi? — pa
klausė sudžia apgaviko.

— Nežinau poneli.
— Kaip tai nežinai ?
— Tai mat, ponas sūdžiau / 

asz paeinu nuo dvinu, nes užgi 
mem du, ir prie krikszto davė 
vardus mudviem Petras ir Po
vilas ir kaip važiavo kūmai na < 
mon, tai vienas isz mudviejų 
suszalo; o kad nežinau, ar asz, 
ar mano brolis suszalo, tai del 
to nežinau, ar asz Petras ar 
Povilas.

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 So. Morgan St., Chicago, DI. 8I’/fifaXT ■"'*

ANT KRASZTO PRAPULTIES. 
Duris kambario Petro Randal 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu,popieru po pažaste, 
inejo smagei.

Petras pakeli galva ir valan
dėlė žiurėjo su nepakajum in 
veidą kasijeriaus.

Baisus padėjimas — tarė 
Mikolas, dedamas popieras ant 
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi ant alkuniu ir 
užsidunksojusi.— Ne turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku Kas priguli, nes 
sunkei labai eina; tenais kur 
ant tikro mislinau gauti, tai 
ęivau raszta ant ilgo termino.

iesiok pasakius, stokas mums? 
szimta tukstancziu frankui

PREKE 50c
Nusiuntimo kasztas mes apmol 

W. D. Boczkowski-C
Mahanoy

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, Antaite ka 
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žeiucziugpilo.' ' . .

Apie Karalaite paversta in varle.
Apie Karalaite stebukl-merge, 

Karalaiti Jonuką ir apie Lazda 
matomai muszanti.

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

niksztukus
Du brolei.
Apie Karalaiti Varguti, Szuniti lo- 

juti, Katinėli niaukleli ir apie Ra- 
ganiszka xjieda.

Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir 

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

sgalu Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,

dideli galincziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep

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

Europines kares
Ferdinand Franciszkus kuningaiksztis didis 
Austrijos ir Vengru sostines inpedis, 
Jis nelaiminga mirti apturėjo
O po jo mirties svietas daug kentėjo.

Ji ir jo paczia, banditas nuszove
Ant Bosnijos žemes mieste Sarajove.
Szituose 1914 metuose menesi VI, 28 diena 
Svietas iszgirdo ta liūdna naujiena.

Svietiszki laikraszcziai ta žine garsino 
Kad juos du banditas szuviu nužudino, 
Mieste Sarajove ant žemes Bosnijos 
Kur ta miestą rede valdonas Serbijos.

Isz to kilo vaidai Austru su Serbija
Ta žine garsino žmonėms laikrasztija, 
Buk Austrai nutarė Serbus nukoroti 
Būdami stipresneis eit su jeis kovoti.

Serbijos valdonas tada nusiminė 
Kada nuo Austrijos ižgirdo ta žine. 
Jis prasze pagelbos Rosijos didybes

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALI8ZKAS 

APRASZIMAS
Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
DALIS I.

MOTERE BE 8ZIRDIE8.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—LAIVAKORCZIU SKYRUS—

12th. 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 $150,0 00.00.
Priima Pinigus ant paczedumo ir moka 4 procentą, 
Siunczia Pinigus in visas dalis svieto greicziause ir 
pigiause. Parduoda Laivakortes ant visu-Laivu. 
Užlaiko Notarijialna ir vedimo provu kancelftaija po 
vadovyste K. Varaszaus. Dovernastis ir visokius 
Dokumentus sutinkancziusu tiesomis Russjos.

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.

Rosija priėmė praszyma Serbijos 
Prižadėjo gynti karei nuo Austrijos, 
Tik liepe laikytis Slavonu tikybes 
Ir nesibijoti Austrijos galybes.

Tada Kaiseris valdon’s Vokietijos
Didei užpyko ant caro Rosijos,
Jis save jaute gynkle galingiausiu 
Ir pasirodė karvedžiu baisiausiu.

Liepe Austrijai iszduot Rusam kare 
Ir Vokietija ta pati padare,
Treczioje dienoje Rugpjuczio tu 1914 metu 
Už griaudė szuviai baisus isz armotu.

Kare prasidėjo tarp tu vieszpatiszcziu 
Visos jos ėmėsi prie žmonių žudiszcziu, 
Maszinas naudojo pekliszkos galybes 
Kuriuoms nedalaike murines tvirtybes.

Kitos vieszpatystes tuom nusistebėjo 
Kada Vokietija kariauti pradėjo, 
Viena pas kita laiszkus raszinejo 
Kares priežasti jos apsvarstinejo.

Francuzija mane kaisero praszyti
Bet tas nenorėjo jos žodžio klausyti
Liepe stot in kare kad drystat kalbėti
O priesz Vokietija žodžio nekalbėti

Tada ir Anglija tylėt negalėjo
Vokiecziu puikybei protestuot pradėjo 
Prasze kaisero nustoti didžiuotis 
Ba su Vokietija gali blogai stotis.

Kaiseris klausyti visai nenorėjo
Ba pekliszku gynklu daugeli turėjo, 
Kuriais tikėjos svietą užkariaute 
Ir visa Europa pats vienas valdyti.

Apgynklavo visa savo kareivija
Ir teipo daryti mokino Austrija
Kad visus vyrus ant kares statytu 

kuTWpST^TSytu.
Tada Anglija suprato kas dedasi 
Kad Vokietija ant Austrijos vadas.
Apszauke kare ji Vokietijai
Ir su Francuzija kartu"Austrijai.

Vokietija puolės greit prie Francuzijos 
Bet reikėjo ejti žeme Belgijos, 
Valdžia Belgijos nenorėjo leisti 
Ji neutralniste norėjo užlaikyti.

Bet Vokietija klausyt nenorėjo
Ji su savo valia per Belgija ėjo, 
Su kulkom dare ji del save kelia 
Ir sumusztus Belgus erne in nevalia.

Ji daug Belgijos miestu sunaikino 
Ir kaimuose trobas žmonių sudegino, 
Viską ta dare ka vadai norėjo 
Ba sulaikyt juju Belgai negalėjo.

Praėjo skersai Belgu karalyste
Ir žmoneliam rode vokiszka niekyste, 
Daug isz žudino begynkliu žmonelių 
Moterių mergaicziu ir mažu vaikeliu.

Teip ir Francuzijoj mane padaryti 
Ir Sostines miestą Paryžu paimti.
Bet negalėjo Paryžiaus pasiekti
Ba per Francuzija likos sulaikyti.

Kare prasidėjo ant Francijos žemes 
Tai buvo žmoneliam ir ten gana baimes, 
Ba Vokietija visur blogai elges 
Žudinti žmonelius visaropai stengės.

Nuodingus gožus kareje naudojo
Ir su oralaivais ant miestu lekiojo 
Ant namu mete sprokstanczia medega 
Daug žmonių užmusze ir trobų sudege.

Rytu Japonija pradėjo manyti
Kad ji nuo Vokiecziu gali ka ingyti, 
Pradėjo užkabint Vokieczius ant mariu 
Tarpe Okeano antVokiszku balu.

Vokiecziai suprato kad jiem blogai stosis 
Jaigu su Japonais kareje kovosis.
Greita ėmėsi ugadas daryti
Sutiko Japonam tas Salas pavesti.

Kada Vokietija taikinti pradėjo
Tada Japonija kariauti nustojo
Japonai aplaike ka patis norėjo 
O Vokiecziai sala apleisti turėjo.

Vokietija prasze Turkijos sultono
Kad jis priesztariautu priesz Rosijos cara 
Kad reikalautu atiduot ta žeme
Ka Rusai per kare nuo Turku paėmė.

Turkijos sultonas klausė Vokietijos
Ir pradėjo kabintis prie valdžios Rosijos 
Žodžius puikybes Rosijai kalbėjo 
Ir Turkiszkos žemes atgauti norėjo.

Vienok Rosija klausyt nenorėjo 
Ba ji už ta žeme krauju užmokėjo, 
Liepe Turkijai puikybes nustoti 
Ba jei geidžia kares lai eina kovoti.

Kaip valdžia anglijos teip ir Francuzijos 
^Apszauke jos kare kartu del Turkijos,

Abidvi geide už rosija stoti
Ir Turkams didžiuotis pasaul yjneduoti.

Szluocziaus duktė.
N eiaimingas bagoczius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Stalorius daktaru.
Ylgasis, platusis ir smark-akU 
Tris jaunikei.
Meszkinas.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fundatoris.
Kaip Padonai iszpildo paliepimus

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

senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo milinczios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meile.
Balus suknele.
Ne reike prieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliczia.
Ne sūdyk ant pažiūros.
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase 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 Durniu ir jo Szyvuke.
Apie Žydą ir Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagramduka.

IW^WW.1 'Lit1-1R u j" '»&«!.» 'd."1* WJLHI1 L

Italiszki kareiviai apsikasia kainuosią Alposia terp amžinu ledu ir sniegu

M

UNION 
NATIONAL 
l BANK i 
L MAHANOY J 
|L -CITY- JI



9 a

t

. > 
>

r

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.

233-235 We«t Centre Street - ■ Mahanoy City, Pa.
PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA RANDOS

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

A V. 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.
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:

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

D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius. 4
Ąntanas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviozia, Mikas Gavula, į 

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

Geras Materijolas

ir Ger Darbas

B. J. SMITH

Balsuokite už

Balsuokite už

n

Žinios Vietines

v.®
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Lietuvi busiantis pilieti 
perskaityk.

193 E. Independent St.
Shamokin. Pa.

( lOT »1) 
Lithuanian American 

Citizens Club, 
803 Driggs Ave. A.

Brooklyn, N. Y.

Pastato dvi p. M. Petraucko Operas, kurias 
pats gerbiamas Kompozitorius diriguos;

“Lietuviszkas Milionierius” 
...ir...

“Szienapiute”

Raszytoja Draugyja

Frank C. Bali
Republikonas. Isz Mahanoy City 

ANT REGISTER IO

FORMED ALLiEX? PQSlTtOH 
IWBW NEW ALLI EP LINE

KIEK ŽEMES ATĖMĖ ATIJENTAI NUO VOKIECZIU IN KELES NEOELIAS 
NUO ARRAS LIG YPRO.

STATEMENT OF OWNERSHIP, 
MANAGEMENT, ETC.

Of the “Saule” (The Sun)* Published Semi
Weekly Mahanoy City, Pa., required by the 
Act of August 24, 1912.
Editor, F. W. Boczkowski, of Mahanoy City
Managing Editor, W.D.Boczkowski 
Business Manager, W. D.BoczkoWski, 
Publisher, W.D.Boczkowski-Co.”
Owners:
W.. D. Boczkowski,
V L. Boczkowski,

W. D. Boczkowski-Co.
Per W. D. B.

[SEAL] Sworn to and subscribed before 
me this 4th day of October 1915 

W: Rynkiewicz, Notary Public

— Ketverge mirė 3 mensiu 
senumo Mariute, dukrele p. A 
Dumcziu nog B. ulieziu. Laido 
tu ves kūnelio atsibuvo Subatoj

— Subatos ryta ligonbuti 
Ashland mirė Petras Kazake- 
viezius kuris turėjo užsiėmimą 
kaipo prižiūrėtojas Lietuvisz 
kos mokslaines ir Bažnyczios. 
Nabaszninkas paliko sesere 
Karanauckieue ant W, South 
Alles pas katra gyveno ir du 
brolius Piusza ir Antana Kaza 
kevieziai kurie gyvena Seely
ville Indianoj. Laidotuves ku 
no Utarninke.
jjj— Ajrisziu kuningas McAn 
rou, labai apsirgo bažnyczioja 
ir turėjo būti isznesztasrin kle 
bonija. Senukas pavojingai 
serga ir dienos jojo jam suskai 
tytos.

Zemaltis’o žoles nog visokiu 
Ilgu.

Gydo visokias paprastas ligas, 
kaipo tai gumba, patrūkima, 
sunkuma ant krutinės, pataiso 
apetitą ir daug kitokiu ligų. 
Gausite

Lietuviszkoj Aptiekoj.
23.7 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

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 
JBuczeriu ir groserninku.

Unijos Balsavimas.
Mainieriu unijos balsavimas 

ant; aficieriu arba virszininKu 
9-to distrikto atsibus Utarnin 
ke 5 diena Oktoberio, prade, 
dant nog 10 adynos ryte lig 9 
ad. vakare. Mes komitetas 
Lokalio po No. 1500 praszome 
meilingai visu draugu prig u- 
lincziu prie szito Lokalio atsi
lankyti ant balsavimu in para
pijos Szv. Juozapo Mokykla.

Komitetas Unijos.
—■ ■ ■   '♦ • l-,"»

Girardville, Pa.— Nedėlioja 
atsibuvo kriksztas szv. sunaus 
ponstvos P. Baksziu. Kriksztu 
tėvais buvo p. J. Ancereviczie- 
ne isz Mahanojaus ir Kun. 
Augustaitis. Mažiulelis aplai- 
ke varda Franciszkus-Juozu- 
pas.

Anotpraneszimo “Naujienų” 
Chicagoj užsimezgė Raszytoja 
Draugija kuriai pradžia padare 
raszejai progresistai, laikraszti 
ninkai redaktoriai ir bendra
darbiai kaipo tai: Al. Amalas. 
P. Grigaitis, Kl. Yurgelionis. 
M. Yurgelioniene, A. Lalis, A. 
Rimka ir Z. Vitkauskas isz vi
so 7 ypatos. Draugija sako 
ginsenti raszytoju kaipo savo 
sąnariu pratesijonaliszkus rei 
kalus stiprinant ju dvasia. Pri 
imine jimas sąnariu ir organiza 
vilnas paskyrta iki Lapkriczio 
menesio. Toliaus užmanytojai 
sako:—
Nėra jokios abejones, kad to

kia draugija bus pageidauja 
ma apsireiszkimas lietuviu vi
suomenėje. Ji imsis dalyku, 
kurie iki sziol ne vienos gy vuo 
jancziuju musų organizacijų 
nebuvo aprūpinami.

Lietuviai turi jau didoka 
skaicziu plunksnos darbininku. 
Daugeliui j u raszymas yra nuo 
latine profesija ir niekas nega
li pasakyti, kad ji turėtu men
ka reikszme vieszame musu gy 
venime. Nuo to, kokiame pa
dėjime randasi raszytojai, žy
miam laipsnyje priklauso visa

E. C. BROBST

Balsuokite

už

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

(REPUBLIKONAI)
Rinkimai Utarninke, Novemberio 2-tro 1915.

musu spauda, kuri pas lietu
vius diena isz dienos loszia vis 
didesne ir didesne role.

Sziandie lietuviu raszytoju 
padėjimas yra netikės. Jiems 
priseina dirbti dažniausiai 
daug sunkiau, negu ranku dar
bininkams, o ju uždarbis yra 
mažesnis, negu pastarųjų. Ar- 
sziau betgi, negu blogos mate- 
riales sąlygos, lietuvius raszy- 
tojus slegia da ir ta asmenisz- 
koji priklausomybe nuo “darb 
davio,” kurios visiszkai be
veik nejauczia fabriku prole- 
tarijatas; laikraszczio redakto
rius, pavyzdžiui turi dirbti lie- 
dejui, taip sakant ne tintai ku- 
nu, bet ir siela.

Bet laikrasztininkas, dirb
damas leidėjui, dirba kartu ir 
visuomenei. Jeigu jisai dau 
giau, negu samdininkas, tai 
jam turi rūpėti, kad jo darbas 
rasztu kuodaugiausia naudos 
žmonėms, ne vien jo “bosui.” 
Kiekvienas raszytojas to gal 
stengties pasiekti skyrium1 bet 
jau nuo amžių yra patirta, kad 
susitarimas padidina individu
aliu pastangų vaisius.

Taigi tuos dalykus turėdami 
omeneje, minėtieji asmens ir 
pasiėmė iniciativa tverei Ame
rikos Lietuviu Raszytoju 
Draugija- Manome, kad visuo
menėje tas sumanymas ras pil
niausia užuojauta.

Isz viso praneszimo mano 
ma, kad Raszytoju Draugija są
nariai savo rasztus niekam do 
vanai nesuteiks, reikes mažiaus 
daugiaus už raszejo raszta ir 
trusa apmokėt. Isz to vėl su- 
prantoma, kad draugija susi
dės tik isz raszytoju tokiu, ku
rie supranta apdirbima raszto 
teip, kad redaktoriams ju rasz 
tai taisyt nereiktu.

Isz užmanytoju draugijos 
paskelbimo matoma daug teisy 
bes, kad nekarta rasztininkai 
kad ir už geriausi raszta ne
gauna nieką, o plunksnų at- 
szipintojams duoneles vis-gi 
reikia; nes pilvas, tai Mecha- 
ninkas.

Seniai isz visur girdžiasi pri
kalbinėjimai 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 pibetyste, tas patsai Klubas 
iszleido dailia ir storoka knin- 
gute, po užraszu: “Kaip pasi
likti 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 Priedą' 
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 kningas, dabar 
gaus už puse prekes.

Tai yra didele proga drau 
gystems, klubams ir pavie
niams žmonėms, kurie nori szi 
ta khingute 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: (

o

L

DIDŽIAUSIAS
PERSTATYMAS! Shenandoah, Pa.

Pats garbus Kompozitorius p.M.Petraųckas 
isz Boston, Mass., ves vakara, tai muzika 
bns ko geriausia, ypatingai kad ir geriausi 
apielinkes muzikantai dalyvaus.
Loszime dalyvaus apie 60 žmonių, dainuos 
visas “SIETYNO” Choras, veikalai yra 
neiszpasakytai gražus, ir daug darbo ir 
kasztu reikėjo padėti, kol juos iszsimokino. 
Ir nepaisant to viso ineiga padarome ko 
pigiausia, kad kiekvienas galėtu isztestei 
ateiti ant szio perstatymo ir atsivesti savo 
draugus.

O’HARA Shenandoah, Pa.
TEATRE Ineiga: 25c., 35c., 50c., ir 75c*

Pradžia 8:30 valanda vakare.

rgagts

..

Reikalauja juso depožitus.

s

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

THE GLOBĖ, 133 West Centre Street.

Galite atnesz4 $1 arba (lan
giaus o gausite banka knygute.

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

■ jumis giara rodą.

Užsiima būti jumis Ekzeku- 
t< r um arba Administratorium 
juso Testamente.

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

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

INTERt'ST'PAID ON SAVINGS' 
WWIFICATESOfOEWb

® ikslas yra: visada stengtis 
į g atlikti musu kostumeriu 
S reikalus ka nuoatsakan- 
i» oziausia, daryt ta viską 
įa idant bankavi reikalai bu- 
8 tu jiems priemni ir su 
H nauda, o ju pinigai kad 

visada butu užlaikomi 
gi' atsargiausam bude,

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

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ii’priežiura 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 greicziause 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 1.1. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplankysite 
teisinga atsakymą. Apsaugoja namus ir naminus daigtus nog ugnies.

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

Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni.

Duos jumis rodą kur geriause indeti pinigą arba 
perkant namus.

9

Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli.

Padaro “Model Ke^- 
“Canopy Fair” ir “Real 
Apollo” gerais Pecziais.

FISZ-FRATFISZ-FRAJ”

Wm. C James
AntSkvajerio 

Republikonas.

Kožna Subata Pas
JONĄ KUTSKIELI

1 621 Pine Avė., Niagara Fall, N.Y
Užpraszome 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.

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 2 c 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

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. TANKAUS
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.

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 tu o j aus: 
Dr. B. Co. Specialists 9.
Box 106 Sta. W.Williamsburg

W. TRASKAUSKAS 
...GBABORHJS...

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunua Numirusiu...
Pasamdo Piginus 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, JR. Dypa

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

A .J. KEIDOSZIUS
BANK EXCP

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

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,

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

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

Visokiu Geležiniu Daigtu
L del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso ¥
J didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu 

daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika-
J lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis J 
[ pristatyti: Plaktuku, kirviu, piukliu, pielycziu, visokiu | 

vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu A
L epiniu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore. J
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