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SAULE—SUN
Rosijojeir Lietuvoje $3.50 
Anglija irSkotlandijaloS. 
Prūsuose 15 Marku.

*ipgi apdegė.

Dydeles ugnes Bdtimoreje 
ir Seatle kariszko materi

Kiek tai bledes padare Zeppelino 
bombos ant Londono miesto.

Ant Viso Meto $2.50 C Į | n n p n i r 
Aut Puse Meto $1.25 L U n U TOJ L

W. D. BOCZKOWSKUCQ.
MAHANOY AMD A ST., MAHANOY CITY, PA

nmgus ir kupczius.
The Pas, Manitoba.— Du 

katalikiszki kuningai ir du 
kupeziai kurie keliavo in Hud 
son Bay Alaska, likos užklup
tais per eskimosus ir nužuclin- 
tais. Randaviszka palicije jesz 
ko žudintojus. Pravardes kuni 
gu nedažinota.

Baltimore, Md.— Kada ran- 
daviszkos krautuves, No 34 ir 
35 kurios randhsi Locust 
Pointe, užsidegi 

daugeli kari;

W. 1). BOCZKOW8KI. Pres, and Mgr 
F. W. BOCZKGWSKI. Editor. '

Bobute pagimdė trmukus.
Meridian, Miss— Mrs. Janies 

Reeves, kuri yra bobute pen
kių anuku, tuomis dienomis 
apdovanojo savo vyra trinu- 
kais— dvi dukreles ir viejia 
sunn. Reeves turi 13 vaiku, de 
vyni gyme povieniais, vyriau
siais turi 16 metu o Reevesiene 
isztekejo turėdama 16 metu se 
mimo.

Londonas
presos atstovas Dardaneliuose 
lyku stovi Dardaneliuose. Jis iszr 
kai vargiai g

ENTERED AT THE MAHANOY CITY. PA.. POST-OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

lio gyventojei, bet ir miestas 
Hazelton as, nes turės isz to pel 
ha, nes žmonis pribuna in ezio 
nais su visokeis pirkineis.

Teismas kun. Schmit© vela 
atsinaujins.-

Albany, N. Y.— Prasidėjo 
ezionais apelacija kas kiszasi 
atnaujinimoTeismo žudintojaus 
kuniiigo Hanso Schmidta, ku- 
ris likos apkaltintas ant mirties 
už nužudinima savo tarnaites 
Onos Aumulleriutes 1913 m. 
Jago sūdąs utines praszyma, tai 
Selini idtui nieko daugiau nepa 
siliks kaip melsti gubernato
riaus Whitmano ant pardono.

Petrogaadas.— Vokiecziams nesiseka musziai prie Dvins 
do ir Rygos, nes buna atspirtais ant visu szaliu per maskolius. 
Caras su kun. Aleksu pats nukeliavo ant kares franto.

In laika penkių menesiu maskoliai paėmė in nelaisve 
2217 aficierihs ir 10-',392 kareivius ir 617 anuotu. Isz viso vo
kiecziu pražuvo September! 309,0.00 o austrjokiu 25 ',000 Ma- 
chensono ir Leopoldo armija pražudino 50,00o kareiviu kurde 
nuskendo Pinsko balnosią.

Iszpjaus dinamitą 20 myliu.
Baltimore, Md.— Edwardas 

Ferguson, sziomis dienomis ap 
laike patentą ant dinamitines 
anuotos, kuri iszspaus isz saves 
švara dinamito, dvideszimts 
myliu tolumo. Taja anuota 
mano pirkti angį isz kas randas 
del savo kariumenes.

no
lo kuris ant tuiJ doku 
ant nusiuntim/ in Europa del 
alijentu, tam/paežiam laike už 
sidege randąriszkas dokas Sea 
tie, Wash. lAir teipgi sudege 
daugeli ka/iszko materijolo ku 
ri ketino /unsti in Rosija. Bal 
timore u/nis padare bledes ant 
$550,00/ 
milijonu. I ra tai darbas vo- 
kiszku emisariuszu kurie pri
buvo in Amerika naikinti vis
ką, kas yra siunczianianlel Ro 
sijos ir Alijentu.

Dydele viesulą ant filipinu.
Washington, D. C. Randas 

aplaike žinia, buk ant salos 
Lyon, ant FTlipinu, siautė bai
si viesulą, kuri sunaikino ko- 
nia visa miestą Tabaco; visa 
aplinkine artimoja miesto li
kos užlieta—namai sugriuvo- 
Suvirszum 200 ypatų prigėrė*

Kariszkas nelaimes vokiecziu ir angliku.
Berlinas. — Lig Septemterio 27-to, pražuvo vokiecziu 

1,916,148 užmusztuju ir sužeistųjų. Lig Oktoberio tasai skait
lius pasididino ant 2,021,078. Iszviso pražuvo vokiecziu, aus- 
trijoku ir turku penki m

London. — Lig Augusto 21-nio. pražuvo angliku 
983 arba konia ant dienos po 2,271.

Strumitza puolė. - Prancūzai 20 myliu ant Bulgaru žemes.
Sofia. — Prancūzai paėmė szturmu Strumitza ir užėjo ant 

bulgariszkos žemes suvirszum 20 myliu. Bulgaru in laika tri
jų dienu dingo daugybe. Austro, Vokiecziai ir Bulgarai užei
na ant Serbijos isz trijų szaliu; nes Serbai naršei atsEpyrineja 
pakol nepribus pagialba isz szaliu alijentu.

Atrado nauia gysla anglių. ~ 
Didelis džiaugsmas.

Hazelton, Pa.— Apleistame 
miesteli j a Weatherley, keturos 
mylios nuo Hazel tono, Lehigh 
Valles kompanija atradę dyde 
lia gysla kietųjų anglu, teip 
vadinama “Buck mountain gys 
la,” nes kompanija manę, jog, 
toji gysla jau senei iszsibaige. 
Lehigh kompanije ižduos mili 
joną doleriu ant patarsimo fe
nais senu, kasikiu ir pradėjo 
statyt daugiau namu del angle

Yra tai pirmutinis paveikslas parodantis bleJ.es papiktin
tas per Zęppelino bombas numestas ant miesto Londono. Bal
tas striukis yra iszbrauktos pravardes ant krautuvių idant he- 
paymti vietos kur bledes likos daugiausia papildytos. Žemuti
niam paveiksle parodo, kur bomba nupuolė per stogą ir užimi 
sze du mieganezius vaikus o sužeido motyna, tęva ir da du vai 
kus.

Sumuszimas Vilniuje kada vokiecziai pradėjo apipleszinet 
bažnyczes.

Petrograd.— Kada vokiecziai pradėjo, jeszkoti po miestą 
Vilnių vari ir misingi ant paliepimo savo perdetiniu ir pradė
jo apipleszinet rusu cerkves ir katalikiszkas bažnyczias, žmo
nis teip inirszo ant križioku, jog prieszais taja szventvagysta 
pasiprieszino ir pradėjo mėtyt bombas ir granadus ant szyent- 
vagiu.

Sumisžimas buvo baisus ir kruvinas kuriame daug gyven 
toju likos užmuszta. Sumisžimas tęsęsi be paliovos per dvi die 
nas ir naktis.

Nutrauks kožno mokytinio 
fotografija.

New York.— Miestiszku 
/nokslainiu direktorius paliepė 
nutraukti fotografija kožno 
mokytinio lankanezio mokslai- 
nes d ei ■’pažinimo. Viena foto- 
grafije pasiliks gi aunam b j tire 
o kita atyduos mokytiniam su 
jojo vardu ir pravarde ir adre 
su kur gyvena. Tokiu fotogra
fijų nutrauks 700,090

Upe Dvina užkimszta vokisžkais lavonais.
London. — Musztyneje ant salos Dalen, ant Dvinos upes 

buvo baisi ir kruvina pagal apsakima regėtoju isz Rygos. Lii; 
dintojai tosios musztynes kalba, Imk vokiecziai likos apsiaub
tais isz dvieju pusiu o bombardavimas artilerijos buvo baisus 
vokiecziu lavonai net užkimszo upe Dvina. Priežastis samu 
szimas prūseliu buvo neužteklinis amunicijos.

“Turku yra perdaug ir jie pergudrus—sake kapitonas 
Bartlett.—“Nežiūrint savo nuostoliu, turkai visgi dar turi 
apie 800,000 vyru po ginklu. Dabar, stojus Bulgarijai kovon, 
mes ne galime tikėtis pasiekti Konstantinopolio.”

Jis pusėtinai kritikavo Anglijos dipliomacija
Sako, jeigu anglu dipliomacija butu buvusi gabesne, tai talki
ninkai butu lengvai galeje gauti Bulgarija savo pusėn.

Londone yra vėl pasklydes gandas, kad isz Anglijos kabi 
neto iszstos Winston Spencer Churchil, buvusis pirmas Admi- 
ralijos, kuri kaltinama už nepasisekimus Dardaneliu siau
rumoj.

Italai paėmė m nelaisvia Isonze.
Udine, Italiją. -- Arti Isonzo Italai paėmė tris tukstanezius 

austrijoku in nelaisvia. Musztyne 'tesėsi per tris dienas be pa
liovos su baisium bomdardavimu Girna Fredda. Karės laukas 
yra iszklotas negyvėliais kuriu negali užkasti austrijokai, nes 
negali prie juju prisiartyti.

Alijeatai begales paymti Dardaneliu.
Kapitonai Lilis Ashmead-Bartlett, anglu 

akai* turėjo paskaita apie da- 
eiszke nuomonėj kad taikiniu 

mti Dardanelius ir pasiekti Konstantino-

Skubi raszytoja ant taiprai- 
terio.

New York.— Czionais atsi
buvo praejta nedelia svietines 
lenktynes raszymo ant druka- 
vimo maszinukiu (taipraiteriu) 
Pana Margarieta Owen isz 
New York pralenkė visas kan 
didatus, nes iszdrukavo 136 žo 
džius ant minutos, arba konia 
du tukstanezius žodžiu ant va
landos. Drauge su garbe grei- 
cziausios raszytojos ant svieto, 
aplaike 1000 doleriu dovanos.

SUBSCRIPTION $2.50
BRINGS THE BEST RESULTS TO* ADVERTISERS 

RATES ON APPLICATION.

— Czionais Pasiklos' dirba 
kas diena ir uždirba gerai, tik 
tiek graudu, kad užsidirbia 
žmonelei graszio nemoka czedit 
tik nesza kagreicziausi'a in kar- 
cz em as o in an glekasiii unija 
mažai priguli nes gailesį ižduo- 
ti kelis dolerius ant savo giaro. 

. —• Diena 24-to Spalio, po 
vadovysta vietinio vaivoninin- 
ko, bažnytiniani'sklepe atsibu
vo linksmas vakarėlis dai 
nos ir deklamacijos, kuriuos 
patis 'giesmininkai atliko ne
blogiausia. Publikos buvo pi'- 
nutele sale ir buvo visiszkO 
užganadyti už ka priguli dide
le padėkavone komi ir vargo
nininkui. Musu jaunumėm; 
darinio j esi visom spėkom ir 
nesnusta kaip tai kitados snau -- 
davo.

—- Viskas butu gerai 
ne musu moterėliu blogas 
sielgimas ant kiniu spin 
neužilgio ketina Įu-ibufi 
Baltruviene su koezioliu c 
da gud bai! ■ '

21 vaikai sudege aut smert 
ugneje parapinėje moks- 

laineje.
Peabody, Mass.— Per ek^ 

plozije skiepe parapines moks- 
laines Szv. Jono, 21 vaikai su
dege o kita tiek užsimuszė per 
susigriudima kada bėgo lau
kan. Daugiausia vaiku pražu
vo nuo 8 lig 12 metu. Isz viso 
radosi mokslaineje tame laike 
672 vaikai. Kelios mmiszkos

Milžiniszkas iszsiuntimas 
automobiliu in užrubeži.
AVashington. D. C,— Isz 

Amerikos in meta laiko likos 
iszsiunsta in Europa automobi 
liu ir ju daliu už $74,000,000 
Amei'ikas in taji laika pardavė 
tavoriniu automobiliu už $39, 
840,642, pasažieriniu už $21, 
113, 953, guminiu ratu už $3, 
953,270, motoru už $1,405,334 
o kitu daliu už $,853, 183. Szi 
met iszsiunte automobiliu už 
$36,000,000 daugiau ne kaip 
praejta meta.

Dydelis krutėjimas fabri
kuosią po visa Amerika.
New York.— Fabrikuosią 

plieno ir geležies užėjo dydelis 
krutėjimas po visa sklypą, fab 
rikai dirba diena ir nakti, ne
galėdami visu užkalbinimu 
pristatyt in laika. Darbininku 
pasidaugino- fabrikuosią 
ant 75,000 daugiau ne kaip 
praejtus metus.

Fabrikai plieno ir geležies 
sziadien padirba 50 milijonu 
tonu plieno per metus o gele
žies 40 milijonu tonu. Darbi
ninku isz viso dirba fabrikuo
sią 1,525,000.
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NAUJAS NASLEDNINKAS GOULDO MILIJONU. VAI- 
KIUKAS PAEINA ISZ VARGINGU TĖVU IR LIKOS
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Drop Head 
Sewing 
Machine 

2000 
coupons

Collapsible Go-Cart
800 coupons

Diamond Ring in 
Case, 44-100 kt. 
11300 coupons

Siusk Kuponus per pačta (tik ne parcel 
Post) arba per express.

*1 ue-ze 
111 THS. Ill 
daini bez 
ponio mi 
auksine £

Aflt (1:1 
riiind la’r 
iliddiu r< 
juodai 
liiata bb 
h>ipute

tlotabtished 
176©

KsARETTES
* CORK TIP

Emerson Phonograph
500 coupons

Hohner Accordion
500 coupons

P. Lorillard Co., Inc.
New Yorh City

tftl <.a HU 
liiu. Koi

IblfigiJ- S.

Laimia

jįtfrir it
vej$i v:f

Reikalawk katalogo talpinanti 
daug kitokiu gražiu dovanu. 
Nebo ir Zira- bakso viršiukai
kiekvienas vertas puse cento 

dovanas.

i. cenzoriai.
-iiintimu 

:> ir Suvalkų 
rni j as yra da

Lietuvi busiantis pilieti 
perskaityk.

Badai kriaueziu straikas Czi- 
kage tada užsibaigs, kada darb 
davei pasiuiszys ant sutarties. 
—Darbdavei gal ir pąsiraszys, 
bet ar dalaikys duotą žodi....

Gent's Gold-filled 
Open Face Watch 

750 coupons

svieto randasi Londone, o tuom 
yra fagersfoutein Excelsior.

Smertis Blakėms in puse mi 
autos:

Ladies’ Gold-filled Bracelet 
Watch. C30 coupons

kalboj lei 
laikrąszi it 

rasze, kad laiszkin

* Francuziszkoi armi joi ran- 
dasi 1369 Austrijoku ir Ma- 
dziaru, 1027 vokiecziu ir 592 
turku kurie kariauna prieszais 
savo tautieczii'S.

Vienas musu skaitytojas už
klausia mus, ar “daeina dabar 
laiszkai, siuneziami isz Ameri
kos in Lietuva, kuri dabar ran 
dasi vokiecziu užimta. Praszo, 
kad paaiszkiiitum apie tai per 
laikraszti ne tik jo, byf ir kitu

Apiaikeme pirma numari 
dvisavaitini illiustruotą jauni
mo laikraszti “Vytis”—- AL 
M. 'Raczkus, redaktorių. Dydu 
mo 7 x 10, puslapiu 24, pavy- 
dale kningutes. Adresas: “Vy 
tis”. 731 W. 18-th Str. Chica-

Yra tai puikiausias akmuo 
baltmelinos borvos ir svėrė 971 
karatus. Bado jin 1893 mete. 
Pietimaru Afrike.

* New Jersey Steite randasi 
2,844,342 gyventoju.

Angli kasiki ošia dirba 3,- 
000,000 darbininku ant svieto.

* S u v. Steituosia randasi 
67,928 gariniu lokdmotivu.

Pair Diamond Ear rings in 
case, each 25-100 kt. 

9100 coupons

8. Lostovskis Kanias —Tu
minu klebonas..

; 9. Kutkovskis Jokūbas — 
Stabino klebonas.

10. Kotlęvskis Petras - Lips 
ko klebonas (Lomžos gub.)

Temąicziu vyskupijos: 1. 
Baltunas Baltrus— Gargždžių 
kleb.

2. Didžgalvis Boleslovas — 
Gargždžių vikaras. — “Ž .

Vokiszka pacztine adminis
tracija apgarsino, jog yra už- 
draudžema siunsti isz Suv 
Steitu in Vokietiją visokiu pa
keliu .per teip vadinama “pąr 
cel post”.

Akyvi ir nepaprasti dalykai 
dedasi mieste Chicage. Pasku- 
tiniuosia keliuosia menesiuosia 
tenais atsibuvo 38 žudinstos 
konia balta diena. Visos žu
dinstos pasiliko “slaptingais’ 
del... palicijo-'. —- Klausymas, 
del ko gi pal ei e randasi teip 
dydeliam mie-te Czikage t

Anot gautu isz Šveicarijos, 
isz tikru szaltiniu, žinių — 
Vestfalijoje, Gutterslioch — 
Vokiecziu nelaisvėje sekantie 
kunigai, '

Seinų vyskupijos: 1 .Kum 
Saurusaitis Jonas — Virbalio 
kleb.

Suvalkų gubernijas, 
tgal per vo- 
N eapdrausti, 

i, matvt, yra

Japonu ciesorių ant praszi- 
mo rusiszko caro, idant jam 
prisiunstu kelis tukstanezius 
kareiviu, kurie davė in kaili 
maskoliams prie Mukdano, at
sake, jog noringai iszpildintu 
praszima batiuszkos, bet Rosi- 
joi raudasi mažai.... ryžiu, o 
be tu j u gardumynu Japonai 
negali kariauti.

Popiežius Benediktas paau
kavo del pavargusiu per kare 
Lenku 25 tukstanezius kronu 
(apie $5,000), o Paderewskis 
New Yorke surinko lig sziąm 
laikui $ 140,600.

Nekurtos kariaujanezios 
vieszpatystes dabar tik persi
tikrino, jog lengviau yra mai- 
tyt... armotas, ne kaip vaiska 
ir gyventojus.

Badai anglinei baronai labai 
bijo siraiko Apriliuje ir del 
togi sukrauna milžiniszkus kal
nus augliu marketuosia.

Manome, jog prie to neda- 
ejs, nes pirmiausia prezidentas 
angle kasiu White prie to m- 
daleis nes nori padaryti sutai
ką per arbitracije ir kad ka
sikius dirbtu per taji laika, o 
antras, jog fabrikai dirba die
na ir nakti reikalaudamos daug 
anglių.

Film Pr'cmo Camera No. J
1075 coupons

Savo keliu ne proszali bu. 
pamėginus. Adresuoti laiszkus 
reik per Vokietija, o ne per 
Rusija. Adresą veik uždėti lo- 
tyniszkomis, liet ne rusiszko- 
mis, raidėmis. Geriausiai butu 
siunsti tokius laiszkus apdraus 
tus t. y. registruotus. Jeigu jie 
nenueis tai bus sugražinti at
gal ir raszejas bent žinos tik
rai, kad laiszkai nedaejo.

I jaikrąsztis ■ ‘ Osser vatore
Romano”, vatikaniszkas orgą-

*, buk Popiežius: 
i e na N o v e m beri o, 

idant visas svietai melstųsi už 
Lenkiją ir pražuvusius josios 
kareivius. Tame tyksle iszsiun 
te groiĮiatąs pas visus biskupus 
idant taja diena palieptu vi
siems kunigams savo diec.ezi- 
joi atprovint miszes. — Apie 
nelaiminga Lietuva Popiežius 
užmirszo, jog toji randasi ant 
szios aszaru pakalnes ir; jog 
tukstaneziai josios sūnūs teip- 
gi pražuvo kareje... •

Isz pi i tyrimo žinome, kac 
apdrausti, registruoti laiszkai 
siuneziami pei 
Kauno ir 
tapo sugražinti 
kiecziu 
paprasti laiszl 
naikinami.

žiniai. Mielai tik darome, raszo 
“Lietūva” — ir paaiszkinsime 
kiek patis žinome.

Jau senei mes buvome rąsžti 
in Prūsių Litu vos laikrasz. 
ežius, praszydami, kad mums 
prisiunstu žinių arba savo laik 
raszcziuose pagarsintu apie tai 
kuriuose vietose užimtos Lietu 
vos jau tapo atidaryta krasa ir 
kaip privalo but siuneziami 
laiszkai. Atsakymo in tai nesą 
me iki sziolei uave.

* Pirmucziauses spynas at
rado Kinczikai da priesz Už
gimimą Clirituso.

Meksikonai yra kalti sve- 
tiintaucziams $200,000,000 už 
papildytas skriaudas laike re
voliucijų.

Ant viso svieto kas meta 
sudegina 760,000,000,000 žibi- 
nanezio gažo.

go, ill.
Teip-gi aplaikęme Nos. 35 

ir 36 “Moksleivio”, Amerikos 
Lietuviu Rymo-Kat. mokslei
viu Susi v. Organas, 6x9 dy- 
dūmo, 30 puslapiu, leidžemas 
formate kningutes. Adresas: 
“Moksleivis”, 43 Chapel Str., 
Westfield, Mass.

Jau iszejo nauja knyga apie 
Lietuva paraszyta per daktara^ 
Joną Szliupa. Knygos užvar- 
dimas yra: “Lithuania in Re
trospect and Prospect. By John 
Szlupas, M. D. Member of the 
Lithuanian Society of Science.

Dykai pasiusta bus ant ke| 
liti metu del blakių isznaikiiii- 
mo; kas urnai atsius 8 centus 
stempomis paczto. Teip-gi 
kas atsius 4 dvi centines štam
pas gaus del sziaudines skry
bėlės’ nuezystimo, kam mokėto 
Italijonams po 5Cc. lig $1. 
Czia gausite kone dykai. Szi- 
at czia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresą vokite. f. S. 10..

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

Du menesiu dar iki Kalėdų, 
bet vienu ,žvil gspių jau laikas 
.apie jas pagalvoti. Daugumui 
ąmerkięcziu Kalėdos bus maž 
daug linksma szvente. Bet at
siminkime, kaip Joji szvente 
iszrodys szitams tukstaneziu 
mu.su broliu, iszblaszkytu po’ 
visa Rusiją, arba skurstąneziu 
kares sunaikintoje Lietuvoje. 
Tukstaneziai musu broliu tąip 
gi kankinasi invairiuose belais 
viu lageriuose Vokietijoje.

Privalome apie juos atsimin 
ti ir jiems prigelbėti, kiek 
galime. Privalome jbent kuom 
nors parodyti tiems nelaimiu - 
giems musu broliams, kad tos 
szventes sulaukus bent mus 
mintis yra sykiu su jais nelai
mingais.

Pa ištempkime bent kokiu 
nors budu jiems tai parodyti. 
Ne viską mes galime padaryti. 
Bet szita galime.

Sztai jielabai senai lietuviai 
belaisviai isz įfJąlbe lagerio, 
netoli Berlino, atsiliepė pas 
araerikieczius, praszydami, kad 
jiems pasjunsti. kokiu nors 
knygų pąsisj\ąity;mu-i. Szita 
amerikiecziai gali atlikti ir pa- 
sitinsti knygeliu in lagerius, 
kur žinomą, kad yra lietuA’iu.

Apart knygų jiems galima 
pasiunsti ir kitu -mažmožiu, 
kaip tai-: tabako, cukraus, ka
vos su k ori u ir t. t. kurie l)e- 
laisviams yra labai brangus ir 
geistini.

Lietuviams pabėgėliams ir 
likusiems Lietuvoje mes tiesio
giniu keliu ant nelaimes nega
lime nieko prigelbeti. Už 
galime prigelbeti jiems per 
kianezius Prusnose ir Rm 
draugijas.

Musu fondai turėtu iszsiuns- 
ti galimai daugiausiai atiku. 
Amerikiecziai gi tu auku pri
valo sumesti kuodaugiausiai.

Kalėdų laiku daug perkama 
in vairiu prezentu -aviszkiems; 
iszleidžiama daugiaus negu pa 
prastai piningu tos szventes ap 
vaikszcziojimui. Galėtume be 
tu prezentu ir be puotu sziuos- 
met apsieiti, o sutaupytus to
kiu budu pinigus paskirti fon
dams, kaipo “Kalėdų dovane
le” nelaimingesniems savo bro 
liams— taip belaisviams, taip 
pabėgėliams, taip likusiems 
Lietuvoje.

Padarykime “Amerikiecziu 
Kalėdų Dovanele” savo bro
liams!

Naujas lietuv 
džiamas Tilže 
“Dabartis 
esą reik raszyti vokiszkoj kal
boj, nes kariszka vokiecziu 
cenzūra nepraleidžia lietuvisz- 
ku laiszku todėl, kad stoka 
ęęnziniu, mokaneziu lietuvisz- 
kai. “Dabartis” žadėjo pasirū
pinti, kad butu pastatyti ir lie 
t u viszkai m okan t ie j 
Isz;to aijszku, kad su 
laiszku in 
bei Vilniau: 
bar labai sunku ir galima rna 
nyti, kad laiszkai greieziatįsia 
nedąęina.

viską at 
dainuot 
vriv m

kos piliecziu — klausymai ir 
atsakymai. 3. Apskelbimas Ne- 

igulmybes. 4. Konfederaci- 
t\ straipsniai. 5 Suvienyta 
dstiju Konstitucija. 6. Prie- 
i prie Suv. Valst. Konstitu- 
os ir kiti. Vertimas kningu- 
i lengvas, gražiai skaitosi, 
iii spauda, netoli 100 pus
iau. Kiekvienam reikalingas 

pilietystes rankvedelis, da pir
ma syki toksai pilnas lietuviu 
kalboje iszleistas. Parsidavė 
tiktai po 25 centus, ir per 2 — 
3 menesius iszejo keli tukstan
eziai po visas Suvienytas Vals-

Seniai isz visur girdžiusi pri
kalbinėjimai in musu brolius, 
kad rūpintasi pąsilikti Ame
rikoj piliepziais . teip veikiai 
kaip tik in szita kraszta atke- 
liauna Pilietis turi didesnes tie 
sas, tuji amerikonu akyse gereš 
m vardą ir balsavimais prisi
deda prie budayojimo szios sza 
lies žmonių nerov.es. O

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

Del palengvinimo musu 
vientauczianis pasilikti pilie- 
cziais Brooklyne jau kiek me
tu atgal susitvėrė Lietuviu 
Amerikos Piliecziu Klubas, 
kuris jau daugybe savo sąnariu 

ais. Kad supa
mųjų visuomene 

insta- 
pilietystĄ tas patsai 

lailia ir storo
ka kningute po užraszuj“Kaip 
pasilikti Amerikos Piliecziu”. 
Ta kningute yra per puse lieg 
tuviszkoje ir angliszkoje ks, 
bose ir talpina sziuos straips
nius: 1. Sutrauka Natūraliza
cijos Tiesu Suvienytose Valsti-

Dabar Lietuviu Amerikos 
Piliecziu Klubas renniasi isz- O
leisti kita kokia lygiai lietuviu 
apszvietimui reikalinga knin 
ga, todėl nori atleisti vieta ir 
pabaigti leisti svietaii likusi 
nedideli skaitliu vifszui apra- 
szytos kningutes už labai nu
mažinta preke. Tobel prane- 
szaplacziai visuomenei, kad už 
puse prekes kninga. “Kaip 
pasilikti Amerikos Piliecziu”, 
kas ims ant. syįcio nemažiau 
kaip 25 kningas. Vadinas, vie
ton mokėti po 25c. arba 25 
kvoterius už kniimas, dabar 
gaus už puse prekes.
*Tai yra didele proga drau

gystėms, klubąms ir pavie
niams žmonėms, kurie nori szi
ta kningute pigiai gauti, ja 
tarj) žmonių paskleisti ir pa
tarnauti musu vientaueziams 
pastojime piliecziąis*

Pasiskul tinkite, iszraszyti, 
nes mažas skaitlius egžamplio- 
riu beliko, Piniimus ir orele- ' -O
rius adresuokite: (l0U°l)

IJthuanian American
Citizens Club, 

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

■2. Naujokaitis Pranciszkus 
— Virbalio vikaras.

3. Smulksztys Juzapas —- 
Plutisziu kleb.

4. Katilius Juozas— Smale- 
niu kleb.

5. Brundza Mil) 
vikaras.

6. Baltuszaitis Juožas — Pai 
evonio vikaras.

7. "Novickas Justinas— Pai- 
evonio vikar. (Visi Suvalkų

(Z ■ r,:

Nivois Cigarette Case, Ge rman Silver 
253 ccuposs

padare piliecz
žindi liti
Amerikos J<on
tymais ir
Klubas iszleido c

Oš

B 3

mu.su
nerov.es


SAULE
■r -vaiajhh***--' *4*^*^**** nM-mrp- m nhimįį'rtr •rtttTiin'fhroitffWtf*

liTniirti-xfiii mu

Varnu Vainikas
izios ciieuo* sau

ša O dldžlil:
.*i ue-ze darlmiin-

darni be m ir atsimusze iii dvar 
ponio ramus, blizgino bingii- 
auksine spalva.

in aro
rūmai labai gražiai szoiete tarp 
dideliu medžiu. Ponas storas, 
juodai apsirėdęs, krutinę apka 
bintą blizgančiais retež liais, < J

butus
liūgus Hmm v sus oras ir bai
sai da nu nuvargus u (darbiniu 
kin. Koks jam linsmao ir lai
mingas szis vakaras.

Laimingas, nes io dva.ro dar
ūmo

atiduot

vairu

ir c

atmini.
A ai k^/.į i nėjo, ge 
■s. Ka:p iam Ii n i

atimu) 
u m > ja,

darbininkai dar tebura tamsm, 
nuo’arikus, i>aklusnus. Vuiksz

' len

ras e-u, (kaip 
nelaimi ilgus 
Kiip man ila. tu prastu

bininkes supranta, kad ne joms 
ponas, bet jos ponui duomi

, kad to dauguma norėjo ir
1 grivena

gauti.
per

diena prie
la

Imi o ir d’iinavo' jam dainas, 
ponui pasikloniojo, priesz ji 
nusižemino. Ta pri orte dary
ti pietai ju net rtm, tiktai skur

dainuodama.
jam sake:

minti n- atsiimk
vainiki, kuri musu vargas nu
pynė. ad u.su v yra Ad aibini ikai 
]>a>tate jums rūmas, :-u;vėre 
jum< tin’s tinklus, kuriuose tu-, 
nylami Ivg vomi cziulniat mm

me
lam

Hl'O

Imk
szi \ arpu vai- 

nikH, musu prakaitu permerk
ta, musu vargo aszaromis ap- 
lastyta. Su tuo vainiku tau ati 
duodame žagus javu, kuriu tu 

Dar mes

isz musu

ne sėjai, ne pjovei.
tuos javus i'zkulsime ir tali in 
svirną
sau su vaikais ir paezia

atveszime, tada vartok

nek po svietą, kelk didžias 
puotas, gerk brangius vynus 
si musu krauju maiszytus. 
Imk ir leisk ant veju musu už-

[3 Asi
Laikrodėli:

1 iktai

VDKIHHW NELMSVEJĖ PAS FM8UZUS PAYMFI IMIMSiA FL4HMSE,

n -

duotu, kur pa-roge gautu. . . . 
ar siglaustu L . . . Kad 
jie badu iszmirtm . . . 
Gilo man atnesze vai

niką. Ak, tu Dieve, kaip ju 
dailios malonios, nors imk ir 
viską atiduok, kad dainuotu ir 
daiifuotu. . . . Duosiu po clvj 
griv ni ir teeina džiaudamo- 
sios. Ak, dar netuoj, dar pa
lauksiu, tepadainuoja.

ižarbininkes dainavo apie
ru-

j n orą ir
a sas Kilo <• u ysztai 
aukų toli, toli sin
tie. iimhii lai Lai

skiliu i e-1 ginimu.
Urnas vis maste apie 

meile. Galu gale sumini 
azir.lis, pr puolė inde ‘drabnu- 
jn”, .atskai u visoms po d viję- 
sziint kapeikų ir norėjo isznesz

-avo

lotąją ponia.

tuos pinigu 
n n.

— lai daroiiunke'tiš, - atsa 
k ■ Donas, u ’; dainas ir už 
v r ;>u va in i k « rugiu--.

u :
Joms dim-

— Po dvi griveni,— atsake 
: ponas.

eini 1
kr peiki. Kam jom pinigai? 
Ar jos m-paede?. . . .

komis'pamate- ponios pikta 
veidą, aiidejo atgal devynes 
u r i venas ir dėvimoms moterims 
p • deszimt kapeikų išdalijęs.

-momis
mintimis

.O kokios mintis buvo dar-
1 bininkiub . . . Gal ir jos taip 

mane, kad joms ponas duona

darbininkes su savo vyrais vėl «/

n uos, tik j u dainos jau bus ki
tokios spalvos, kitokios min
ties. Nebegirdesi rutu vainike- 
keliu, o ne žirgeliu, o nu juod
bėrėliu. bet skambės dainos

VAGIS
Ariejo Vaiko paveiksle Ii

Giedru

visur laime tartum pasaldė ni< 
kados ir nepažinsta kaneziu

j irkite jauti, jau
didelis

erne bėgt isz grineziu ant

In kaima invažiavo menkas 
' ežimėlis, dienose inkinkyta 
bloga, nuvargusi kumelele. Ji, 
galva nuleidus, katik ka-tik

vyru, — veidai hi lin
V ' t)

\ ienas Inri vadeles,

I įll 11 L 
mus.

bota
ilo veži no su tvirtoms vhozio 

ž kaklo pririsztas viduti- 
siityerimns 

I .

aut žmogaus, 
suveržtos aut 
akis užtinus,

mis
u.io ūgio

Įlankos kietai 
nugaros, viena 
veidas nuo muszimo i-zpurtes, 
pamėlynavus, krauju iszmar-
gintas;

nugaros laiKo.-i; viena
•j

olika, kita naginii.iota.

kui vežimą. Užpakalyj to su
minto sutvėrimo žengia vėl vy O V

ras. J is, k u m szczio j s u g n i a u 
žes kietai suvyta virži, szau- 
kia: o

karts szeria per nugara nelai
mingojo.

Žmonių priplūdo Įiiliia gat
ve. Stebėjosi isz-jauezio, juo- 

sutverima

Spccijaiis
Pasiūlymas ŽIV

PREZENTAlDYKAI!!!
Kad nm«u 14k. Gold Filled LaikroJel us knoyreiezia’isiai padarėme szita Specijali Pasiulvma. Taigi kiekvienam, kuris mums pr’sius savo tikra adresu sykiu su sziuo apskelbimu ir 25 centus p ra i ot ko

ke.-nis arba kv< įeri, .1.Gv^^Uąl^T.4(uj&ęaj^^^jbzka-a.r motei iszka,^'uirantiinui. ant 20 metu s i geriausių m chauizmu pasauly tos ruszies ir prie kiekvieni laik odelio duosime augszcziau par d v tus Jo
Pręzrntus visai DOVaNĄI. >z ai jie: Keteželi su kabliuku, žAiįį^ypke, Hranzalieta, '(ininiatiye) Branzaiieta su Laikrod«-iiu, sė a'Spinku, 3i! < al.- \model). Rsvdy.en, Britya, Armonika., Kry/iusa, Veidrodeh su 3 prietapjU ■ 'jlįįy.. ; 
sa’s, Peiluka, birža. Importuota atdara (model) Laik’odeli, Durklą, tabakui skurini Krep.-zėii, nikelina Dkžuti del degtuku, (aiiulture) budnika Laik'-odeli. Kada atn sz tau in na aus Laikrodėli ir 1 rėzeutiu ir busi ut- 
eauedintas, tai uzsimokeSi likusius taipgi 30 centu už brezentu prisiimt mo Irszas. Jeigu neimtum u/ginedin as tai > epri mk o me> tau sugražinsim 25 cemus pradotko. Apart to primenant ka i mus i latkiodeliai
yra 14k. Gold Filled; gvarautuo i aut 2(J metu ir mes laike t i 20 metu m >su laikrod‘•lutą pataisom arba, ąpmainum am ki u v sai DOVAN AI, prisiu tus mums tik 25 ce-itus už persiuntimo leszas. 'lokiu buuu p r..ant nuo 
miis laikrodėli, nieko nerizikuoji I z Kanados reikia visus pinigus prisiųsti iszkaln >. Adresuok aiszkiai taip: UNITED COMMERCIAL CO., Knickerbocker bldg, (e-th ave.) dept. 24 newyork.n.y.

kai]) ir jie... Retas kas žiurėjo 
su gaileseziu. VTisi užmiiszo: 
“Atleisk musu kaltes, kaip ir 
mes atleidžiame saviems kal
tiems”, nors kasdiena kalba

Kur ji v rotu? - klausia 
>toju apiseiiis žmogelis.

t'ežimas >
smūgis per nugara lauczio.O J- o d

Matyt, kad jam labai skaudė
jo,, bet u e jokio balso isz bur-

trauke.
Vežimą apsiaupe žmones.
— Varome ten, kur visi to

ki ponai gyvumą! — pasike vie

adare?— žingei-
davo 'viriu i

— Pavogė dvideszim’s kiau
sžiiriu' iuokdamod */
gojo važiuot >jai.

Oras sudrėbėjo nuo
Ant v<

du pasirodė žveriszkas pasiuti
mas, tartum cziups ir sues ne
laiminga žmogų.

spin u (lydami 
nuo vežimo.žmones skirstėsi

Žodis “vagis” 
ore.

Vagis ant tukstaneziu už- o
mete aki.

Kumelėle a sigreže, pažiūrė
jo liūdnomis akimis ir tartum 
jaii norėjo pasakyt: “Žmogau, 
už ka tave žmones kankina, ar 
gi tu jau teip esi kaltas?” bit 
tik atsiduso ir nuleido galva 
žemyn.'

Vela sutaisys suskaudusi kariszka lai va Emdena KUR BUNA?
Afz Eva Baksata pajieszkau mano 

drauges Onos Rageliu es, paeina it-z 
Suvalk-u gub., Seinų pav , Lazdaju 
para.. 2 meta atgal gy e'ao Pats- 
tSh. Pa. dabar nežinau 1 ur. Me'džiu 
atsiizaukt aut adreso

Mrs. Eva Sil aky,
1210 St Ch •<« Avp.,

Maywood, 1’11.

Motiejus Kasikaucs <a*. apie tris nu 
B8jei adgalios gyveno Tatrų qua, dar 
nežinau kur buna. Tegul atsit-zaukia 
ant adresu

Cb. Metrulis.
417 Spruce St, Tamaqua. Pa«

Mano brolis Krano sikus Kakliavi- 
czius, paeina i&z Vilniaus gub., Tra
ku pav. Kroniaus Woloatiea, D-.rszn- 
niszkio para-pirmiaus gyveno Scran
ton, P.s., dabar nežinau kur M>1- 
d<iu atsirzaukt ant adreso: (gg op

B. Kakliav’cnūs.
B X 4C3. FarrnUyt ,n, LI.

--------- --- --------------------

. Suprato gerai.
Motina iszguldinejo savo ma

m.enesiai augai, liks 
parodo kiek anglisz 
skelbė, “Žirnei su kopūstais

j

uis- važiavo;
Deszimt'es metu vali

gi, bet akmuo nuridejb

Emden kuris likos smzaudytas miiszt’.neje arti Keeling Island, keli 
isytu ir vela jyciskirtas p-riė vokiszkos įlotos. 1 a veikslas-gana ajszkei 
iivei padare bledes <i:it tojo laivo, V iska i smnaiszyta, Kaip priežodis

O"--

Pamokslėli:

u m in* kaim ia 
majoras'. Atsibuvomajoras'. Atsibuvo szermenys 
szv. Petro bažnyczioja, baigen- 
tesi misziom nusidavė vienas 

nebaszninko pas 
zokristija kuris 
vti pamokslėli ir

k um n

buvo ant trijų vainu ir visosia v
trijose laimėjo. Sugrožo su
d a u g o r< 1 eri u ant k rut i n es! A es 
dvi paskutines ilgas Vainas 
pralaimėję! Apsipacziavo gavo 
netikusia niotere, su kuria ilga 
vaina vede!

nes

U-ali manyti, jau praėjo tie po
nams aukso laikai, taip kvai
lai mananeziu skaitlius sumaže

Mainosi laikai, papūtė ki-
vejas, jau ir Jie mokslo dar kusi, keike toki pat

smarkiai su \ ir
žiu.

ar- ne

Vežimas iszu
Smūgiai viržio

primų 
vai nu

vyrucz.ia:,. ar pirksih' gird-jo. Žmones

ant nelaimes, pribuvo paczei 
ant pagialbos Alkoholius ir li
ko-i in galėta. Su kulkom i davė 
<au rodą, p priesz boba ir stik 
lėlius negalėjo pasistatyti! -

t ii Dievas iszenie Ad 
na szonkauli ir stojosi 
pati Ad omu i. Ant ry “ 
kas laikosi sau už 
k e isz skausmo, o 
dus klausė:

— I^as tau sūneli ?
— Ach, motinėlė 

szone teip labai

vie

rytojaus vai 
szono ir kly

— Ach, motinėlė man cžion 
szone teip labai skauda ^..ro
dos asz. gausiu pacze!

Skundikas: — Dievaži,, po
nas sudže, teip jie mauh bjau- 
rei iszpludoprie visuhkiu, jog 
velyk b .tu pora kaj'tu už tei
kės per žanda, tai ne butam ta
rėjas tokios'sarmatos! . A

Apskunstas :■ -y Ta i kodėl tu 
man dabar apie tai kalbi 
gu būtum tada, j -riinmes ta 
tau juda h gu di dęl 
dus isztvis-kmmg

u.su
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Vela beda su tais moteryszkais apredalais. Dabar kad 
užstojo platus andarokai milemas Katrės negali ejti szale 
josios ir turi ejti toliaus nuo josios Kur jis?

a

noti, tuom mažiau juorn dau
giau pirmiaus buvai szlovintą 
busi poni paniekinta iszstumta 
isz burdo savo pažinstamu, o 
bet padedi atyda meileje Rom- 
mingeno? Nori jam duoti rink 
tis isz privalumo to, ka lig 
sziam laikui pataikė už augsz 
cziarve ir szvencziause ? Ba gal 
tiktai jautimas privalumo gal 
jin prie ponios užlaikyti!

— Mislini ponas isztikro 
kad nužeminimas yra galinges 
niu, negu meile?— paklausė, 
jausdamasi buk susidrutinus 
savo lomiais energicznais žod
žiais. /

Teip!— Isztare taji žodi 
szaltai, bet su visiszku persitik 
rinimu— ir jaigu galiu ponei 
duoti rodą idant tuojaus per
trauktum susineszima savo ku
rio pasekme bus vienas smui
kas skausmas ir kartybe del

Augytine kuningaikszczio
Parasze H. Sęhobert, Verte S3.

— Mislini pone?
Tuose dviejuose žodžiuose 

skambėjo tokis piktumas ir 
szandas, jog Ferra nusistebėjus 
pažiurėjo ant jio.

— Buvo vienkait valanda 
. mano gyvenime — pradėjo ve
lei neatkreipdamas Imk suvis 
ant temiiiimu jog stengiausi 
stotis prietelium ponios. Vie- 
nok-gi pone mane nustūmei 
nuo saves ir tolesnis, gy venimas 
perskyrė mus. Jaigu szian liėn 
antru kartu aukuoeze ponei sa 
vo prietelys’.es, ir prijimtu- 
mei ?

— Turiu meile Leono—atsa 
ke staezei ir skubei pasijudin
dama ne spakainei— ne reika
lauju del to niekeno prietelys-

i -—f Tai yra neiszmanysta ti
kėti teip drucžėi i n-meile vy
ro! - Insižiurejo in ugni ant 

;kamįiielio deganezio is^taHkc:. 
mas kožna žodi pamažėl i su 
užsi mislini mu.

— In meile ateinanezio vy
ro ? K o nsta nti n as i sz m ok ino 
mane mislinti kitaip.

— Tai buvo senas žmogus, 
kuris gerai žinojo ka jam da- 
gyvenimas duoti galėjo, priesz 
iiieka-ffi pone teipo-gi ne ture

— Bet mano Dieve! ar asz 
tame esmių kalta, kad užgi- 
miau ne ant sosto, tiktai ant 
ulyezios Rochefort! Kas-gi 
tai gali man užmesti ne noreda 
mas būti neteisingu!

Anatolius pažiurėjo ant jos 
pabalusio veido, sotinosi jos 
kankinimu, bet tas jio ne tru
puti ne sujudino.

— O del to! —- isztare ir 
szypsojosi sausai.

Balsas jio iszvere joje dideli 
nusidyvinima, rodėsi jai buk 
vis iszjuokineje josios nusies.

— Del ko-gi? — paklausė 
skubei — praszau pono, buk 
nor karta gyvenime del manes 
sezyruny! z

Sudėjo rankas ir žiurėjo ant 
jio praszanczei— jis atsikreipė 
biskuti in szali, paėmė galežini 
virbalą sulenkė jin ir žarstė u g v O
ni ant kaminėlio.

— Žmonis pone, daug dau
giau paniekinės už buvimą ta- 
vo palociuja Achilaus, kuris, 
nelaime, buvo labai garsingas

•»

jei niekame slėpti^.
’ Sudrėbėjo nusistebėjus 1 ir 

prikando lupa.

nimo dabar ne del jio, ne del 
manes.— Balse jos galima bu-

be ir asztrei.
— Del grafo Rommiiigeno ? o o
— Žinoma del jio!
— Ne, niekados! — atsake 

staezei. — Gali pone sudinti 
apie kitus vyrus, pagal savo 
nuomone, bet ne pažinsti pone 
Rommingeno, ne pažinsti jio 
budo navatno, jio užsižiureji- 
mu, jio ])uikybesir nepaisini- 
mo ant jiokiu dalyku ir kietė
jimo jaigu eina apie senovybes 
papratimus ir tiesas. Stebiuo- 
siu, jog jis tame tave perti
krins, bet kasztu tavo laimes.

Ferra pabalo mirtinai, kož- 
na gysla jos kūne drebėjo susi 
judinimu.

—- Klysti ponas — tarė ant 
•galo nedrasei — Leonas mane 
myli!

— Tuom labiau del jio ne
gu del ponios, kare but sunkės 
ne, bet galas vis tas pats.

Rodėsi jai, jog toje valando
je turi pulti jam po kojų ir 
pr iszyti j;<> apie tylėjimą, nes 
.-zalbi' Lzbalee jos veidas prie 
mėlynos szviesos iszrode da 
rustingiau. ir baisiau, negu pa
prastinai ir atiminėjo nuo jos 
visa drąsą.’Ne žinodamo kokia 
sau duoti rodą paszauke:

lėto ir nepaisanezei, ne pakel
damas suvis akiu.

Isz pradžių insižiurinejo in 
iin savo bJizgancziom akimis, 
nepasijudinanezei, nesuprasda
ma nieko, nes pamaželi persi
mainė jos veidas, isztrauke ran 
kas, rodos Imk .norėdama ka 
tokio baisaus nustumti nuo sa 
ves.

— Didis Dieve! — ]įaszauke 
ir puolė ant kėdės Leroy’us 
prisiartino prie jos, suome jo
sios ranka savo’ delną.

— Ferra! —- tarė— jis pats 
tiktai žinojo kiek jam toji spa- 
kainybe kasztavo—pone žinai, 
jog svietas slidina tiktai isz pa 
eites, o pa,eit e yra prieszinga 
tau. Vienas žodis apie tavo 
praeito mestas in svietą tai, 
užaugs isz jio cielos ilgos ir 
placzios kalbos ir ant galo už- 
musz tave moraliszkai. Ar ži
nai pone apie tai?

Tylėjo, kaip kūdikis pusiau 
negyvas isz iszgasczio' ir žiurė
jo priesz save, ne matydama 
nevat savo kankytojaus.

— Bet kam-gi dabar klaus- 
ti pone pati gyveni draugovė
je—trauke toliaus tykum bal
su—tokis moraliszkas užmuszi- 
mas ne yra tau jau suvis ne pa 
žilis tanias.

Pamislink pone, ka-gi ku- 
ningaiksztis pasakytu, jaigu ži 
uotu tavo praeite ir mislini 
kad tavo mylimas tavęs neiszsi 
žadėtu? Pone mislini kad vis
kas pasiliks slaptybėje, bet 
svietas yra teip mažas! Jaigu 
jau melagysta su smarkumu 
‘žaibo bėga • amas nuo namo tai 
ka-gi šakyti apie tokia užiman 

da greičziau

Paslėpė in delnus veidą.
— Vėlinu numirti!— paszau 

k e verkdama.
— O tai isztikro teip labai 

myli jin poni ?
Norint balsas jio navatnei 

skambėjo pilnas tulžines karty 
bes, ne prijautė suvis, kokios 
kaukes pavydos draskė jio, szir 
di. Turėjo suvis kitus žodžius 
ant lupu, bet sUsilaikinejo vi
som pajėgom no isztarymo jin. 
Del ko—gi naudoti priversti 
liejimo jaigu spakainumu gali
ma isznaudoti ta pati, priek 
tam tas jos nesu judinėjo.

Ferra staigai paszoko no ke 
dės.

— Ne noriu jau daugiau 
girdėti—paszauke ne mokėda
ma susivaldyti—eik ponas sza- 
lin, ne kankink manes ilgiau 
Vieno da tik noriu žinoti ar ty 
lesi ponas ar ne?

Apėmė jio ranka abiem ran
kom kvapas jos lypstelejo jio 
veido o spingso j enczios jos 
akys žiurėjo ant jio labai pra- 
szanc^ei! Anatolus nuleido 
blaksztinus, kurie uždengė ži
burį jio akiu, trumpas szurpu- 
linis sudrebejimas pajudino jio 
kuna.

lesiu atsake spakainei.
— O, tokiam karte viskas 

eis gerai?— Paleido jio ranka 
ir prispaudė savo delnus prie 
kaktos ir smilkiniu, visa baisi 
sunkenybe nuslinko no jos szir 
dies ir velei drąsesniu pažiūrė
jimu žvilgterėjo in ateiti.

— Kaip—gi mane ponas 
iszbaidei; neteisybe, jog lai
kais esrniu greit tikeneze ir ne
iszmani, kaipo kūdikis! Visos 
tos baisybes kurias man ponas 
parodei esą tiktai perstatinė
tais, asz-gi norint jau tiktai 
geidžiu in tai tikėti ir ne noriu 
tuom u žtr u cineti te biri o savo 
gyveninio. O ponas tylėsi— 
jau del to paties, ba ponas ge- 
riause žinai kaip netikros ir 
fatalnos yra kalbos apkalbinė
jimo.

Kalbėjo tai kas kart sku. 
biau ir lengviau, su kožnu žo
džiu mažinosi jos baime ir ant 
galo padavė jam abi rankas sa
vo.

— Duok man ponas žodi sa 
po szloves! prasze jio szirdin 
gai. O

Nusidyvino, kad ne nutvėrė 
jos rankos.

— Ne galiu matyti dabar 
jau to, kas ateiteje užstos— ta 
re atsargei— nes apie mano ge 
ra velinima ne reikalauji poni

te teisybe, kuri 
apibėgs svietą!,

Ferra sunkei atsiduso.
— Poni Bogdanova per

trauks savo sebrista su tavim 
niekas jau tavęs ne norės paži-

— Ir isz to esmių iižgąna- 
dinta.

Užteks to ant užlaikymo ma 
no slaptybes. O jaigu ponas sto 
siesi mano prietelium, tai per- 
praszysiu poną už viską ta kas 
atsitiko Parižiuje. Žinai ponas 
jog tada neturėjau da jokios 
atydos tavije.

— Teip, žinau apie tai —ta 
re prikansdamas lupas.

Kaip buvo neiszmani kad 
toje valandoje primine ka to
kio panaszaus!

— Grafas Rommingenas 
Enclerfluch paszauke, lakajus 
atidaręs dūręs.

Ferra nubėgo prie duru .pa 
sitikti savo mylemaji ir ne pai 
dmlami kad czion-gi randasi 
Anatolus, mėtėsi jam in glebi.

— Leonai, mylemas Leonai 
atstume biskuti jajia nuo saves 
ne mėgo tokiu apreiszkimu 
jauslingumo prie svetimu. Nu
leido ijji ranka ir pažiurėjo 
ant jio smutnei su iszmetinėji
mu, jis nužvelgė tai ir norėda
mas isznagradinti jai taje 
skriauda padavė ranka daryda 
mas maža szposinga teminima 
ant jos skaistaus veido.

— Gal tai buvo nuopelnas 
vi ei—grafai—tare in Anatolu 

mokėjei ponas mano mylenia 
gerai bovinti:

Kalbejova apie poną.
— Dekavoju ir tikiuosiu, 

jog tiktai dorai.
— Žinoma, kad ne norint 

pagal mano nuomone — tarė 
Ferra su plakancze szirdžia.— 
Vice—grafas palaiko tave už 
labai dideli užkietejeli savo 
persitikrinimuose ir sako kad 
niekad sviete ne butu sztant 
perdirbti tavo būda.

— Gal turi'biski teisybes.
Leonas juokėsi isz •įiesupran 

tarno jam susijudinimo Ferros 
kuri skubei kalbėjo toliaus.

— Butu tas didelei baisu! 
Juk visados paeina nuo to ko
kios jauslos kariauna su savim.

— Padekima — tarė Leory’

neatsargumo Ferros — e j tu a- 
pie grieka užslepimo ka nors 
— na tegul, bus, kas isz mei

ponas grafai ?
— Užslepimas ženklina tiek, 

kiek melagysta. Kaip tankiai

ir

labai sunkrks ir karczios dėlto, 
kuris žino jog stovi prie jio su 
melagyste ir slaptybe szirdije. 
Juonį labiaus dvejetas žmonių 
mylėsi, tuom dauginus atydos 
ir szczyrumo turi turėti vienas 
del kito.

— Nevat tada, jaigu tylėji
mas niekam ne daro skriaudos, 
o atverumas niekam jokios 
naudos neatnesza?— paklausė 
Ferra drebancziu balsu.

— Tas ne daro skirtumo 
ne sumažinėtu kaltes.

— Bet Leonai pamislink 
tiktai? — pradėjo velei, žiūrė
dama ant jio praszanczei savo 
gražiom akutėm— jog gyveni
me tankiai teip navatnei atsi
tinka! Tavo teorijos gali but 
labai dorios ir puikios, bet tik
rybėje ne norime skausmu iž- 
davineti ne sau ne kitiem del 
to tiktai vienatinei, idant lai
kytis savo tiesu.

— Ne, Ferra, tai žinai la
bai gerai, jog viską dovanotai!, 
apart melagystes ir užslepimo 
ko ten, kur myliu ir tikiu.

Užstojo, tylėjimas. Ferra ple 
sze mezginukus no savo skepa 
taites; lupos jos drebėjo; szir
dije jaute, toki skausmą kad 
vos galėjo susivaldyti nuo p ra 
vilkimo balsu. Leroy’us atėjo 
jai in pagelba; bet ižgirdo ir 
suprato gerai isskelminga 
skambejima jio balso, nesi 
džiaugėsi kad jau inpainiojo 
in savo kilpas, kada tare in ja-

Sztai paveikslai pabėgusiu aficieriu isz vokiszko laivo Kron 
prinz Wilhelm kuris randasi New Yorke.
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— Brangiausi mano, kam 
kankini save tokiias dalykais? 
Jago ka tavije milu tai žinoma 
szczyruma ir atveruma tavo 
budo, kuris lengviau nukens 
koliojima, negu turėtu mela
gyste suterszti save. < > 

. Nuleido galva,/o akyse jos 
sustojo karsztos aszaros. Jaigu 
dabar - rastųsi 'tik du vienu, isz 
tikro butu jam viską iszreisz- 
kus: Bet Leroy’us buvo ten ne, 
žiūrėdama ant jio jaute jio in- 
striguses akys in savo veidą 
del to tik suspaudė druezei 
kumszczes ir tylėjo.

Buk bomba inpuole i u pa
kaju staigai pone Marije Bag- 
d ano va. Buvo suszilus ir pik
ta.

— Dėkui Dievui! — pa
szauke ir mėtėsi ant didžiausio 
fotelo —jog tas jau ant galo 
jiraejo. Ant susirenkimu mo
terių privalo policije uždėti 
bausme. .

Susirinkimai tie yra tiktai 
del to, kad apkalbinėti arti 
mus savo.

O, kad mus svietas vra gana J d o
piktu, apie tai nuo senei žinau, 
bet mislinau, kad nor karta 
turi atsilepti saužine. .

— Kastan yra? — paklau
sė Feria prisiartindama prie 
savo giminaites ir džiaugda
masi kad. nor karta jau pasi
baigs toji ne miela del jos kal
ba.

— O matai pone, kad turė
jau teisybe.

Nieko neatsakydama pažiu
rėjo ant jio rūstingu, pažiureji 
mu. Leonas nusiszypsojo neda- 
siprotedamas nieko, nieko, pa
ėmė jos ranka ir prispaudė prie 
savo lupu, o kada patemino, 
kad pirsztai jos buvo szalti ir 
drebėjo, prisilenkė prie jos ir

aiszkaus atsakymo.
— Ne reiketu gal turėti ne 

trupuczio proto, kad ne teiniii 
ti ant to ka žmonis apie mus 
kalba —kalbėjo toliaus su rū
stybe— neštai, kožnas žino, 
jog jaigu apie ka bėga du pas
kalai tai visados turi tas dau
giau tikybos kuris yra ne nau
dingas, tai yra geriau - žmones 
tikes ir kiaušis kad kas blogai 
padare negu kad gerai padary 
tu ir greičziau bus užganadin
ti, kad laimiiigui atsitiks ne
laime, negu isz to, kad iszgirs- 
tu kad sto j esi tas --gi da lai
mingesnių. Nelaime, teip yra 
ant svieto, kas suvis neperszka 
dina būti tam niekysta ir pik- 
tadarysta.

— Ir pilna rūstybes spove 
įn u gni.

— Del ko prietelis tavo, gra 
f ai, papylde taja kvailyste?— 
paklausė staigai atsikreipdama 
in Leona, kuris nusistebėjas 
žiurėjo ant jos.

kas prigelbes, asz esmių ne už- 
ganadinta pykstu isztikro Tai
sei pykstu!

— Padarytumei poni man 
didele malone, jaigu teiktumis 
aiszkiau pasakyti; suvis ne su 
prantu ka tas viską ženklina.

— O tai'-gi nieko ponas ^e-v 
žinai apie musztyne?

■— Apie musztyne?

reno o tuom szatra Nobbejum? 
—Sudas Dievo — kalbėjo jio 
sesuo ir pakele savo kreiva gal 
va in dangų.

— Isztikro, asz apie nieką 
nežinau! Jau rodos no trijų 
dienu Eustachijuszo ne ma- 
cziau.

Ach! del to;gi eik ponas ka 
nogreicziause pas jin ir pasa
kyk jam puiku pamokslą. Del 
ko.gi jis stengėsi ant kareivio

— O po tam, poni žinai prie 
žasti?-— paklausė Leonas susi - 
maiszes.— Koki—gi tas turi 
'susineszima su mano mylenia?

— Nobbejus dare Imk jam 
visokius iszkalbinimus, ant ku 
riu Deurenas tuojaus su did
žiausiu neužganadinimu atsi 
prieszirio. Jos Augsztybe ku- 
ningaiksztiene liaisei. užsirūsti
no.

— Tas yra negalimu daly
ku ar tas vaikinas ant kiek pa 
žiiistu — tarė Leonas su nusi- 
szipsojimū-del to turi poni man 
dovanoti, kad narna ponios tuo 
jaus apleidžiu, nėr neatbūtinai 
turiu dažinoti, kai}) dalykas 
stovi. Lig mielam pasimaty
mui!

Ferra iszejo paskui in kita 
pakaju isz kurio duris veda in 
prieszpakaju.

— Sugryszi Leonai?
o «/

brangi. Eustachijų •

UNICiN 
NATIONAL 
vBANkJ 
L M AHA N OY J 
BU -CITY-^I

$

— Ne nudaviiiek ponas ne 
žinistos, nieko neprigelbes tas 
kas stojo tai jau ne atsistos 
Pana Amanda Nobbe žiurėjo 
ant manės su tokia iszkelme! 
Yra tai falszyvas katinas su bai 
sei žaliom akimis bet ka tas vis

>

szas! Atsitiko tas kožnaniė kar . 
te del to-turiu isztyrineti prigu 
lenczei taji dalykai. j, ■ -

Yra tai isztikemas“ doras mū 
su prietelis. .' . ■ ■ X • v ■ ' . .

Nusitvėrė už jio rankoj, ro
dos buk norėjo sulaikyti jin.

• ' PaiS’lik czion —-praJze ir:
aszarpš pasirodė j os'akyse!-

— Ne gali' to reikalauti ant 
tikro nub manės,'Fefe. : > * J

Atsiduso ir nuleido’ tatika*. •

■— Noretau-gi kad įtiktai-ma 
ne mylėtumei, tiktątl^š&ireh- 
czei mane ant cielo ; svietoįtare 
in jin sunayatnų balšii44|iarti ;e 
girdėti buvo baime ir^įijįtišiik 
—iri idant su manim . nusiiiuol 
turn m mano turtus . ui Rpseija ■ 
kur .buvau JaimingVį v:,;. .. y

—• Busi da’ daug' ddugiau

ežiu i r pabuezia vo ite jbk 
plaukusį meile mani)
ne ir drūtesne, negu saužąiiAli-
mi?' a ' 'v'"' Ą %*' '■/

— Drūtesne negu t sau ..yųisli 
nu ? !-paantrino sugriždaili'a.paB 
pone Alarije, jau tesi- labai sura 
minta. ’ V.

Listiifišky Knygy Krautuvi.
Mylėtojai genj kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuvės. čial 
gaunama visokios lietuvi škos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo: Scenos mylė

tojų rateliai imdami kompletns, 
! s. v. gauna papiginta kaina. Krati- 
J tuvė adara kas vakaras, 
j Iš kitų miestų atsišaukusiems, 

J pasiunčiu katalogų dykai. Adre.:

B. J DAMIJONAITIS.
lįtiT' , BHICISGr ItL

( apitol Siock $125,000 — Surplus ir PrtJoĄ $390,(JOt 
, * v* ■ ■ i\ ■

Suv.. Vai. Bandas tuyi ;musft banke'sudeiųyinigu.
''... ’’ ■ '' ■ ’MOKAME Antra Procentu ant . 

Pinigu. Prbėpnta prigeriam prie... 
justi pinigu rdiena Satisdb ir 
m> nesiTote nepaisant ar i atnestaj) ' 

[arodyt Knygute ar ne. Mes norim tad ir 'us, 
turėtumėt reikalą su Musu Rinka, nepaisant 
ar mažas ar didelis. ' ‘ '

-I— '<
H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Ptezid 

W. KOHLER, Kaperius
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—LAIVAKOBCZIU SKYRUS—

12th. and Carson St, - S.S. Pittsburg, Pa.
Tai yra vienatine ir senei 2i loma Lietuviszka. Rauki* 
m kapitalu $75,000.00 kuri randasi po priežiūra Vai 
Ptnn ylvanios, talpinami Jobuose na uuose kurii) »e>t 
fznesa apie $150,OOJ.OO ’ >
Priima Pinigus ant j aczedvino ir molą 4 pr< c»i;fa

p g ause. Paiduoda laivakortes ant visu .Laitu. 
Užlaiko Notarijialna ir vedimo provu kanceląfiija p< 
vadovyste K. Varaszan®. Doveinastis ir tfjekiu- 
Dokunientus sutinkaneziusu tiesomis Rhssjos.

Illi II III ■>■■■! HI II ULI ■mil ..  . ...........■■■Ill m .i ibiim n n iiimii i 'i iiimimimimni fiT
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TARADAIKA

ĖgŽ-įfe-

OB

Piktai $2.00

“rsjšg
rail

Kas kaltas? f ukstant-is

Su guodone,

V ardas

■ant,

Miestas

Dydumas Knygos, 6
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu

i? “D-R... 
'HERBERT 
ISIELH±LE.

•jp’

liti ypatų, W- 
iszdinamltuoti

ropbn su

k si u seni 
tavo nu-

Ofisas ir GjreniDio rietą

3249 So. Morgan St., Chicago, III

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

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

ROBE.RT SAVlS 
v PASSPOP.T

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

į PHONE DBOVEK 7800 X

įsuu ryĮmod.ama 
glausdamos pri< 
nes, vos girdžiu.

1 aianflOB

8 lig 10 ryto. 1 lig 8 po 
ir 7 lig 8 vakare.

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

W. D. BOGZKOWSKI-C0., j£į&,

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

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyg

— MamytC. niekas nieko t 
Ir niekas neskausta!. .. . Ti 
man teip liūdna., teip liūdna

, j*

Telegramai prancsza apie-suarėsžtavima Į 
rios apskundžiama tame, buk jos buvo‘sutarė 
bombomis laivus, plaukianczius in New Yorko

: . ežiu \raugalo, •
Ir kėlės molines smirdalo,i

; OpĄait.farmu nuvyko,
,Kp ;Ągt;to Jauno pikniko.
JS.zjįi'.p.Įenis kimbu . atproviiiejo

bjevienas jau nepaejti nega

nori sužinoti,, ar 
patvirtinimu!

• pulko ir kad 
vokiecziu vai

ri m ėri k os vai d ži a 
Įrodymus, kad jie plianavo laivu bombardavimus su

skauda'' 
Dumba.

vįs.ilgėjimas... Prie ko?..,. A 
prie tu .angelu, kurie, anot au 
les žodžiu, kas vakaras atskri;

augaus, visus dori

Buvo tai seniai, seniai !, Bu 
vo maža mažiulėje, tėvu, myli 
irioji dukrele. Buvo ji le] 
ma, bueziuojama, giriama 

• ranku nesziojama, sziurkszęziu 
’žodžiu neužgaunama. (Nmažo- 
ie szirdeleje vis liūdnumas . . .

žinoti, kad 
mergelei gyvenimo sekesi teip 
— pat, kaip mažose dienose.

Ji jieszkojo tada atjautos, 
rasi ir iszaiszkiiiimo to, ko pati 
savyje nesuprato, o jai liepe 
arkliu būti. . . .

Kaip kur Lietuvei, 
psiejna gana puikei 
Negi rtuokl ia u j a,

nyczios, 
Cvike ir del pijoniezios.

Berkite!
Ant niek nepaisekite, 
k ir teip kipszui tekšite 
-ai]) netrukus dingsite!

Mergele iszaugo. sEme žmo
nėms knygas raszyfi. Žmones 
neranda jos rasztuose szirdies 
jausmu.

Isz km

. Turi savo knygina, 
O ir kitokeis daigtais 
•Ž:/ ymti megyna 
Caip ana, mokynasi graytl,' 
Kad tik dovanai laika negai

iKos priklausė.
;tiju slap tapdl i c įja dali 

szie sznipai velke su vokiszkos valdžios žinia ir 
-Ta aplinkybe, kad Eay buvo paleistas isz sav< 
jie daug pinigu iszleido, paroda,'kad tarp jo ir 
džios turėjo būti koki nors rysžiai 
gautu 1 į) i
lyg’-Vokiszkos valdžios paliepimo, tai iszeitu didžiausi 

ambasadorum

-- Jeigu l’i mali, neopsi 
liekana ir įiebc/giosi su broliu
ku, tai vakare paszan 
Baniui!! Teramina ji

Bet ne visi vienokio budo, 
' ‘^-kutso savo proto kudo, 

■FP?;<:fgere uždarbi su bobom,
. Isztvirkusiom.

’•riAnt Nedėlios alaus parsiga

Matute dar pridėjo ranka 
pine kaktos mergelei ir persi
tikrinusi, juog ji karszczio ne
turi nustūmė ja. sziurkszcziai 
nuo savo keliu. Ta. pati jos1 
motina, kuri ja teip visuomet 
lepino... nuo kurios lyg sziol 
nebuvo užgirdusi sziiirksztaus 
žodžio, szauke in ja. dabar rns- 
cziu balsu:

— Nedora esi! Nemyliu ta
vęs.... Teip iszgasdinaik..

Polam kreipdamos prie kito 
savo vaiko tarė:

— Jonuk! atsineszk ežia sa
vo vadeles! Ink i ūkyje /Tnyte! 
L lenk jai Imti arkliu, ir begi O-

amunicija. •
Suimtas Robert Eay, leitenantas isz vokiszkbs armijos, 

prisipažino, kad jis ir jo pagalbininkai tirmriū-H tnrej'oiHNrynrt 
vyko Amerikon pereita Balandžio menesi. Jis apsigyveno stu 
belei prie Hudson upės, mis'zkiiose, nelabai toli nito New Yor-

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
- ARAB1SZKOS ISTORIJOS—

g Asz nežinau, i ' & .e 
IU. . . . /■;

ne grmorkas girdt'jau, 
. .oribūna isz kraiausn ish . 7 . :>'1‘

• ad tuojaus vyra gaus 

vyni. gal"i;i’
Ba nterias

's apie grinorka 
tupinėja, 
prigaud i'neja. 
lekalliesiu,,

’"' Rioters susitarė, 
p'-Skn'H’da valdžei padavė 
yilfcia kliuba ūži

■k . ■: Ir khubas navro

PAMĖGINKIT SKAITYT 
Savaitinį Laikrašti

| “LIETUVA”
Didelis 3 puslapių laikraštis su 
paveikslais, einąs 24-tus metus. 
“LIETUVA” yra politikos, lite- 

Į|1 raturos ir mokslo laikraštis', pa- 
duodantis daugiausiai žingeidžią 
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir 

Ii viso pasaulio. Laikraščio kaina 
t Už visą metą tik $2.00 
ji Už pusę metu tik $1.00 
llž Vieną numeri gausite uzdyką, 
įi}' jei pareikalausi!, adresuodami:

Tolstantis Ndda 
S irVena e

rado pas ji na 
bombų iszdirbimui. Sakoma 

. galva tos vokiszkos szaikos, 
$30,000 pirkimui visokios s] 

gos, su kuria jis dare 
3 vyrai. Taip ju yra 
$25,000. Jieszkoma 
taiugi prie szios szail

:iszaras, apėmė 
ja ir prispaudusi prie szirdies, 
niinksztu, szvelniu balsri, kaip 
tik motinos mo!<a in Nutikus 
tarti, užklaus?:

— Dukrele tu mano-,' szirdė 
le mylimoji! Sakyk, kas tau '.. 
Asz nieko negailėsiu, viską at i 
duosiu, kad tau lik Imtu gerai. 
' ’ Dukrele 
dar a rėžiau 
motinos kri
m u balsu kukždejo:
.,7A- Mama! mamyte! Man ii 
gu! man liūdna!

ĮArtraukiisi kvepavipia,. pe 
•sigandusi matute klausi*:

■ Dukrele! sakyk, kas tai 
skausta?... Gal tau kas k;

ji ■ 3252 80. I1ALSTED STREET > 
1! ' CMSCAG©, SLL.

n i u 1 is ] m vo ta i senas -sker 
, labai piktas žmogus, ku 

iao visa szeimyna bijojo Tr’ k.p- 
riuo sena aukl.i vaikus, nerio- 
rinezius jos klausyti, visuomet 
baugino.

Gerbemei :—
Czionaisprisiuneziu jumis 

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

KO. v

Czia nuoszaliai nuo žmonių, jis sykiu su kitais nusidirbo 
sau didele motorine valti ir dare mėginimus, su savo bombo
mis, kurias jis ketino pavartoti ant dydeliu garlaiviu, plaukio- 
janeziu taip New Yorko ir Europos.

Policija rado pus ji namuose dikeziai visokios medžiagos, 
reikalingos bombų iszdirbimui. Sakoma, kad .Robert Eay, kri 

per szeszis menesius 
r ogs t a nez į os m e dzi a - 

tvrineiimus. Sykiu su Eav aresztuota dar 
Dr. H. Kiėrizlė, kuri paleista po komisu

pp 1 ai vyrm-zei ne Kas,
,’V : .... *" . •

^jJribas yra d< 1 giaro Lietu 
viu darbszaut,

() ne sueja girtuokliautjg 
. Mr teip giart paprato,

'Sig'Jiet mania sukrato,

las, — didesnis negu buvo ant austi
Valdiszki detektyvai stropiai darbuojasi, Kad pagal sžitos 

surastus siulus prieiti prie paties kamuolio, sakoma, kad augsz 
ti vokiszki valdininkai jau yra invilkti szitan skandalan.

metus ir, žinoma, velijo Imti 
brpliuko arkliu, negu laukti 
seno Baniulio suraminimo.

]^Sztai atsirado ir mokyti, ..

Nuo Lietuviu pavyti, { 
^"''^TNsi.’lpo ant baczkeles tusz- 
vm kil h !••• ežios,
r MMepradėjo semt aliejų isz sa- 
vMoMv. vo galvos.

r ■■.•..'Turbūt žmonims nepa-iko, 
Ma-Ba vienas davė per žanda net

ka. doler i u 
turėjo.

tai smikaibeio,

davo 
mieganezius vaikelius p^v ] 
ti nuo viso pikto apsarigOti 
Ar prie tu auksiniu, 
ganezi u ž vaigždeiiu 
ria'S pats ponas Dievas 111 žmo 
nes žiuri ?. .. Ar pralmsdavo 
vien tik priejauta mažoje szir- 
dele.j, juog nėra pasaulej visu 
t u "gražy bi u,' apie > Ei i r i lis ••a u'k - 
le nenuilsdama pasakodavo?....

Mergelei kas diena dares 
vis liūdniau ir sunkiau. Ne di

džiuju sznektos, n
pramogos jos prie saves nevi 
liojo. Ji visur jutos! svetima., 
visur viena.. . visuomet liūdna

. Matute viena syki isz'vydus 
dukreles a.

.!». D Klupu,

Teip apsvaigo makaule,
Jog net skrybėle nupuolė.

Atsirado antras,
. Ir badai mokintas, 

Pradėjo ka, tai posmuoti 
Bet kas tekis uedave kalbėti 

Tuojaus baimei prasidėjo^ 
Prakalba nustoti turėjo. 
Musztyne baisi prasidėjo, 

-i" 'Muszėsi visi su kuom kas gi

MAX

PHO'TO 
. O. F. D/5OWWW6



SAULE

Vietines. “AMERIKA”

rūpinotės iszymti ukesisz-

— Užduszines.
— Ejkite balsuot anksti.
— Neapleiskyte savo uke- 

siszko privalumo, del kuriuo 
tiek 
kas

— Lietuvio balsas yra lygus 
balsas prezidento Wilsono, su 
kuriuom daug gali ingalet 

j'sziadien.
— Svarbiausia neužmirsz- 

kit, jog turite iszrinkt savo, 
tautieti Vinca Miliaucka ant 

’ lietuviszko skvajeriaus. Nes ja 
go jau Lietuvei nepastatys 

: : sdadien ant savo, tai vėluk pa 
liautu visai politika užsiymi- 

. net.; Atsiminkit, jog kur “vie-!
n ybe ten galybe1 ” E j kite bal - ’ 
šuot tuojaus po atidarimui pa
liaus, 7 valanda isz ryto, o tu-' 
tesite laiko ant apsvarstymo 
baloto ir nebusite stumdytais 
per visokias politikiszkas szar- 
kas.

Brolis nužudė broli isz 
netyėziu.

Coaldale, Pa.— Petras Ma- 
sinka 10 metu senumo likos 
uužudintas zper savo asztuonu 
metu senumo broliuką’Joną isz 
netycziu. Jonas turėjo rankoj a 
kafabina yšu kūriuom bego 
szauti in cieliu, neš paslydės, 
puolė o karabinas iszszovė, kūl 
ka pataikindama Petrui in sme 
genis ir ant vietos kryto negy
vas.

1 ' j • yd .. .,.x,‘ • s < •.

Didžiausi miestai ant 
žemes.

Didžiausi miestai ant žemes 
yra tie, kurie, turi suvirszum 
miliona gyventoju. Sulig ap
skaitymo 1911./m., didžiausis 
ant žemes miestas Londonas, 
su priemiescziais, turėjo 6,500, 
000 gyventoju tai imant papras 
tą-ji.^p augima, 1913 m. jisjtjv 
rejo turėti 6,700, OOOgyv.; 
New York 5,200,000 (1913 m. 
5,700,000); Paryžius 3,950,000

m. 4,100,000 gyv.); Bėr
imas 8,600,000 (1913 3,800, 
000), Chicago 2,500,000 (1913 
2,600,000); Vienna 2,030,000 
(1913 2,100,000); Petrogradas 
1,800,000 (1913 2,000,000).
Maskva 1,480,000 (1913 1,600, 
000 gyv.); Hamburg 1,760,000; 
Liverpool 1,030,000 (1913 1,* 
070,000 gyv.) ;Budapest 1,020,• 
000 (1913 1,100,000). .Tokiu 
budu Europoj miestu,turincziu 
suvirszum milijoną gyventoju, 
yra: du Anglijoj, du Vokieti
joj, du Rusijoj, o po viena: 
Prancūzijoj, Austrijoj ir Ven
grijoj. Didžiausi miestą Azi
joj yra Tokio, turintis 2,250,- 
000 gyv.; Hankau 1,500,000; 
Kantan 1,200,000; Peking 1,- 
200,000. Dabar ant žemes mie
stu, turincziu suvirszum milijo 
na gyventoju 21, isz j u o Eu
ropoj, 3 Sziaurinej Amerikoj; 
Austrija ir Afrika tokiu mie. 
stu visai neturi, Australijoj pu
se milijono gyventoju, turi Syd 
ney, o Afrikoj Kairo.

Imant toki miestu augima, 
kaip iki 1910 m., dabar did
žiausi miestai turėtu turėti gy
ventoju: Londonas 7,500,000, 
New York 6,900,000 Paryžius 
4,500,000, Berlinas 4,100,000. 
Smarkiausiai isz tu miestu au
ga New York nes prie jo pri
deda vis naujus savistovius, 
miestelius; tokiu budu jau 19- 
20 metuose jo gyventoju skait
lius, gali prisiartinti prie Lon
dono gyventoju skaitl'iaus žino 
ma, jeigu jo gyventoju skait
lius, didinsis taip kaip iki szio- 
lei. Bet gali Londoną pavyti 
dar greicziau nes tur but Euro 
pojjkare sulaiko dideliu miestu 
augima, kadangi kare atga
bena apsistojimą pramones ir 
varga, o vargas, apsistojimas 
pramones veja isz dideliu mies 
tu in mažus ir in kaimu daugy 
be žmonių, nes szuo pragyveni 
mas yra pigesnis. < S.

Naudingiausia Amerikos, Lietu
viams Kninga.

Yra tai rinkinys i vairiu fak
tu, žinotinu Amerikoje gyve
nantiems ir czion atkeliaujan
tiems Lietuviams.

Surinko V. K. Raczkauskas, 
“Tėvynės” Redaktorius. Isz- 
lęido savo \ leszomis F. Kibor- 
tas ir padovanojo SLA. Prie
glaudos namo fondui, pager
bimui savo mirusios moters a. 
a. Franciszkos Bieržinskaites 
—Kibortienes.

Szitoje kningo.je, turinezio- 
je 288 puslapius, rasi daugybe 
reikalingu nurodymu ir patari 
mu. Czia yra informacijos, 
kaip rengties kelionėn in Ame 
rika ir kaip užsilaikyti kelione 
j e. Smulkiai yra apraszyta 
Amerika, jos valdžia, politisz- 
kos ir darbininku organizaci
jos; smulkiai apraszyta kiek
viena valstija, su nurodymu, 
kur kokie darbai yra, kur ko
kie miestai ir tt. Skyriuje apie 
•lietuvius ateivius yra parodyta 
kiek Amerikoje yra lietuviu, 
kur jie labiausiai susispieczia, 
kokius darbus dirba, kiek ju 
kasmet atkeliauja, kiek atsive
ža su savim piningu ir tam pa- 
nasziai. Be to viso yra dar ap
raszyta 166 Amerikos miestai, 
kuriuose gyvena musu broliai 
lietuviai.

Isz to, kas pasakyta, jau 
aiszku, kad kninga yra labai 
naudinga ir kiekvienam verta 
jo isigyti.

Prie to tikslas, kuriam ta 
kninga yra platinama, yra taip 
svarbus, kad kiekvieno SLA. 
nario pareiga yra kuouoliau- 
siai ta kninga platinti. Ja turi 
užsisakyti kiekviena SLA. kuo 
pa nors po tiek egzemplorm, 
kiek kurioje yra nariu, kad to
kiu’budu išzplatinus naudinga

Namu Fonda.
Kaina tiktai 75c.‘ Puslapiu 

288.
Perkupcziams, kningiams ir 

;SLA. kuopoms,, imant didesni 
skaieziu, nuleidžiama tam tik - 
ras nuoszimtis.

’ J Reikalaudami, kreipkitės in 
“Tėvynės” administracija 
tuo adresu:

A. B. Strimaitis,
307 W. 30 Str., 

New York, N. Y.

SZl-

Teatras ir Koncertas.
Birutes Giedor. Dr. rengia 

puiku vakara Lapkriczio 
(Nov.) 3-czia 1915 Boczkausku 
Sales Mahanoy City, Pa. Bus 
sulosztas dvejų aktu komedija. 
“In Mokslą” Losz mažos mer
gaites ir vaikai. Antra dali 
programo iszpildis Birutes 
Gied. Drang. Losz 1 akto ko
medija: “Knarkė Paliepus” 
Kaina tikietu, 25c. 35c. Vai
kams 10c. Pradžia 8 valanda 
vakare.

REIKALAUJAME gerų energiš
kų vyrų visur Suvienytose Valstijo
se. Darbas lengvas ir pelningas, die
noms ar vakarais. Nereik speciališko 
mokslo, bile darbštus , vyras, gali 
uždirbt ant dienos po $10.00 ir dau- 
giaus. Rašyk tuojaus šiuo adresu: 
Imperial Credit Co. (Sales Dept.) 
Box 2526, Philadelphia, Pa.

DR.RICHTERS’ 
Pain-Expel leris
Del Rumatizmo, 
Diegliu, Sztivu- 
mo Raumens ir 
Sąnariu.

Tikras PAIN- 
EXPELLERIS 
randasi pakelije 
kaip szis paveik
slas parodo. 
Neimkite pakeliu 
kurio ne yra už- 
liepytisu Ankaru. 
25c ir 50c Aptiekose 
arba nog:

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

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras -

j. ik. A tik pargabenome daugybe szviežio tavoro del rudens 
ir žiemos. Dar esame p įsirengė jumis parodyt viso

kiu neikia ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
Rudeninu ir Ži-miniu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu 
szlebiu veseiiems, krik.-ztinoms irt t. Teipgi užlaikome viso
kiu varinu i'- vilnoniu kaldru, plunksna ir t. t. Rasite visokiu 
sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,

F irkite savo sziltus apredimus pas:

E. C. BROBST

Balsuokite
už

W. RYNKIEWICZ W. TRASKAUSKAS
—(iKAtoORlh

NOTARIUSZAS

PIRMUTIN IS LI ET t ’ V J S ZF > S 
GRABORIUS MAHANOY I'l ! HA.

THE GLOBE, 133 West Cen.tr

233-2J-5 West Centre Street - - Mahanoy Chy, Pa.

PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA RANDOS

Mano Privati saga. Banka yra po didele kaucija irjpriežiura valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujancziu parūpinu. Didžiause Lietuviszka 
Agentūra pardavinia Szipkoicziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greicziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie 
tai gerai žino. Tszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 
Lietuvoje kam'pavesti. Del Draugyšcziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 1.1. Su kokiu nors reikalu kas 
link Sztpkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplankysite 
teisinga atsakyma. Apsaugojo namus ir naminus daigtus nog ugnies.

liožua Subata

JONĄ KUTSKI
1 621 Pine Ave., Niagara T. •!, N.Y

Užprasžome visus i i • i»» i<;-> isz 
Niagara Falls atsilankyti. > a 
mane szalto aluczio, gani i.,
kieles, Kvepancziu eigai iu ir 8 ėringa 
priėmimą. Jaigu kada busbr .^zitatn 
mieste tai užeikite pas ša v ■■ tautieti.

B. J. S M

Ant County Commissioners
(REPUBLIKONAi)

Rinkimai Utarninke, NovemLerio 2-tro 1915.BalsouKKe už

Vincą A. Milancka
Ant Skvąjerio

Balsuokite už

Tim. Cockill
i r

Thomas L. Thomas
Ant School Direktorių

Republikonai

Balsuokite uz

F
T T Naudingumas Trust Co.,' Banko ir jo 

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

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

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

Reikalauja juso depožitus.

W. R. Adamson
Ant County Treasurer
Republikonas. Praszo juso intekmes ir balso

gtinkaS 
ibai šunį Karczi!

111$

Ant County Controller
Balsuokite už

J. E. Kantner
Republikonas

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 pliks 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad h 
senyvam žmogui plaukus su musu 
naujausioms gyduolėms. Tai kau
lą uktie ilgai nereike ne dienos laukt’ 
bet raszik laiszka mumis, neužmirszl 
paduotie savo adreso dabar dykai g) 
dymas.

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

Brooklyn, N.Y.

I1O g to

Rumatizraas.
Jaigu sergate ant rumatiz- 

mo, skausmą pecziiose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje 
tai asz tikrai galiu jus
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane lietuviszka, prisius- 
kite 2c marke del atsakimo

Andrius Kairaitis, 
1018 Oneida St.

Shamokin, Pa.

Skaitykite ka sako apie szita 
gyduole.

Asz Kristupas Indulis sir
gau 3 menesius rumatizmu, 
negalėjau iszsigydyt be pagial- 
bos Andriaus Kairaiczio, kaip 
iszgeriau 4 bonkos pasveikau. 
Labai gerai vėlinu visiem prie- 
teliam kad tas yra labai pagel
bėto j as.

Kristupas Indulis,
71 church St.

Edwardsville, Pa.

ft «

Republikonas. Isz JVIahanoy City

ANT REGISTERIO

Ant School Direktoriaus
Balsuokite už

Užgymes ir užaugėsMahanoju 
korėjas per mokslaine ir Bu
siness College, o
Didelis mokėtojas taksu.
Kandidatas žmonių ir delei 
žmonių.

Balsuokite už

Galite atneszli arba dau- ‘ 
giaus o gausite banka knygute. '

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

Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni.

Duos jumis rodą kur gerjause indeti pinigą arba 
perkant namus.

Laidoja Kimus Numirus:- ' nyamdo
Ritinus ir Vežimus del ..Uy ,pmo, 
Kramto Da:gtus ir t. t.
520W.Centre St., Mahanoy C";-, Pa., . f

FJSZ-FRAJ” 'AT

’<• pas 
. <i riel-

LIETUVISZKAS ADVUK Ulv\S

BALTRUS S. YAN K AUS
ATTORNEY, COUNSEL' • -R
& ADVOCATE OF UNITED
STATES COURTS. ' '

Geriauses ir didžiausias .u i i. ■ 
iszlaitnejti p rovose už pažvul;• 
Fabrikuose, Geležinkelims • i?: -

Dilairnejo provas karins 1. ii 
atsako ar atmeta. R ;<'a -’yka
•O C V 7 A KTU A

154 Nassau St., New 1

iŠ kl 'SC

ivbknlai

PUIKUS LIETUVISZ Ė'A < >’V /i'.EI JS
AI A. Miliszatrrkr, .'apninkąs 

j g South Ikdt m> re Street

PATFI v/ilkeš ė
O.L? A £iLi< ) Skersai Cen r.’.i'1 h- Ii-. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Ban*;ht. užeikite 
pas Andriu Miliszaucka kur bu im Sv tingį 
priimti ir gausite visokiu geriu iė EassyRį 
užeina sugrįžta adgalios atsi'akJ t

A. J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHAN. -E -

202TROYST., D A

;i kad
8 uskite
• ■rte tai

Jaigu norite siusti pinigus i u 
greit nueitu ir kad neprapul u a 
per mane. Jaigu norite pirko Sz 
pirkite nog manės o busite ' ism e uzgaiu- 
dinti. Mano agentūra randas] mimo locipun 
name vertes $14,000 ir t siu jka uezija ir 
priežiūra Ohijos Valstijos. Nmb'ami apie 
ka dasižinosite pr'siiukite 2c., šampa.

Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli.

muso

■ ®
& f

1$

Ram^nat Hardware Co.
113M15 Sa Malu Shežiandoaij, Pa.

Geras Materijolas

ir Ger Darbas

Gydo visokias 
paprastas Ligas 
kaipo tai:

M to'

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

D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
. Antąnas..D^niaze.viczia, W. F. Rynkieviozia, Mikas Gavula,

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

Mes gvarantinam kad szitie Peczei yra geriausi k&pykai 
ka galima pirkti.

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

ZEMAITIS’O
NOG VI SO Ii H’ J..U

Gujnba, Vf' rakinta, 
Sunkuma (‘u't kruti
nės, Patumu Apetitą 
ir daug kliokiu Ligų.

PREKES: 25e. ir JOe.
...GAUSITE...

LIETUVISZKOJ AFTIEKOJ
237 W. Centre St., Mahar? y l ity,Pa.

ikslas

reikalus h
cziausia

visada
atsarouius

tu jiems 
nauda, o

4
i '.41^ ; į

$

Padaro uModcl Keystone” |
“Canopy Fair
Apollo” gera

ir uReal 
Peeziais.

Mahanoy City - Shenandoah - Mount 
Carmel - Lansford.

del

Wm.C. James
AntSkvajerio

■ Republikonas{

taleriu ir naminu pareikalavimu rasite 
didelam sztore. Žodžiu rakant; nesiranda geležiniu 
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika
lausite ar m ažio ar didelio daigto mes galime jumis 
pristatyti: Plaktuku, kirviu, pinkliu, pielycziu, visokiu 
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu 
spiuiu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.
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