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ISZ AMERIKOS.
Dede užmusze savo broliuna.

Wilkes-Barre, Pa. — Szei- 
mynoje Antano Kozlevo atsiti
ko netikėtina nelaime. Vyge- 
je miegojo penkių metu sūne
lis Kozlovo. Nakties laike su
grįžo namon brolis Kozlovo, 
Jurgis, jau gerai užsitraukiąs 
guzute. Jeszkodamas sau tin
kamo guolio, užtiko vyge in 
kuria atsigulė ant guliu ežio 
kudykio užsmaugdamas jin sa
vo sunkumu. Teip gulėjo ant 
kudykio per visa nakti. Moty- 
na atsikėlus isz ryto, persiti- 
krint ar kudykis miega, pare
gėjo Jurgi mieganti ant kudy
kio. Kudykis žinoma buvo ne 
gyvas. Pranesze apie taja ne
laime policijei, kuri pribuvo 
ir aresztavojo Jurgi, kuris pri
sipažino, jog buvo girtas, ir 
nieko neatsimena. Likos užda
ri tas kalėjime pakol palicije 
visko gerai neisztirnes.

Prezidento vestuves atsibus 
18 Gruodžio.

Washingtonas — Vestuves 
prezidento Wilsono su Mrs. 
Galt atsibus 18 diena szio me
nesio. Szliubas atsibus name 
pas p. Galt po No. 20-ut 
ulyczia. Niekas neaplaike už- 
praszimus apricz nuotakos mo
tina, brolei ir sesers, teipgi 
prezidento brolei, sesers ir ar
timiausi gymines.
Žydai sudėjo del savo 

tautiecziu $1,300,000.
New York. — Amerikonisz- 

ki Žydai sudėjo del savo euro
piniu tautiecziu suvirszum 
1,300,000 doleriu. Rapartas 
Paszelpinio Komiteto prane- 
sza, buk Žydai sziadien yra 
persekiojami per visas konia 
kariaujenczias tautas ir tiktai 
ainerikoniszki Žydai jiems ga
li suteikti paszialpa.

Aukos plauke be paliovos o 
praejta nedelia isz vienu centu 
surinko suvirszum 250,000 do
leriu paežiam mieste New 
Yorke.

ROSI JA PASTATYS 4,000,000 
NAUJU KAREIVIU.

Nauja armija jau yra gerai pasirengus 
ant kariszko franto.

Monastiras paimtas per Austro-Vokieczius ir Bulgarus.

Puikus miestelis Monastira, kuri Serbai apleido del Vokiėcziu Austru ir. Bulgaru, 
Serbai laike miestą pakol Bulgarai neūžkirto kele terp miesto ir graikiszko rubejiaus, po tam 
persikėle in Albanija.

Pabėgėlius varo isz vietos in vieta be pasilsio.

Petrogradas.“ The Chicago Daily News korespodentas p. 
Gidbay pranesza apie didele betvarke Rusijoje pabėgėliu gel
bėjime ir priglaudime. 510 pabėgėliu isz Gardino gubernijos 
traukiniu buvo vežiajami po visa Rusija kelis tukstanezius 
myliu, buvo siuntinėjami szen ir ten ir niekur jiems nebuvo 
suteikta prieglauda.

Visas tas atsitikimas, anot pranszeimu, sekaneziai persista 
to.

Minėti pabėgėliai buvo traukiniu nugabenti Kurskan, bet 
tenai j u nepriėmė ir pasiuntė in Chersona, Vietos valdyba lei 
do pabėgėliams iszlipti isz traukinio ir dar pranesza Koristof- 
ka geležinkelio virszininkni, idant jis lauktu traukinio, isz 50 
prekiniu vagoniu susidedanezio, ir ana tu o j aus pasiustu kur 
toliaus. Ir taip Koristofka gel. stoties virszininkas atėjusiu 
traukiniu pasiuntė in Pyethalka, kur traukinis iszbuvo 27 va
landas. Paskui Pyetąlka stoties virszininkas traukiniu su pabe 
geliais pasiuntė in Jekaterinos lava, kur jis atvažiavo nakezia 
Lapk. 9d. Isz ten vėl traukinis su nelaimingais pasiustas, in 
Penza, kur pasibaigusi kelione ir toliau apie tu pabėgi iu liki
mą nėra jokiu rekordu.

Beto tasai korespondentas pranesza kad Varszavoj vokie- 
ežiai padare rekvizicija. Isz visu krautuvių ir namu paėmė, vi
sokius drabužius,audeklus, gelumbes, kas girdi, reikalinga 
vokiėcziu kareiviams karo frontuose. • : , •

Szauks jaunus vyrus in kariumene.
Paryžius.—400,000 jaunimo, kuriems ramiuoju laiku bu 

tu prisiėję tik 1917 metais stoti kareivijon, szaukiama dabar 
karuomęnen.'Szio gruodžio 15d. jie visi privalo stoti in nuskil
tas vietas. Per žiema jie bus lavinami, gi praauszus pavasarini 
bus jiasiiisti karo laukan priesz vokieczius. Tai nutarė l?ran- 
vijos.parlame-n.'as i DoJmj ir kareziu giueziu.

Nekurie parlamento atstovai užsipuolė ant karo vyriau
sybes, kam ji daug jaunu vyru del bile menk nieko paliuosuo 
jauti nuo kareiviavimo. Girdi pirmiausia reikia paimti karuo- 
menen visus tuos, kurie neteisingais budais nuo kareiviavimo 
yra iszsisuke. o tokiu tik vienam Paryžiuj esame daugiau 45, 
000 asmenų. ‘

Szimtei darbininku užmuszhi per eksplozije dirbtuves 
parako.

Copenhagen.— Badai neužganadyti darbininkai isznesze 
in padanges- prusiszka dirbtuve parako. Szimtai darbininku 
likos užmusztais o daugeli sužeido.

ISZ VISU SZALIU.
Naujas būdas erzinimo 

vokiėcziu.
Parižius.— Nepaprastu bū

da surado talkininkai erzinimui 
teutonu. Franczu lakūnai iszsi 
mistino sau “sztuka,” kuri, sa
koma, daug vokiecziams krau
jo gadina.

Jiesztai ka daro:
Iszleke su savo orlaiviu is 

ties vokiėcziu, transzejomis, 
kad parodyti vokiecziams, kaip 
jie ant vokiėcziu nepaiso, laku 
nai pradeda rodyti oro šztukas. 
Kuomet vokieeziai pradeda in 
juos szaudyti, tai jie pradeda 
daryti ore kilpas’— vadinas 
tyežiai pradeda galva žemyn 
lekioti. ...

.Vokiecziai, sakoma, baisiai 
nuo to siunta ir dar labiau 
szaudo, nes.isz tikro reikia ne- 
bile kokiu nervu, kad po prie- 
szo kulkomis dar tokias sztu-
kas daryti. ; .< .

Iszdavikas Miss Gavelį padare 
kaip Judoszius-pasikore.
Parižius.— Francuzu karei

vis, kurio prisipažinimas lazda
vę vokięczianis;anglu mielaszir 
dingą • seserį Miss Edith Ca
ve!!, nusižudė, pasik.-irdamas 
kariszkame kaiejime.

Jis iszdave vokiėcziu karisz- 
kai’valdžiai, kad Miss Edith 
Cavell, pagelbėjo francuzu ir 
belgu jauniems vyrams pabėg
ti isz Belgijos. Miss Cavell pri 
sipažino, kad tas yra teisybe ir 
netrukus tapo suszaudyta.

Už szita žiauru atemima gy
vasties moterei, kuri su pasisz- 
ventimu gydė kaip belgu, taip 
ir vokiėcziu sužeistus kareivius 
Brusselio ligonbutyj, vokiėcziu 
valdžia smarkiai peikta visame 
pasaulyj.

74 metu senis apsivedė su 
savo sekretore 38 metu.
Akron, Ohio. — Senas, 74 

jnetu amžiaus milionierius 
Ohio Columbus Barber vakar 
apsivedė su savo privatiszka se 
kretore Mary F. Orr, 38 metu 
amžiaus. Ji buvo jo sekretore 
per 12 metu.

O. C. Barber yra uždėtoju 
Daimond Match Co., taipgi ak 
cionierius in vairiu kitu pramo
nes instaigu: vieszbucziu, ka
syklų banku ir daugelio kitu. 
Jo turtas siekias $6,000,000.
Tėvas 41 vaiku vela apsipa- 

cziuos.
Plymouth, N. C. — W. B. 

Davis, 94 metu senumo, tėvas 
41 vaiku, isz kuriu 33 yra gy
vais, iszeme pavelinima isz su
do ant apsivedimo su Mrs. Ma
con, 39 metu senumo. Vincze- 
voneje dalibaus 25 vaikai ir 
suvirszum 160 anuku. Davisas 
turi 192 anukus ir kelioleka 
pra-anuku. Buvo ved.es ketu
ris kaltus.

AKYVOS ŽINUTES.

Pittsburgo plienines ne- 
užilgio bus padidintas kasztu 
$25,000,000.

* Minnesota parduoda kas 
metas kailinius už viena mili
joną doleriu.

Japonijoj surinko rižiu 
szimet 275,000,000 buszeliu.

* Kiniszki pacztai iszsiuu- 
czia kas metas suvirszum 4,000, 
000 visokiu pakeliu.

* Suv. Steitas atgabena ant 
meto 33 milijonus svaru ra- 
dzin k u isz Graikijos.

Aniėrike randasi 20,000 
krutaneziu paveikslu teatre- 
liu iii kurios atsilanko kas 
metas penki milijonai ypatų.

* Svietas yra szimtas mili
jonu metu senumo. Ant jojo 
gyvastis radosi 500,000,000 
metu adgalios, pirmutinis žmo
gus ant svieto atsirado apie 
1,000,000 metu atgal.

Jaigu tamsu nia paezia turėsi,
Tai per jaje nieko pradėt 

ne galėsi. O

Retrogradas. -— Rosije jau užbaigė pa rengimą naujos ar
mijos kuri su-ideda isz keturiu milijonu gerai iszlavintn karei 
viu—drūti vyrukai, sveiki, ir iszrodo ant amerikoniszku loszi- 
ku “fut bal”—kaip vienas amerikoniszkas keleivis iszsitare.

Norints Rosije turi dabar užtektinai kareiviu, amunicijos 
ir ginklu, bet grasina jiai naujas pavojus, o tas yra revoliuci- 
jc. Gyventoje! labai nerimauju visam sklype o. aristokratai dy 
delioje baimėje. Rosije.badai padarytu sutaiką be savo pa- 
gialbininku nes bijo Japonu, kurie jiai prigialbsti visame.

Rusai paėmė 12 miliu apkasu ir 600 in nelaisve,
London.— Rusai paėmė, po kruvinai ir trumpai musztyniai, 

12 miliu apkasu ir 900 vokiėcziu—austru in nelaisvia o priek 
tam daugeli amunicijos ir maisto ant Jukunu kelio arti Rygos 
Vokiecziai, apleido savo pozicijos iszsisklaidia.

200 užmuszta duoniniam sumiszime.
Parižius.— Isz priežasties stokos duonos ir' kito maisto 

mieste Berlyne, vargingesnį žmonis pekele maiszati ir pradė
jo apipleszinet duonkepes ir kitas vietas kur duona radasi ant 
pardavimo. Vaiskas negalėdamas apmalszyt maisztininku szo- 
ve kelis kartus in myne iszalkusiu, užmušzdami suvirszum 
du szimtus ypatų.

Atitrauks fotografijes 2,000,000 lenku.
Berlynas.— Du milijonams Lenku paliepta būti pasiren

gusiu ant nutraukimo juju fotografijų idant galima but jiems 
ižduoti paszpartus, bet tik tiems kurie jau pabaigė 15 metu 
amžiaus. Fotografijes nutraukineja 325 fotografistai, konia 
30,000 ant dienos. Tiejei kurie geistu apleisti Lenkija turės 
kanecz parodyt taisės fotografijes su paszpartais.

Bulgaru karalius Ferdinandas ir generolas Ivanofas, kalbasi apie" 
užklupima ant Serbu.
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KAS GIRDĖT?

< Juokingi, persistato tasai mu 
su lietuviszkas amerikoniszkas 

. pątrijotizmas savo darbszavi- 
muosia.

Vienoje lietu viszkoje api 
gardoje Pennsylvanijos Steite 
susirinko ant kriksztinu pas 
varginga darbininka 21 ypa
tus. Vienas isz sveeziu inne- 

’ sze uzmanima idant surinkti 
aukas ant ižbadejusiu per kare 
ir surinko $13.20.

Kitoje apigardoje, kone ta 
paezia nedelia, turėjo baliuką 
“musu pat r 1 jotai”, ant kurio 
susirinko tik ženkli viausios 

‘ v patos —-isz viso dvideSzimts 
4K vienas. Vienas, isz “patriotu 

teip-gi surinko auku ant to pa
ties tiksib $40.90. ‘

Koks skirtumas! Pirmuti- 
''' niain'' susirinkime ant kožno 

darbininko pripuolė po 64 cen 
ttiš, o kitam “apszviestam” su-

■ si rinkime pripuolė ant ypatos 
“po 33‘ Centus.

' Dabar padarikyte skirtumą 
terp tuju dvieju susirinkimu— 
kur jieszkoti patrijotiszko 
darbszavimo, -o kur terlinio 
malimo?

Nuo kokio tai laiko du vy
rai prie..Henry Clay, mieste 
Shamokin, Pa! stovėjo prie 

' -kasikiu ir priyminejo nuo ang- 
lekasiu einaneziu isz darbo vi

en sa atliekama duona, mesa ir t.
t. isz blesziniu ir dėdavo taji 

.. maista in dydeli gurbą, po tam 
nuneszdavo in paskirta vieta, 
sudėdavo in mažesnius gurbe- 

e'~lius ir iždalydavo taji surinkta 
•maista del vargingu szeimynu.

-n Per metus, tieje vyrai surin- 
>1 ko arti 4000 svaru duonos, mė

sos ir t. t. del vargszu. Taji 
užmanima pirmiausia invykdi- 

f no kasikiu bosas Muslikas o 
■ iždalinimui surinkto maisto

užsiėmė pana Ida Gable.
Ar nevertėtų ir kitosiamies- 

tuosia panaszei padaryti? Ne- 
• kurie anglekasei ejdami isz 

darbo iszmeta maista isz ble
sziniu del žiurkių. Ar nege
riau butu atyduot del tuju, ka 
tojo maisto labai pagedauja?

Raszydarni laiszkus in vokie- 
cziu užimta Lietuva, nedekite 
ant koncerto “Germany”, bet 
“via Germany” (per Vokieti
ja)- .--v . H.

Raszykite taip: “Russian 
Lithuanian, via Germany.

“Amerikos. Lietuva” dien- 
„ i iitsztis „N o.281, įsze j o paskuti • 

ui karta. Iždavejai paduoda 
,. priežastį sustojimo sekapeziai:

“Iszleidinejome szita priedą 
prie ;“Liętuvos” nuo pat pra- 

. džios kares, norėdami suteikti 
daugiaus.kariszku žinių tiems 
“Lietuvos” skaitytojams, kurie 
kare žingęidavo. Maneme ji
I is.tr per visa kares laika, kol 
ji .nepasibaigs. . Vienok daly
kai virto taip, kad to savo ma
nymo negalime iszpildyti.

e J ;Li etų vos”. redakęi j pi. in vyko 
. tūlos permainos,. neą vienas isz 

jos.nariu, p. J. A. Chmieliąus- 
kas, pereina in musu kaimyno 
“Kataliko” instaiga, kur jis
II ž i m a m an ad žier lauš pągęlbi - 
ninko vieta. . r

Neturėdami todėl tuom tar
pu užtektinai, redaktorių vedi• 
iii ii j dvieju laikraszcziu ant sy
kio, priversti esame nuo Gruo- 
džio 1 d. tuom tarpu sustabdy-
t i szita “Lietuvos” priedą.

Savaitinis, laikrasztis “Lie
pi va” eis, kaip ėjo iki sziolei”. 

, . / , ■ , _________
-'A Garsingas milijonieris ir fab- 
L'rikantas automobiliu, Henry-

kis Lord, iszplauke praejta 
sidfata ‘'daugeli" ':savo drau
gais in Europa, idant padaryti 
sutaiką su kariaujanezioms 
kiėszpatystems.

Amerikoniszki laikraszcziai 
pavadino Fordą “kvailiu” ra- 
szydarni, jog jisai nenori turėti 
nieko bendro su diplomatais ir 
augsztesneis virszininkais baž- 
nyczios, nes su mužikais. . . . 
apkasuosia.

Akyvu yra, ar tik jam pa
vėlins kalbėti atvirai su karei
viais. ant kares lauko.

Kuningaiksztis von Bulowas 
ana diena iszkeliavo in Szvai- 
carija, mierije padarinio sutar
ties su Rimo Katalikais po vi
sa svietą, prižadėdamas atnau- 
jint Popiežiaus karalista Rime, 
kaip tai seniviszkuosią laikuo- 
sia buvo, jago visi Katalikai 
susivienis ir ejs prieszais alli- 
jentus.— Keizeris viską priža
dėtu padaryti bile ant savo pa
statyti.

Europiszki laikraszczei kas 
diena apraszineje apie bjaurės- 
nias žinias apie sunaikinimą 
musu Tėvynės, kaltindami už 
tai Rosije, tai Vokietija.

Bet mums isz to nebūna jo- 
kis suraminimas. Mes tik tiek 
žinome, jog Tevyneje vieszpa- 
tauje dydelis badas ir vargas.

Senas Austrijos karalius 
Franc-Juozupas, praejta nede
lia užbaigė 67 metus- vieszpa- 
tavimo ant karaliszko sosto. 
Sziandien tasai senas valdyto
jas Austrijos ir Vengru baig
damas savo gyvastį prisižiūri- 
neja ant baisios kares, kuriuos 
per 65 metus iszsisauginejo, ir 
kas žin ar ne stovi ant kranto 
sugriovimo sosto Habsburgu.

VARGSZAI NEAPLAIKO PASZIAL- 
POS TIK PONUŽELIAI.
. . . draugija nukentėjų- 

siems del kares szelpti isztik- 
x’uju szelpia tik savuosius ir 
sziaip turtinguosius žmones; 
tuo tarpu betureziai mirszta isz 
bado ir paszalpos negauna. 
Sztai faktai:

Stanislovas, Žiemys, Vilka- 
viszkio apskriezio, Alvito vals- 
cziaus, Kaukakalnio dvaro, ra- 
szo in Szkotija savo dukterei 
ir žentui Jieszmantams:

” . . . . Dabar parėjo pinigu 
ant biednu isz kitu žiemiu, ale 
tik ponai ir bagoeziai naudo
jasi. Sako, bene ka turi bied- 
nas, ar jo ka pavogė ar sudege. 
Jeigu kieno vaikai kitoj žemej, 
tai suvis nieko neduoda. Jeigu 
pas jus dėty, kaip Amerikoj, 
piningu, tai neduokit nieko. 
Galit in gazietas intraukti. 
Ponai pasilieka. tuos pinigus. 
Ketina savo žmonėms algas isz 
mokėt”.

Kita vargsze raszo isz Vilka- 
viszkio savo žentui in View 
Parka, taip-gi Szkotijoj, se
kanti laiszka:

”0 ka jus dedat tuos .pini
gus, tai mes negaunam nei ka
peikos: atiduoda bagoeziams, 
o žmones tai iszveja. Sako, 
kaip paimsim szluotas! ko jus 
ežia suejot? Kas jus szaukę? 
Ir iszkolioja. .Ir einam apsiver 
ke namo. Jus velyk, nedekit, 
sau velyk pa šilai k y k i L ba bįed 
ni nieko negauna.

Treczia laiszka raszo savo 
broliams. Szkotijoj tūlas Jusz- 
keviezius isz Mercziu kaimo. 
Jisai taip pasakoja:

“O dabartės duodu žinoti, 
ką tėvelis kalba. Jisai kalba, 
kad tu nesidetum in draugija. 
Kad jus leisit in Lietuva ant 
pavargėliu, velyk miszias už- 
pirkite, o ne in Lietuva leiski
te pinigus; tai ežia pavargėliai 
nematys, tai tik bagoeziai pir- 
miaus paims”.

O sztai da vienas laiszkas, 
kuri raszo tūlas Petraviczius 
savo szvogeriui Dekeraicziui 
in Stonenburni:

“Ot kai pas mus atėjo prus u 
kareiviais, tai visam mus dva
re, ^katrie turėjo po kiek pini-

ŠAULE

Vokiszka vandenine bomba, paymta per Angiikus. (Perpjauta pusiau
idant parodyt josios viduri).

gu, tai prusai atėmė ir katrie 
kumecziai turėjo po dvi karvi, 
tai po viena atėmė. Viską isz- 
rubavojo. Ale mums tai viskas 
prapuola Kaip pradėjo musz- 
ties mus vaiskas su prūsais isz 
armotu, tai sudna diena pasi
rodė mums visiems. Sudegino 
mus dvara. Ponai iszbegiojo 
o mus stubos liko vienu skylių 
tai, sesele ir szvogeri, mes da- 
bar badu mirsztam. Ir nuogi 
likom: ka turim ant skuros, 
tai viskas. Mirtis jau mums ar 
tinasi!.... Daug žmonių dabar 
pradėjo mirt. Iszkilo dideles 
ligos. Žmones mirszta labai 
nesirge. Asz Ona Pętravicžie- 
ne, sergu sunkiai”.

Bet d e vien tik privatiszki 
laiszkai kalba priesz tąją drąu 
gija. Ta pati rasže ir “Lietu
vos Žinios”. Pavyzdžiui,' 73- 
cziam to laikraszczio numeryje 
tilpusi szimet korespondencija 
isz Uglipinku kaimo, Biržių 
valscžiaus, Panevėžio pavieto, 
kur sakoma, kad ir tenai pa
szalpos gauna tik tie, “kurie 
turi kuone dvarelius; tie gi, 
kurie nieko neturi, nieko ne
gauna!” Krikszcziu Lapiene, 
kurios vienas sūnūs paimta ka
rei), antras— Amerikoje o dar 
du-— namie, žemes turi per 30 
deszimtiniu, ir paszalpos gau
na, o Melaisziu Stakiohiene, 
kurios du sunū paimta karen, 
vienas —- Amerikoje, namie — 
net vieno, žemės ' teturi 7 de- 
szimt. paszalpos negauna. 
Vaitkunu Mažinskic e (vyras 
paimtas karen — turi apie 40 
deszimtiniu žemes) gauna pa
szalpos, o Geidžiu nu Mažins - 
kas (sunu paimtas karen, ant
ras namie, bet balta bilietis, 
vadinasi, nesveikas; pats rai- 
szas, bėramseziu negali vaik- 
czioti, žemes neturi nei kąsne
lio) negauna. ”-— Kova.

ATSAKYMAI.
A- W. Hoosick Falls. N.Y- 

—Tąmistos uepažinstame ir 
daneszimo negalime pątalpyti. 
Tik tasai sarmatinasi pasira- 
szyt ant korespondencijos, ku
ris danesza melus, nes jaigu tei- 
sybia danesza ir redyste, tai 
savo pravardes nesisarmatytu 
padėti po daneszimui. Tn gur
bą nuveju dane’szimas.

Kodėl tavęs ežia nėra?
Nesulaukiu savo brolio, ma

nes nebelanko, nal užmirszo. . 
sakes įganę^gylis. o kas jin ži
no, gal neapnenezia. . . Asz jo 
pasiilgau, asz jin myliu. Bro
lyti, brolyti! Kodėl neateini, 
juk prižadėjai ateit kur tavo 
prižadai?. . . Kodėl tavęs ežia 
nėra? Isz toli atėjės pavargęs, 
padėdavai man dirbti, o dir
bant visa laika puikius daiktus 
apsakinėjai, asz kai kada net 
nebesuprasdavau, bet tu vis 
sznekejai, ir man aiszkinai. Sa 
kei kad neilgai prispaudėjai 
ant musu sėdės, jau auszta ry
tas;, busime laisvi. Maniau kad 
už menesio, už kito visi lygus 
busime, bęt labai ąpsivy- 
liau; jau bus treti metai, o dar 
nieko gero, dar vis tebevargs* 
tame, ir vilties pritrukau, ir, 
belaukiant, (atsibodo. Viskas 
taip tebera, tik asz viena esu 
ne tokia, kaip buvau. . . Man 
dabar jau niekas nemiela, asz 
neberimstu nuo sunkiu mineziu 
net maiszosi protas, vis kasžiu 
ko laukiu. . . Kad ateitum, 
daug apsaky tu m, nesu pranta - 
mus daiktus man pasakytum, 
gal butu ramiau. Jau seniai, 
tavęs laukiu. . . Kodėl neatei
ni?. . . . Kodėl tavęs ežia nėra?

Per diena sunkiai dvaro lau 
kus dirbu, vakare pavargus ei
nu. namo, žaliuoja aplinkui žy- 
dinezios pieods, upelis teka isz 
sivingiaves, o ant jo krantu 
karklai žaliuoja, j u lapeliai 
mirga, žinguojas, bucziuojaS, o 
ant tu lapeliu liogeliai czirsz- 
kia'ir toliau aplinkui tylu, ra
mu. Sakiais mylis tokius ra
mius vakarus, o szi vakara ar 
myli. . . Gal jau sėdi uždary
tas kalėjimo mūruose. . . O gal 
kur kitur tave prieszai žudo... 
Kodėl neduodi man žinoti. . . 
Kode! neateini?. . .Kodėl tavęs 
ežia nėra?. . .

Vakarais sėduos pamiszkei 
prie krumu. Oszia vejalis, szla 
ma lapeliai, o mano mintis toli 
lakioja. Malonus brolyti, ar 
mane atjauti. . . Ar jauti ta 
meile, kuria tave myliu. Ne- 
iszeina isz minties tie ta\ o žo

džiai, kuriuos man sakei, kad 
niekam netarnausim, visi bu
sim lygus, dirbsime kasdiena 
patis sau, dirbsime iszvieno 
naudai visu darbo žmonių, vi
si žemes vaisiais lygiai naudo
simės, visi galėsime mokslus 
igyti ir visa pasaule bus musu. 
Bucziau laiminga, kad dar ga- 
leeziau apie ta szneketiš. Bro
lyti mieliausias, tavo balso ne 
girdžiu, aplinkui tyku, tiktai 
varles kurkia, parpliai parpia ir 
ten toli sodžiaus szunias loja, 
o tavęs nesulaukiu... Kodėl ta
vęs ežia nėra?...

Jau bus treji metai, atsime
nu lyg sziandien, kada vakare 
asz grinezioj ruosziaus, o tu 
pas mus ilgai sėdėjai ir lauks 
tei raudonus placzius lapelius; 
mano akyse tartum tebestovi 
ju antgalvis: “Kare”. Mažai 
miegojęs ausztant iszejai ir su
grįžęs džiaugeis, kad gerai pa
vyko, buvai labai linksmas ir 
isz atminties man sakei gražias 
eiles apie “Pelėda, Laksztinga 
la ir kitus Paukszczius”. Pas
kui ilgai su manim sznekejai, 
sakei, kad ateina geresni lai
kai, sakei, kad jau bunda dar
bo žmonių minios, reikalauja 
laisves ir teisiu lygybes; sakei, 
kad jau kyla visi prispaustieje 
kyla ir karbiviai. Man net bu
vo baisu klausyt, ka daro dar
bininkai, net szirpuliai per ku 
na eina klausant kaip apsaki
nėjai kad miestuose1 darbinin
ku pulkai su i’audonomis velia 
vomis eina ir dainuoja ir.szau- 
kia: “Szalin priespaudos vald
žia!” “Tegyvuoja laisve, lygy 
be, brolybe!” Nenorėjau ne ti
kėt, kad kur—nors taip dary
tu, bet linksma buvo, linksma 
tavęs klausant. Bijojau, kad 
kur nors nesuktiutum, man la 
bai bu v o tavęs smaila; dabar neO 7

ramu ir ilgu. . .Gal kur kente 
bada, md kur vargsti sunku 
vargeli. . . Jei esi laisvas, ko
dėl neateini ?. . . Kodėl tavęs 
ežia nėra?. . .

Jei dar esi gyvas, tai žinau 
kad visus vargo žmones dar 
tebemyli; žinau kad del ju ge
roves savo gyvasties nesigaili; 
žinau, kad darbuojes, platini

knygas ir pirmeiviu laikraez- 
czius, mokini nemokąnęzius, 
aiszkini nesuprantantiems, 
skaitai, rasząi, kenti nuvhrgi- 
ma, szalti ir alki, aukauji visas 
savo jiegas, kad tik greieziau 
darbo žmones sukelt, priąrtiut 
laisve ir yalu gale iszkovot so-O o 
cijalizmo tvarka. Gal nębutu 
bereikalingu laiko praleidimu, 
kad ir pas mane apsilankytum.

Tavęs laukiu. . . Jeigu nesi 
geležimis apkaltas—ateik!. . . 
Ar-gi mano jausmu elektrybe. 
tavęs nepritrauke. . - Pasakyk 
brolyti, kodėl tavęs ežia nėra?.

Apie tave sapnavau, kad 
lyg žmogžudį surakino ir vedę 
kebu, kad pągelbos szaukei— 
žmones nesuprato. . . tau neuž
jautė... jie nežinojo, kad už 
juos kenti. .. Perdaug suvar
gę musu žmoneliai, kad kas ge 
ras ir kas piktas negal supras
ti... Dabar jie už gera piktu 
atiduoda, bet laikui bėgant 
jiems akys nuszvis ir viską pa
matys. Kenti, brolyti, nieks 
tavęs nelinksmin.. . Jei esi lais 
vas, pas mane ateik, asz tave 
atjausiu ir s o raminsiu, seserisz 
ka meile tą ve pabueziuosiu, 
nors viena valandėlė tau duo
siu saldumą ir tavo mintims 
duosiu naujas jiegas. Ateik, 
ateik, malonus brolvt'! K.<hL 1, 
o, kode! tavęs ežią na t . . . -

“SAULES”
.. 4 . - . • I- . I .. -

KALENDORIUS
ANT

..1916..
JAU GATAVAS.

Intalpa “Saules” Kalendo
riaus ant 1916 meto yra sekan
ti:

1— Kalendorinei užraszai 
ant 1916 meto.

2— Keturi meto laikai.
3— Apie metus ir j u dalis.
4— Užtemimai 1916 mete.
5— Pasninkai 1916 mete.
6— Perkeliamosios szventes.
7— Eros.
8— V i šok i užraszai.
9— Permainos menulio.
10— Atmainos oro.
11— Taradaikos vclinimai 

ant Naujo Meto.
12— Mocziutes pasakojimai 

—istorija.
13— Amerikoniszkos szven

tes.
14— Pasaka apie Maža Ka- 

tiluka.
15 — Lietuvos skausmai (p u i 

kios ejles apie Lietuvą kuri 
keneze nuo tębyres kares).

16— Vargdienis— istoriją.
17— Pirmutine Szalna—api-

sakelei /
18 — Kataliogąs iiiusinkny- 

g’u- ? \ l ; <
19— A pgai-si irimai.
Pri«k tam su kožnu kalen

dorių duodami pu i k u kariszka 
paveiksią 9x12Į coliu dydumo, 
atspaudinta ant gražios popie- 
ros kuri galima apdaryti in re
nius ant tolimesnio atsiminimo 
teip baisios kares. Paveikslas 
parodo “Iszbegima Lietuviu 
isz Tėvynės laike kares, kaip 
ūkininkai bėga isz savo kaimu 
kada mąskolei viską degina.” 
Tasai paveikslas kožna Lietu
vi sujudins kada dirstelės ant 
vargo savo broliu:

Paskubinkite su prisiuntimu 
prenumeratos ir prikalbinkite 
kitus prie užsiraszimo “Saules1’ 
nes kalendorių kaip rodos szi
met neteksime, nes skaitytoju 
daugybe pasidydina su kožna 
diena.

Amerikonas kurio pavojuje 
susząųdimo kaip sznipas.

Kenneth G. Triest, 19 metu 
vaikinąs isz Brooklyno, N Y- 
kuris likosi Anglijo! uždarytas 
kaipo vokiszkas sznipas. šu ki
tu studentu pabėgo isz namu 
in Angliję, kur instojo in lai
viniu. Būdamas laivinėje, likos
prikal -intu< per kitą draugą, 
idant paraszitu gromata pas

Vokieczius apie angliszka ką- 
rumenia. Jojo gromata likos 
ątydaryta Trieste ię likos ąrcsz- 
tavotą kaipo sznipas. Ant pra- 
szimo amerikoniszko rando. 
Angliję paleido Konnethą ant 
tuju iszligu. jog jaigo Jojo tc- 
vąs pribus in Anglyje ir iszvež
savo sūneli, tai jis tuojąus pa
leis ką ir padare. Dabar randasi 
vela Amerike ir neapeis dau
giau tevyiszkos pastoges.

Beveik puse amžiaus 
kalėjime.

Madison. Valstijos kalėjimo 
yrą tūlas Thomas Maxwell, k u 
ris jau 44 metus sėdi kalėjime- 

Jis dar 1872 metais užmuš; e 
tula Waltera Forster’i susipy 
kės su juom delei kokios ten 
moters. Užtai jis tapo nuteis
tas La'ejiiąan ikįg}-Vos galvos.

Sziandien jis turi jau 90 
metu; per ilga laika savo būvi 
mo kalėjime pasižymėjo geru 
užsilaikymu.

Praneszama, kad jo gimine 
numirė Anglijoj ir paliko jam 
nemaža turtą. Visas reikalas 
tuomet pasiekė Anglijos amba 
sadoriu Wasbingtone ir tas sa
koma, praszyses, kad seniui 
bausme dovanotu ir kad po 44 
metu kalėjimo ji paleistu lais 
ve n.

Garsus iszradimas del 
plikiu:

Plikai žielia-kąip grybai po 
lietuj. Jeigu galva plika, tai 
plaukuczei smulkus in keletą 
dienu pradeda rodytis, ant per
sitikrinimo siuncziąsi visai dy
kai ingredencijos. Patvirtinta 
prof. Dr. Brousse, francuzo, 
r vokiszku daktaru. Unna, 

Krtiska, ir Prof. Zienissen, 
Munich Universiteto, tosios in
gredencijos ūmame laike plau
kai auga del Vyru, Moterų, 
Merginu ir vaiku: Sustabdo 
plauku slinkimą, isznaikina 
pleiskanas. Kas pudilo plauku 
szaknis.

Mes nešiuncziame gyduoles 
per expfesa “C. O. D.— pape - 
vali, tokiu apgavingu budu nie 
ka ne gydėme, jau “Saule” ma 
tete agarsinima Brundzos per 
19 metu, —galite užsitikiete.

Kam iszdete pinigai del per
doriu ar ant patentuotu vaistu, 
nes ta persitikrinote kad negel
bėjo visokį nuodai. Nelaukite, 
-bet imkit alaveli ir paraszyk 
ko reikalaujate indedami stam 
pa ant atasakymo, gausite in- 
formacijos dykaj. “Nesiųskite 
piningu”. Taigi del savo st nu 
kostomeriu duodame dykai ąpt 
iszmeginimo vaista visai dykai 
siuneziame. Kas urnai praszis—- 
tai gaus dykai per pacztą. A- 
dresavokite teip: Brundza Me
dicine Co. (Hair Doctors) 
Wi m sbu rg, 11 roo klyn ,N. Y.



Atsiszaukimas.
i > .L. J. . -

ln visas dracgijes ir politikiszkus 
kliubus.

SAULE

Gaunamo? pas

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

Gražus dantis

$5.00.3.00.1.75,L25.7.00.

PRINCE ALEXANDER of GREECE.
; : AT THE HEAD Of HIS COMPANY. • «

Mums senei buvo pageidaw 
ta, tokios draugijos kaip L. P 
S. A. dabar tik susitvėrė, “po

Capitol .Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
Su v. Vai. Pandas turi musu banke sudėtu pinigu.

rišant ar atneszat 
es norim kad ir jus 

turetun et reikalą su Musu Banka, nepaisant

Ant to žino

Dabar Lietų viu Am erik os 
Piliecziu Klubas rengiasi Už
leisti kita kokia lygiai lietu viu 
apszvietimui reikalinga knin

Lithuanian American
Citizens Club, ‘b a -I r ., ' ' v ’ ■ 7

• 803 Driggs Avė. A..
Brooklyn, N. Y

Lietuvi busiantis pilieti 
perskaityk.

32ity SC MORGAN 5Z
CHICAGO JLU

-Vadinas, vie- 
arba 25 
s, dabar

H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, VicoPresid. 
W. KOHLER, Kasteriu#

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

Vienas užkimias kantaras 
nuo prasigęrimo nuėjo pas 
daktarą ir klausė:

—- Ar; teisybe, ponas dakta
re, jog žales kiauszinis pataiso 
baisa?

— Žinoma-atsako daktaras 
— turi davada ant visztos, ku
ri kada, kiauszini padeda tuo- 
jaus garsiau kvakina

Puiki istorije apie...

Jopasza KorczaKa

•3 menesius iszejo keli tukstan 
cziąi po visas Suvienytas VaIs

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

O nuka:— O j Jonuti, ir ne 
pi gei tėvelis už juostis užmoke-

(7). L. P. S. A. priimama na 
riai 18 metu iki 50 metu am
žiaus in apsaugos skyrių (drau 
ge su ligos laipsniu jei to na
rys norietu) pagal valstyju ista

Gerbiamieji ir gerbiamos 
kliubai ir draugijos “politi
kos” malonėsite apsvarstyti szi 
ta gerai, ar mes ne galintume, 
padaryt i kok i e seime] i ate i nan 
ti pavasari ?

Aptarti tam tikras taisykles, 
abelnam subendrejimui, visu 
draugijų ir klubu, Politikiniu, 
kas mumis palengvins prigulie 
ti, prie subendrejusios draugi
jos kaip žada būti, Lietuviu 
Piliecziu Sanjunga Amerikp

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS
ISIS metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, nesą nebuvo kas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: apysakos, eiles, straipsniai iš his tor įjos, hygienos, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L. A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau
siu rašytojų amerikiečių.

“SX.A. KALENDORIUS**, gražiais spalvuotais vir- 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L. A. kuopose, vi
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumėt pas savo kningų agentus, tai reika
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

A. B. Strimaitis
307 W. 30-th St. - - New York, N. Y?

pabaigti leisti svietąn likusi 
nedideli ekąitiiir virszui apra- 
szytos kningutės už labai nu
mažinta preke. Tobel prune- 
sza placziai visu omen ei, kad už 
puse prekes kninga. “Kaip 
pasilikti Amerikos ■ Pi] ieczi u ”, 
kas ims ant“ sykio nemažiau 
kaip 25 kninga: 
ton mokėti po j 2'5c. 
kvoterius už .khing 
gaus už .puse prekes 
b Tai yra didele proga drau
gystėms, klubams ir pavie
niams žmonėms, kurie nori szi - 
ta kningute pigiai gauti, ja 
taip žmoniųvpaskleisti ir pa
tarnauti musu vientaucziams 
pastojime piliecziais*

Pasiskubinkite, isžraszyti, 
nes mažas skaitlius egzamplio- 
riu beliko,. Piningus ir orde- 
rius-Jidresuokįte: . \' (tO-Dbl)

Peržiūrinėja taiszkus.
Londonas.— Anglijos cenzu 

ra peržiūrinėja visus laiszkus, 
sįuncziamus in Amerika. Tuk s 
tancziai moterių pristatyta 
prie laiszku atidarinėjimo ir 
prižiūrėjimo, kas juose raižo
ma. -

Taippat užlaikoma Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė
REIKALAUKITE KATALOGO.

Asz užmirsziu 
ponas...

M
OKAME Antra. Procentą ant sudėtu 

Pinigu. Procentą pridedam prie 
jūsų pinigu 1 diena Saulio ir Liepos 
menesuose, 

parodyt Knygute ar ne.

ar ma.Ž8s ar didelis.

Szitie paveikslai likos nutraukti po iždavimui paliepimo Graiku mobilizacijos per ka 
raliu Konstantina. Pirmam paveiksle matome sunu karaliaus, kuningaikszti .Aleksandra/ p< 
nutraukimui paveikslo, jojo arklis pasibaidė ir numėtė Aleksandra b.aisei sužeisdamas. An 
tram paveiksle matome nraikiszka artileriie keliaujenti in frunta. ' i

y Visuomenės, literatūros Ir politikos iliustruotas laikraštis.
' SKAITYKITE IR PLATINKITE
Amerikos Lietuvių Dienraštį 

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

Dienraščiui “KATALIKUI” rupi lietuviu reikalai, darbininku, moterių, 
jauniriio gyvenimas, lietuvių pramone ir kultūrinis kilimas aplamai.

Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžia

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

\ DIENRAŠČIO KAINA: !
. , Metams .............

Pusei metų ....
Trims ‘ menesiams 
Dviem mėnesiam
Europoje metams

Praneškite savo adresą-, o gausite pasižiūrėjimui vieną, numerį veltui

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM:..

P. Y. OBIECUNAS ir KOMPANIJA
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa.
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa ap>e 
$150.000 ir vartoja szetne laike apie milijoną dolieriu 
ir randasi po kontrole Valstijos rennsylvanios Už su- 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Hiunczia Pinigus 
in vitas dalis svieto. Parduoda Laivakortes Užlaiko 
Notarijialna kancelaaija del padirbimo doviemasc^in 
ir kitokiu dokumentu reikalinga. Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo 
Karoliaus Varasziaus valdiszko Notarijuszo.

— Da tu Mere ne buvai ant 
freczios adynos nakti riamieje?

— Ka tu gali žinoti?
— Asz dirstelėjau pabudus 

ant stalelio, tai da tavo dantis 
ne gulėjo.

Seniai isz visur girdžiasi pri- 
kalbinejiniai in musu brolius, 
kad rūpintųsi pasilikti Ame
rikos piliecziais teip veikiai 
kaip tik in szita kraszta atke- 
liauna. Pilietis turi didesnes tie 
sas, turi amerikonu akyse gėrės 
ni varda ir balsavimais p ris i - 
deda prie bųdavojimo .szios sza 
lies žmonių geroves.

Bęt musu žmones iksziob-i 
labai • mažai szitomis p rak ii n i o - 
mis tiesomis rūpinosi.

Del . palengvinimo musu 
vientaucziams pasilikti pjiie- 
cziais Brooklyne jau kiek mo
tu atgal. susitvėrė Lietu v i u 
Amerikos'. Piliecziu Klubas, 
kuris jau daugybe savo sąnariu 
padare piliecziais. Kad supa
žindinti b musu visuomene su-
Amerikos konstitucija, insta- 
tymais ir pilietyste, tas patsai 
Klubas iszl.eido dailia ir storo
ka kningute po užraszu:“Kaip 
pasilikti Amerikos Piliecziu”. 
Ta kningute yra per puse lie- 
tuviszkoje ir angliszkoje kal^ 
bose ir talpina sziuos straips
nius : L Sutrauka Naturaliza - 
ei jos Ti^šu Suvienytose Valsti
jose. 2. Kaip pasilikti Ameri
kos piliecziu — klausymai ir 
ątsąkyniai. 3. Apskelbimas Ne- 
prigtiimybes. 41 Konfederaci
jos straipsniai. 5 'Suvienytu 
Valstijų Konsfitucija. 6. Prie
dai prie Suy.: Valst. Konsfitu - 
ei jos ir kiti. Vertimas kningu
tes' lengvas,, gražiai skaitosi, 
daili ? spaudą, netoli 100 pus
lapiu. Kiekvienam reikalingas 
pilįetystes rankvedelis, da pir
ma syki toksai pilnas lietuviu 
kalboje iszleistas. Parsidavė

Užmirszta.
Lauferis nakties laike klau

sė praeinanezio pono puikei 
pasiredžiusio:

— Keli nta ady n a ?
— Penkios minutos igi dvy 

likai.
Laufer

Gėri aus atadliok man 
žiėo'orėlrb’ / : - ‘

luošy be, mokslas bei ir gyvas
ties, todėl mes turime apsvars
tyti gerai, ir pamatia naudin
gumą isž jos', iszpleszkime ja 
per visa Amerika, tarp lietu 
viu, isz ko tikimės, turėti nau
da, ne tik Lietuviams, bet ir 
visai žmonijai, užtikryti Ino- 
sybe, mokslas bei gyvastis?

Gerbiamos draugijos ir kliu 
bai, politikinei, po apsvarsty
mo.gerai, ir pamate naudingu
mą isz L. P. S. A. malonėsite 
kreiptis, del toliasnio, susiraszy 
mo, del.pagvildininio ir in vi- 
kinimo, sakytos Lietuviu Pilie 
ežiu Sanjungos Amerikoje, 
Sziiio antraszu prie laikinio 
Pirmininko L. P. S. A.

Juozas Žilinskas.
1647 Oregon Ave.

Cleveland Ohio.
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LIETUVIU PIENRAŠTI5

Lapkr. 21 diena sziu metu, 
galutinai susitvėrė “Lietuviu 
Piliecziu Sanjunga Ameriko
je1’, ir tuomi, atsikreipdama in 
visas ir visus, draugijas ir kliu 
bus ‘'politikos” kviesdama in 
bendra veikimą ir lavinimus 
“politika”, todėl jog musu, ge
rove priklauso nuo politikos, 
dėlto mes yra verstinai verczia «• ;.
mi lavintis “politikoje”, žino
me jog isz geros politikos, mes 
galime atsiekti,, Luošy be, moks 
la ir kitus naudingus daigtus 
del žmogaus.

Mes turime daug visokio tu
rinio, draugijų ir kliubu, poli
tikiniu, bet ant nelaimes, drau 
gijos ir kliubai, abelnai sakant 
ne kaip gyvuoja, nors vienur 
ir kitur, yra ir pasiturincziu, 
bet tai yra mažuma. O, delko 
taip? Dėlto kad, musu gyveni
mas, priklauso nuo darbo, o, 
darbas nuo politikos, todėl 
mes turime lavintis “politika”, 
idant turėtume darba?

Kur dirbame gerai, nors yra 
ir prasta vieta, vis gerai, nes 
turime ka pavalgyti? Kaip 
darbo ne tenkame, apleidžiame 
ta vieta, puiki ar prasta, aplei
džiame draugijas ir kliubus ir 
net draugus, nors butu ir ge
riausi, važiuojame, kur bus, 
naujos draugijos nauji kliubai 
ir net nauji draugai, bet ten 
jau mes nesiraszome prie drau
gijų, prie kliubu, vien dėlto, 
kad ne žinome, kaip ilgai ten 
bus galima gyventi, gal už die 
nos ir vėl busime priversti ke
liauti, in kita vieta, kur gal 
bus galima gauti kokis darbas. 
0, tuomi laiku, mes ne nema
nome apie svą-rbiapsy dalyka ?) 
“Politika’’ ? O, jei mes bent 
kiek pasvarstytume apie tai, 
pamatytume jog “politika”, 
duoda mums darba, ir politika 
atima dabar nuo musu?. Apie 
tai daug ne raszysiu, ba jus vi
si gana gerai žinote, ta kad mu 
su liucsybe, mokslas ir net gy
vastis priklauso nuo politikos, 
ar ne? Paduodu czionai pama
tus, ant kuriu susitvėrė, Lietu
viu Piliecziu Sanjunga Ame
rikoje. (L. P. S. A.)

(1) . Lietuviu Piliecziu San
junga Amerikoje, susidės isz 
kuopu paremtu, ant sanryszio 
(federacijos) budo, be palieti
mo kuopu savyvaldos, ir juju 
turto. ’

(2) . L. P. S. A. tikslai ir 
mieriai, platinti vienybe, sujun 
giant Lietuvius in bendra drau 
gija “Politikos”.

(3) . Politikos pakėlimui, Lie 
tuviu tarpe, L. P’ S. A. steigs 
ratelius del gincziu, politikiniu 
ir in lavinimos del kalbėjimo 
politikinei, ir kitus naudingus 
daigtus, Lietuviams ir visai 
žmonijiai.

(4) . L. P. S. A. rengs politi- 
kines, mokslines ir kitokias 
prakalbas bei paskaitas, skel- 
bencziais Tėvynei? (Lietuvai) 
atsidavimą bei jos gaivinima, 
taipgi ir tos szalies kur mes 
gyvename, bet tp užtariau s ir 
parems sulig reikalo ir kito
kius sumanymus sziczia nepa
minėtus, bet naudingus, kaip 
L. P. S. A. taip ir visai Lietu-i 
vi u Tautai, bei ir tos szalies 
kur mes gyvename.

(5) . L. P. S. A. nariais gali; 
būti visu pakraipų Lietuviai 
abieju lycziu, bet tik juju pa
kraipos ne butu uždraustos,
statymais szalies, apsiimanti 

pildyti L. P. S. A. įstatymus.; 
jisai juos perstatys bent du ge
rame stovi ja nariai L. P. S. A.

(6) . Prie L. P. S. A. priima
ma nariai in politikiny skyrių, 
nuo 18 metu ir augszcziau.
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'Onuka apsi valgius kendems ir kurkinu apsirgo, o ' kada 
daktaras atėjo ir davinėjo jiai gyduolių, sakėsi, jog jąu jiai 
nieko neskauda. Kur daktaras?

Fernanda
A ūgy tinę kuningaikszczio 

Pardsze H. Schobert, Verte B.

— Ach ne! Girdžiu tiktai 
tai kas veikusi palociuje, o to 
yra labai nedaug. Kunin- 
gaiksztiene Sybilije serga, ndr 
tiktai ! teip sako; o kunin- 
gaiksztis Dagobertas pasiutisz-

Lanova?
— Apie ta-gi teisybe, nieko 

nežinau. Rommingenas pasida 
ve-gi indimisije ir yra ant lai
ko valnas nuo tarriistos; Deii- 
renas užėmė jio dinste vieta: 
kalba visi buk teip gal pasi
liks ant visada.

— Ali, tai—gi galima prileis 
t i, j og susi ži ėda v i m as Leono 
pertrauktas ? —paklausė Leroy’ 

rus. ; • y' ; k• ly y b.y.
Veidas, jio buvoiszbliszkek 

>r balsas drebėjo 1 lengvai,'teip 
kad tiktai-retai kas galėjo tai 
iszgirsti. ' ■ ' '

— Nieko ne žinau, bet dasi 
p rantu to. O girdejei ponas ka 
kalba apie pone Bogdanova?- 
ir apie kuningaiksztiene? z ,

— Gal, kad kuningaiksztie
ne nori sugryszti in Rossije.

— Teip, ir kad pone Bagda- 
nova uždare savo narna del vi
su ir lauke tiktai ant to kol 
sveikata kuningaiksztienės pa
sigerins teip, kad gales abidvi 
iszvažiuot isz czionais.

— O, gaila—tarė Leroy’us' 
ne žinodamas ka atsakyt.

— Nes palaikau szitai už 
tinkamiausi dalyka, ba buvo 
tai ne mielaszirdinga teronka.

— Asz teipo-gi netrukus 
apleisiu D.—tarė Leroy’us su 
nenoru ir užsirūkę paperosa.— 
N e yra czion dirvos dėl mario 
darbszavimo, o asz be užsiėmi
mo ir darbo ne galiu apsieit. 
Ant pagalios nuobodu man 
czionais!

Nobbejus stovėjo suraukęs 
kaktas ta po tam krestelėjo 
peczeis.

— Apie tai galima sudihti 
v i saip —tarė nulauždanias nūo 
medžio szakele —szymetinis se
zonas; buvo buk kibirkszte, ku 
ii puėle in baczka parako.

— . Ali,.tai nieko!— paszau- 
ko Leoroy’us ir žiūrėdamas ant 
mėlynu durnu nuo papėroso, 

planus.
varginta, 
vienatine 
jis bus

o ant galo ir

: i ]) 111 i ši i n e j o pil ikiu s 
Eerra esanti sinutke, 
rupeseziu ir kartybe 
aut kaimo Rossi joje, 
jo-i ram into jum, 
vyru!

• Apmislino viską kanopui- 
ki a use., pravarde, pravarde jio 
niekur ne buvo iszreikszta ir 
netrukus gales džiaugtis savo 
ingalęjimu. .Taigų tiktai žinios 
isz mimo ponios Bogdanovos 
ne butu teip brangios! Na, ba

galėjo dasižinot. Vienas-tiktai

\\

; ‘ -ti' ..-■„Ky-.;- . ' •

dalykas buvo gerai žinomu, 
kad Marije Bagdanova ir Fer
ra niekur nesirodė — kalbėta, 
kad abi buvo sergan ežios.

Buvo teip užimtas savo mis- 
:: 1 em i s, jog net tada atkreipė 
savo teminima ant savo priete- 
(liaus, kada tasai ranka dasily- 
i tėjo savo kepures ir žemai pa- 
' ikloniojo.

— Kas eina, kariu ponas klo 
niojėsi? —- paklausė nušidyvi
nes;—toje-gi valandoje karieta 
skubei važiuojenfi dingo jau 
jiems isz akiu tarp—-medžiu.

— Bogdanova.
-— Ar buvo tik pati viena?

■— Teip. Tas mažas gelto
nas sutvėrimas, turi isztikro > 
gal praeite neyisiszkai šzViėse 
kas tai gal žinot ? Nes jije nė 
papildins niekados tos pasiu- 
tiszkos kvailystės, idant išžsta- 
tyt save ant nesmagaus padėji
mo isz priėžastes kitu — tarė 
Nobbej ūš su szandinančžiii nil 
siszypsojiiilii. .■ Gy*. V'įž* 

l ame paezeme laike y sėdėjo 
Fėrrra savo mažam pakajelije.

— Isztikro tai yra kalejimi- 
nis gyv(‘irimas ant kurio mane 
apsudinai— tare in savo sėbrai- 
te su gailesęziu, kada toji atė
jo pas jaje atsisveikint.

— Pamatysi, kad Achilus 
neatvažiuos — pertrauktu tas- 
gi j am spakai nu m a j i o. Ant 
tavo te’egramo neatsake nie
ko, ant tavo gramatos teipo-gi 
ne. Ant ko da Jauki ?

— Ant jio paties — atsake 
Marije trumpai.

— Kaip ilgai da lauksi?
Vyrai yra negreitai apsvars- 

tanėzėis dalyka jaigu eina apie 
jiu vigada—atsake iszesdama, 
o tu mano miela nesirūpink ir 
ne nuobodek per daug.
Feną atsiduso nekantrei. Išžši 

eme rožių kvietka isz vazono 
ir tylėdama vartė pirsztuose. 
Atrėmė galva in atlošta kĖė- 
ses ir užmerkė akis, mįsles ir 
dusze jos buvo prie I^eoho.

Staiga i i nėjo in paika j U tar
nas ir padavė jai ant sidabri 
nes tacos laisžka. Pažiurėjo 
akyvai ant popieros— notiDt 
buvo uždrausta per pone Mari 
je, idant nieko ne ptiniinetu, 
norėjo persitikrint kas atėjo. 
Dabar—gi teip retai naatytis 
galėjo su pažinstamais.

— Ach iltis Arbanovas — 
perskaitė ant laiszko.'

Su garsam suklykimu tvėrė
si nuo kreses. Achilius stovėjo 
jau ant slenksczio. Auksztas 
jio paveikslas nor buvo biski 
sugniubes, bet neiszrode teip 
silpnu, nedrūtu, kaip buvo se
ninus; indubusios akys turėjo 
vis ta pati pavidala nuilsusiu 
ir szaltu, veidas buvo iszblisz- 
kes ir suvagotas raukszlem.

— Juk—gi vale man ineiti 
tarė tykum balsu prisiartinda
mas prie Ferros.

Telegramas ponios Bagdano 
vos nerado manes namie, bu-

vau—gi tuolaik Madrite. Kada 
aplaikiau jin fenais, važiavau 
diėna ir nakti. Turiu vilti, kad 
pribuvau da neper vėlai.

Atsisėdo nuilsės ant kėdės 
ir insižiurinejo nuolatos in jos 
raganauj enezei patoga užside - 
guše skaistutnu veidą.

Kaip poni; persimainei—ta
rė po valaiidai . ty 1 e j i m o. — 
Kaip poni suvis esi panaszi in- 
ta idėala apie kuri visa savo 
gyvenimą svajojau ir mislinau. 
Stojeisi da patogesne Ferra— 
kas—gi apie ta viską seninus 
butu mislines ir kas to .tikėtų
si!

-— O už viską ta esmių de- 
kihga amžinai vienatiniam po
nui ! —paszauke Ferra su locnu 
jai nusiszypsojimu ir karšzczto 
už ka paprastinai czion nebu
vo kenezema nuo piktu moterių 
nutvėrė jio ranka.

— Teip yra mali. Asz bu
vau inraukiu, kuriuom naudo
josi tavo paskyrimas. Ant paga 
lios isz gromatos ponios Bagda 
novos dasižinojau kad poni turi 
užmanymą teketi už antro vyro 

V? Im V-Vbr i .r įi 

tina!
i Laike jos rknka ir glostė prt 

maželi josios baltus smagius 
plonus pirsztus.

— Teip,— atiake skubėt 
kvėpuodama—tikrai tada, jai
gu viskas iszsiaiszkins. Leonas 
teipo—gi turi žinoti, jog mano 
praeite yra be pietmo, ne su- 
tersžta, norint jis vienas tai ži
not, turi. .

; — Ve, ar tai yra neatbūtinu 
tam kas turi ponios szirdi ?

Noriu to neatbūtinai paszau 
ke su karsztu geismu.-— Jokio 
šžešzelio ne g^li but arit manes 
noriu id'aht jis butu Višisžkai 
ijaiiriingu. Kuningaiszti, turi 
jam visiszkai isžaiszkint. . .

— O tai myli j iii poni išžtik 
ro, teip-labai?—^pertraiike : jai 

' j?Vch 11 uė? ty' -v -
O! to suvis . apsakyt ne 

galiu, ne suprastum.
Prisilenkė prie jio, akys jos 

blizgėjo ir nusijuokė linksmai.
—- Gal tai isz to, kad užgi

miau ant u Ii c žios Rochfort ir 
jog niekados heiszmoksiu ture 
ti teip szalta kraują, kaipo cie 
la augsžta draugyste— dadave 
szposaujcnczei. į

—r Gaila— tarė Achilus už 
si mislines, nes nėiszaiszkino 
suvis prie ko tas žodis kiszasi.

— Na, Ferra—dadave po 
valandėlei tylėjimo,—ne gali 
nuo manes daugiau reikalaut 
nuo to ka tau duot galiu, tai 
yra teisybes.

Nes pašakyk mali poni, kas 
isz kokios priežasties galėjo 
iszstatyt tave ant teip ne mielo 
dalyko ant tokio pavojaus, ne- 
dasipranti p o n i to ?

— Leroy’us!— atsake sta- 
ežiai su didele rūstybe.

— Ka, Leroy’us yra ežio- 
nais ?! Kokis navatnas atsitiki- 
iria#.

Balsas Achilaus skambėjo 
ne aiszki'fii, užkimusiai drebah- 

; ežiai, tamsios akys staigoi pra- 
žibė, rodos buk szviesa žvakių 
juose afsimusžinėjo.

— Ar jis tave, kada. užrus- 
tiiio.

Ferra mistino; matomai ihu- 
szesi su savim.’ • ;

— Juk manije pone gali pa
dėt visa savo atida — atsiliepe 
Achilus sunusiszypso j imu. — 
Ar ne užvadavau tau tėvo ?
Achilus da vis laike jos ran

ka ir p f i s i ži u rihe j o temihgai in 
jos mėlynas gisleles ant rankos.

Ant pagalios Ferra nor su 
spingsojėnežiu skaistum veidu 
nes su pakelta galva, apsakė 
jam viską.

Achilus ne pert rauki ne jo ap
sakymo, ne žodžiu ne pasielgi
mu, tylėjo nevat toje valando
je, kada Ferra jau pabaigs kai-

V* "V -

- Niekas ne gali

— Laikas didelis —tarė 
ant galo, jog gauniesi pone po 
drūta apgloba. Turėtai visa
dos' daug neprieteliu, ne tiktai 
moferese, neš ir tarp vyru ras
tųsi daug, tokiu kurie kariau- 
tu priesz tave.

Ferra pajudino galva su nu
siszypso j imu, rodos buk abejo- 
jo teisybėje jio žodžiu.

Toje valandoje -su trenksmu
■ V S ■ ■ '4 rif ■ • “ i, - j : v C’1'

atšjaare dūręs ir pone Bogda
nova inpuolė in pakaju.

—- Ilaf žinojau! — pąsz.au- 
ke užsiraūdonavuš ir suspaudė 
drueziai ranka Achilaus. —Esi 
ant galo czionais! Kaip tiktai 
pamacžlaū karieta prie savo 
namo, nusiun cziau tuojaūs 
Rommingeno.

Ferra paraudonavo, laike, 
kada Achilus atsigrįžo in Ma- ; i. 'nję.

— Džiaugiuosi u labai myli
ma teta mano, kad nor tu ne 
abejojei apie mano priimta 
motina tarė Szirdingai.

— Ach kvailista! pertrauke 
jam skabei-— Niekas ii ė gali 
pasakyt, idant butau lengvati
ke. Prieszingai, tankiai esmių 
neteisinga ir pikta,' tinkamai 
prie reikalo, nes jai tikėjai! 
visados, ? Konštanfinaš J tikėjo 
teipo -gi. Reikė jai viską Vi
siszkai isžiiagradi nė t.

—- Tapfaszysiū apie audeh- 
cijė pas k ii ningaikszti I)ago- 
berta

■— Tai gerai, Rommingenas 
paves tave Dėurenūi, teip bus 
geriause. Tarp musu kalbant, 
kuningaiksztis Dagobertas yra 
pats žmogum dbrii ir teisingu, 
o kuningaiksztiene Sybilijė —- 
czion pone Marije užsikosėjo 
ir po valandai dadave:

— Kaip ilgai busi czionais ?
— Lig kol nė atliksiu vie

no veikajo — atsake svarbei ir 
pažiūrėjo primerktom aky mis 
ant žaliu žolinu Sode užaugu- 
Lmilig.kzilki ne v e j e —; mišlinū 
vienok,' jog': tas-ne ilgai už- 
truks. ■' y - ' ■ ’

Marije Bogdanova mislino, 
kad žodžiai tie kiszasi Ferros 
ir lingterejo su galva pritaran- 
ežiai.

— O tai pasimatysime da.
—- Ne galiu jau dabar mano 

laiku iszparandint, tas apsun
kinėtu mano užmanymus.

Su kliksmu džiaugsmo nu
bėgo Ferra prie savo sužieduo
tinio ir atrėmė savo galva in 
jio pėti; tame pasielgime ma- 
tit buvo aiszkei didelė jos mei
le. Achilus mate tai.

— Pavėlink ponas, kad su
dėsiu tau vėlini mus laimes — 
tarė ih Leoną. — Matau-gi, 
jog laikai drueziai tai, kas tau 
gavosi n uo giliuko. Viskas k a 
pikti lięžiuvei žmonių kalba 
yra melagyste.

— Žmones meilioje visados, 
arba nor labai tankiai, ne gali
ma svietui tikėt! — paszauke 
Marije Bogdanova. Eik-szian 
su manimi Ferra, paliki va tuos 
ponus ant valandos vienus.

Iszejo abidvi. ‘
— Buvau jam visados ne 

miėla Sunkenybe— tare in sa
vo sėbrai te primydama sau 
praeite, kuri atsiliepe jos szir

Rommingenas ir Achilus pa
siliko tik duvienu.

— grafai — tarė Achilus 
yra geriausiu davadu kad visi 
paskalai ir pinkles, kiireis už
rūstinta ir nužeminta vardas 
mano tėvo ir szlove mano pri
imtos motinos ir mano draugė, 
yra neteisybe, melagyste di - 
džiause. Ar reikė da kitokio 
u ž t v irtin i m o tarp m tisu.

-—Ne, Isztikro tie!— paszau
ke Leonas.

Stovėjo abudu priesz viens 
kita ir abudu skaitė duszioje 
viens kita. Achilus mate . kaip 
veidas Roinmingeno prasiszvie- 
te ir atsiduso.

— Jau tai yra man toki s pas 
kyrimas, jog visur pribunu per 
vėlai-—tarė su lengvu szandu.

— Buvo-gi mano užmanymu 
paaukuoti mano augintinei 
szirdi ir pravarde, idant isžna- 
gradint jai už tai, ka per savo 
neapžvelga, eidamas pagal rodą 
neteisingu piktu prieteliu, 
priesz jaje prasikaltau. Lau
kiau su tuom per ilgai, tevis 
manė turėdamas szirdi jaunes- 
ne, negu mano, sunaus jio pra
lenkė mane ir paveržė nuo ma- 
nes, vi enok mislinu, jog Fėira 
nieko ant to ne pafrotijo.

Leonas Rommingenas pada
vė kai bau ežiam ran ka.

. y . ■ . j:... J.i-o j.'-y; /į .. • '■
— Dekavoju kuningaiksz- 

ežiui — tarė su guodonė ■ de
kavoju szirdi ilgai.

— Teip, žmogus yra kvailas 
pasiutęs ir pats kenke sau dau- 
giause. Navatnas dalykas, kad 
dasižinai žmogus visados po 
laikui atsiliepę vėlei Achilus 
su smutnu nusiszypso j imu.'

— Atjieszkosiu apkalbėtoji! 
ir patrauksiu prie Atsakymo — 
tarė Leonas sii blizganeziom 
akimis,

— Žinai ponas kas juom yra ?
- - Da ne, nes dažinosiu ir 

pajiėszkosiu jio. Greicziau F et 
ra ne bus mano paeze, lig kol 
neatkerszinsiu jos nuskriaudi- 
ktii. ’

— Asz dasiprahtu kas tas 
yra. Neš tarp jio o mameš yra 
da vienas senas veikalas ant at
likimo, pavėlihk ponas, jog 
pirmiau asz su juom pasikalbė
siu, po tam—paliksiu jin po
nui karte, jaigu to reikalas rei
kalaus.

Dabar eisiu tubjauš pas ku- 
ningaikszti Dagoberta.

Da karta suspaudė vienas ki
tam szirdingai rankas — abudu 
buvo dorus žmones ir davad- 
nais vyrais abudu suprato vi
siszkai vienas kita.

Deurenas,.adjutantas kunin- 
gaikszczio DagobertO— tarė 
Lėpnas-—■ pasirūpins ponui tuo- 
jaus pavelinima matytissu juom 
kaip tiktai dasižinos apie k a 
eina. Turiu paraszyt pas jin ke 
lis žodžius?

— Praszau.
Leonas išzėme laiszka ir pra

dėjo prie lango. Po kitai pusei 
uliczios gulėjo didelis parkas 
Su savo žaleis žolinais ir augsz 
tais medžeis, kuriuose laužėsi 
spindulei saules. Staigai veidas 
Achilaus atsimainė stojosi rūs
tingu nepermeldžencziu. Pare
gėjo aut tako du einanezius vy 
rus—, vienas buvo isz jiu auksz 
tas ir išzdžiuves, sausas kitas 
mažas ir smagus.

Žiurėjo abudu akyvai ant na
mo ponios Bogdanovos ir ne
trukus prapuolė už medžiu ant 
užsisukimo tako. Viena isz jiu 
Achilus pažino, norint buvo 
gana toli no jio- 
Anatolus Leroy’us

Tuolaik inejo Marije— Bog
danova su Ferra vėlei in paka- 
ju, nes Achilus nėpaisejo apie 
jais. Skubei paėmė laiszka nuo 
Leono ir skubei atsisveikinęs 
iszejb.

—r Lig mielam pasimatiraui! 
— paszauke Marije in einanti 
Achilus.

Pasikloniojo tiktai tylėda
mas ir iszejo Ferra, stovėdama 
prie lango su dideliu nusidyM- 
mimu paregėjo, jog Achilus 
vietoje eit ulieze tiėsok in par

aka— ir užejas ant vieno pasza- 
linio tako nuėjo suvis in priį- 
szinga sžali. Iszrode priek tam 
kitaip, negu paprastinai, pa
veikslasjio dabar buvo rustus, 
tik galva nulinkus ant kruti 
nes, ėjo teip lengvai ir lygei, 
buk rodos ka susekinejo, tebė
jo pažiurėjas ant avo prietelio. 
Veidas Anatolaus buvo iszbA- 
les kaipo pas lavo nasusirauke 
navatnei, kad sunku buvo pa
žint, gislos ant kaktos iszsipu-

buvo tai

---------------------------- 1------ „---- ---  
te, siauros lupos buvo druezei 
sueziauptos — o primerktose 
akyse žibėjo tokia baisi rieapy 
kauta, kokie tiktai szirdiš žino 
gaus jaust gali. Iszpradžiu ro
dėsi buk norėjo mestis ant savo 
priesžo nes suvaldė pats save.

—Turi tiesa Acliilau-r- ^e 
drebaneziu balsu i r suspa udė 
druezei kumszczes.—Nekeif- 
cziau tavęs visados, kaip neken 
cze pavargėlis, kureziu. , MJeli- 
nimii mano .buvo sunaikinti 
tave visiszkai. Saugokis, kada 
stosiva viena priesz kita.

Achilus truktelėjo nepaisai- 
czei peczeis.

— Ateik ponas sziandien ant 
asztuntos vakare in manė kote
li, idant viską reikalinga atlik
ti tare in No bbe j u- Ne pa - 
žinstu czionais nieko ir ne ži
nau ar lig tam laikui atrasiu 
sau šekundanta. Nęs tas suvis 
ne yra priezasteatidėjimo ant 
toliaus musu mušztines, tinku 
ant visu iszlygu.

Kalbėdamas tuos žodžius, 
pasikloniojo Ernest i ui ir nuėjo 
nepažiurejas mevat suvis? apt 
Leroy’aus.

Likusioje žiurėjo^ užsimisĮL 
ni me i n atsitoli ne jenti. Saule

paukszczei cziulbejo medžei ty- 
kei uže. Paveikslas Achilaus 
mažėjo kaskart, net dingo ant 
galo suvis. Po ilgam tylėjimui 
padėjo Ernestas savo ranka ant 
peties Anatolui. . : -į

— Ka tas viskas ženklina?
— paklausė, žiūrėdamas ant 
peršimainusio jio veido. ’ (

— Tas ženklina — nusijuot 
ke garsei ir szandinanezei — 
tas ženklina, jog galiu .mesti 
jau kazira ba pralosziau.

Atsisėdo ant areziausio šuo. 
lėlio Ernestas stovėjo priesz jin 
ir jautėsi labai nerimaujeneziu.

— Busi ponas mano seku n •’ 
dantų ? -

■ ' ' ’ ' ■ . p.’*’
Ernestas tylėjo.
Leroy’us pakele ant jio savo 

navatnei blizganezės akis ir 
dadave asžtrei-

— Tai tas jau žinomu yra.
— Nobbėjus pataisė savo 

stiklus ant akiu ir navatnei su
raukė veidą.

— Isztikro yra žinomu — 
paantrino iszleto.

(Toliaus bus.)

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKA8 

APRASZIMA8
Verte D.T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo

DALIS L
MOTERS BE SZIRDIE8.

' I. .
ANT KRASZTO PRAPULTIES.
Duris kambario Petro Randai 
atsidarė pamaželi ir Mikolas, 
su pluosztu, popieru po pažaste, 
ineio 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 alknniu ir 
užsidunksojusi.— Nė turime 
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio. 
Isz rito mėginau sutraukti no 
skolinyku kas priguli, nes 
sunkei labui eina; lėnais kur 
ant tikro mielinau gauti, tai t. ė 
gavau rasžta ant ilgo termino. 
Tiesiok pasakius, štokas mums 
szimta tukstaneziu frankui

PREKE 50c.
Nusiuntimo kasztus mes apmokame

W. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

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

Rusą cenzūra “DRAUGĄ” į Lietuvą Inleldžla 
' “(JRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1 f 

Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.60 
DRAUGAS PU B. CO. 

1800 W. 46th St., Chicago, 111. 
Telephone Drover 6114

TARADAIKA

Jagu jus vyrucžėi laikraszti 
turite,

Tai girtuokliams skaityt ne
duokite,

Jagu turi už ka giart, 
Tai gali ir laikraszti pirkt. 
Szventu. laikraszcziu skaityt 

nenori,
Ba priesz atejte baime turi, 
Mat velniu kaip szeszkas bi- 

v . . 3°!i’
Tai už liberaliniu laikrasz

cziu griebėsi.
Skaito, o supranta tiek, 

Jog tas skaitymas buna ant 
niek,

Mat su tuom puszinasi, 
Ir priesz kitus gyrėsi:

Jog jis sako, mokytas vyras, 
O tiek iszmano, kiek kiaule 

apie pipyrus.
Ir Lietuvoje buvo ne kitaip,

Ir Amerikia teip,
Ir tenaiš yra tokiu, 
Isz mokslo ižguitu;
Tingi toks dirbti, 

Pleszikus moka girti. 
Cicilikais save vadyna, 

Užklupineje žmonis ir žadina. 
Del tokiu laikraszcziu nereike, 
O katrie skaito, tuosius' peike. 

Ant tokiu pusgalviu, 
Nedavirtu gyvuliu,

Nereike paiseti,
Tik kaip szuni su koja pa-

Nedraugai!t su jeiseiš, 
Jagu ir in akis pareis, 

Tai abladkai, 
Vokiszki “szpicbūkai!” 

Tokie Lietuvos neat^aivys, 
Tiktai pabaiga priškubys!

Tokiu latru kožname' luome, 
In vales turime.

Del togi vyrai, atsargus bukite 
Su taišeis szpicleis neužside

kite, 
Savo protą turėkite, 

Ir “Šaule” skaitykite.
“Saule” skaito tukstanezei, 

Tai ne juokas vyruezei.
Skaito Lietuvei risi, 

Moters, vyrai, jauni ir seni, 
Visi isz “Saules” džiaugėsi, 
Ir isz kvailiu pilozopu juo-

Taigi, neduokite kitiems sa
vo gazietos,

Ane jokios knygos, 
Jagu jau ejna klaidu keliu, 

Tegul ir buna versželiu.
Juk nuo verszio ni^ko reika

laut negali, 
Kaip tiktai isz kulszies mė

sos dali, .
Ba isz galvos, 

Ne yra jokios naudos.
* * -»

Asz negaliu žinoti, 
Ne apdumoti,

Buvo tai 2 valanda rytme- 
ežio laikė,

Bomas ih sėetima grineze 
pataikė. 1

In miegstūbe ihejo,
Kur vyras su savo motere 

■_ gilėjo,
Tas bomas iusirange in lova, 

Vos padėjo savo galva.
Motere pajutb, jog lovoje 
'< jau tris,

Ar vyreli laruma nepadarys 
Bomas paszoko ir bėgt pra- 

j ’ • ’ dėjo,
Vyras paskui bego, užmuszt 

norėjo.
Bomas jau per dvi duris isz- 

bego,
Bet toliaus begkt negalėjo.

Nutvėrė ta, 
■ Naktini valkata.

Netrukus prova atsibus, 
O tam Valkatai riestai bus.



SAULE
r* -U.

KALĖJIME.
Liūdnumo akmuo krutinę 

spaudžia, nuo daugybes min- 
ežiu galva skauda—esu vienas 
ir vienas tarp keturi u sienų. 
Saules spinduliai manes nebe- 
szildo, pąyagąrio orąs szirdies 
negaivina, spingso tik mažas 
siauras langelis ir tas pats ge
ležimis apkaltas; retai matau 
szviesa, man vis tamsu, nera
mu ir ilgu.... Oras prislėgtas, 
kvėpuoti sunku. Sunku man 
gyventi.... Kaip ežia szalta ir 
liūdna; sienos pelyja; trupa ir 
dvokia ir visur —-visur liūdnu
mu atsiduoda... O kur drau
gai?!... Asz ju nematysiu.... 
Vieni amžinai grabuose miega, 
antrus valdžia urvuose pūdo, 
o treti dar Ii uosi kovoja. Man 
skirta gyventi nebeilgai, kas
diena jaucziuos vis silpnesniu; 
szaltis ir drėgmė sues mano 
jiegas ir — “sudie”, draugai! 
asz busiu laimingas, nieko ne
bejausiu... , ■ .

Seniai visas dainas iszdaina- 
vau ir visas eiles iszdėkliaina- 
vau, asząras saldžiausias jau 
seniai iszleidau,,ir szirdis su
džiūvo, ir akis aptemo.... Vis
kas atsibodo ir jausmai užmi
go, jau niekas, niekas man ne
malonu.... Kiekviena mintis 
tik slegia, kankina, tartum vi
sas svietas mane atstume, drau 
gai ir drauges mane užmirszo 
ir niekam, niekam nesu nau
dingas.... Bucziau laimingas, 
kad pirmosios meiles nors ki- 
birkszti jauscziau; bet veltui 
tas geismas.... Jaunystes meile 
jau seniai užgeso, karszta szir
dis atszalo, užsnūdo; užmigus 
dvasia kada beatbus... Kaip 
sunku liūdėti nuo žmonių at* 
skirtam; laimingas bucziau, 
kad nors verkti galecziau...- 
Esu nelaimingas...

Vejas ūžia, man per miega 
sznąbžda ir lyg geras draugas 
man maloniai kalba:

— Atsibusk, atsibusk, in 
darbai Žmones —antai, pažiū
rėk, — kaip jie tave gina, už 
tave užstoja!

Atbundu, pažvelgiu, saves 
paklausiu:

— Gal taip yra, kad vejas 
teisingas man atpūtė teisybes 
sapna. Bet vėl su skausmu sau 
atsakau:

— Ne, negali būti, sapnas 
meluoja, darbininkai miega, 
da mažai atsibudę, mažai ko. 
voja.... .

Ilgu, nuobodu... Kadagi tam 
n uobodumui bus . galas ?!.... 
La’sves nesulauksiu... tame ur
ve mirsiu... Teisznesza prie- 
szai mano szalta kūną, nuvar
ginti broliai mane tepamato ir 
tas liūdnas kanęzias jie teat- 
jauczia, szios mano kankynes 
ir jausmus teatgįmdo, revoliu
cijos. d vasią isz miego teprike- 
lia ir.už savo tiesas in kova te- 
einię!

Kas geras, kasĮpiktas — jau 
nebežinau; meiles pritrukau, 
galva apsvaigo, protas sumiszo 
ir pykstu, ant ko? — nežinau. 
Kad geria usias d raugas pas 
mane i n eitu gal ir jam suszuk- 
CZltlll • -r-'. - , • , ,

— Szalin, tyrone! ir tu ma
no prieszas!

O, lietuviai ir lietuves! Ku
rie man vilti gaivinate, dabar 
mano kanczias ar atjaucziate?.. 
O mieloj i lietuvaite, kuria taip 
mylėjau, nors suimtus paveiks
lu su ausztanczia auszra man 
isztepliok, vilties neingysiu, 
nes jau liūdna mirtis mano gy 
vasti temdo... Man laiszkus ra- 
szyk, mano rasztus girk, rasze- 
j u vadink, bet jau mano dva
sios nebesukelsi, mano jausmu 
imbeatgaivisi... Nors, kaip ge- 
g ižinei, kvietku pasipuoszus, 
su atvira szirdžia pas mane at 
eitum ir ranka paduotom, ir

SERBU KAREVAI KALBASI APIE LIKUSIAS 
SZE1MINAS NAMIEJE.

Kaip iszsipainioti.
Jonas:

rots inlindau in slaistas.
Vincas:— Na kas tau kenke
—U-gi net dviem merginom 

prižadėjau su jomdviem pa- 
cziuotis. Duokie rodą, ka turiu 
darvt?

Po kvarabu! tai

vo.

idant abidvi sueitu in krūva, ir 
kad daOi'hdtb viend’nuo kitos, 
jog kožnai jSrižadejei, o pama
tysi, kaip abidvi tavęs ne no
rės.

O/PAIW/ ar F MFTfiMA FOR. SPHERE, LONOOR © IN UNFTEP by N.Y. H. CO.

KUR- BUNA?

dyt.... i .

KRYŽIOKAI
1STORISZKA8 APRASZIMA8

PER II. 8PNKEVICZIU

W.D.BOCZKOWSKLCO
MAąANOYČITY.PA.

tai man dvasios nebesukeltum..
Tave iszvydes gal suszukcziau:

—- Iszeik, iszeik, tavęs nepa 
žinstu!... Asz sunervuotas, dva

Ne tik Serbai susirinkia iii kuopele prie ugnies nakties laike pasakodami apie kare 
likusias milemas ypatas namieje bet ir kitu tautu kareiviai ta pati dar .

PREKE $1.50 
(PREKE VISO APHASZIMO)

Tik ant trumpo laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE

Tomas I ir II. Yra tai 
puikus apraszymas isz lai
ku kariones lietuviu su 
kryžiokai laikuose D. L. K, 
Vytauto ir karaliaus Jagailr, 

495 Puslapiu.

Tomas III. IV. ir V. 
Yra tai tolesnis trūkis pirmo 
ir antro kryžokiu tomu kur 
labai dailiai epras.-yta kare 
lietuviu su kryžiokais po 
Zalgiriais (Grunvaldu") kur 
D. L. K Vytautas su lenku 
pagelba baisiai sumusze 
kryžiokus ir panaikino ju 
zokona. Joje yra ir tos kovos 
paveikslai. 539 Puslapiu.

ir
Ant juju veidu gali

ma pažinti nusiminimą ir nerimastį apie milemas ypatas ir kas su juoms atsitiki.

Bą nięko ne buvo.
Mažas Jurgutis bąisei susi- 

musze blauzdakauli ir už va
landos rodo motinai:

— Ziulek motinėlė kokia po
pa !

— Ar susimuszei, Jurguti!
— Taigi!
— Ugi kodėl neverkei?

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knygą:

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.

?!..,.. Ar-gi asz driseziau 
isztarti—iszeik.?.... Ne, nedris 
cziau ir negalecziair Ji galin
ga. Ji už saule .stipresne; ji 
vienu žvilgterėjimu nubudimo 
debesis iszblaszkytu; vienu žo
deliu'krutinės ledus sutirpin
tu: ji in liūdna kambarėli links 
mybe innesztu; ji atgaivintu 
manyje vilti. Jos rami meile 
pavasari duotu ir vargo tyrus 
kvietkąis apsodintu, ir lukeji- 
mass skęstu briksmybės bangoj- 
O drauge, thy 1 i miausia! Ateik 
nors sapne, ateik ir • mane su
ramink. Pasakyk, kad jau 
žmones sukilo, kad raudona ve 
liava gatvėse plevėsuoja, kad 
darbo ■ žmones jau sukile szau - 
kia:; Ž'y ; :. A ■

— Szalin prispaudimas! Te 
prasmenga kaliniu' — brol iu 
kanezios! Tegyvuoja meile! 
Tegy v uo j a lais ve! < .,/

Ateik pasakyk, nors v valan
dėlei manė suraminsi, mano 
nykstanczia vilti tikrai atgai- 
visi!f; Atėik!. Ai, kaip ilgu ir 
kaip n/Ąamu. . .. ; \

—KO, mą'lon i d ra u ge ,\ 1 ietu - 
vaitelyŠąkei, kad poetu busiu.. 
Gal if.busiu.,. . tiktai tada, La 
da isz szio ktulo iszsiluosuosiu 
Kada busiu laisvas, in augszty 
bes kilsiu ir ten dausose veik
siu ir svajosiu. Asz isz ten už
dainuosiu apie nauja svietą ir 
dvasias vesiu in kova už būvi... 
Isz ten asz atsiusiu nežemisz- 
kas eiles ir kelsiu žmonijos ap 
snudįsia • dvasia! Asz garbin
siu meile, bro-lybe, lygybe ir 
keiksiu spaude jus, ir laisve 
dainuosiu!

Ką asz manau? . . - O kur 
asz esu?!. . .O sviete neteisusis! 
Czia;kalėjimo urvas, ežia prie 
duru sargas. . . veltui svajones 
ir liūdnas laukimas. , . Czįą 
nieks neineis, draugai ne drau 
ges neaplankys, tik policija 
lanko ir kaneziomis gazdin.

O

Broliai—artojai manės nesu 
..pranta,' kad kenczlu— įiemeži 
no. . . Gal jau j u nematysiu. . 
Szieno nebepiausime, dalgio 
nevaliuosme. . ..

Daug vargo perleidžiau, 
daug nakcziu nemiegojau; lyg 
vejas mintis per galva plaukia 
ir jokios žymes nepalieka. 
Vaikszczioju, sėdžiu, rymoju, 
snaudžiu; galvoj negera, rūpės 
ežiai kaukiu, ilgėsis slegia. . . 
Gyvenu lyg miege, nesulaukda 
mas galo, mirsztu iszlengvo, 
Mane nukankis ir visai supū
dys. . . bet ar taip amžinai ir 
pasiliks ? Ar nekaltybe atskai
tos neszauks? Ar ne auszta nau 
josios gadynes rytas ?!

Greicziau, o, greczia u raudo 
no ji auszra, atneszk didžius 
vijus ir audra] Kalėjimai tam
sus, tegriuva! Žmonių prispau 
dejai greicziau teprasmenga! 
Saule teszvieczia, brolybe težy
di!!!

Mano broliai Stanislovis ir Adol
fas Gurskiai, paeina isz Kauno gub , 
Raseinu pav , Buloyenu sodo, apie 6 
metai kaip Amerike. Toriu svarbu 
ra-kab, praszau atsiszaukt, jeigu kas 
žino apie juc s. meldžiu praneezti 
man ant adreso. (’00l'°l)

S, Virszila,
101 Butler AL, 

c įPivtston, Pa.

Mano brolis Jonas Balionas paeini 
isz Suvalkų gub., ir pav.,Andrejavo 
girnoj Krevena kaimo., teipgi Juo
zas Kausžike paiena isz Savalku gub.. 
R rdaminos para., praszau atsiszaukt 
ant adreso, (to4)9adreso, (to 4)9

M. Viganaūckiene, 
Dervent, Ohio,

Daktaras in daktara.
— Manę ligonei, kuriuos 

asz gydžiau, tai ne vienas ant 
manias nerugoja. ,

.— Asz žinau, kad ne run’o- 
ja, bą visi guli po žeme.

PAMĖG'lflklT SKAITYT 
M -Savaitini -Laikraštį

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

į Už visa mętą tik $2.00
Už pusę metų tik $1.00

’ Viėną ’ numeri gausite uždyką, 
jei; pareikalausit, (.’'dresuodami:

I
■!ž- ■ 
ir-

& •o •

M 

Iž

■K

$

M/

iii

JU 

g 
5|? 
iU 
71?

“L I E T U V A” g
3252 SO. HALSTED STREET |

CHICAGO, ILL. S

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks.

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

Dydumas Knygos, 6ž 1 9i coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.

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

Sargai aplinkui dirbtuves parako ir amunicijos

fe*S

Vardas

Dr. A.J.Tananevicze i
ir

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

GeiLemęi :—
Czionais prisiuneziu jumis

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžinisąka knyga po yardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žeminus padėto adreso.

Su guodone, ‘
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W. D. BOCZKOWSKI-GO.,

Isz priežasties tankiu eksplozijų dirbtuvesia amunicijos ir parako czionais Amerike, 
locnininkai apstatė dirbtuves sargais ir turi savo sznipukus terp darbininku. Ant paveikslo 
matom sargus stovinezius prie dirbtuves ginklu Remmington Arms Co. kurie neinleidžo jokio ’► ^49 Morgan St Chicago III 
..nnArMluJamn ( H 1,1 t I I,- l‘."\ l O I I 11 i I 1 11 i 1 >1 llllfl V1 1-Cl V.1 1 1 1 11 Ir H ’nepažinstamo be tam tikro pabudinimo nuo virszininku.
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'' Ofiaas ir G jvfrnhno vieta

Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas
Valiuios 

R 1!r 10 ryto, 1 lig 8 po plot 
ir 7 ll< B rokorti.
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A Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras?< — Seredo :pripuola Nekalto 
prasidėjimo Szv. P. M.

■—E j kite pas saviszkius su 
vlsokeis pirkineis ant Kalėdų.

—* Ing sziai dienai tik 400 
saliu ninku padavė savo apli- 
kacįjes aut karczeminiu laisnu 
o da in • dėvini szimtai turi tik 
kėlės dienas. Badai šžimet 
daug saliuninku neiszy ms laik
au isz priežasties blogaus biz‘ 
nio kuri kaltina ant krutan- o
ežiu paveikslu. "

Muso tautietis Robertas 
Rutkauckas, aplaike “džiaba” 
recorderio afise už rasztininka- 
Nauja dinsta apims ant Naujo

Tamaqua, Pa.
—'■ Kazimieras Būtimis likos 

surastas negyvas man iniam ka- 
mkije N. 14 kasiki ošia praeita 
ketverga. Szirdies liga buvo 
priežaste mirties. Kuna sura
do jojo draugas, kuris dirbo 
ta pati. vąkara ka ir Bubnis. 
Velionis buvo 34 metu senu
mo, paliko paežiu ir tris vai
kus.

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS—

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

I kiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
\ Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu
j szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome viso- 
f kiu varinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu 
Į sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t, 
\ Pirkite savo sziltus apredimus pas:

Mikola Marczinkeviczius, 
50 metu senumo, kuris praejta 
menesi puolė in sena brasta 
Bark’ Place kadklosia, mirė 
nuožaiduliu Ashlando ligon
buteje. Uyveno Sžumekerio 
peczėje./ Laidotuves atsibuvo 
PAhedelU" . '.■ “ ■-. ’‘J ; f''
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Novemberio $0, ’atsibuvo 
laidotuves velionės Agniesžkos 
Jutraeliu^rkuri , ip.iro. Penn- 
syh’ąnia lįgohbūtėjė Philadel- 
phioi, 26 Nov. Širgo tik: 
rėš dienas ant uždegimo.’plan- 
cįipJ Amžiaus turėjo 24 me- 
tūs. Paliko dydeliam nuliūdi
me dvi sesers ir viena broli; 
motynelia seseri ir broli Lietu
vei. Veliįiiė pa^veze isz ligom 
butes . f^artinaė x Jakubonis, 
606 W. Sbutli: St.,, kursai su 
nebasznirikėsseserimis užsiėmė 
palaido jimu ant į Szv. Jūozupo 
libįtiViszkU kapiniu. Šžejįnyha 
vęĮipfies sįuncžia; sžirdinga pa- 
dėlcavoiiia visiems tiems kurie 
dalibiivO laidotu veria.
■T '.’"'S < ' r ’ ■ ■■. /■
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į —4 Petnyežioj per nupuoli
mą anglies ^illmono kasikloje 
likos užmusžtas Henry Keil- 
n^an. 39 m. sonuino an'glikos. 
Jisai / paliko ■ paezia ir keturis 
vaikus, "
ri Parsiduoda naminei daig
iai beveik nauji. Kas nupirks 
galės pArandavoti. stūbas del 
gyvėnimb. Randa ne brangi. 
Atsiszaūkite pas Joną Busila, 
115 W. Maple St. ' \

f Pirkite- f‘J elke” Good 
Luck sviesta, svaras po 25c., 5 
SvArai' UŽ $1.15. Quins buezer- 
heje -kampas Main ir Centre 
H. ('FOI oj)

THE GLOBĖ, 133 West Centre Street.

Bl A 11 1 A IX M O A I Tik-ką išžjo iš spaudos knyga vardu 11—NAU11A All I A! "AMERIKA”. Tai yra rinkinys jvai- iinvvn nu ■ uni rių faklų> žinotinų Amerikoj6 
nantidms ir čion atkeliaujantiems liet ixy i a m s . Surinko V. K. Račkauskas, "TĖVYNĖS“ 
redaktorius. "AMERIKA';* yra -informacijinis veikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamas. 
Jame telpa daug reikalingų ir n audingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am, lietuvių statistika.

Knyga didelio formato 6x9col„ 288 puslapių. Kaina tiktai....................  78c
Reikalaukite ir pinigus siųskite pas:

M. J. Damijonaitis 901 w
P, S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S^. L. A. Norint kitokių 
knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuvas katalogo.
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W. RYNKIEWICZ
’ .......... NOTARIUSZAS...........

233-235 West Centre Street - - Mahanoy City, Pa.

PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA BANDOS

se

KAIMELU.

8HENAN nOAJI, PA
-- Mikola Urboną 28m,

numo likos: užmuszfas Weston 
kasikloje suimtoj. Jisai paliko 
paežio ir 4 Vaikus. 
—L **■ -• P - -■ ' -
Padekavoaia nuo Szv. Jurgio 

parapijos. 7
Szvęnto Jurgio Lietuviszka 

parapije Shenandoah, Pa. 
siuiicžia visiems parapijonams 
ir kitiem padekavonia už pri< 
-aidėjimą < prie surengim o 
•bažnytinio ; koncerto,. o; 
ypatingai' ptoL Z. /A. 
ežiui už nėnuilstatiti darba isž- 
lavinimo: puikaus choro, ir vi J 
šam chorini. Uždarbis no kon
certo eis. ant naudos parapijos. 
Inėiga LuV6 $478.25 d iszei-j 

fgbš atyduota, parapi
jai $340.47.
Vincas Dundzila, prezidentas.

Frackville, Pa.
L— Katre Greblikiene, likos 

nugabenta mirsztante in Ash- 
lando ligonbutia kur daktaras 
Biddelis padare pasekminga 
ciceriszka operacije, tai yra: 
peijaudamas jmoteres. szona 
id^nf pagimdyti kūdiky, nes 
kitaip motere turėtu mirti. Mb 

■ tina ir dudykis sveiki iszliks.

Girardville, Pa.
: į -^'J^t^hafe.-Bėrnuekisfang- 
lekasls krito ant uliezios negy
vas, sirgdamas kelioms ligoms 
nuo kokio tai laiko. Velionis 
paliko paezia, du sūnūs ir tris 
dukters. Laidotuvės atsibuvo 
praeita subata.

Scranton, Pa.
— Mid-V alley ligonbuteje 

arti Olyphanto, Domininkas 
Degutis mirė baisiėsia kauke
sio nuo. inkandimo pasiutusio 
8ZUDC, Jojo pati ir penki vai
kai teipgi serga nuo inkandi- 
mb to paties szunc ir randasi 
po priežiūra daktaru.

Skausmas pecziuost.
Skaitykite ka rašzo Mrs 

Macko va isz Woodstock, Min n 
“Tankiai turėjau skausmo pe 
ežiuose. Pargabenau sau S e
veros.gyduoles nog - Inkstu ir 
Kepenų. Po vartojimo per 
viena nedelia tu gyduolių, 
skausmas daug numažejo o 
po suvartojimo visos bonkos 
visiszkai j prasiszalino ir dau
ginus nebesugryžo. Isz Severos 
gy duolių , esm iu u žgiinedi n ta ? ’ 
Uždegimas inkstuose arba pus - 
lėje, sulaikymas szlapumo, su- 
tinimks, kojų, skausmai pė- 
cziuoše ir L t. Seyėros gyduole 
greitai prašzalina. Szita gy
duole po vardu Severos Kid
ney Liver Remedy kasztuoja 
50c. ir $1 už i buteli ir galima 
guiiti aptiekose bet jaigu kitą
syk negalėtume t gaūti tai ra- 
8ž}4kitė tiėsbg pas inks o gausi
te. Praszyki te aptiėkoriaus kad 
jumis duotu viena musu Ka
lendorių ant 1916 meto, jaigu 
jisai neturi tai gausite per pacz
ta jaigu raszysite ant adreso 
W. F. Severą Co. Cedar Ra
pids, Iowa. (O9G)

Buk ant saves bosu!
Turiu giara atliekama dru- 

kovojama ma^zina dėl visokiu 
popierių, tikintu ir t. L Par
duodu pigei ir duosiu visas 
prietaisas ir lietuviszkas raides 
dykai. Knyga 8 lekcijos notų 
ant visokiu instrumentu daina
vimo lietuviszkoj įkalboj isz- 
moksi be mokytojo. $1.50 kny
ga parduodu už $1. Pirmos 
lekcijos pradžia 10c. Adresą- 
vokite:

George Baronas, 
McKees Rocks, Pa.

ANT PARDAVIMO

Kalvio szapas su visom prie- 
taisom New Philadelphijoje, 
Pa. Parsiduos pigei. Ateiszau- 
kite pas: \ (’86
! V Fred. Speidel, 
'Silver Creek,.Pa.SkaitykiteH "

Ka raszo p. Kalvaitis isz Casks, 
W. Va. apie Manvilles lotus.

Ponas J. Kalvaitis, pribuvęs in Redyste “Saules ’ nesenei 
iszsiklausinejo apie Manvilles lotus, nuvažiavo in glauna offi- 
sa Brooks ant Brooks, 45 West 34-th St. New York, kune nu 
vežė p. Kalvaiti savo kasztu ir tęnais pirko lotus, nes tuojaus 
suprato juju verte. Sztai ka p. Kalvaitis pats raszo:

“Praneszu del visuomenes, kad asz atsilankiau in Manvil 
lę, N. J. radau viską teisingai kaip buvo . garsinta ir pirkau 
keletą lotu. Ten yra puiki vieta, fabrikai;ir keturi geležinke- 
lei, o fabrikai dirba diena ir nakti. Pasilieku vėlindamas vi
siems lietuviams savo piningus “investiti” in lotus Manville. 
N. J.—J. Kalvaitis.”

Norėdami in tenais važiuoti ir pirkti lotus duokite man 
žinia: (66-ol)

F. Boczkauskas, 313 W, Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

Giara Naujiena.
Turiu daugybe labai nau

dingu receptu nuo Europos 
garsiu daktarių, nes asz buvau 
daugeli metu ju pagelbininku 
ir esiu labai patemijas apie re
ceptu verte, jie yra naudingi 
nuo rumatizmo, smarkiu susi- 
žeidimu, nematinio viduriu dir 
dėl i em ir mažiem ir del dau
geli kitokiu ligų, nes ežia sun
ku viską apraszyti. Jaigu kam 
reikalingos tai-prisiuskite 2 de; 
szimtukti ir 'stempa už 2c. o 
ąpjaikysite pasirinkęs viena. 
Vaistus galima gauti kožnoj 
aptiekė j.

J. Vitaitis, 
Box 17 Luzerne, Pa.

Rumatizmas.
Jaigu sergate ant rumatiz- 

mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdiės, svaiguli galvoje, 
ai ,asz tikrai galiu jus nog to 

iszgydyti. Užgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo i.szgydyt. Raižykite tuojaus 
pas manė lietuviszka, prisius
kite 2c marke del atsukimo

Andrius Kairaitis, 
' 6 S. Vine 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- 
betojas.

Kristupas Indulis, 
71 church St.

Edwardsville, Pa.

SKAIWK

Ateinanczia nedelia pradė
sim iszsiuntinet “Saules” kalen 
dorių ant 1916 meto. Nes tik

užslmokėja ant viso meto, o 
tieje katrie da ne yra atsiligi- 
nia m ei džeme tai padaryti ka- 
greieziausia jago norite aplai- 
kyti puikia dovana ant Kalėdų.

Moraliszka Kabala, katraiszdeda 
žmogaus ateiti - - - Preke 10c

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

Tikriauses Kabala, arba atidengimas 
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas 
Chaldiszku, Persiszku, Gniik'szku, 
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku 
Preke - - - - 10c

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

W. 0. Boczkowski-Co.
Mahanoy and A St., Mahanoy City, Pa.

DIDELIS BALIUS

Youngstown, Ohio Progresi 
viszkas Klubas parengė Baliu 
31 d. Gruodžio. (Dec.) 1915 m, 
ant Rumania sales, 645 Poland , , J J; I ’
ir Gibšon Sirs. Prasidės 6-ta; 
valanda vakare ir trauksis lig 
vėlybai nakcziai. Inžanga po
rai $1.00. Apricz szokiu bus 
kelios zobovos, kaip lekiojanti 
krasa, ir meszkera, teip-gi bus 
duotos dovanos. Kas gaus dau
giause atvirucziu tas gaus pir
ma dovano, bukietą geliu, an
tra dovana, auksinis laikrodė
lis; todėl vietiniai ir aplinkines 
lietuviai,- neužmirszkit .szio 
linksmo vakaro.

Komitetas.
4

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

Paszportus del keliaujancziu parūpinu. Didžiause 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 azartas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir t.t, Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir t.t,, raszykite pas mane o aplankysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.

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

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo, 
Krausto Daigtus ir t. t.
520W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANK AUS
, ATTORNEY, COUNSELLOR

& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

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

Iszlaimejo provas kurios kiti advokatu i 
atsako ar atmeta. Rodą dykai.

B. S. YANKAUS
15i Nassau St., New York, N.Y.

PUIKUS LIETUVISZKAS HOTELIS
C*FWTR AI Miliszauckas, Savininkas UIull 1 16 South Baltimore StreetHATFI Wilkes-Barre, Pa.1 ) Skersai Central II. II. Dy pa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre tai užeikite 
pas Andriu Miliszaucka kur busite svetingi 
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas syki 
užeina sugrįžta adgalios atsilankite.

A. J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHANGE

Užsiima būti jumis Ekzeku- 
tor:um arba Administratorium 
j ūso Testamente.

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

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

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

::

202TROY ST., DAYTON, 0.

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva kad 
greit nueitu ir kad neprapultu, tai siuskite 
per mape- Jaigu norite pirkti Szipkorte tai 
pirkite nog manes o busite visame užgan - 
dinti. Mano agentūra randasi mano locnam 
name vertes §14,000 ir esiu po kauczija ir 
priežiūra Ohijos Valstijos. Norėdami apie 
ka dasižinosite prisiuskite 2c., stampa.

Reikalauja juso depožitus.

Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni.

Duos jumis rodą kur geriause indeti pinigą 
perkant namus.

Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli

arba
ZEMAITIS’O ŽOLES

NOG VISOKIU LIGŲ.

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

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

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

■ .^.Į ■!»! ■I- I I 0 1 M I

Geras Maierijolas 

ir Ger Darbas

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

f Gumba, Patrūkima, 
J Sunkuma ant Krun
'S nes, Pataiso Apetitą 
( ir daug kitokiu Ligų

Gydo visokias 
paprastas Ligas 
kaipo tai:

PREKES: 25c. ir 50c.
...GAUSITE...

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

Mės gvarantinam kad szitie Peczei yra geriausi kepykai 
ka galima pirkti,

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

GITIHAH’S
Mahanoy City - Shenandoah - Mount 
Carmel - Lansford.

QCXXXIOOOOOOOQOOOOOOOOQ

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

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

SiW

ikslas yra: visada stengtis ii 
atlikti musu kostumeriu į!R 
reikalus ka nuoatsakan- ]: 
oziausia, daryt ta viską į 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad j 
visada butu užlaikomi ]■ 
atsargiausam bude. ■'

f Visokiu Geležiniu Daigtu |

I
del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso | 
didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu f 
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika- j 
lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis J 
pristatyti: Plaktuku, kirviu, pinkliu, pielycziu, visokiu ž 
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu | 
spiniu, ir t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore. f 

Ramonat Hardware Co. I

113-115 S. Mala St., Shenandoah, Pa. J

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 nupliktu žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad it 
senyvam žmogui plaukus su musu 
naujausioms gyduolėms. Tai kam 
lauktis ilgai nereiks 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,
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