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METAS XXVII

Isz Meksikoniszkos peklos ir vieta kur likos nužudinti Amerikonai

Generolas Huerta, vadas mek
sikonu mirė.
El Paso, Tex.—• Generolas 2 užmuszti, 15 sužeisti
V iktorius Huerta, kitados dik parapiniam maiszatije.
tatorius Meksikos, mirė praejta nedelia ezionais. Huerta bu 50 palicijantu apmalszinejo
vo nelaisviu Su v. Steitu, nes 400 insiutusiu Lenku. - 71
likos aresztavotu už pasiprieszi aresztavojo. - Musztyne
nima prieszais randa.
prasidėjo už kuninga.
Huerta gyme kaimelije Colotlane, gubernijoi Joliaco, I Wilkes-Barre, Pa. — Vela
INSURGENTS LINED UP IN -SANTA YSAREL
Meksike, 23 Gruodžio 1854 me pakylo kruvinas sumiszimas
:lpaSo
te. Jojo tėvai buvo Indijonai. lenkiszkoje parapijoi Saldžiau
WACO
Per savo mokslą dastojo augsz 1sios Szirdies Duponte, arti ežio
to laipsnio.
nais. Musztyne traukėsi per
ketures valandas terp steitines
Ugnis sunaikino turto ant
palicijos ir 400 inirszusiu pa-;
AVSTSI
$5,757,015.
rapijonu, kurioje likos užinuszj
New York.— Ugnine statis tas vienas isz palicijantu ir)
tika parodo, buk Dydžiausiain (Jurgis Greizeris, o 15 maž dau
SAN ANTO/v/^
New Yorke, ugnis 1915 mete giau
.
sužeido. Palicije areszta
U A
padare bledes ant $5,757,015 vojo 71 maisztininkus isz ku
UHUAHUA CITY
arba du milijonai mažiau ne riu ne vienas ne yra ukesu.
kaip 1.914 mete, o tai isz prie Isz priežasties perkelinio
žasties geresniu ugniniu intai- kun. Guzvos o jojo vieta, už- Į
su ir inspekcijos namu.
,eme kun. Kurkovskis, parapi-;
In 15 menesiu iszvežta in jonai nebuvo užganadinti ir su į
■IM£N£Z
kele maiszati per Kalėdas. Į
Europa amunicijos už
Sudas užtvirtino biskupo per- i
$121,743,947.
mainima kuningu ir iždave už
ington, D. C.— In lai- (draudimą (injunction) idant
MAP OF CHIHUAHUA -SHOWING- .SANTA YSABEL, WHERE.
mene,sip amerikoniszkos pąrą^ijonai apsimals^ytu ir
AMERICANS WERE ^SLAUGHTERED.
ARROW INDICATES
.vk-rios
iszsiuntef
WHERE
TRAIN
WAS
STOPPED
.
e*
nesAi-ztu in parapijos1 veik.5-'.
tojo inaterijolo už lūs, bet parapijonai /neklause
Beveik to buvo ir tikeAei,
in Lui
kaip
telegramos pranė.iZi apie
121,743,947 doleriu. Prie to biskupo ir sūdo paliepimo, už
17-kos
amerikonu suszaudyneprisideda dinamitas. Patro- dare
(
bažnyczia ir neleido kun.
THOMAS B. HOLMES
ma Meksike. Tai padare da
nu iszsiunsta už $25,175,184; Kurkovskio apimti dinsta prabartines szios szalies adminis
parako už $25,972,905; kitu baszcziaus.
Augszeziau matome pasikėlė
tracijos “temijanezio laukimo”
sprogstaneziu materijolu už
politika. Tasai “temijas lauki
liūs prie Santa Ysabel. Žemiu■353
mas” jau daug amerikonu,
$53,581,225; visokiu ginklu už
pis kur parodo nužudinima
Suv.
Valstijų pdiecziu, in ka
13,413,625.
amerikiecziu. Uolines yra vie
pus nuvarė. Sziandie visomis
Saliunininkai atlygina $1,2oO.
pusėmis amerikonai žudomi.
natiniu amerikonu kuriam pa
Žudomi
jie ant sausžemio ir
GENERAL JOSEChicago.— Keturi North
sisekė pabėgti ir daneszti apie
GENERAL jose E. RODRIGOEZ.
į V/NEZ.
ant
vandens.
Juk kiek tai ame
Chicago saliunininkai gražu
skerdynių. Tolinus meksikonisz
rikonu, ir tai dar pasižymėju
GEORGE W. NEWMAN
mu užmokėjo $1,200 Mrs. An
ki vadai pasikeleliu.
■vy—- ■.... . .... . «
siu, nugarmėjo juriu dugnan
thony Moran, kuri juos skun
su Lusitania ir kitais garlai
de už svaigalu pardavinsjima
viais ?
frunto su Italais, apkaltina Austrus ir Bulgarus už žveriszka
Ir szios szalies administraci
savo vyrui. Saliunininkai be
pasielgimą—bjauresnius ne kaip papildindavo laike balkanisz ja, užuot stoti savo piliecziu
teismo sutiko jai virszmineta
kos kares.
apginiman, pasiganedina tik
suma iszmoketi.
Su pagialba szerifo kun. 1
Tosios moteres užtikrina, buk 17 jaunu merginu likos isz diplomatiniu uotu susimaiuyPirm vieneriu metu jos vy Kurkovskis norėjo inejti in į
žagetos per kareivius, po tam surisztos virvėmis ir traukdavo mais.
ras Anthony Moran, prisigėrės bažnycze Nedėliojo laikyti pa- i
Tegu kitu valstybių piliej visas per uliezes Kragnyevatza. Moters ir merginos ir maži
pas tuos keturis saliuniuinkus maldas, bet pasitiko jin 400
ežius
meksikonai ar kitos vals
i vaikai nukentėjų daugiau isz ranku austrijoku ir bulgariszku
saliu nuošė, parėjo namo ir ap
tybes
gyventojai pamėgina
į kareiviu, ne kaip amerikoniszki imigrantai isz ranku indijonu. taip masiniai žudyti. O tuomet
musze savo žmona. Moran už parapijonai susirinkia prie
Poni Christicziene su marezia pabėgo isz Niszo priesz susilauks to, apie ka nei tiesaį>
tai teismo nusprendimu pasius bažnyczios prileisdami szturma
su
plytoms,
akmenais
ir
t.
t.
tas kalejiman, gi žmona buvo
užėmimą tosios vietos per Bulgarus.
nave. Kitos valstybes už bile
palikus »u 6 vaikais be jokio
Tuojaus duota žinia in Wyo
viena nužudyta savo pilieti ar
Vokiecziai kraustosi isz Panevėžio in Sziaulius.
užlaikymo.
pavaldiniu tuojaus isžsitraukia
ming idant pribūtu in pagial
Jinai todėl patraukė teisman ba Steitinia policije. In trum
Petrogrado. —- Dienrasztis “Bourse Gazette” pranesza, atkerszijimo karda.
saliunininkus. Gi teismai pas pa laika 50 palicijantu pribu
Juk pirm poros metu nieksiI jog vokiecziai jau nesvajoja apie užėmimą Rygos ir Dvinsko.
taruosius asztriai baudžia už
konai
buvo nužudė kelis ,euroI Yra tikru žinių, jog evakuacija (apleidimas) Panevėžio, Kauvo' ir su pagialba szerifo depu
vyru nugirdyma.
penus,
kelis D. Britanijos pa
; no gubernijoje, jau prasidėjo ir vokiecziai skubiai krausto valdinius.
ti!
pradėjo
daryti
paredka
su
Europos valstybes
Saliunininkams pigiau atsie
j ammunicijos sandelius in Sziaulius, Liepoju ir net in paezia tuomet Įnirto ir buvo pasiren
augszeziau
minėtu
pasisekimu.
jo susitaikius.
{Vokietija. Zeppelinu stotis Panevėžy taip-pat panaikinta.
gusios pulties ant Meksiko ir
Maisztiuinkai aplaikys dyPasibaisėtina teisybe.
ta szali sudraskius pasidalinti.
Abelnai,
kaip
Latvijoj,
taip
Lietuvoj
vokiecziai
jauezia
į deles bausmes, nes sūdąs ap
Konetautinopolius.-—Ant szimta myliu Kaukazo kariszko
Tecziau Suv. Valstijų admi
New York. —- Czionai isz saugojo visus Lenkus per laik- fronto, maskolei supliekė neprieteliu terp Tczamo ir Milo. ; dideli žmonių triukszma.
nistracija
Europos valstybės
Europos nuo francuzu-anglu- raszczius idant apsisaugotu Prie Kozijo maskolei teip smarklei užklupo ant neprieteliaus,
Volinijoj jau vokiecziai kraustosi isz Kovelio, jeigu tikeperkalbėjo
nesimaiszyti in
belgu mnsziu linijos sugrįžo nuo sukilymo jokiu maisza- jog tasai turėjo bėgti palikes armotas ir maistu. Keturi pulkai iti praneszimams Londoniszkio “Morning Post”... Kariszki san
Meksiko reikalus. Jinai pati
pastorius J. Forbes Mitchell. ežiu. .
Įdėliai gabenama in Choliną, Liublino gubernijos.
viena apsiėmė tolesniai Meksineteko po 800 kareiviu po tai musztynei.
Pastorius paeina isz Ilydė j Kaip tasai visas
vi
parapinis
Įke
saugoti visu svetimžemiu
Vokiecziai pražudė champagne 25,000 kareiviu.
Park, Chicago. Jis pasakoja ergelis užsibaigs tai nežine, nes Vokiecziai iszveže isz Vilniaus stebuklinga paveiksią
!
gyvastis
ir manta.
„
. ... .
.
.
...
61
Paryžius. — Isz ( halons, kur pnbuna daug su žeistu vo- j Taip visas laikas ir saugojopasibaisėtinus dalykus. Visos biskupas nesutiks ant žmonių
ozv. r. m. Astaansoromo.
:kiecžiu kareiviu paimtu nelaisvėn, pranęszama, kad vokie- Į Kad sztai ve kaip koks peržinios apie vokiecziu žiaurybe pareikalavimu o žmonis prieKijevas.— Tuojaus po užėmimui V ilniaus vokiecziai ban- įczjai nenusisekusiame ofensive Champagne distrikte, prasidė > k imas trenkia žinia, jogei viiesą tikros taip kaip poteriuose sziuasi prieszais jojo ukaza.
de iszvežti stebuklinga paveiksią Szv. P. M. AstransbromoJ jusiame nedelioje, neteko 25,000 kareiviu. Tai buvo kruvi Įlistai ir vėl nužudė 17 ameri
Amen. Pastorius savo akimis
nes gyventoje! dažinoja apie joju mieri neprileido prie to. Bet niausias muszis vakariniame fronte kokio nebuvo nuo didžio konu. Juos nužudė jau ne pamates ligininej drutuvais su
Szalta.
i vieniui, bet visus antkart.
dvi nedėlios adgalios paveikslas dingo, nežinia kur. Visas Vii jo franeuzu ofensivo rugsėjo men.
badytas suvarstytas moteris,
Villistai vakaruose nuo Chi
Griežlaitiene
in
savo
vyra:
nius tuom persieme, o kunygai davė žinia in valdžia idant pa
kurias subjauriojo ir paskui
Belaisviai sako, kad gen. von Eimer mane persilaužti per
huahua
susistabdė traukini,
sužeidė girti vokiecziai karei— Ar žinai Dzidoriau, stu- veikslą sugražintu nes gyventoje! ketina pakelti dideli maiszati franeuzu linija ir nustumi frontą atgal no Rheims ii’ Verduno.
iszvilko
isz
ano 17 amerikonu,
viai.
boja teip szalta, net man dan
— Vilnius sziadien moka kas menesis po 100,000 mar
visus
apdaužė,
kita su kitu su
Sulyg jo žodžiu Francija tys barszka!
Sumažėjo gyventojai.
kiu ant užlaikymo vokiecziu.
braklino
ir
suszaude.
Nužudė
pasirengusi dar vienas Kalė
Berlynas. — Paskutinis valdiszkas eenzusas parodo, jogei nežinia nei užka, nei kodėl.
Dzidorius:— Ar žinai ka:
das savo armijas iszlaikyti ap
Baisus pasielgimas Austru ir Bulgaru ant moterių i ^merginu, szio miesto gyventoju skaitlius vyriszkos lyties sumažėjo 232,Visose Suv. Valstijose kilo
kasuose ir būtinai atkerszyti iszimk tu dantis, ba gali pages
'Rymas. — Poni Christicziene, pati buvusio serj Lhko siun L»47 aszmenimis karo metu. Dabartiniais laikai Berlynas gyven truksimas. Kongresas imu
vokiecziams už j u žiaurumą, ti, o žinai kad kasztuoja 25
veikti.
tinio Ryme, ir josios marti, kurios vyras randasi ta ■uriszko toju turi 1,837,869. Gipriesz kara buvo 2,095,030.
dolerei.
barbarystes.

Maskolei Laimėjo

ent Kaukazo minto

Keturi Regimenlai neteko
po 800 kareiviu. Daug
gavosi in nelaisve.

o

SAWLE

paezedus žmonelei piningeliu džiai buvo per dvi dieni. Saturės, tiktai turi visi paezedžiai užsilaikyti ir ant bedar ninkystei buvo apsireiszkia
Telegramai ir privatiszki
bes atsiminti.
tri srioves, viena traukusi in
laiszkai isz Europos danesza,
kairia, o kita iu deszinia, o
buk Lenkijoi ir Lietu vo i nesi
Geriausi tiejei Lietuvei, ka treežia sukosi apie daktara
randa jau vaiku. Visi konia
malszei darbszauja, po apigar- Szluipa.
iszmire isz bado ir ligų. Suaudas nevažinėje ir negerkliuoja,
Gal teip buvo, p. S. A.
■gia žmonis guli terp griuvėsiu
nes toji karve ka daug baubia, Szimkus kreipe in deszinia, o
savo grin ežiu mirsztanti isz ba
mažai pieno duoda. Isz tokio Rimka in kairia, bet tas iszdo. O mes czion Amerike ma
baublio patriorto gero nebūna kreips, nebuvo galima, ir no
žai rūpinamės apie j uju padė
rėt niekas to negali.
niekada!
jimą, nes neturime laiko apie
Tiek galima sakyti, kad jei Kad iszwsiir's mui-u Kimia kiekvienam kuris dabar pirks n o mu< koki ne but laikrod-li dt odame VIS VI DYpAl tu< s naudingus dalykus: Biitva(Safety RazorJLenciiigers ■
tai mislint, ba laikas užymtas
f >ntan>ne Imitation T >y 32 kai Re■> -Įveria P pke. s-tas 6 arbatiniu Szaukszt ,ku, Peilis, Harmonika. Ži-das, Vėidrodel's ir 6 Szaguez. u. . -Numažintos gi prekes mu- i
Tula motete Filadelfijoi gu tautininku tarpe but da sPlunksna
i I aikr del u yra eekanezios: N->.1 LAIKRODĖLIS, gini metai, rodantis m- tik valandas bet d enas. menes u s ir men. dienas, labai t-irtas męchan'znas, naujausios ruszies, !
visokioms partijoms ir užkili- yra daraktorka publikineje
$5 35 No 2 LAI-sRODELIS, Gold-Filled Fab ik >s gvarantija uit 25 metu iszmuszta ant vii-szdio. su triin iirtistiszkai graviruotais vi-szel ais. puikaus iszdirbimo, tvikoksai nedateklius pasilikias Preke
reziausia mechanizmas Preke $5.1 >. No 3 LAIKRODĖLIS, atdaras, niekei ar gold plated, tvirtas ir gv*rantuotas meehanitnias, sureguliuotas iki sekundai, Preke S3.25.
pimais vieni ant kitu.
mokslainej e, užlaiko teip-gi jisai bus pataisytas.
No.4 L MKRODELIS. Eleąanliszkas. su trim puikiai "rraviru >t ūs virsnei ais Gold-F'ided Fibrikos grarantija ant 20 metu iszmitssta ant virsz-lio. Preke $4 45. Taigi kas tuo ;
jaus prisius ta apgarsinima ir paženklins kr ž-liu kuris laikr įdėlis išrinkta ir tvpgi,25c rankpinigių ma-kemis, tam. tnd-aiis iszsius m ręikal uijama laikrodėli ir VISAI |
knygas vienoja pardavinyczioCzion aiszku, kad tautininku DYKAI visas 25 paminėtas dovanas. Po aplaikimui s-imtinio apm.oke-it likue'us (žiūrint pag>4 preke isz.'inktp laikrodę.UoJ ir 25c už pęrsiimtima, Ne> žsiganedus'ems su- i
Randaviszki rapartai paro ja, toliaus mokinami provininražinam pinig s Laikrodėlius mes pataisom arba iszmainom UŽ 1 ‘YKAI. aptnr-jus.tiktai 25c ant persiuuti no kasztu. Tas-pasiul uimas t> sis trumpa laika,. taigi.sbiskit-!
į J ll-4t ) I
do, buk Suv. Steituosia randa kystes sudia kaipo ad-'okatka, szalininkyste nori veikti su Kuojau nžsakima adresuodami pas: :: :': :: NEW YORK SUPPLY COMPANY, 79 FIFTH AVENUE DEPT. 20- NEW YORK. N- Y,
klerikalais
ir
socijalistais
isz
si dabar 101,208,315 gyvento strajina pijanus ir juosius tai
PASLĖPTI SKARBAI. I
ju. Nuo paskutinio suraszo so, papuoszineje skrybėlės ir vien tiktai gelbejime kares pa Linksmi kareiviai ant kares franto
lytėtu
Lietuvos
žmonių,
beį
1910 tai pasidydino skaitlius risavoja desenius del visokiu
autonomijos klausime. Kleri
Pagal apskaityma. europiniu
gyventoju ant 9,236,049.
moteriniu drabužiu. — Toli kalai ju (vadai,) nenori tauti
žinunu, laike balkaniszkt. s ka
jieszkoti kur kitur tokios ap ninkams duot lygybia priskaiAtszalias bedievis nuolatos
res, puolė baime ant visu Euro
sukrios moteres.
tant, kad szaleninkystc ju di
kariauje aut krikszczionybes,
pos gyventoju, likos paslepia
desne, tai tautininkai turi pa
bet toji krikszczionybe vis pažemeje arba kitosia vietosią
Laikraszti “Menace” iszej- silenkt ten, kur kreipia5 skaiyms virszu.
trijuosia vieszpatystese. siįvir•
nantis Aurora, Me., kuris ka tlingesne. Tai szis verpetas
szum 350 milijonu, doleriu.
riavo prieszais katalikysta, po vargei duosis toms szalininkysVakariniame Egipte atrado
Austro Yengrosia paslėpta
piežių ir bažnyczia o daugiau tems susiartiut.
kaulus nepažinstamo lig sziolei
150 milijonu, Vokietijoj 65 ini
sia prieszais kuuingus ir kliosz
Socijalistu szalininkyste to
žverio. Ketina tai but kaulai
lijunu o Fiancuzijoj 130. mili
torius, likos praejta meta ap- li žiuri ir kaip, jije nemano vinosaragio. Isz kaktos tojo žve
jonu. Tiejei piningai liko®-pa
skunstas, jog naudoja paczta siszkai kad gali Lietuva ka
rio iszeina angis perdalintas
slėptais priesz iszszaukima ka
ant siuntimo nemoraliszku laimėt gražumu. Ženklina reik
in dvi dalis, kaip ragai. Tasai
ires
ir po balkaniszkai karei.
rasztu. Ana diena džiure rado kruvinos revolucijos, ir tik su
žvėris gyveno Afrike tiespa[ Priek tam jau likos i
nekaltus redaktorius ir iždave- tuomi jieszkinis gal būti atsie
naszei tada, kada Europa bu
į milžiniszkos sumos
.
jus tojo laikraszczio ir paleido kia mas.
vo užgyventa per slonius.
juosius ant liuosybes. Knights
Reik patemyti, kad revoliu
Užkastas auksas Rosijoj.
of Columbus labai kariavo cija dabar kelt, tai butu smil
Nesenei vienas visztinis va
Yra kalboma, buk Rosi ja
prieszais taji laikraszti paau tei ia tuszczias maiszymas, nes
—Photo by Feature Photo Service. New York.
gis Brooklyne, likos iszteisetas
turi
szimtus tukstanezius skarkaudami net puse milijono do viskas kares jau nuszluota, ant
Isz paveikslo duodasi matyt, jog vokiecziai nelabai nubudę
per advokata. Buvo apskunsleriu ant vedimo kovos prie galo socijalistu idealas visisz- kare, jago turi savo milema “bavarska” arti isz kurio seine bu Užkastųjų žemeje o kiek
tas, jog pavogė viszta, tuom
paslėpta skarbo per žmonis
szais “Menace”.
kai apie tautu likimą nepaiso. narszuma ir pajiegas.
laik nebuvo tai viszta, tiktai
sklepuosia, tai to negalima užCzion Amerike sunku užda Isz kitos puses žiūrint kokia
gaidys ir tokiu budu likos apKa
raszo
kun.
Žilinskas
apie
Vokiecziu
valdžia
Lietuvoj.
tirineti, nes jeigu valdže apie
ryti žioti laikraszcziams.
gali but revoliucija isz žmo
valitas nuo vagystes.
Gerai žinomas amerikiecziams kun. J. Žilinskas atsiuntė tai dažinotu, tai locninkai pa
nių tu, kurie dar tarp saves
pultu po didele bausme ir ture
už ne szi, ne ta kelia tarp sa laiszka Amerikon. Tasai laiszkas tilpo “Dark”. Kunigas praJau velei aptingo musu skai
TAUTININKAI,
tu mokėti padotkus.
nesza indimiu žinių:
ves revoliucijas?...
tytojei, ba ne nori dalytis nau
Angliję ir turi užkasus milTautininku Susivaževimui
“Viena dalis Pilviszkiu —szia pus upes Pilves sunaikinta.
Tautininkai perkentes visus
jienoms. Matomai yra užimti
žiniszkas
sumas skarbo apie
Philadelphijon
praskambėjus,
nesmagumus teip, kaip perken Bažnyczia iszliko. Marijampole liko ciela. Kun. Augustaitis
darbais, tai ne turi laiko paraszyti szokiu tokiu naujeneliu. laikraszcziai i ta viską žiuri ne tėjo tautiszkasis Susi vienysi mirė. Kuiu Uogintas dabar klebonuiLludviinavas. visiszkai kurios niekas nežino.
,1
,
vienokiai.
mas, kad prieszininkai turės sunaikintas, Lipdvių^vo ]<leb
Kada.. narsunhs krut
L ;;
Y Iv^kiszki skarbai.
ruvru moKy__
Visos tautos czionais liuosy Tautiszki laikraszcziai api- imt pavyzdi, kaip ima dabar Didžioji dalis KaivSujOn
paveiksluose yra užralsytas d< briezia
dalykus
vien
apie
ka
valdiszka
gim

bia kvėpuoja, tiktai Lietuvei
Daugiausia dingusiu skafbu ganeziam fabrike po kuriam
isz tautiszko
Susivienyjimo klos Gižuose ir Kaune iszliko czielos, t^v-pa?
liuosybes neturi. Mat czionais susivaževime buvo kalbėta ir szaltiniu Susivienyjimas Rymo nazija Marijampolėje ir valdiszka s-minarija Veiveriuose. Ku randasi Turkijoj, kurios gyven
nigu seminarija Kaune apdaužyta... Kauno majoru yra p. Dau tojai nuo daugelio pakaleiniu yra padėta du tonai dinamito,
liuosybia varžo patis sau, ir diskusuota, kiti gi deda ir sa K. A.
patis sau deda junga nelaisvės vo bent pastabas. “Laisve” sa Kas neatsimena kad pasilai- girdas. Lenkai atidarė gimnazija Vilniuje, lietuviai gi 4 klesu gyveno nuolatinioje baimėje asz vis teminu kad jisai visada
prie gimnazija ir mokytoju seminarija. Teip-pat jie (lietuviai) ža nuo užpuolu. Užkasdavo skar- sėda, užruko cigareta. ir apie
ant savo sprando. Czia kožnas vo pastabase ta susivaževima kanezius tautininkus
smagei
paszaipo,
sakant
—
di atidaryti gimnazija Kaune, treczia Marijampolėje ir viso- i pus ju žeme idant neinpultu in tai apsvarsto.
Susiy.
L.
A.
vardo
skaitliuje
katras likosi iszbrokuotu Lietuvoja, stato save už žibinte “Ka tie žmones atstovavo ? led 600 drąsiu ypatų, kun. Mi kias kitas galimas mokyklas visame kraszte. Vokiecziu vaU neprieteliaus rankas Dausreli
“Apie tai daugiaus ne kal
Patys
save!
Už
j
u
pecziu
nėra
džia
leidžia
jiems
tai
daryti,
bet
jie-patys
turi
turėti
pinigu
ir
j
j
sz
į
u
j
u
skarbų
niekad
nesura.
luko
“
Žvaigžde
”
apkriksztyjo
del Lietuviu ir kad po “ukazu
besiu, bet jaigu kada man
I do, nes locnininkai, iszmire ar- darbe negerai jaueziąsi; tada
ego” vist Lietuvei kniupszti jokios spėkos. Jie patys save visus ben kartais; argi žmones patys turi apmokėti mokytojus ir t.t. Kur gavus pinigu?
nemate kokie yra tie benkartai?
puldinėtu. Tokie tai individai delegatais iszrinko.”
jba užmirszo vieta paslėpimo. niekas man nepriduoda tiek
Maskoliai pliekia kaili vokiecziams ir austrams.
Kad tautininkai patys save Prie bjauriojamu ben kartu pri
norėtu turėti vale netiktai ant
ramumo
kaip
MINERS’
London. — Maskolei paėmė Sadagura arti CzerniaVicu, I
...... . . .
Lietuviu, nes ir ant lietuviszku iu susivaževima iszsirinko, tas sidėjo skaitlinga žmonių mine, Bukovinoja, kuri yra daug svarbesnes už Czerniavica isz stra- Į
EXTRA Tabakas.”
1 ’J01131 au so szPan,j°jetiesa, bet galime sakyti, kad o bjauriojimai pasiliko kaipo
kiszeniu.
tegiszko atžvilgio.
Į Iszpanije turėjo milijonus
Czion kožnas savo valios tie patys save susivaževiman piemeniszka kvailybe.
Bukovinoje ir prie Strypas maskolei paėmė arti 10,000 j aukse, sidabre, perluosia ir žt m
Sziadien gal kalbėti ant tau austru iu nelaisvia, priek tam paliko daugeli užmusztuju ant i cziugosia paslėptu žemeje ir
ponu, ir kožnas turi būti Ame iszrinkia, padari pradžia gera
rikonu. Tada liuosybia kvė užtiesti szalininkyste tautininku tininku kas kaip nori, o jie va kares lauko neturėdami laiko juosius palaidoti. Vokiecziu žuvusiu senosia palociuosia,
puos, ir apsigauti saves nesi stipresnius, pamatus in ku žiuos keliu tuomi, kuri sau ra kariumeneja po vadovysta generolu Pfiauzeris ir von Bothme- klosztoriuose ir pablicznuosiariuos kiekvienas gales aisz- do tinkamu.
Senas Kapsas. rio likos sužeista ir paymta in nelaisvia arti 70,000 austru ir namuosia. Kada kitados Iszpa- Long Cyf Tobacco
duos.
kiaus dirstelt ir juos pažint.
“Saules” Ridakcija nors uie vokiecziu.
uije buvo galinga, gabendavo patinka vyrams už tai kad via
Niekas neužgiuezins, kad ir kad niekur nesikisza, tai da
Kas ueklauso balso žmonių,
daugeli milijonu aukse ir si padirbta$,isz brangio Kentucky
Musziai Lietuvoj ir Kursze.
dabar ikvaliu valei tautininku bar nesikiszant reik straipsnio
tai vis klaidžios blogu keliu.
dabre isz Ameriko, netikia.Aur Burley lapu ir ilgai.pjaustyta-'.
Petrogradas. — Lietuvoje ir Kursze veikimai buvo apsi szininkai ir uredininkai prašiszalininkyste visko prisiklausė autoriui pripažint pamatuota
Visas ilgas, czistas, iszuimMums reike ne vėjus gaudy nuo salininkyseziu klerikalisz- teisybe.
Red. stoję, bet dabar isznaujo imama judėti. Vokiecziai kraustosi szalino su daugybe aukso kuri kias, atsakaneziu lapu, pasenęisz Panevėžio, tatai paskui juos rusai slenka ir neleidžia jiems paslėpė, vėliaus nesurasdami jas nog trijų lig penkių metu
ti tiktai apie savo veikalus rū kos ir soeialiszkos kurios regis
remiai isz ten prasiszalinti. Ties Panevėžio geležinkeliu rusu jo niekad.
pintis, kad isz tu veikalu butu malonėja viena ir antra idant
senumo idant iszgauti ta smagu
Trumpi Telegramai. skautai sunaikino vokieežu vielines tvoras ir su rankinėmis
geresni ukesai negu dabartinei tautinikai bent kurion pasvy
kvepantikvepsni. Pabandykite
Lietuvei. Mums reike atsakan rėtu.
§ Kristiana, N'orvegije. — granatomis iszmusze juos isz j u apkasu.
del kramtymo ir del rūkymo.
Indijos skarbai.
Rygos fronte irgi prasidėjo susirėmimai. Vokiecziai pra ,
ti mokslaine ir atsakanti da Pasirodė, kad tautininkai ne Miestas Bergen,’ turintys 90,raktoriai, kad ligintusi su ame labai nori tikėt socijalistams 000 gyventoju likos sunaikin. nesza, kad in pietryczius uuo Iluksztos rusai buvo stoję ata-1 Rytinei Indijoj— toji bedug
nine szalis, kur auksas dingsta
rikonineis. Kasztas ne dydelis kurie sako sutversią antra ant tas per baisia Ugne praejta su- kon. Bet su dideliais jiems nuostoliais atmuszti.
žemes
visiems
žmonėms
rojų,
Isz
Vienuos
praueszama,
kad
Besarabijos
fronte
visos
ru

nežine kur, pargabentas isz vi
užlaikyti mokykla ir darakto
bata. 2000 randasi be pasto
rių, vienas parapinis piknikas o klerikalu vadai sako, kad ges. Bledes ugnis padare ant su atakos taippat atmusztos.
su daliu svieto. A'ienam mete
Lietuvai
katalikiszkai
net
likos in tenais iszvežta su’virar balius visus kasztus viso
$15,000,000. Kelios ypatos pra
meto uždengtu. Tas daigtas dangus pas P. Dieva užtikrin žuvo.
g
DUBELTAVAS
NESZiOJIMAS'l szum 300 milijonu doleriu ir
si
Į
tas,
todėl
ir
dare
susivaževima
j kone kas metas iu lenais gabepriguli prie prabaszcžiu, nes
§ Huntington, Pa. — Arti
i na auksa ir sidabrą. Tvirtina
jie turi ant to pilna valia ir Naujo Meto dienoje, kad sti Union Furnace, Pennsylvania
Szituose Naujuose Czeverikuose
CO
Ižiuunai, buk maldnamiuosia
privalo tai padaryti. Anglisz- prinus susitarus tautiszkuose jos trūkis užmusze Joną StasiIndijoi randasi suvirszum už
Sznurukai negąl perpjaut eziverika teip kaip jalgu butu isz priszakio
kas liežuvis yra neatbūtinai vien reikaluose.
©M
ca, jojo paezia ir sužeido tris
3
szuuruoli.
Puspadžiai
ilgiaus
neszio
’
asi
negu
skurini
ir
visas
czevcrikas
18
milijonu
aukso
ir
visokiu
reikalingas ir mokinimu galė Norint “Laisve” sako kad vaikus, kada ėjo namon isz
du syk ilgiaue nesziojasi negu kiti czevcrikai.
tu užsiymti amerikonkos pa- už tautininku pecziu nėra jo Tyrone in Pembertona.
brangiu žemeziugu. Indijoj ran
I
į dasi daugiau perlu ne kaip ant
‘ baigusios augsztesni mokslą. kios pajiegos (spėkos,) tai pa? ? Mainieriu
§
Pittsburgh.
—
Juozas
OnIn darba Lietuvei, nes jau dy mislijant reik tarti, kad už
i viso svieto. Badai turi fenais
Apsiavimai. j
dėtis
susilaižino
su
Jonu
Kutautininku pecziu yra pajiega
i auksines anuotas sverenezios
delis laikas!
I
j u stipresne negu pajiega už sziu katras ižgers daugiau gui po 280 svaru.
Kame
sznunioti isz szonoezezutes. Onderis ižgere ketures’
Szimet bizniai visokiosia sza laisviecziu pecziu.
Priežastis
i Skarbczei
kurįaujenėziu
verikai kaip aut pave
bonkas
ir
krito
negyvu
o
Ku
ikslo
matoma
du
syk
košia vertelgystes eina po
“Keleivije” radom sakini,
I europiszku vieszpatyseziu iszne
ilginus nesziojasi negu
MINERS’ EXTRA
sz.im.ts pypkių! Piningai mili kad Tautininku Suvažiavimas ne szius yra mirsztantis ligonbutei
kiti. Gaukite sztoru >se
Į
sze priesz kare apie du milijar
arba raižykite pas mus.
Ėjonierių prasi vedis. Daugiau pavyko,
dai neskaitant btiszcliu deimen Tabakas parduoda
*
Greenlandijoj
nesiranda
sia piningai pilasi apie PittsNa tai žmogau kam czia ti
tu, rūbiniu ir perlu. Nėbėręika mas visur—-pirkite
Rasz it jaigu ne.
jokiu užkretaneziu ligų.
burga, New Yorka ir kitosia kėt?
i lo viskas tas likos paslėpta nuo | ~
. _____ ž.
galiu [anti.
kela
szeiidien.
apskritysia, kur daug fabriku
neprieteliu,
kurie
užpuldami
SziBilwiCii.
Kad butau posėdžiuose ne * Tiltas Go teik, Burine,
Be?j| tills Rubber
randasi. Geri laikai Amerike dalyvavęs, gal tiketau, bet da Azijoj, turi 820 pėdu augsz■bEACON falls
vieni ant kitu papeinytu gau- THE AMERICAN TOBACCO CO,
^n'NECTICL'T
jago teip pora meteliu bus, tai bai’ sakau kad invyko ir posė ežio nuo upes.
šiai.
'
_
______
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Onutės brolis neužganadytas isz Mares jaunikio mete in
ji sniegą numuszdamas jam skrybėlė nuo galvos. Kur Onos
brolis ?

T'OPYLIS4/

eziau, kad tik jisai mylėtu!
Bet, nelaime mano, jo meiles
didele matau atmaina!..
Mergelei aszaros, kaip pu
pos, rietėjo.
— Perspėliojo, teisybe, ma
ne ponia ir szeimininke, kad
neiszsitikecziau ne kokiu vai
kiu. Lindo keli jau pirma, pa
galinus ir pats ponas lindo,
kur užpuldamas — ne tik in
burna, in rankas bueziavo.
Bet visais laimingai atsikraeziau, ir ne vienas neismego
taip giliai in szirdi... O Topylis, nors ne vienai mergai ne
tinka, — visos ji peikia ir asz
pati girdžiu ir matau, jog jis
keiksnys ir pikeziurna,—dėlto
nieko negelbti: mano szirdele,
kaip grandine, prikaustė prie
saves. Tegul visas pasaulis
szauktu, jog jisai nebus geras
paežiai, nieko nežiūrėsiu, nie
ko, kad tik imtu! Steigcziaus,
kiek beiszgaledama, ji nulenk
ti, klausyti, slaugyti, mylėti...
be galo!... Ir jis mane tuomet
mylės! Nors neturtuose vargeziau, visako netekeziau, bado
pritireziau, mokėsiu viską nu
kentėti, by tik ji mylėti gaueziau!
— Mylėti!..—maste merge
le.— Kas man užgins mylėti?
Nors ir pamestu jis mane, asz
galiu szirdi jin mylėti!.. Bet
kur asz dingsiu pamesta ? Motu
te man yra sakiusi!... “Dabokis
vaikaiti! Jei tu kaip pasidary
si nepasirodyk man ne in akis
— amžinai iszsižadesiu” nei pri
glaus, nei pasigailės, nei guodžioties jai negaliu! Pulcziau
prie ponios--ir ta atstatys. .
tuojau ižgis, sakys: “Ko ne
klausei manes!” Kurgi tuomet
dingsiu?! Nieko neveiksiu, nie
kur globos negausiu, jei bent
mirtis pasigailėjusi greieziau
atimtu!.. ,
Suklyko mergelei ties pat
galva peleda Baisiai nusigandu
si, paszoko ir nubėgo neatsižvilgėdama namo.

stacziai jai in veidą, draike
gelsvus plaukelius jai ant kak
tos, tartumi norėdamas atvesiu
Lietus ir lietus per kiaura ti raudonus skruostelius, už
dienele, tartumi, niekuomet ne kaitusius nuo rietancziu per
bebus giedros: dangus isz visu juos aszaru. Krutinę kilsavo
pusiu apsiūkęs, apsiniaukęs, skausmu ir gi]eis duksavimas.
szniokszczia vakaru vejas, in Rankeles sunėrusi nuleido in
rytus dumia ir dumia smul skreitą, žydras akeles, aszarokiais laszais debesys, vilnydami mis pasruvusias, indure toli,
lietu. Laszai, nors smulkus bet toli... in žara, bet— ne žvaigž
taip sodrus jog smiltyno žeme delių tenai spyksancziu neina
visa vandeniu pasruvo. Labai te. Jos galvoje stovėjo gyvas
giliai smuko pėda, veleną tuo vyriszkio paveikslas—sudarios
jau padrėko, kietai suvažinėta stovylos, garbanota cziupra,
me žvyryne klanu klanai tvak žydromis akimis, rausvais uos
sojo, juose burbulai plūduria tais ir barzdele. Apie ta vyvo; kur lomelese, viena lite riszki maste szirdies gilmėje
vanduo tyvaliojo.
mergele.
Tokioj darganoj neskrajojo
— Kelintas vakarėlis lau
ne paukszteliai ore: kiūtojo pa kiu ežia ligi vėlumo! Jo kaip
pure kur po szlapiu lapeliu. nėra, taip nėra!.. Iszpradžios
Namines visztos gūžes in pa visuomet pirmutinis manes lau
stoges ir tik didžiu reikalu, ke, arba atbėgusi tucztuojau
gaidžiui pakutnojus prie slie pajusiu beiszokant ji per sta
ko, brido pasikaisziusios; ba tinius.... Apsikabinės karsztai
landžiai, sulindę in> cziukura, prispaus prie szirdies arba at
brukuodami peszes ir buczia- siklaupęs prieszais po viena
vos. Antims tai, berods, die uirszteli rankas iszbucziūos....
nos! Kvarkdamos purvinos O tu jo žodeliu meilumas!..
kumpinejo, skubėjo isz vieno Niekados nepamirsziu, kaip
in kita klana, visur turszes li sake: “Zoselyte, tu mano szirgi-pat akiu. Žmones darbinin-. ■ lolo-'-'-1 I-’ vinn rums;- Į- ■,
y Įkvėpintame kam
JSa* Hvg’alcjo darouotiesl bo lau bes — gražesne, už visas bran- bary, auksuotais popieriais isz
kus: kiekvienas pastogėje szita genybes —- man brangesne, už musztame, vidburij blizganknyburiavo, tik kur-ne-kur, visas saldybes—mano szirdžiai ezios aslos, stovi— apskritas,
matyti, vyrai pasiraitę braido, saldesne, už visas dangaus poliruotas, apstatytas minksz
pancziais brizgilais neszini. O žvaigždeles—mano akims skais toms, linguojamomis krasemis
tie piemeneliai vargdienėliai! tesne! Be tavęs negaliu gyvas stalas: ties viduriu stalo— lem
Jiems nei lietaus nei giedros būti, vienos dieneles neiszture- pa szviesi, kaip saule nuleista
nėra: sūszlape, suszliure ežiu- eziau tavęs nematęs, tu mano nuo lubų, kybo ant spindim
žinejo apie savo bandele.
szirdies paguodėlė! Kaip asz ežiu grandiniu; puse stalo ap
In vakara vėjelis truputi tave myliu neapsakomai ir my mesta pluoksztais laikraszcziu.
Gale stalo sėdi ponas ir skai
nuszcziuvo, lietus praretėjo de lesiu amžinai! Jeigu asz tau
to
viena laiszka Jo cziupra sta
besys nuslinko in rytus, vaka meluoeziau,— sake jis,— kad
ruose, debesų pakrasztyje, at- mane toj valandoje perkūnija ežia, juoda, spindinti, kaip sma
siveizdejo leizdamos raudona nutrenktu arba kiaura žeme linuota; akys dideles, kaip va
saulele. Prieszais, antrajame prarytu!! Tegul gyvas in pek boles; in ka pažiurėjo, rodos,
1 dangaus pakrasztyje, aiszkus la inkriseziau!!.”— Žegnojos, kad ieszmais perdure. Vyras
kampas oraryksztes pasirodė— Pono Dievo vardo szaukė, jaunas, raudonas, suraitytais
valandėlei nuszvito visi pasza- brostvas bueziavo... Kas gi ne- uostais, linksmo veido, gražios
liai. Netrukus saulele užkrito intiketu tokiais prisiekimais? stovylos. Laikraszti skaito ir
už miszko, orarykszte isznyko Kas galėtu ir pamanyti, jog ponia. Ji baltai raudona, mėly
nake; geltonas kareziukas, gar
Progiedruliais, tape debesų, tat melai?!
Susznabždejoszakos.
Zose,
banotas, papurentas ant kak
kur-ne-kur žvaigždele spyktelejo. Piemenelis birbyne subir kaip isz miego, krustelėjo. Ap tos; eile žaibuojaneziu akmebino, bandeles baszkalai ant sižvalge — nėra nieko! Velei naieziu, auksu sumazgytu, spin
namu barszkejo. Sode medžiu apsipylusi aszaromis duksavo: duliavo po jos kaklu: vingu
-— Dievuliau
brangusis! riuoti iszpustysi rubai varžė lie
szakos’nulinkusios lapu vandei i varvino; puksztelejus vėjui, Kur asz dabar dingsiu, jei pa meni; maželelis laikrodėlis, pa
sukrutėjo medžiai ir nulaszejo mes, jei neims manes?!... Len sietas aukso grandinike, kybo
nt smiltinuotuju takeliu van kiasi dabar isz tolo, negaliu jo ant krutinės: ant ranku
ne pasakyti, jog kiekviena va taip-bat užmautos aukso rin
duo.
Sodo gale, nuo sziaures, dvi kara ežia jo laukiu. Pirmiau kes. Veidas, nors storai apdul
tankios eglių eiles; tarpe—ke vienu pažvelgimu, mirktelėji kintas baltais milteliais vienok
lias nugrėbstytas ir smiltims mu susiprasti galejova, dabar rode daug ja vyresne už ponąiszbarstytas, nuo szios dienos ne žodžiu mano nebesupranta.. Dvi mažos panelytes, papuoszlietaus truputi pabliuręs. Gale Gal ko pyksta? Gal asz kuo tos, kaip lėlytės, žaidė ritineda
to kelio, tankiame keryne— jam nusidėjau?.. Bet kam taip mos ant Stalo aukso žiedelius.
suolelis, prieszais, ant stulpe reiketu mane varginti, mano Jiedvi prižiūrėjo nebejauna
lio—apskritas akmuo užmau szirdele gildyti?! Ar gi nega jau aukle. Mažoji pradėjo kaži
lėtu stacziai man iszrugoti, jei -ko verkszlenti. Ponia, pasižiu
tas. . ’
Ant to suolelio atsisėdus1 kas netinka? Ar gi asz jo ne rejusi in laikrodėli, tarė auk
jauna mergele tankumyneje klausau?! Užgynė szokti, in lei:
susirinkimus vaikszczioti, ne — Laikas panytėms jau gul
graudžiai verke.
#
*
ft
leidžia dainuoti; pagalinus ne ti ! Veskis in miegamaji, už
Menuo patekejes, prasilenk szneketies su niekuo neleidžia dek žaliaja lempa, paszauk Zo
damas pro debesis, žiurėjo pro —visko klausau, kiekviena jo se te'pataišo joms pataline.
— Kas žino, kaip ten Zose
szaku tarpus, tartumi norėda paliepima iszpildau! Jail visi
mas paklausti: “Ko tu, mažele, pradėjo ir juokties, pirsztais in reik prisiszaukt ?... Aszarojo
verki?” Vejas, puksznodamas mane rėdyti... Nieko nebo- szniurkszcziojo visa popieti, o

vakare kaži k
mapuole: turi
but, užmigo, . .• inlindusi. Be
pigu jai... Mairtai ne valandė
lės poilsio nėra— turiu būti,
kaip prie sieto pririszta!.. bam
bėjo aukle ir, taip bambėdama
nuėjo vienu vaiku neszina an
tru vedina.
Ponia susirinko žiedus, susi
maustė ant ranku, atsisodusi
sznekejo:
— Vienos nelaimes su toms
mergomis! Kaip ir ta Zose: li
gi sziol, berods, žodžiui vietos
nebuvo už jos darbumą, da
bar gi visai pasileido! Liepk
ta dirbti, žiūrėk — kitką bedir
banti, szauk paduoti ka, žiūrėk
— kitką beduodanti. . . Sumiszusi, kaip paklaikusi, tarsi in
simylejusi. . . Turi but, kas-no
rint apsuko jai galva arba ir vi
sai apgavo. Prakeikta tu vyru
mada: vedes ar ne, prie jaunu
mergų kimba, kaip smala prie
tekinio, ir visai jas iszpaikina.
Tatai sakydama, žiurėjo, ko
ki inspudi padarys jos kalba
vyrui. Szis tebeskaitydamas
jau pradėjo szypsoti. Metes poperi, galva kinknodamas, juo.
kesi.
— Ciapa tu, Ciapa!— sako
in žmona.—Isz pirmojo tavo
žodžio supratau, ka tu nori sa
kyti. Lygini mane prie tokios
sziukszlos! Kad man tat rūpė
tu , ar gi asz neraseziau kiek
tiek vėrtesnios?! Ne, man to
nereikia: szimtais mergų, nors
gražiausiu, tegulie po kojų, ne
viena neprikibs nei isz kelio
manes neiszves! Ar nevalia juo
kais pagirti, kur graži?.. Bet
isztiesu kad pradėtu kokia lis
ti maueziau in žanda, net'apsi
laižytu !
Juokdamos abudu bueziavos. Ponia patraukė skamba
lėli. Beregint augsztas, pado
rus vaikinas inbeges paklausė:
— Ka ponia liepsi?
— Zose szaukiau, ne tave!
— tarė ponia tarnui.
— Nėra jos, aukle szauke,
jieszk.ojo— niekur neprisiszauke. Tur būti, nulėkė prie Topylio, — juok damas baigė
tarnas.
Ponas in tarna akis idure.
Ponia nustebusi paklausė.
— Ka, Zose prie Teofilio
laksto?! ka tu ežia plepi?
— Taip, teisybe! Insimylejo
merga, prisikabino be malones
prie to
vaiko... rėkdama
kaukdama paskui ji laksto.
Tas ne atsikratyti nebegali.
Ponia, kraipydama galva,
užsidegė žvake ir pro duris
nusinesze.
— Gali eiti gulti, — pasakė
ponas tarnui.
Patsai iszejo. Karidorium
eidamas, subarszkino in vienas
duris.
— Esu! — atsiliepė viduj.
— Ineszk man szalto van
dens!
Paliepęs ponas inejo in kita
kambarį. Inkandin paskui jo
inesze Zose vandens stikline.
Pastacziusi ant stalelio, spėriai
grižo atgal. Nutvers in glebi
beganezia Zose, ponas greitai
tylomis kalbėjo;
— O fu melagėlė! Sakei:
Nemylėjau ne vieno ir nemy
lėsiu!.. Teofili, mat, gali mylė
ti, o manes — ne! Bent pabucziuok!
Zose sukdamos kaip stums
poną in krutinę nuo saves, net
pasiszliejo.
— Szalin! — suszuko. —
Ne man lygus esi ir nesikibinek, ne syki sakiau! O kad ne
siliausi, tuoj pasakysiu poniai!
— Cit tu, ožka! Tylėk! —
draudė ponas Zose iszlėkiant
pro duris.
Patsai, užsidegęs žvake, nuė
jo vaiku apžiūrėti Kaži-ka
patyliais pasznibždejo auklei.
Sži nieko nesiikifdama, pakinknojo tik ga®t — gerai,

gerai! Ponia, sėdėdama priesz
didžiausia veidrodi, vyturiavo
plaukus ant popereliu. Zose
taisė pataline. Ponia pirmoji
praszneko:
— Niekados
nesitikėjau,
kad tu b.utum tokia paleistuve,
kaip dabar sužinojau. Ar gi
tau ne geda lakstyti paežiai
prie vaiku? Begedes, paleis
tuves! Dar syki iszlektu v aka
re, tuojaus iszvarysiu nuo sa
ves arba tavo motynai pasaky
siu! Iszgirsi tu, ko negirdėjusi,
arba iszpers kaili, tuomet ne
vaikai neužstos... Ji praszo ma
valdyti tave, o tu neklausai...
Tesižino pati, tevaldo! Ka tu
prasimanai? Jieszkoti sau nelai
mes? Vaikas tave apjuoks tik
tai, labiausiai toks, kaip Teo
filis: akylas, visko mates, pa
dorus — jisai ne tau lygus, ne
tave paims. O kur tu paskui
dingsi? Kas tave priglaus?
Kuri tu pakaitis], tas panieki s
tave, pasityczios, ir ka tu jam
padarysi ?! Kiekvienas tave,
kaltis, niekur globos negausi,
niekas nepaguodžios, nes, tei
sybe sakant, mergos visados
paezios yra kaltesnes už vyrusPonia sznekejo $įir sznekejo
vis ta pati, nors Zosės seniai
nebebuvo. Ta, apėjusi savo
darbus, užsidariusi savo kam
barėly ir kritusi kryžiumis
priesz Dievo muka, uždykda
ma verke:
— Dieve mieliausias! Susi
mylėk, priimk mane in juoda
žemele, suvalyk, uždenk mane
nuo žmonių akiu, gelbek nuo
piktu liežuviu, szia- pat nak
tele atimk man gyvybe!

Gubernatorius sėdėjo sau misžke ant krėslo, o jo svita ir vi
sokį czinovnikąi varinėjo žvė
ris. Kaip tik-žvėris koks —
kyszt! tuojau pats gubernato
rius — paukszt! ir nuszaus už
varyta žveri. Kuo tik neperszovė viena uredninka. Jisai,
užvaręs ant gubernatoriaus
lape, pats susitupės, žiuri, kaip
szis szaus. Tik gubernatorius
pliaukszt! lapei uodega nulėkė
o szratai visi sulindo in ured
ninka... Turėjo potam darbo
daktarai, kol iszlupinejo szratus... Mus, szeszis liokajus,
suskyrė služyt pietums. In sta
lą pasirėdė po formos frakais,
baltoms kelnėms ligi keliu,
panezekos raudonos, užraisziotos mėlynoms stanezkomis, su
kakardomis žemiau keliu, cze
verykai pariszki, geltoni, stoso
vani, kapeliuszas po pažasties
del formos. Kaip lėlės, vaikiu
kai visi, o asz už visus cziunes
uis! Už tris dienas služmos ga
vome zaploto po penkis rub
lius... O ka padarysi, vis uždarbe... Man gubernatorius
tapnodamas in peti, sako:
— Ty, vienio, žmudiak? Da?
— Da, žmudiak, tolki dvorianin! — atšakiu.
Vižu, vižu, szto ty krasivy.
Paskui Topylis atsidusęs dar
pridėjo:
—- Kita syki su tokioms
vožnioms asaboms perstavojau, o dabar inlindau ežia prie
justi, kaip in koki urvą! Ne
pinigu nebeliko, ir pats cyst
apnokau: nebepažintu manes
ne miesezionkos.
— Dabar ir vienos Zosės
užtenka, — tarė senis vežikas,
jau snauzdamas.
— Kaip yra sakoma: “Juk
szuo isz bado ir vaboles ėda”,
taip ir man Zose. Kad geresnios nėra, gana ir tokios, kol
pakyrės. Potam spirk in szali
ir —■ vabank!.. Kiek jau tokiu
esu praleidęs, n? Zosės bestoincziii!.. Bet paszelusia ir tu
riu szczesti ant mergų! :
— Szczesti, szczesti! — - at
kartojo vežikas. ~ - Tamstai,
berods, szczestis, o tai mergelei
amžina nelaime!
Ko norėjo, to dastojo! —
ątszove Topylis.
— Bene varu ir prisimetė
tau tik ir pats turėjai mažlaug sznekinti?
— Na ant to sztuka mano
liežuvis!Delikatniai, mandriai,
kaip imsiu komplimentus szneketi, maloneties... ne tokias
kietas ir mandrias subalamutijau nesuskaitomai sykiu! O
Zose — kas tai man znoczija?
Vienu pirszto pamojimu pri
kibo, kaip smala prie tekinio.
— Užtat toki nekalta kudiir negali spardyti in szali,
jei savo plonu, kaip giries,
liežuviu pritraukei ja. Nereikejo apgaulioti, nes tamsta
vyriszka galva ir ne jos metuo
sebe esi. Nekas suėsti jauna
vaika visam jos amžiui, reikia
ir iu savo sąžine pažvelgti.

BALTRUVIENE.

Artimoje Szenadorio jauna
martes, Teip elgesį kaip geros gir
tuokles,
Ypatingai moteriukes tokios,
Ka apie tris metai vyruotos.
Vienos netoli miesto gyvena,
Tai jau vyreli su tuom gana,
Kaip vyrai in darba iszeina,
Tuojaus keletas bobelių su
eina;
Mitinga terp saves padaro,
Ir marsza in miestą daro.
Kada jau pripunta karezemoje,
Iszejusiosszale uliezios sustoję,
Ir praejgius zagabavoje.
Dalibuk sarmatos ne tuii,
Norint žmonis in jiaises žiuri,
O josios ant to nepaiso,
Nevat apie save neapsitaiso.
Susivelusios,
Apsiterszusi< s,
Apsiseilioja,
Apsimaklakoja.
Del Dievo, ar tai gražu,
Ar ne turite gėdos suvisu,
Žinote, boba girta,
Dorybeja netvirta.
*
ft
Ar tikrai bobele savo vyre
lio gali esi,
Kada tasai po žeme silsisi?
Retai katra tikra gailesti
turi,
Norint dydelei nuliūdę iszžiuriArklidėje dvariszkiai susi
Vienos džiaugėsi, kaip pi
rinkę kartomis losze, ir losze
ningu palieka,
isz piningu, isz butelio, pinin
Kitos verke, kad nieko nepa
gu, nebetekus— isz degtuku.
lieka,
Pakyrėjus mete kartas juoka
O vela kitos verke, kad žmo
vo.
y- ■
nis matytu,
Ir sakytu:
— Užteks, pakako jau kar
Varginga naszlele, vyro gai
tu ! — sake medininkas. — Be
lės],
pigu butu negriežti su mokanPuola
ant
žemes,
net
plau
cziais, o jus ne vienas nemo
kus
raujesi;
kate!.. Vot, kaip asz buvau
Ne visu gailestis tikras,
prie kniazio Biblikovo, būda
Tokis gailestis atliktas.
vo, susieisim ant kartu, užsiJagu mergyna be prisiriszimo,
kaisime samavora, cukraus, ro
Eina už bile kokio vaikino,
mo lig sosties — ulevosime,
Bile tiktai iszteketi,
duosime garo per kiaura nakAnt nieko nežiūrėti,
ti!.. leis ir mergos — szvoczKoks gyvenimas bus,
kos pakajavosios, iszsiredžiuKad ir kaili po tam skus,
sios, tai moję pocztenije! Kad
O jagu ne bus gerai,
Tai su kilu in svietą makalai.
prie manes kibo kaip museles
Tai jagu vyras ir numirszta,
prie medaus! Viena— pane
Greitai apie jin užmirszta,
Teofil, kita — pane Teofi!..
Žinoma verkt reikia,
Kaži-kas vaikiukas pusbal
Ba
kad ne verktu, žmonis
siu pametojos;
peikia;
—. Viena — Pantofel, kita
Mažai turime tokiu moterių,
— Pantofel!..
Ka tikrai verke savo vyru.
— Ar tu, durniau, misliji
*
ft
*
— iszrodžiau, kaip tu, ablauKad jia galas, su tokia vecha? Dabar tad apsileidau, o
seilia,
tuomet iszsipamadavojes, iszNet britku ir drekiasi seilia,
siperfumavojes, gelumbėtas,
Ir net mania pakrato,
kalioszuotas... ciels ponaitis,
Jago kudykis szesziolekos
mos pane! Ne tik szlužankos.
metu apsipaeziavo,
bet ir paezios ponios seile ryjo
Sena mergužia už paezia gavo.
kaip buvau prie grapo Su voro.
O kaip padare?
Pats senis buvo, pati — jauna.
Sztai abudu susitarė,
Kanecznai buvo užsispyrusi
In kur kitur nuvažiavo,
Sakosi kad szliuba gavo.
iszsivežti mane už grony czios.
(Tolinus bus.)
. Badai ne gymines nežinojo,
Sako: “Durniau, nebijok, apTiktai vetiaus dasižinojo,
szczeslyvysiu asz tave’ !.. Nu
SVEIKATA
IR
SPĖKA.
Kaip adgalios parvažiavo,
samdė mane potam baron fon
ĮGYTI jus GALITE UŽ
Ir
net baksa alaus pargabeno,
MAŽAS IŠLAIDAS.
de Fieri. Iszvažiavome in NižTemytina nauja knygute po vardu
Tai abudu pripažino,
na-Gorod, isz ten — in Pary “Sveikata ir Spėka.” Išleidę Berky
Jog kas tokis juosiu“ suriszaboratories, Binghamton, N. Y.
Ii
žių. Viena kupeziene, naszle, L
tarnaus jums, kaip jusu šeimyniškas gy
dino,
buvo nusimaniusi teketi už dytojas. Čia nėr pasididžiavimui, bet ką.
Veseile tykei atsibuvo,
' jus rašte joje ir gyduole, kurie atneš del
manes... bagota milijonerka jusu pasekmes ir laime.
Ne
szokiu jokiu ne buvo.’jjJJ
Tūkstančiai žmonių išsigydė Berry
Kad butu katalike buvusi, . Laboratories
gyduoleis, ir jus galite igyti
Nes kas staigai,
pernai bueziau apsiženijes. sveikata ir laime. Siunskite šiandie 10
Tai negerai ;
centu, reikalaudame gyduolių ištirimui ir
Kiek asz esu jos tabako suru knygute ‘‘Sveikata ir Spėka.” Busite
Jau vienas ant antro szvai
daug naudingu pamokinimu, kaip užlai
kus! Paimsiu isz kromo, nore kyti
ruoja,
sveikata ir igyti turtą.
BERRYLABORATORIES,
siu užmokėti — “ne nada ne
Liežuvius
sau
rodo,
su kuloBinghamton, N. Y.
nada”, szauks isz tolo.. Žino
kais grūmoja.
MALONĖKIT PRISIUNST1 TA
Biednas vaikiozas, biednas
ma reikia turėti poznane —
KUPONĄ MUMS.
reikia atvitoti, ir asz vzajemne Berry Laboratories,
snarglis,
Dep
Binghamton, N. Y.
tankiai ja paezestavojau... Bu- Siunčiu
Gaus
nuo
paezios
in kaili
idemas 10 centu del apmokė piningu, buvo isz ko ir gerti. j j imą kaštu persiuntimo (galima krasos
kiek tik lys.
Malonėkit išsiunsti jusu gy
Ant baliaus prie grapo Naiki ženklelės)
Asz
tuom
laik
vėlinu kantry
duolių ištirimui ir knygute “Sveikata ir
Spėka.
’
’
no, jisai iszdave savo miszkuobes,
se gubernatorska palevone...
Ir ka nogeriausios vienybes!
■

a-

3

Priežodžiai ir
Pamokinimai

KUR

BUNA?

Mano brolis Jurgis Doczkus paei
na isz Kauno gub., Panevėžio paa ,
Kur du, ten rodat
Smilgių para., 5 metai kaip Amerike,
O kur tris, ten ižduoda.
Vleldžiu ateiczaukt, ar kas kitas malu
nekit
praneszti ant szio adreso
Jeigu savo felerio ne žinai,
K, Doczka,
Tai susivaidyk su kaimynu
3311 E. Edgemont st,
gerai.
Philadelphia, Pa

Tas tau viską pasakys,
Mano pr.s-aeesre Petrone LsmbarTavo klaidas in akis iszsakys. tuke paeina isz K-.uno gub , Ras inu
Ir zuikis vilką ingales,
pav , Bataku para,, L< ina d‘aro, gir
Jeigu jam vilkas prigelbes. dėjau kad gyvena Philadelphia, Pa
Jeigu tau dakarto tavo tėvai, Meldžiu atsiszaukt ant adreso,
J. Lambertas,
Atkeps del tavęs tavo vaikai.
Box
241,
Silver Creek, P.».
Jeigu ka darei o ne pasisekė,
Mano brolis Juozas Sabaitia paei
Ne verk ir ne nusimyke.
na
i-z Vilniaus gub, Trakiu Ujezdo
Jeigu kas sako, “paskui paDaugu para., Užukalnu kaimo. Gy
daris”,
veno Montello Mass, praszau atsi
Tas bjaurei tame apsiriks,
szaukt, ar kas kitas pianeszkit apie
Kas ne tur Amerikoj savo
butines,
P. Sabait's,
954 Jokler Avė..
Tasai vis varda “grinorius”
Scranfoa, Pa
turės.
Jeigu arklis apie savo drūti Mano brolis Antanas, Audinis pa
eina isz Kauno gub,, Rastiniu pav ,
žinotu,
Kvedainospara., Drobukrzcnu kaimo
Niekas ant jojo ne iszsedetu. pi.m'au gyveno Chicago I’ll . dabar
Prie pradėto darbo, pamis- nežinau kur. Praszau a’siszaukt ar
link pirma gerai,
kas kitas malonėkit diet žine ant
O paskui imkis prie darbo id reso.
L. And uis,
tikrai.
210 Fiont et.,
Daug toji geliuoje,
Elizabeth, N, J.
Jeigu kalba ir ne meilioje.
Žmogelis prigulinczei darb- Paj'eszkan ponstvos ParszHunu į
paeina isz Suvalkų gub., Kahanjosj
szus,
pav., teipgi broliu Saimano ir Antano
Didžiausius akmenius per- Žemaicziu. Meldžiu atsiszaukt an4
musz.
adreso.
Tinginis, tai medis laukinis,
M. Žemaitis,
Forbes, CJo
tik ant kuro prisiduos,
Darbszus-gi, tai medis pui Mano drargai Antanas ir Ja gi’
Geidjalai, 1913 m. gyveno Wilkeskus, gardu vaisi ižduos.
Jeigu nori pereiti, nesutersz- Barre, dabar nežinau kur. Jeigu kai
žino apie juos, meldžiu prrneszti
tu per žemiszka gyvenimą,
(8-°’)
Klausyk Dievo, pildindamas
A. Rindeika,
Jojo prisakyma.
Box 113,
Puritan Pa.
Jeigu Dieva myli tikrai ir Mano b’o’ie Izidorius Pavickas pa
teisingai,
eina isz Kauno gub, Raseinu pav.
Saugokis grieko, gyvenke Nemakezcziu para.. Zvizdžiu kaimo
Turiu svarbu reikalą, jeigu kas žino
doringai.
Per ankszta bromą dangaus apie ji meldžiu pranerti ant adreso:
(9
niekas ne praeis.
Miss R Putv'nckaite.
Jeigu su nusižeminimu gal I Penover St,
Hudson, N.Y.
vos ne palenks.
Pajieszkau Jono Jenutzkevieziaus,
Jeigu nori po savim atminti Aleko Miskevicziaus, 6 metai atgal
palikti,
jyveno Scotlande., teipgi Oaa ir Ka
Turi daug darbszauti ir ne tre Augustaites visi paeina i=z Suval
au gub , visi dab ir gyena Amerikoj
pam igti.
apie
Pittsburga. Praszau at-iszauk»
Jeigu nori dora gyvenimą
mt
adreso.
vesti,
Ant- Karpavicz.
Turi žmogeli visas niekystes Box 52,
Coketon, W, Va.
pamesti.
szvoger-s Marijona Rimkai
Reike dirbti, su prieszinybe- te, Mano
p»eina isz Kauno gub, Viržinmi galetiesi,
tum sodo, girdojau kad gyvena Phi
O po sraert danguja pasilsėsi, ladelphia: ir yra ženofa. Turiu labai
Nekaltybe geriause del du- svarbu reikalą- Je>ga kas žino apie
j;a, meldžiu praneszti ant adreso.
szios tinka,
F. D ambry,
Nekaltybe Dievui ir žmo2014 Lafayette St.,
Scranton, Pa.
nim patinka.
Jeigu piktybei szirdi atidarysi, Mano pažinstam* Oaa Visockiute
pirmiau gyveno I.ockville, Pa. da
Tai visokiu bjaurybių ingysi. bar nežinau kur. Praszau atsiszauk’
Auguole be saules dingsta, ant adreso:
Žmogus be darbo niksta.
W. Gabris.
Kas turi czysta saužinia, 1545 Van Starch avė. Scranton, Pa
kad bus ir biednas,
Mano draugas Antanas Klimaitis,
Bet bus linksmas ir didelei paeina isz Suvalkų gub., pirmiau gy
veno Bro >klyn. N. Y. dabar nežinau
laimingas.
Svietas, tai puiki kninga kur. Me'užiu atsiszaukt ant adreso.
P. Liutkev'cb,
priesz mus atvira,
R. F. D. Box 74
Granby, Conn.
Ant kožno lapelio, apie galy
Mano draugai Petras Barulo, Pe
be Dievo yra.
tras Siposkeviezius ir Antinas PainiKas meldžesi, dirba ir su er- visi paeina i-z Suvalkų gub.. Kalva
rijos pav., Kirsnos gmino, Sitrazdu
geleis gailisi,
kaimo. Meldžiu atsiszaukt ant adre
Tasai po smertes turi dan so:
gui atsilsi.
P. Macejunas,
Box 13

East Granby, Cjiid.

Ne tikėtas atsakymas.

Mano patinstami Franciszkua ir
Antanas
Skripkai, paeina isz Kauno
Jokūbas:— Jegamasti pragub., Panevėžio pav., Klavaniu mies
baszcziau, praszau man pasko
to, 9 matai kaip Amer ke. Praszau
linti viena ar du dolerius.
atsiszaukt, ar k<s kitas malonėki’
Prab.— Gerai, pasidalysu no duot žine ant adr-so.
J.JJasalonis,
rint su paskutineis mano pinin
355 Greeley Ava.
gaiš, ir paduodamas kuningas
Detroit, Mich

piningus tarė:
— Be to, o ka tu darytumei,
Geriausia dovana draugams Lietuvoje
jeigu ne butau galėjas tau duo
yra lietuvių katalikų
savaitinis laikraštis
ti?
Joku.— Butau turejas eiti
dirbt, o dabar sziandien galesu “DRAUGAS" paduoda žinių iš viso
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
gz vesti.
vių gyvenimų, suteikia daug skaity

“DRAUGAS”

Ne yra kadai.

Sudže:— Hei kaltininke!
Ar esipacziuotu?
Kalti: — Juk labai uorecze
ponas sudže apsipacziuoti, nes
ne yra kada, ba nuolatos in
koza sodina ir sodina.

MOTERE KURI LIEPE NUŽUOVĖSAVO VYRA ISZ PAVYDUMO.

Tuom kart laivas pasinerinejo gilin in vandeni ir sunku
už narsumą. buvo gautis ant jo. Petras
Keli metai adgalios davėsi patsai užlipo ant maszto, atrigirdėt armotinis szuvis tūlam szo virves ir su pavojum savo
Holanderskam kaime. Buvo locno gyvasezio nunesze pus
tai ženklas szaukentis visus gyvi laivori in valti.
Kada valtis giliukningai pri
gyventojus ant pagialbos del
plaukė
prie kraszto, pirmiau
skenstanezio laivo. Niekas ne
pasiliko užpakalije, visi bego sia iszoko isz jo Petras ir mė
prie pakraszczio mariu, nes tėsi in motynos glebi szaukdakas gali palikti svetima, gali mas:
patikti viena isz j uju ryto, to — Motynelia! atvežiau tau
į^JUDGE
dėl niekas nenorėjo būtie pas sunu! Tuom kuri Dievas man
CHARLES
kutiniu gialbejimu nelaimin davė ižgialbeti, yra musu din
. STEARNS
gųjų. Kada pribuvo visi, pasi gusia Jende!
Kas gali apraszyti džiaugs
^gffl
rodė jog kokis tai kupeziskas
mą
ir laime senos žuvininkes?
laivas radosi nelaimėje nusken
r>HOUSt
PMOHR
Narsumas ir pasiszventinidimo. Keli laivoriai stovėjo
WILL Bl
HELD .
mas
Petro, likos gana apszcziai
ant skestanezio laivo nuleidia
rankas, maszinos buvo suga isznagradintas. — F. B.
dintas, luoteles buvo visos nu
trauktos, per tai stovėjo nuliū ISZ GIMTINES SZALELES.
dę laukdami paszialpos arba
Tarpe Virbalio ir tarpe Visz
— mirties.
tyczio,
Visula siautė visu smarku
Tarpe
Bartnyku
ir
prusu ru.
mu ir negalima buvo gaiszint
bežio,
brangaus laiko. Asztuoni dru
Ten
augsztas
kalnas
Jevoniu
cziausi žuvininkai parengė
vadintas,
valti ir po sunkiam darbui pa
Žaleis
medeleis
viražus apso
sisekė jaja nustumt ant milžidintas.
niszku vilniu ir pasisekė ižAnt virsz kalno akmenų baž
ffialbet nelaimingus laivorius.
nyczia,
Bet vienas isz nelaimingųjų
In rytu szali Puzinu koplypasiliko stovineziu ant laivo.
ežia,
Prisiriszias prie maszto, apJRGER
Ten už koplyczios mažieji
sžales ledais, neturėjo pajėgu
namelei,
ateiriszti, o priek tam valtis
Aplink nameli radastų krū
buvo pripildyta ir negalėjo
velei.
daugiau su savim pasiimti,
In pietų szali, tuoj už klebo
viesulą kas kartas pasikelinejo
nijos,
didesnia ir buvo didelis pavo
jus apsivertime. Su skausmu Žydi darželei rožes ir lelijos,
szirdije nuplaukė žuvininkai Tuoj in pakalne upelis Jevonio
DR.C\
palikia nelaiminga prie masz Kuris vadintas vardu Pajafrankui
vonio.
MOHR.
MOHR
MRS. ELIZABETH
to — tasai isz visu turėjo mir
Praėjo dienos ten mano jauti!
Mrs. Elzbieta Mohr, kurios teismas dabar traukėsi prie-zais sudže Stearns, Providence.
nistes,
— Szkada, kad nesiranda
R. L, yra kaltinama su dviems nigereis už užmuszima savo vyro Dr. Mohr Augusto 31, 1915.
Su kunygeleis gražioj drau
czionais Petro — tarė Švėnas,
Mohr likos nurudintas automobiliuje kada važiavo su savo sekretorka pana Emilije Burger su
gyste, ■
kokiu ten reikalu. Mohr’iene nužiuriuejo savo vyra, buk tasai turėjo meilingus susineszimus vienas isz žuvininku, — tasai
Aveles mano, klausė balso
su savo sekretorka ir isz pavydumo pasamdė du nigerius idant jin nužudihtu ant kelio kada jin isz tikrųjų ižgialbetų! Jisai
mano,
važiuos su savo sekretorka.- Vienas isz .nigeriu prisipažino, buk Mohr’iene jam užmokėjo už yra toks narsus vyrukas!
Asz jiais mylėjau kaipo dupapildima žiidinstos. Teismas da neužsibaige, bet davadai priesz motere yra labai apsunkinan
— Gal jau sugryžo — dasze savo.
ti ir kaip rodos Ims iszrasta kalta.
r
dave antras.
Bet baisus vilkas, per naktis
kada priplaukė
ir rytia,
Per kur Serbai keliavo bėgdami L adriatiszkus kalnus prieIsztikruju,
kraszto, paregėjo stovinti
Tykodama norėdama katra
jauna
- y,*1 ii’->ynrvtie,
malszum veidu.
Isztyko vietra nesza žemes
— Sveikinu! — suszuko priszapus,
gialbedamas traukdamas valti
Iszdraske teip-gi numirusiu
— af visi ižgialbeti?
kapus.
— Ne, — atsiliepe Švėnas,
Medžius iszrove in krūva su
— vienas nelaimingas pasili
krovė,
ko ant laivo. Negalima buvo
Ir pati aržuola isz szaknu isz
jo ižgialbeti.
rovė,
— Jeigu teip, tai asz nu
Toli nunesze, tenai insodino,
plauksiu pas jin!— suszuko
Pėtras. — Kas man drau Bet baisu jo szaknis judimo.
Džiūsta ir vysta, bet neža
gaus?
liuoja,
Niekas jam ant to neatsake.
Pavasario diena pavėsio neŽuvininkai buvo labai pailsia
ižduoda,
o antru kartu nenorėjo paau
Tikėkit brolei, ežia nepra
kauti savo gyvaseziu laike vie
manyta,
šnios.
Prabaszcziaus Šankaus tik
— Plauksiu pats vienas!
rai iszraszyta.
Petras nelaukdamas ilgai,
pats insedo in valti. Sztai pri
bėgo prie jo motina, senuke,
Gera rodą.
kuria labai mylėjo ir buvo
Randaunykas:—
Žiūrėk,
vienatiniu paramų josios gymister bos, kaipo ne sandarei
i veninio.
langai
užsidaro, net vejas
— Ne plauk — me’de suį naus su aszaromis, — atsimink, blaszko firankas.
jog ir tavo tėvas karta teip nu Bosas:— Nuimk firankas,
plaukė ant mariu, kaip tu, ir tai vejas ne blaszkis.
daugiau jau nesugryžo! O bro
lis tavo Jende........
Ne paiso.
Jende buvo jaunesniu bro
— Žiūrėk Jurguti, kokis
liu Petro. Iszplaukeant mariu musu “tipis” mandras szunelis,
keli metai adgalios ir nuo tos asz grajinu ant fartapijono o
dienos niekas apie jin negir ne stangia. O žinai jog szunias
dėjo jokio gando.
ne mėgsta muzikos.
— Turiu plaukt, motyn,
— Vyras:— Tai mat, mano
savžine man paliepė gialbet Rožiukia, jis matomai tavo gra
mano artima! -— atsake Petras.
— Sunau mano! Susimilk jus ne palaiko už graju.

Atlyginimas

ant manes! Iszskirent tavfes
nieko daugiau neturi ant svie
to!
mo iš visuomenes, politikos, litera
— Gal tasai nelaimingas
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias
teipgi
turi mėlyna — atsiliedraugas, kaip lietuviams darbinin
Pe-^
L
'
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje,
Rusą cenzūra "DRAUGį" Į Lietuvą Inleidžla
Ant t’įju žodžiu nutilo moSzitas paveikslas likos nutrauktas per Lady Mūriai Herbert isz Anglijos, k>iri nesze pa- tyna. Tris žuvininkai inszoko
"DRAUGAS" atsieina met. $2, pusei m. $1:
Užsloeluose metams S3, pusei metiį $1.60
szialpa del Serbu. Per tuosius kalnns Serbei- bego nuo neprieteliu pasisupti in adriatiszkus ’Ii valti su Petru — nenorėjo
DRAUGAS PUB. CO. kalnus. Galima suprasti, jog kelione buyAesmagi nes Serbai panesze dydelius vargus ir.dau pasilikt ant juoko ir pasiduot
1800 W. 46th St., Chicago, Ill.
jaunesniam.
i
Telephone Drover 6114
geli paliko savo tautieczJu pakelije rairs®Ąz.iu8.

Nusigando.

Ickui davė žinia, jog jiojo
Rifke pagimdė ant kart trejetą
kūdikiu. Teip baisei jis persi
gando ir paszauke:
— Go h der Gerechte!—
Jau tam mano Rifke viską
teip daro per savo staigumą!

SAULE

ANITE
Puikus apraszimas apie gera

mergaite.

ke teisybe sakyti, gerai kad tiĮėjai kada jos buvo, nes jei bu
tai ta pasakius prie ju, bucziau tave su rimbu pamoki
nus.
— Ant rytojaus motina rado
sukulta virtuvei puodą, kuria
me buvo sirapas. Kasgi tai ga
lėtu padarytu jei nežingeidi ir
lokama Anite. Motina pradėjo
kvost mergaite, bet szi stacziai
užginczijo, teisindamasi ir jau
teisybes nepasake.

gu pakele ja nuo aslos, ji atsi
liepė balsu kuriame galima bu
vo jaust kartybe, iszmetinejima ir nusiminimą:
— Palikit savo auka ramy
bej! Tegul numirsztu neapgai
lestaujama per jus, kurie nužu
dėt mane. Acziu tau motin už
gražias paveizdas kokias man
davinejai augindama mane.
— O kūdiki, kagi kalbi!—
sUszuko motina nusistebėjus.—
Argi tave ne mokinau dorybes
mylėt teisybe vengt melo ir vis
ko ko nuo krikszczionio Die
vas reikalauja?
Teip, mokinai mane, motin,
to visko, bet mokinai tik žo
džiu, kuomet pasielgime tavo
macziau tik veidmainyste, klas
ta ir nedorybe, ar piktybe.
— O nedoras kūdiki! Argi
nemokindavau tavęs kad už
melą Dievas baudžia, kad myletumiai visados teisybe ?
— Gyvenau teip kaip savo
pasielgimu mane mokinai,
gyvenau pagal tavo paveizdu,
kokias man augindama davinėjai. Tn motu’esi kalta jog
mano nors trumpas gyvenimas
buvo nelaimingu, kad pragaiszinau vyra ir pati save ant
visados prapuldžiau. Baudžia
Dievas už melą ir veidmanyste, bet to- iszmokinai mane tu
motin’ nors dažnai kalbėdavai
man, jog melas yra didžiausia
nuodemia, už ka padėkavoju
tau dabar mirdama akiveizdoj
tavo, kaipo auka tavo blogu
paveizdu.
Moti% dabar suprato viską
ir pripažino mirsztancziai duk
teriai teisybe, jog ji pati kalta
jos nelaimingo gyvenimo ir ne
laimingos jo pabaigos, kad ji
prapuldė ne tik savo dukteri,
bet padare vyra, kuriam atida
ve dukteri, o ant galo ir save
padare per tai nelaiminga, nes
susikrimtimas ir kįTniinąą san-.
žines graužiantis jos dusze su
trumpino ir jos gyvenimą.

Anite sėdėjo kėrezioje
bario ir bovijosi savo
Motina gamino kava ir state
ant stalo puodelius. Maža Ani
te sėdėjo ant grindų užimta sa
vo lelia, kada motina padavus
jai szmoeziuka cukriaus iszejo
Praėjo nuo to laiko trylika
in virtuve. Maža Anite norėjo
persitikrint isz kur motina pa metu. Anite iszaugo ant pato
ėmė cukriu, ar nepastatė enk- gios gražios merginos.
Patikus tūlam jaunikaicziu,
rinyczios ant stalo. Pasikėlė ir
netrukus
graži Ona sulaukė
priėjo prie stalo; cukrinyczia
stovėjo toli nuo kraszto ir ma tos smagios valandos, kada
ža Anite pasiekt jos negalėjo, jaunikaitis, atėjo praszyt jos te
bet Anite sumanė kokiu budu vo mylimosios rankos. Tė
galima pasiekti ir paimti tik vam jaunikaitis, daugiau pati
viena mažyti szmoeziuka—mis ko nęgu Onai, kadangi anie
lijo — jug motina nesupras žiurėjo tik ant jo turtingumo.
kad imta, patraukė staltiese ir Anite isztekejo pagal tėvu,
ypacz motinos noro, ir prižadė
prisitraukė sau cukrinyczia.
jo
melagingai meile ir isztikiSugrįžus motina tuoj patemijo jog Anite ęme cukriu, miste tam kuris neturėjo jos
nes staltiese stovėjo jau neteip szirdies, bes Anites szirdis se
niai buvo kitam atiduota.
kaip paliko.
— Anite, ar tai tu ęzia ju Praėjo keli metai savitarpi
uio gyvenimo Onos su ne myledinai ?
mu
vyru kaip visu teip ir ju
Mergaite tilejo, tik savo le
gyvenimas buvo margas: vien
le niurkė ir vartė.
— Anite! — suriko motina kart prašpihdo skaiscziai lai
rūstingai —jug žinai kad Die me tai vėl aptemdė j u ‘gyveni
vulis viską mato ir Oedrdi. Jis mas buvo m arO"as: vien kart
myli vaikelius, kurie buna ge praspindino skaiscziai laime
rais ir nemeluoja, tokius Jis tai vėl aptemdė ju gyvenimo
ima in dangų pas save, bet ne aikszte nelaime, vienkart tarp
geru nemili ir piksta ant ju. jaunos poros buvo graži saulė
ta giedra, kitusyk ūkanota, ar
Pasakyk-gi teisybe.
Mergaite vis bovijosi savo ba audra kitusyk ūkanota, ar
lelia ir turbut lauke progos. ba audra su žaibais, griausmais
ir perkūnijomis.
Urnai iszleido isz ranku
Vienkart vyras Anites di
ir, žiūrėdama motinai in akis
džiausios nelaimes datyres, su
atsake.
sikrimtęs nuėjo iu namus tėvu
— leip, asz ėmiau.
Sziteip, tai gerai, mano savo žmonos, idant ten iszliejus savo tulžis isz szirdies pa
Įy,relę_—atsake motinaKdos ^Ryk teisybe. Ta syki lengvint jai kiek—-nors.
tau dovanoju, bet turi priža Ineješ visupirmu atsilie^e:
dėt man kad kitu syk to dau — Viskas pasibaigei.. Jvsu
giau nedarysi, nepraszius ma duktė pragaiszino mane, instu
me in varga, sulaužė gyvenimą . Motinos! kurioms teks isznes.
— Ne, mamyte, nedarysiu. Prigavo mane suvedžiojo— girsti szi virszmineta pavizdi
Anite vėl pasiėmė savo le perdaug tikėjau tai, kuri ne arba istorija, “Anites”, pamisle ir bare ana kartodama moti kenczia teisybes, kuri tik hnkite ar laikais ir jus neau
nos žodžius, idant niekad ne dangstėsi dorybes skraistelia, ginate panasziai savo dukre
meluotu, o visados teisybe kai kuri buvo grabu nubaltintu, lių? Teip! daugumas isz jus
betų, nes melagiu Dievas ne bet vidurij puvėsis... Acziu teip augina: mokina žodžiu,
jums guodojami vuoszviai už bet duoda bloga paveizda. Jei
myli ir rustinasi ant ju.
Tuotarpu inejo tarnaite in jusu gera iszauginima duktes, troksztate laimingos ateities
valgtuve ir apreiszke atšilau- kuria vedes prapuldžiau save. savo dukrelėm, jei nenorite da
— Ka? Ar ne-igediji tokiu tirte virszmineta motina saugo
kyma ponios M. su dukteria.
— Ali, nedoros liežuvnin- apšmeižimu skelbti ir purvais kites teip auginti dukrelias,
kes, plines ežia jas atnesza — drėbti ant musu doros duktes ? kaip ji augino. Pratinkite prie
niurnėjo motina Anites piktai. suriko uoszve užgauta žodžiais dorybių ne žodžiu bet paveizdo
Pasveikino vienog jas labai žento.-— Kaipgi gali teip kal mis.
szirdingai, kalbėdama inviesz- bėti apie mano dukteri ? Apie
ta, kuri tikrai krikszczioniszn tas:
Teisybe pasakė.
— Ali, kaip-gi džiaugiuo- kai iszauginta, in kuria nuo
Maža mergiuke
Mu.su te
siu! Kaip ponia gražiai iszžiu- pat kūdikystes inkvepinejau
velis
iusirasze
net
in
dvi
drau
ri, kaip graži ponios duktė, ko pati krikszęzioniszkas dorykia motina tikrai gali pasidi bias, kuriai inkvepiau gražias gystes, tai kaip numirs, gaus
džiuoti. Praszau sėstis, pra- ypatybias ir užskiepinau meile mama net 500 dol.
— Tai del ko jis teip pada
szau pas mumis pasivieszint, sulig teisybes, mokinau teiskal
jug žinote kaip mėgstu su ju bystes, jog Dievas bjaurisi me
mis pasikalbėti. — Ir pasisodi lagius ir baudžia už tai žmo— Del to, idant motinėlė ga
nes.
Nuo
mušti
eme
paveizda
nus prie stalo viesznias pradė
lėtu sau nusipirkti nauje vyra,
jo su joms gerti kava ir kalbe- gera i,r mokslą sveika— neti kaip tėvelis numirs.
kiu in tai ka.kalbi juodinda
Anite padėjo savo lele ir mas mano dorą dukteri. Esi
Sudže in kaltininką, kuris
patsai
nieksžu,
uėmokaucziu
atidžiai žiurėjo su visu žingei
nori iszeiti:
dumu in inama, kuri tas bjau vesti gyveninio reikalu, todėl
— Kur nori eiti ?
rias liežuvininkias dabar jau paleidęs viską su Veju kaltini
Kaltininkas:— Noriu sau
už geras turėjo. Negalėjo da mano dukteri. 0nelabas žmo
iszeiti.
Asz esmių spakąiuu
suprast ji kodėl mama teip el
žmogum o ežia tasai prokurato
gėsi: nekenczia ir myli,...
ris
nuolatos vaidyjesi su mano
Kada galutinai po meiliu
kalbu ir iszreiszkinejimu vie Ir vėl praėjo keli metai, ka advokatu, tai man net nusibo
na kitai savo prietelystes, atsi- da in kambarį kame. kitados do to visko klausyte ir turiu
svei kine iszejo, motina Anites bėgiojo linksma Anite, inejo iszeiti.
iszleidus jas, sugrįžus vėl in silpna, iszblyszkųsi, nuvargusi
Ziegoris kaltas.
valgtuve atsidusus tarė: ir nusiminusi da jauna mote— Acziui Dievui.
— Kaipo ilgai szitie kiauezi
riszke. Moteriszke ta buvo tai
— Mamyte —tarė Anite.— Anite, duktė turtingo tėvo, isz nei virė ?
Ar myli tu tas liežuvninkias. tekėjusi už turtingo vyro! IszKukarka: — Asztuonioleka
— Ar tu netilesi! Kas-gi teip vydus ežia savo gimdytojus, miliutu—poniulele.
sakyt tau liepei
Poni:—Na ar tu buvai kurvos peržengė slenksti puolė,
— Jug pati mama teip sa kaip kad apalpusi ant žemes. cze, kaip liepiau ne ilgiau, tie
kei— atsake išmintingai'AniGimdytojai nusistebėjo- ir tai tris miuutas virti ?
Kuk.-— Teisybe, poniulele,
persikando neapsakomai maty
'f— Ka asz sakau, to tu m darni savo dukteri, kuria augiu tiktai kuknioje ziegoris vėlina
privalai sakyt;. Nevisados rei darni mylėjo labai bet pirm ne si 15 minutu.

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARABISZKOS

ISTORIJOS-

Tiktai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus) .

lo trumpa laika; vienos sanvaites, iš
siuntėm daugybe szitu knygų in visas szalis
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki
knyga prisiuntė mumis padekavones.

DELEI GEROS ŠVIESOS
PIRKITE GERIAUSI ALIEJŲ
Norėdami dideles, aiškios ir šviesios šviesos
be durnų ar smirde j imo, dabokite kad par
davėjas duotu jums
į

Mes tikrai gvarantinam
kad ir jumis patiks.

Oil
Reikalaukite tiktai Rayo. Kitokio nepriimkite. Rayo
aliejus yra baltas kaip vanduo, tyras nuo vist; nevystu
mnir visai nepavojingas. Jusi; lempa neprisivels šuodžiij ir nesmirdės pripilant lempą su Rayo aliejumi.
Visi geriausi Storai Pen nsylvan i joj ir Deleware par
duoda Rayo aliejų—žibalą. Atminkite vardą—Rayo.
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,THE ATLANTIC REFINING CO.
Everywhere in Pennsylvania and Delaware

ALL NATIONS DEPOSIT DANK
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM...

<>

P. V. OBIECVNAS ir KOMPANIJA <>
12th. and Carson St, - SS. Pittsburgh,Pa. °
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Tai yra vienatinę Įlanka knri setfęi žinoma LietiiyiiiiĮis. :.
Banka tai pinasi savam btnlinke, kurto verte isznėsa, apie ' $150,00<)’ir varioja szenie laike apie milijoną dolieriu (i
ir randasi po kontrole Valstijos Beruisylvanioe IN sutaupinttiB Pinigus moka 4 procentą. Siuhezia Pinigus '
in vi as dalis svieto. Parduoda Laivakortes Užlaiko g
-Notarijialna kancelaaija del pad-rbimo doviernaseziu
ir kitokiu dokumentu rei alinga Lietuvoje. Užrube- . *
žinia skyrius randa-i po vadoviste gerai žinomo'(į
Karoliaus Varasziauš valdi-zko Notarijuszo.
f

LIETUVISZKAS PASAKOR1S
Labai^Pniki ir Didele Knyga

Puikei apdaryta audeklineis
ii j margyntais vyrszais.

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

609 Puslapiu

(Nusiuntimo kasztus mes apmokame.)
Mes tu knyga neperdaugiause turime todėl nusipirkite viena
kadangi greit iszsiparduos.
Apie Jonu Karalaiti. Paukszti ir
Vilka.
Apie Jonuką, Arkluka, Antaite ka
auksinius kiauszinius dėjo, ir Kiau
laite žemcziijgpile.
Apie Karalaite paversta in varle
Apie Karalaite stebukl-merge,
Karalaiti Jonuką ir apie Lazda i
matomai muszanli.
Apie Karalaiti netikėta.
Apie Vainikėli Ramunėlės.
Velnes ir Mužikas.
Melagis.
Giliukningas Zbrajus.
Zerkolas.
Szetomszkas szokig.
Prakeikta.
valtys,
G ūdras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Apie milžinus, mažus žmonis
ntksztukuB
Du brolei.
Apie Karalaiti Vargutį Szuniti lojuti. Katinėli niaukleli ir apia Raganiszka Liedii.
Petras bude.
Apie tris Brolus Karalaiczius ir
serganti jiu Tęva,,
Szlervis.
. .
Mužikas Karalium.
Mikutis Kupriukas ir Nikaztukas.
Apie Raganiszka PleczkuU.
Jonukas Pauksztukas.
Karalius Vargutis.
.
Žuvininkas, Geniuszas ir )uodu
szalii Karalius.
Akmedas ir Raganaite Paribana.
Trys Lapai kirmėlės.
: Apie Karalių sultoną, jiojo sunu,
dideli galineziu ir apie karalaite gulbe
Apie prapuolusią Karalaite ir sep
tinis gahncz us.
Juozas u- Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaiti Miranda..
Kaip gilukis mainosi.
Ragana.
Elnes, Velioribas ir Arelis.
Medėjus.
. _
Dvideszimts-keturi Bazbainirate.i.
Vaitiekus.

SzluocziauB duktė.
Nelaimingas bagociius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brok-i.
Stalorius daktaru,
YĮgasis. platusis ir sinark-ukis.
Tns jaunikei.
Meszkinaa.
Baidiklos.
Akruenorim;.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kaziminko,
Skarbas o pati.
Nelamingas atsitikimas.
Fu ndatoris.
Kaip Padonai isspildo paliepimus
savo valdonu.
Kiniszka pasaka.
Pavogti Deimantai.
Stebuklingas skeltuvas.
Mėdalikas motinos.
Jezusas ant vakarienes. Apisaka
senu žmonių.
Laižybos.
Isz gyvenimo miiincaios poros.
Po svetima pastoge.
Ubago meilė.
Ridos suknele.
Ne reike pfieszintis valei Dievo.
Stebuklinga tobliczia.
Ne sūdyk atit pažiūros;
■
Mažas Antanukas.
Bedarbe.
Dvase kasikiu.
Apianka seno
mainierio.
, Kaip nabaszninkes duszia vaikaičio
10. Ka suko apie Mariute Miszkiute.
Balatono ežeras.
Pala kė daleis ant akmens.
Netikėtas szvecziaą..
Apie tris Karalaitias.
Apie septinis Brolus.
Apie kunineaikszti Kardeli.
Žiurke katra už Karalaiczio tekejo.
Apie Valka katras Kaialiaus dukteriH iszgelbeio nuo smako.
Apie Karaliaus Sunu kur savo
trijų Seseiu eio neszkot.
Apie Dumtu ir jo Szyvuke.
Apie Žy a >i Petra.
Apie du vaiku Siratas.
Apie Pagraaiouba.

Dydumas Knygos, 6i x 9i coliu,
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite
ilgai bet tiojaus iszpildykite žemiaus padėta
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

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

Gerbemei :—
Czionais prisiuncziu jumis
$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti
milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.
Su guodone.

Vardas
Ulycžia

Miestas

W. D. BOCZKOWSKI-CO

PHONE DROVER 7800

Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Lig;

Mahanoy and A Str.
Mahanoy City, Pa.

W. D, Boczko’

***•

įžSB8* Szita KI
neparduodame, ir nei

įkupcziams arba agentams
rint jos jokio nuszimczio.

Mahanoy and A Str.
Mahanoy City, Pa

OĄs»s

lt G^ventuio vieta

3249 So. Horgau St, Chicago, Bl.

V»l»n4oa

8 lig 10 nto, 1 Uf 8 PO pili
ii 7 iig 0 Y»k»re.

.
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Philadelphia, Pa. GENEROLAS RODRIGNEZ KURIS PALIEPĖ NUZUDINT
Nesuprantama, kodėl Philadelphijoj saliuninkai anglai vis
pardavinėja savo galiūnus? Gal
saliuninkai gerai tiki, kad atei
teje prisieis palikti saliunai už
dyka jeigu tik nubalsuotu žmo
nija kad saliunus panaikinti.
Anglai parduoda, o tarpe
pirkėju randasi ir lietuviai. Da
bar lietuviai in skaicziu nauju
saliuninku prisidėjo apie trys.
Biznis nevisur geras ir saliu
nuos, ypatingai kur mažas žmo
niu perchados, užtokeje, tai ten
ir saliuninkai nusiskundžia kad
nėra biznio.
— Mieste insivyravo liga
gripos, ir laikrasziai pranesza
kad dauguma ant tos ligos ap
serga.
— Per szventes expresu
kumpanijos apverstos buvo
siuntiniais teip daug, kad dar
bininkams buvo insakyta ne
paisant szvencziu jokiu turėjo
eiti dirbt per Kalėdas ir an
tra diena kalėdų.
Kurie darbininkai neatėjo
per kalėdas dirbt, tapo isz dar
bo iszvaryta ju 20 ypatų ir,
formanas lietuvis. Nors jie isz
varyti ateina praszytis priimt
vėl prie darbo, bet tai tuszcziae
noras, nepriima ne viena atga
lios.
— Philadelphia ncbiedna
rabuszninkais. Pagal apskritRavima Biuro policijos superttendento Rabinsono per 1915
m. tapo 5. 965 aprubavojimai,
rabuszninku suaresztuota 4,
854. Nuostoliu padaryta ant
$100,000,00.
Iszrubavota 1,277 privatiszki namai, 612 sztoriu; 246 pabrikai atpart to pavogta 677
automobiliai.
Kiszeniniu vagyscziu buvo
313.

AMERIK1ECZIUS.

W. TRASKAUSKAS

W. RYNKIEWICZ

—-GKABORIUS—

.NOTABIUSZAS.

233-235 West Centre Street

•

-

Mahanoy City, Pa.
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, FA

PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO FRIZŪRA BANDOS

Laidoja Kimus Numirusiu.
Pasamdi
Riginus ir Vežimus del Pasivažinejiu
Krausto Daigius ir 1.1.

520 W. Centre St., Mahanoy City, Paj
—
LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

Sztai prie szito geležkelio
likos nužudinti amerikiecziai
Chihuahuoi,' Meksike, per
meksikoniszkus
banditus.
Amerikiecziai keliavo in Cusihuiriasha dirbti prie kasikiu.
Badai ant paliepimo generolo
Rodrignezo bandidatai papil
de skerdinia. Dvideszimts ban
ditu užklupo ant trūkio o in
du szimtai buvo pasislepia kru
muosia. Randas davė prižadė
jimą Amerikai, buk suyins žudintojus ir bus nubausti BUszaudimu.

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo
iszlaimeja p rovose už pažeidima Kasiklosa
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t, t.
Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai
atsako ar atmeta.
Rodą dykai.

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios
ir pinigiszkus reikalus.galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujaneziu pampinu. Didžiause Lietuviszka
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes azartas,
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 1.1. Su kokiu nors reikalu kas
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplankysite
teisinga atsakyma. Apsaugoje namus ir naminus daigius nog ugnies.

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

A. J. KEIDOSZIUS
BANK

EXCHANGE

202TROY ST., DAYTON, O.
Capitol Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000

UNION
NATIONAL
BANK /.

GENERAL
JOSE E.
RODRIGUEZ.

MAHANOY
CITY

AUSTRIJOKISZKOS TURTINGOS MOTERES LAVINASI SZAUDIMEISZ MA
ŠININIU KARABINU.

Su v. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.
OKAME Antra Procentą ant sudėtu
Pinigu. Procentą pridedam prie
jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos
menesuo.se, nepaisant ar atneszat
parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su Musu Banka, nepaisant
ar mažas ar didelis.

M

BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vice-Prezid.
W. KOHLER, Kasierlus
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Suimtomis 9 lig 12ad.

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

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras
A tik pargabenome daugybe szviežio ta voro del rudens
ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt viso
kiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu.
Teipgi puiku gatavu
szlebiu veseilems, kriksztinoms ir t t. . Teipgi užlaikome viso
kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu
sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,
Pirkite savo sziltus apredimus pas:

V

Philadelphijoj ypatingai kur
apgyvenia darbininkai žmones
arba maži sztoreliai, tai paliciten nelabai ant to temija, kai
kur tūli palicmonai ypacz va
sara, tai zoulkose sulindę pa
tys su bomais alų geria: tokiu
budu vagiliams ir pasisekimai
lengvi.

Merchants Banking Trust Co., Banka
turi geriausia būda del
suczedjnima Pinigą.

Szv. Kazimiero klebonas
kun. Kaulaikis liepe per pa
mokslą parapijonams, kad at
liekamus uesuplyszusius dra
bužius sunesztu pas jin ku
riuos paduos nusiųst kares nūs
Daugeliuosia austrijokiszkuosia miesteliosia ženklivos ii' turtingos moteres isz augszteskriaustiems Lietuvos gyvento
jams siuncziama bus per drau niu gyminiu suorganizavojo savo teip vadinamus naminius pulkus del apsaugojimo, jago to
prireiktu. Paveikslas parodo kėlės tokes moteres darant lavinimus su maszininiu karabinu
gija Raudono Kryžiaus,
kuris likos paymtas nuo maskolių. Cieliavoja in dydeli akmeni netolimoja girraiteje.
S. Kapsas.
* A. II. Ilieutzmanu isz PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS
AKYVOS ŽINUTES.
M*l’szanckas> Savininkas
Baltimores, Md., gyrėsi, jog TFNTRAI
VEill
1
I\nLi
16 Sooth Baltimore Street
* Pennsylvania surinko pra praleido su savo motyna 55-ta MOTFI —.
Wlke.-B.rre,Pa.
Shamokin, Pa.
ejta meta kornu už $41,641,- vilije Kalėdų. Niekad josios 11U M JLtJjs_ ) Skersai Central E. K. Pypa
Ugnis sunaikino Eagle Run 000.
Jaigr kada busite Wilkes-Barre tai užeikite
neapleisdavo taja diena.
pas Andriu MiJiszaucka kur busite svetingi
bravorą, prigulintis prie Fuhr
* Visi bravorai padirbo
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas syki
manu & Schmidt. Bledes pada 1915 mete 59,000,000 bertaiužeina sugrįžta adgalios atsilankite.
JUOKAI
re ant $75,000. Keli namai ar niu alaus.
timoje teipgi sudege. Butu ugReikalinga tarnaite.
* Deginta kava yra geru dini tuojaus užgesima, bet van sinfektu kambariuiosia kur
Gera pati.
Prie naminio darbo del dvie
dens stokavo.
randasi ligoniai.
— Asz girdėjau, jog turi ge ju žmonių, turinti nuo 15 lig
ra
pacze, kuri sau viską pati 20 metu. Darbas lengvas ir ma
* Pacztinis karvelis, lekenžas.'Lai atsiszauke kanuogreitys su veju gali nulėkti 1600 pasisiuva.
LOVOS SZLAPUMA.
—
Tai
broly
ti
tas
mane
nai

cziansia ant žemiau adreso o
Tarpe vaiku galima sulaiky mastu ant minutes.
* Mieste New Yorke randa kina, ba kas nedele sau szlebe aplaikys visokes iuformaci
ti per davima jiems Severos
jes.
(c o;)
gyduole nuo Inkstu ir Kepenų si 446 palicijantai kurie stovi siuvasi.
Mr. John Carlen,
(Severos Kidney & Liver Re ant ulicziu ir prižiuriueja uliBox
65.
Fontanet, Ind.
medy) pagal direkcijas. Yra czinio krutėjimo.
Bile ne piningu.
* Nauja Zelandije turi 25,tai Inkstu gyduole del suaugu
— Ar tu žinai, Juozai jog
1
*-,,,<** v,
siu kaip ir del vaiku. Yra at- 000,000 aviu.
-a
asz geresnio draugo už tave ne S*
W PAMĖGINKIT SKAITYT
* New Yorko pristova yra
sakatni del isztinimo kepenų
turiu.
’
Savaitini Laikrašti
ir pūsles, sulaikyma szlapūmo, didžiausia aut svieto.
— Gal būti, — nes asz mis 5i<
‘LIETUVA”
* Kokis
tai
William tinu, jog lig szol asz geras f
sutinimas kojų, skausmą pea- Didelis 8 puslapių laikraštis su
M
įlį
cziuose ir galvos isz priežasties Bro wnsworth, F ii a del phij oj, draugas, kol ne pareikalausi i-jš paveikslais, einųs 24-tus metus. R?
M4 “LIETUVA” yra politikos, litenetvarkos inkstu, geltliges ir apskundė savo kaimyną už tai,
S, rat.uros ir mokslo laikraštis, pa- TO
piningu paskolint.
Mi
(L duodantis daugiausiai žingeidžių S
ruksztis pilve. Preke 50c. ir kad jojo visztos neduoda jam
žinių iš Lietuvos, Amerikos ir
■ r;
$l.C0 aptiekuose arba tiesog pasilsio naktimis.
& viso pasaulio. Laikraščio kaina
Iszsiteisino.
Borough of Queens, vie
nog mus. daigu negavote Seve
a Už visą metą tik $2.00
ros Lietuviszka Kalendorių nas isz priemiesczio New
Motina: Ko tu teip ilgai ant B Už pusę metų tik $1.00
Kią numeri gausite iiždykų,
ant 1916 meto tai klauskite Yorko turi 771 fabrikus kuriuo lietaus stovejei, su Juozu. Ar
^■pareikalausit, adresuodami:
savo aptiekoriaus arba raszy- šia dirba 23,891 darbininkai. tu nori apsirgti.
i . B “LIETUVA”
kite ant szito adreso o gausite
* Abelis Cartright isz Pea Katriuka:— Mane ne Šulijoj
« SO. HALSTED STREET
per paczta. W. F. Severą Co. body, Kansas, ana diena užbai ba Juozas laike po savo ove^
■ CHICAGO, ILL.
Cedar Rapids, Iowa.
(Jan.) ge 103 metus amžiaus.
jkocziu apsupias.
ji
•'.K

■it

1.— Iszduoda Thrift Korcziuke ant
kurios galima dėti po 1c, 2c, 5c bile kokia
diena.
2—Galite daryti 50 depozitu ir aplanky
ti visa suma su procencziu.
3. —Nereike laukti visa meta del sudėji
mą tu 50 depozitu.
4. —Galite bile kada iszimti pinigu isz
juso paezedžiu.
5. —Deszimtukinis depozitai susidedant
is isz 50 deszimtuku yra geras būdas del
vaiku.
6. —Pabandykite pradėti czedint pinigus
pagal musu 1c, 2c, 5c Thrift Korcziukes
būda. Galite iszsirinkti sau viena isz musu
50 spasabu depozitu kuri jumis geriausia
patinka o datirsite kad mes turime geriau
sius spasabus del suezedinima pinigą.
7. —Thrite tiesa paskirti sau bile kokia
suma ir bile kada galite iszimti.

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

“Saule”

Merchants Banking Trust Company
Mahanoy City, Pa.
Pirkome Visa Kara Lovųir sukrovėme in savo kroma.
Pigiaus turėjome mokėti už freita.
,
Pigiaus gavome pirkti ir pigiaus atsiejo mokėti
sukrauti in musu kroma. Todėl ir jumis pada
rėme pigesnes prekes ant szitu lovų. Mes parduo
dame Lovas pigiaus negu bile kokis kitas sztoras
visam sklype.
Busim žinomi kaipo pigus sztoras del Lovų,
Springsu ir Materosu.
Ne visas sztoras gal prisilygint prie musu prekių
už tai kad gauname pigiaus pirkti ir neturime
kasztu del gabenimą tavora nog geležinkeliu.
G J ime j umis parduoti Materosa už $2.50. Lova
už $3.00. Parduodame gerus Springsus.
III A M * C. Mahanoy City - Shenandoah
U 11 /A 11 O
Mount Ctjrmel • Lansford

SKAITYK
Moraliszka Kabala, katraiszdeda
žmogaus ateiti - - - Preke 10c
Tikriauia Burykla, sudėjo Cigonka isz
Egipto Rubiną Sulva, perdėjo ant
Lietuviszko D. T .B. - Preke 10c

Tikriauses Kabala, arba atidengimas
pagialba Kaziru, pagal garsingiauas
Chaldiszku, Persiszku, Graikiszku,
Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku
Preke
....
]Cc
Prisiuskite 25c vertes stempu o gausite
visas tris Knygutes per paczta
Kasztus nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
Mabauoy and A St.,

Mahauoy City, Pa.
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