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REVOLUCUE ROSI JOI. CARAS ISZSIZADEJO SOSTO
Jo brolis Mikola Aleksandraviczius pasiliko tuom-laikiniu Caru. Revolucije pakylo kaip viesulą po visa sklypą ir tęsęsi per tris 

dienas. 500 uzmusztu ir sužeisti. Vokiszkus sznipus aresztavojo. Pol tikiszki prasižengelei paliuosuoti. Kalėjimai sudeginti.
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(1) Naujas Caras Mikola Aleksandrovicz. (2) Buvusis Caras. (3) Cariene jo Pati. (4) Carukas.
PETROGRAD. — Po trijų szimtu metu sunkaus miego 

tamsybėje, persekiojimo savo padonu ir siuntimo juju in Siberi- 
je už mažiausia prasikaltima, pakylo Rosijos gyventoje! ir in 
laika trijų dienu iszsimusze ant liuosybes per pakėlimą revoliu
cijos kuri perejo per visa sklypą staigumo žaibo.

Praeita panedeli revoliucije prasidėjo Petrograde pirmiau
sia atsibuvo musztine terp revoliucijonieriu ir vaisko, bet neil
gai toji musztyne tęsęsi, nes vaiskas perejo pulkais ant szalies 
revoliucijonieriu, kurie paėmė forteca Petro ir Povylo, arseno- 
lus, fabrikus, kazarmes ir sudeginia kalėjimus paleido ant liuo
sybes visus politikiszkus kalininkus. Revoliucije prasidėjo 8 
diena Kovo, pirmiausia su straikom ir protestais žmonių už 
duona.

Po musziui, kuris tęsęsi per 36 valandas, kuriame pražuvo 
tik apie 500 ypatų, vela užstojo malszumas. Žmonis kurie šu
kele maiszati szaukdami duonos, likos užklupti per vaiska, nes 
ant paliepimo savo aficieriu idant szautu in savo brolius, vais
kas atkiszo liaupas ant savo perdetiniu ir juosius suszaude — 
in žmonis nepaleido ne vienos kulkos.

Caras būdamas ant kariszko frunto aplaike kelis telegra
mas apreiszkenczius apie revoliucije, matydamas, jog pavojus 
didelis, iszsižadejo karalisžko sosto, kuris perejo in rankas jojo 
jauniausio brolio Mikolo Aleksandravicziaus kuris apėmė sostą 
lyg paaugs carukas ir daeis prie metu.

Revoliucije žmonis šukele labai malszei ir niekas tojo nesi
tikėjo, jog pereis teip greitai. Buvo tai sukilimas žmonių už 
geresni randa, kuris butu valdomas per žmonis del žmonių. 
Nubodo gyventojams patvaldysta ponuliu ir aristokratu, prie- 
szingai valdžei žmonių, kurie per tris szimtus metu laike žmonis 
po sunkiam jungui, o priek tam pruselei teip insiszaknino in 
maskoliszka politika jog caras ketino padaryti sutaiką su prū
su pats sau, be žinios savo draugu ir tokiu budu, paniekint visa 
Bosija ir josios gyventojus, bet tas nepasiseke ir dabar žmonis 
ves kare lyg paskutiniam o prusiszkus agitatorius aresztavojo 
ir intrenke in kalėjimą.

Ministeris teisingystes Karenskis davė liuosybia visiems po 
litikiszkiems kalininkams per ka daugybia tuju vargszu sugryž 
isz kalėjimu ir požeminiu urvu Siberijoj.

Generolas Drosovski, kamandierius Moskvos kareiviu likos 
aresztavotu. Suvirszum tūkstantis palicijantu teip-gi areszta- 
vota. Visi politikiszki kalininkai fortecoj Bulynski likos isz- 
leisti.

Miestai Kharkavos, Nizni Novgorod ii- kiti didžiausi mies- 'perdėti

in kasiklas.
Scranton, Pa.— Dalis katali-

Pati caro Nikalojaus badai likos aresztavota ir randasi po Katalikiszkos kapines ingriuvo 
priežiūra palicijos. Toji boba daugiausia turėjo intekmes ant 
caro, nes buvo isz gymimo Vokiete kuningaikszcziute Alekse isz 
Hesse-Darmstadt ir vede prie to, idant caras padarytu atskyra'.kiszku katedriniu kapiniu ant'
sutaiką su vokietije ir butu prie to neužilgio daeja. Dabar Ro- West Gibson uliczios ingriuvo 
sije imsis kitaip prie prusu, nes žmonis geidže idant kare testu in. Diamond kasiklas. 
toliaus ir kad sumuszt vokieti ant ruksztaus obuolio. Badai numirėliu suyro o kaulai likos 
tiktai per intekme carienes ir josios prusiszku draugu Lietuva iszbarstyti. 
ir Lenkije likos paimta nuo Rosijos.

Naujas žmonių valdantis kongresas susideda isz sekancziu 
sąnariu.

Didžiauses ministeris, pirmsedis ir ministeris viduriniu vei 
kalu yra: Kuning. Jurg. E. Lvoff.

Ministeriu užrubežiniu veikalu profesoris Poyylas M. Mi- 
lukoff.

Ministeriu apszvietos profesoris Maniuloff isz Moskvos uni 
versiteto. /

Ministeriu kares A. J. Guczkovas, buvusis pirmsedžiu se
nos Durnos.

Ministeris ukystes M. Iczivgarevas isz Petrogrado.
Ministeris finansų M. T^eczenka isz Kijevo.
Ministeris teisingys0 Kerenskis isz Saratovo.
Ministeris komnu^acijos N. Nekrasovas, buvusis vice-pre- 

zidentas senos Diy*bs.
Kontroleri* vieszpatystes M. Godnevas isz Kazano,

Grabai

Vyriauses ministeris ujo gabineto laisvos Rusijos.

tai pripažino nauja randa i? isz to džiaugėsi. Garnizonas Mosk 
voje perejo lyg paskutinian vyrui ant szalies revoliucijonieriu.

Badai ministeris Protcpopov ir Boris Sturmeris likos nužu- 
dintais. Telegrama: skelbe, buk caro pasėkėjai bandė Te
traukti vaiska isz F.nlandjos bet tiejei nesijudino isz vie°s-

Dydysis kuniigaikszUs Mikola Aleksandr^*11118’ kuriS 
apėmė valdže Rosijos, yra jaunesnis brolis buv-”10 caro Mikalo
jaus, su kuriuom iurejo daugeli visokiu nesw'ratimu' Aleksan 
draviczius yra dydysis nevidonas vokiec-'1’ kurie turėjo dide- 
lia intekme Rosijoj, an*^ mnu^iu. Kelis metus jisai 
nraleido Anxrliioi rf įgulta isz Rosijos už apsivedima 
fu nekaralis^kosracte^ * du kartus vede-> 
„. N 9O "° mete ir yra/dėszimts metu jaunesnis už cara 

•/ftsita,ikes su broliu vela sugrižio in Rosije ir buvo 
iiNiKaiojvtpalocines eiescriszkos gvardijos.

Bad*1 visas Rosi jos randas bus laikomas rankosia dvilekos 
sanavd> kurie valdys vieszpatystia pagal žmonių norus. Cie- 
sp'iszka valdžia lig tam laikui bus praszalinta.

Caras Nikalojus tuom kart apsigyveno Pskove (162 mylės 
nuo Petrogrado.) Paskalas buk jisai likos aresztavotu, yra ne
teisingas. Cariene da randasi palociuje Petrograde po prižiū
ra kariumenes.

Mikola kitaip nepriims karalystes, tik ant tokiu iszlygu, 
jog jin žmonis iszrinks savo balsais. Isz to pasirodo, jog Bo
siję pasiliks Bepublika o vieszpatavimas szeimynos Romano
vu per keturis szimtus metu jau užsibaigė.

Badai Berline pakylo didelis nerimastis, žmonis pradeda 
teip-gi zurzet ir ar panaszei neatsibus kaip Rosijoj. Ta pati 
dvase apėmė ir Austrija kuri geidže apszaukti paliovima ka
res ant padarimo sutaikos. — Karalystes Europoje stovi ant 
kranto prapulties.

Biskupas Hoba- 
nas tuom labai persieme ir su- 
szauke parapijomis ant sukėli
mo protesto prieszais kompani
ja.
Vokiecziai padirbineje anuo

tas Meksike.
Washington, D. C. — Vokisz 

ki amunicijos dirbėjai isz Vo
kietijos Krupo dirbtuves, dir
ba Meksike anuotas del meksi- 
konu. Mieste Guadalajara vo 
kiecziai dirba amunicije ir 
ginklus diena ir nakti.

Dabartės eina paskalas buk 
generolai Obreganas, Villa ir 
Diažas susitarė pakelti nauja 
revoliucije Meksike ir prasza- 
lint Carranza, kuris yra ranko
sia vokiszku politikierių teip 
kaip radosi Bosiję.
“Tegul Dievas mane užmusza, 

jeigu nekalbu teisybia!” 
Lexington, Ky.— Vagis, ku

ris pavogė piningus isz tūlo 
kromo, vardu Lee Milon, likos 
aresztavotu ir pastatytu priesz 
sudžia. Kada palicije pradėjo 
daryti ant jojo krata Milonas 
paszauke:: “ Tegul Dievas
mane užmusza, jeigu asz pavo- 
gau piningus!” Po tu žodžiu 
vagis kryto negyvas. Palicije 
rado jojo kiszeniuje pavogtus 
piningus. „



SAULE

KAS GIRDĖT?
Per paemima Bagdado, paky 

lo didelė baime terp vyriausy
bes ir turtingu ypatų, kurie tu
rės dabar parduoti arba paleist 
ant liuosybes daugeli paežiu ir 
mylemu kurias laike uždarytas 
aremuosia.

Tūloje publikineje mokslai- 
neje Newarke, atsitiko nepa
prastas štraikas terp ameriko- 
niszku-vokiszku vaiku, kurie 
nenorėjo giedoti patrijotiszkas 
giesmes, tvirtindami, buk juju 
tėvai uždraudė jiems tai dary
ti.

Per toki pasielgimą tėvu, už- 
sitarnauje sau ant judosziu 
szio sklypo. Tokius vokisz- 
kus patrijotus reiketu kagrei- 
cziausia ižguit in Meksika.

Viena* isz tokiu doleriniu au- 
ku buvo mirusi nesenei milijo- 
nierka fcetty Green. Toji bo
ba paliko po savim suvirszum 
szimta milijonu doleriu turto. 
Josios sūnūs apie savo motina 
kalba Hetty Green, turtin
giausia motere ant svieto, gy
veno vargingai ir nuolatinioje 
baime prieszais žadintojus, ku
rie tykojo ant josios aukso Kas 
sanvaite maine savo gyvenimą, 
bijodama, idant jiaja niekas ne 
surastu. Paaukaudavo savo 
darbo 18 valandų kas diena 
idant padauginti savo turtą. 
Mirė kaipo didžiause vargsze 
ir kaipo auka didžiausio “ak
lumo amerikoniszko dolerio” 
ir nevidonka visuomenes.

Vokiszki Submarinai
Nuskandino Tris Ame

rikoniszkus Laivus
Dabar isztikruju kare 

prasidės ant giaro.

Nuo pirmos dienos Vasario, 
kada dipliomatiszki ryszei li
kos pertraukti su Vokietija, vo 
kiszki ir austrijokiszki pado- 
nai iszeme 9,000 ukesiszku po
pierių Pabijojo idant juosius 
neiszguitu isz Ameriko.

Tomis dienomis szilka iždir- 
binejd isz kaliforniszko medžio 
isz kurio padirba net 7 bilijo
nus svaru. Isz tojo szilko pa
siuva szlebes, svęterius ir pan- 
cziakąs.

London.— Vokiszki submarinai be 
paskandino tris amerikoniszkus laivus 
nois” ir “Vigilancia.” Keturiolika laivoriu badai pražuvo. 
Visi laivai plauke in Amerika.

Tokiu budu kare su Vokietija yra neapsisaugojama ir 
prasidės ant gero. $

Ana diena teip-gi paskandino laiva “Alconquin” kuris 
plauke in Londoną. Laivas su tavoru buvo vertas $1,750,000.

jokio apsaugojimo 
‘Memphis,” “Illi-

Rusiszka Durna su pagialba 
kariumenes ir žmonių pasek
mingai laimėjo revoliucije, ku
ria malszei šukele prieszais vo- 
kiszka aristokracije, kuri sėjo 
neapikanta priesz žmonis. Ca
ras atsižadėjo ciesoriszko sosto 
o sena carica su savo vokisz- 
kais pasekėjais likos aresztavo 
ta. Užsibaigė prispauda žmo
nių Rosijoj. Galime dabar ti
kėtis, jog Rosijoj bus lengves- 
nios tiesos gyvenime ir dides
niu laisvių. i

A. a. I). T. Boczkauskas, už- 
detojas “Saules,” keliolika me 
tu priesz mirti pranaszavo: 
“Žmonis isz Rosi jos buvo pri- 

prasiszalint isz Rosijos 
PW»ualiaikos, bet ateis tcflds 
laikas, jdg visi trauks adgal in 
Rosije in savo Tėvynės.” — 
Tas laikas jau prisiartina.

Badai ir Vokietijoj užsinesza 
ant revoliucijos, jeigu greitai 
sutaiką neužstos, nes badas 
duodasi in ženklus kas diena 
daugiau o žmonis visoj vieszpa 
tysteje szauke: “duokit mums 
duonos!”

Moters namie o vyrai ant ka 
riszko franto keneze isz prie
žasties ilgo persiskyrimo. Ber
lyne nelegaliszku gimimu vai
ku daeina 25 procentas. Pa
leistuvyste platinasi baisei, žu- 
dinstos atsibuna ant kasdieni
nio paredko.

Vokiecziai pasielgė su mo
terimis kaip su gyvuleis, musz- 
dami jaises už mažiausia prasi- 
kaltinima, nes moters visai to 
nepaiso ir daro saviszkai.

Yra tai pirmutinei žingsnei 
revoliucijos teip kaip prasidė
jo Rosi jo j. Vokiecziai lauke 
tik gero vadovo, karis sujudin
tu žmonija. To galima tikėtis 
kožna diena. — Neramumas 
žmonių sziadien platinasi stebe 
tinai po visa svietą.

Vokiecziai sumuszti Francuzijoj.
London.—“Prancūzai su pagialba Angliku, suardė visa 

kariszka linije ant szeszesdeszimts myliu, paimdami 17 mies
tu ir miesteliu su Bapanme ir Roye, kuri Prancūzai stengėsi 
paimti per du metus Vokiecziai bėga toliaus. Yra tai di
džiausias laimėjimas in du metus.

Begiu 45 dienu talkininkai paskandino ar paėmė nelaisve 60 
vokiecziu submarinu.

Washington, D. C.— In Washingtona aplaikyta užtikrinan 
ežiu praneszimu, kad talkininkai nuo Sausio 1 iki Vasario 15 d. 
paskandinę ar paėmė nelaisvėn 60 vokiecziu submarinu.

Jeigu ir toliau talkininkams taip seksis, sako praneszimas, 
vokiecziai negales ilgai tęsti submarinu kare. Spėjama, kad 
sziuo laiku Vokietija turinti nedaugiau 300—500 submarinu. 
Su tuo skaieziumi ji negales ilgai laikytis

PAVEIKSLAS FORTECOS PETRO IR POVYLO KURIS GAVOSI IN RANKAS REVO- 
LIUOIJONIERIU IR PALICIJE DARO PAREDKA PETROGRADE.

iszPaskutinei telegramai 
Chicagos skelbe apie nesavži- 
niszka isznaudojima spekulan- 
tu ant žmonių, kurie pakelinėje 
prekes ant maisto. Randavisz 
ki sznipai isztyrinejo, buk le- 
daunesia tiejei spekulantai 
maisto turi ant rankos sekan- 
czio maisto:
Jautienos... 53,530,9982 svaru. 
Kiaulienos... 10,311,451 svaru. 
Avinczienos...
Verszienos... 
Paukszcziu... 
Kiausziniu... 
Kiausziniu... 
Žuvu.... 
Sviesto..

Spekulantai laiko maista ant 
ledo ir pakelinėje prekes gar
sindami žmonim, jog maisto 
pritrūksta ir todėl teip brangs
ta.

ISZ AMERIKOS

Badas ir pinigu stoka privers kariaujanezias valstybes prie 
taikos.

Washington, D. C.-— Valdiszkuose rateliuose jau atvirai 
kalbama, kad taika Europoje netoli. Spėjama, ji turės in vyk
ti apie Liepos menesi. Taikinties kariaujanezias valstybes ver 
czia ne ju ‘ ‘ geri norai, ’ ’ bet badas. Visose kariaujanežiose sza- 
lyse, ypaeziai Vokietijoje ir jos talkininkių, maisto klausymas 
darosi vis keblesniu. Vokietija, sako praneszimai, dabar ban
danti paskutini inranki — submarinas. Tai-gi iki Liepos me
nesio josios submarinu kompanija turės nusprensti: pergale ar 
nepasisekimą.

Beto, visose kariaujaneziose szalyse jaueziama stiprus žmo 
niu nepasitenklinimo augimas. Aiszku visiems, kad nei viena, 
nei gi kita kariaujaneziu valstybių sanjunga negales “sutriusz- 
kinti priesza,” kaip pradžioje szukauta.
protiszkas Skerdynes žmones, nebenori. Ąoįį 
laikoma po geležine kares letena. ■ 
iszsprusti. O tuomet valdžioms bu™

Treczla, kae vorcaia kariaujancj| 
taikos, tai gresiąs joms banki™faS>

Imant visa tai domon, sako kares klausymo žinovai, taikos 
klausymas turės būti iszrisztas neilgiau kaip už keturiu mene
siu.

rPai-gi tęsti tas be- 
tįesa, žmones ten 
■ jie viš-gi gali

p. valdžias prie

827,302 svaru.
989,353 svaru.

20,093,639 svaru.
320,195 svaru.

58,468 dėžių.
2,448,943 svaru.

5,824,085 svaru.

Už nukirtima usu 
užmokėjo $10.

Ashley, Pa.— Franas Ba
ro wskis turėjo ilgus usus isz 
kuriu labai gėrėjosi, szukavo 
kas diena ir rūpinosi jaiseis 
kaip kudykiu. Edvardas Va- 
kakas labai užvydejo Franui jo 
jo usu, pagriebė žirkles ir ne
kirto dali vieno ūso. Franas 
net apsiverkė kada paregėjo 
nukirpta usa ,apskundė Ed
vardą ant szimta doleriu pa- 
szkadavones. Burmistras Les 
lie apsudino kaltininką ant už
mokėjimo kasztu ir $10 baus
mes.
Guzute suardė szeimyna — mo

tere apskundė saliuninka 
ant $20,000 ir laimėjo.

New York.— Mrs. Ida M.
Heaton iszlaimejo ana diena 20 
tukstarieziu doleriu Bronxe Su
preme sude, nuo Williamd R. 
Talbot, saliuninko isz Beacon, Norkus gaus pinna dovana už 
XT v [daugiausia surikta auku lai-

skunda Įki L. D., ir žinodami kad jo pa- 
stang. gauti pirma dovana yra 
apgavinga, todėl ei sustinki-

Kinija pertrauke ryszius su Vokietija.
Washington, D. C.— Suv. Valstijų ambasadorius Kinijoje 

Reinsch isz Pekino vakar savo vyriausybei pranesze, kad Kini
jos vyriausybe pertrauke diplomatinius ryszius su Vokietija ir 
inteike Vokietijos pasiuntiniui pasporta.

Po pertraukimo rysziu Kinijos vyriausybe tuojaus užgrobė 
szeszis Vokietijos garlaivius Shanghajaus uoste, garlaiviu ingu 
las perkele ant kranto, o anų vieton ant garlaiviu pastate savo 
sargyba.

Garlaiviu užgrobimą Vokietija paskaitys sau dideliu paže
minimu, ir, be abejones, už tai Kinijai paskelbs kare, kap yra 
padariusi su Portugalija.

Kinija vokiecziu garlaiviu užgrobimą, regis, pateisins tuo-, 
mi, kad kituomet Vokietija buvo užgrobusi kai kurias Kinijos 
teritorijas ir nuosavybes.

Pasakojama, kad Kinijoje gyvena apie 3,000 vokiecziu. 
Kaip su jais bus pasielgta, dar nežinia.

Dabar aiszkiai yra žinoma, kad Kinija prisidės prie talki
ninku ir žymiai gales paremti Rusja kad ir savo žmonėmis ir 
amunicija.

Badai garsinga giedorka Al
ma Gluck (žinoma Vokiete) at
sake ant užklausymo, ka mano 
apie kare, jog veluk perszauti 
savo supu, pakol jam duotu sa
vo pavelinima ant inžengimo 
in glytas kareiviu, ir kad ta pa
darytu kitos motinos su- savo 
sunais. Isz motiniszku pažiū
ru, tai poni Gluck turi tisą, bet 
isz pažiūru ukeses szio sklypo 
— tai isz josios puses labai 
bjaurei.

gauti szapose ir mainose; gird 
ma kad ant Eriton szafto nubal 
savo Unijos Lokalis straikuot 
kolei- kompanija ne susitaikins 
su' mainieriu reikalavimais, 
straikas gal prasitens kelias 
dienas.

— Ne toli nuo czionais, po
ra menesiu adgal, atsilankė ke
letas žydiszku Agentėliu kurie 
vargszus darbininkus prigavo, 
o tu buvo net keliolika, vienas 
tai rinko orderius ant sznapso 
ir vyno, o antras tai pardavinė
ja apsauga gyvasties (Insu
rance.) surinko nuo lengvati
kiu žmonelių po keliolika dole
riu ir dingo kaip kainparas- 
Po isztyrinejimo juju gyveni
mo vietų, tai pasirodė kad ju 
jau ten nesiranda kur jie pir
ma gyveno. Jau Saule” ne 
karta pranesze savo skaityto
jams kad pinigu nepažysta
miems ne duotu, bet žinoma 
kad daugiaaše tie duodasi pri
gauti, kurie ne skaito rimtu 
laikraszcziu.

— Czionais Saliunai uždary 
ti nuo 3-czios dienos Kovo, tai 
musu tie vargszai Saliunikai 
vaikszczioje kaip žemes parda
vė, tik vienas Szvedas turi lais 
nūs tai tas su keleis Bartende- 
riais niekaip negali apsidirbti, 
nuo pirmo Balandžio gal visi 
atidarys.

—- Lietuviai gražiai užsilai
ko, nesimusza, nesiprovoja; už
silaiko kaip tikri Krikszczio- 
nys, kas yra labai pagirtinu 
daigiu. Kaip girdėt, tai net 
skvajeriai bėdavojo, kad pelno 
nebėra.

—- Nekurie žmonelei tai ne
žino ar ne mato tikro kelio, ir 
galima sakyti, ant dvieju kre-

DYDYSIS KUN. NIKALOJUS KURIS APĖMĖ VADOVYS 
TA ANT RUSISZKOS ARMIJOS.

siu sėdi, vadina savia kataliku, 
o skaito ir giria laikrašzczius 
kurie vieszai skelbe bedievys- 
tia ir kaip kur isztvirkes Lietu 
vos dvariszkas piemuo; ne va
ro agitacija priesz Kapitalizma 
bet daugiaaše užsiima szmeiži- 
mu platintoju doros ir dergia 
tikėjimą kurs duoda ramuma
saužinei kiekvieno krikszczio- žmonių nuo jsat pirmos dienos.

Czia pat ant vietos, viską gali
ma gauti nereikalaujant duoti 
pinigus kokiems nepažysta
miems Žydpalaikiams.— G. M.

tokiems patartina, kaip dabar 
geri laikai kad prisiraszytu 
prie geru vietiniu Lietuviszku 
Draugijų arba .nors kokia gera 
(Insurance)- apsauga gyvasties 
nusipirktu kad laike smerties, 
ne reiketu kitiems rupinties ar
ba kad palikta pati su vaiku- 
cziais ne eitu praszyti pagelbos

1110.

— Girdima kad dar czionais i 
daug lietuviu yra, kurie ne pri
guli ne prie kokiu lietuviszku 
organizacijų ir ne turi ne ko
kios kitos apsaugos gyvasties,

Isz Lietuviszku kaimeliu
į San Francisco, Cal.— Mes, 
buvę Lietuviu Dienos Komite
to nariais ir rinkėjais miešti 
San Francisco, matydami 
“Tcv.” paskelbta kad p. K.

rana už 
• daugiausia surukta atiku lai-

‘ ‘ Dolerine akiyste Amerike 
stojesi pavojingesne prapulte 
Jei tautos ir prislėgė praktines 
nia jausla niusu tautos.”

Tėip raszo. garsingas raszti- 
iiinkas Parkeris apie musu ka
pitalistus ir teisingai iszsireisz

Heatoniene innesze 
prieszais Talbotą už tai, kad už 
draudė jam pardavinėti svaigy 
nanezius gėrimus josios vyrui, 
kuris buvo paprastu girtuok
liu.

Motere kalbėjo sudžiui, buk 
josios vyras turėjo keliolika 
kromu ir kad pradėjo gerti, pa 
trotino viską o ir narna kuria
me gyveno, ant galo daejo lyg 
paskutinio vargo.

* New Yorke randasi 10,912 
palicijentu: 1234 aficieriu, 8,- 
004 prastu palicijantu ir 649 
detektivu.

nuo gerb. Yczo ir Žilinsko do
vanas, neteisingai pranesze A. 
L. C. K., buk jisai sukolektam 
$575.00; ir ;

Kadangi p. K. Norkus, isz 
duodamas raportą žemino ypa j 
tas kurios davė medžiagiszka 
pagialba surengimui dalyku 
tai dienai, ir vietan pasidarba
vimo labui L. D. state savo 

asz;” todęlei
Mes, žemiau pasirasze, var

me po No. 906 Siver Avė., Ipą Jan teisybes protestuojami 
Kovo, sekanti rezoliucije tapo priesz jam paskirta dovana — 
priimta: >

Kadangi mes žinome kad p.
K. Norkus, su pagiaba Miss 
“X,” surinko tiktai $15.54; ir 

Kadangi prekybos instaigos i 
miesto San Francisco stambes
nes aukas prisiuntė komitetai! 
arba pakvietė narius to komite 
to iszkolektuoti paskirtas L.
D. aukas; ir

Kadangi mums aiszku kad 
p. K. Norkus, geisdamas gauti

km;Jos jis nėr užsitarnavęs.
J. ZZolinsky Pirminikas 

^"Koblin Sekretorius
E. Ktųįkut Miss “X.”

P. Mockus 
Miss h.

P.
M.

Du Bois, Pa.— Musu 
ir apielinkeje darbai gerai eina 
pribuvusiems darbas ne sunku

o
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APSKELBIMAS

Sztai yra pabudinimas kad p. ANTANAS W. BUTANAVICSIA 
buvo paskirtas kaipo Agentas del MAHANOY CITY, SHENANDOAH 
ir GILBERTON aplinkinėse. Jisai jumis parodys kaip lengvai galima 
ingyti savo locna Narna FRACKVILLE. Dar yra laikas pirkti kada
ngi prekes bus brangesnes nog 15-ta APRILAUS. Raszyki*e, ateikite 
arba telefonokite o bus jumis prisiųstas automobilius, p :: :: :

Isz MAHANOY CITY jaigu norite pasimatyti P- Butanavicziu 
tai užeikite pas p. Juozą Anceraviczia (Barber W- Centre St.

IlSr’Vaktuokite szita Apgarsinimą o rasite jame geriu pirkiniu 
FRACKVILLE, PA. :: ” :: ■■ ■■

MAUPT BROS, i Corner Spring & Centre Streets FRACKVILLE, PA.
Didžiausi n>ci>>ui»kai ir Pardavikal Schuylkill Paviete.



w

\-z ' v /Ik

SAP LR

su prigimimu žino

negu pradeda kalbėt jau ineluo

iszie mano žodžiai suvisai kita AR KARALIENE PRIVALO CZI.UŽINET LAIKE KARES.
ka reiszkia; kalbėdamas juos 
tik norėjau iszreikszti, jog tik-

Iszt ikro kalbėjo su didžiu Įlenki teisybes esi galima pasa- 
Įsujudinimii ,o baigė melsda-jkyt tieskalbistej didvyriu, o 
Imas, klausytojus savo su asza- j tikrai —ermiu bledingumo. 
■roni akyse, idant paišindami i — Niekad savo gyvenime 
bent ant savo gero vardo, pa-'nevengiau teisybes, arba bent 
Įmestu ta prapultinga priprati- niekad ,kaip galiu sau primint 
Ima ir nutai'tu rėdytis tik grina nesumelavau nieko niekam! — 
teisybia nors traukije vienos [atsake rimtai Morris. — Nes 
sanvaites laiko, arba bent norslar, isztikro, esti kas niekesnio, 
trai’ikije vienos dienos saugotu bledingesnio už melagyste ?. ar 
si suterszt savo sanžine ir lu-lesti kas, kas....

Poni Pasisziauszele pasiren- I 
gus eiti in miestą ir lauke ant 
savo Jono. — Suraskite josios 
Jonuką.

Teisybe vis irpa. 
virszu.

Isz Francuziszko.

pas melagystia. I — Tikriause teisybe, suvi-
Iszejome isz bažnyezios tik-Įsai asz tau nepriesztarauju ir 

rai sujudinti iszkaiba guodoti-'pats pripažinstu, jog melagys- 
jno pastoriaus, draugai mano te užpelno visiszkai ant tokiu 
[pradėjo kalbelis savi tarpi se-iir kitokiu da pavadinimu, bet

------kanczei: Ivienog toji nedorybe esą buti-
— Puikus pamokslas! — vie j na, be jios mes žmones jau ap

ims isz ju, Jurgis Morris’as —Įsieit negalime suvis.
nors, teisybe, mokėjau asz ir Į

I be to pažinti verte teisybes ir
I mėgstu jia labai, todėl niekad I
ineiszdrysau da suterszt savoj
Į lupu melagystia.

daviau ; — Ar teip1? — atsiliepe ant-: 
Londo-1 rasis, Karolius Dauy’s.

— Neabejotinai... beje, ar į

— Jeigu esti kas būtimi 
’ant szios pasaulės, tai tik teisy- 
|be. Ar-gi randasi kas gražės- 
Įnio, patogesnio, prakilnesnio i 
i už teisybe ?
j — Visiszkai tavo nuomonėj 
I nepalaikau už neteisinga, už į 
.tikrinu tave, jog ir asz tavo1 
nuomone guodoju! — kalbėjo

Bet suvisai abejot ne

top

ęuEpsįr* 
OE tlOIf^AND.

■ vikoA Brown’es, gražiausios 
lypajtos, isz tarpo gyveriancziu 
Mali j miesto Londono, vadina-

si kalbėt grina teisybe traukijt 
nors tik vienos dienos, gar

tos prekiszkam name “Blank; 
ĮNoir et Companv.' ’sužiedotiiie [

in Amerika 
pribuvai.

Tai paczeduma užlaikyk, • 
i’o urvas nesitrankyk.

Vždirbias kiek, važiuok tolyn, 
In Amerika gyliu.

Gaukis in koki fabriku, / 
Ar mokinkis kita ka,

apleis tave, o dėdžius tavo at- Ba nežinai, kaįp ilgai gyv 
stuma nuo saves ir nenorės su-į Gal suvisai pasensi.
visai žinot apie tave (langiaus. Tai turi gerai apsižiūri 
Jeigu-gi tuomi da nepertikrįn-1 Dorai ir paezedžiai gyv 
tas, norėsi tens! savo kaudavo-1 Anglyse ne visada darba 
ne tolinus, atkreipsi ant save-[ Dirba kaip orderis pa

nija vieszi jialaikis tave, tnim-i 'kada visiems beda 
Jeigu anglis iszimti 
Tai kompanijos n

ne

už papaikusi iri 
darytas namuose į

bepiocziu.
(Tolinus bus.)

O ka daryti su juon

Skyrius T.
Ne teip labai senei 

prisikalbint keliaut in 
na.

Netrukus po mano pribūvi- netiki, jeigu klausi da ?
mui in tenais, vienkart būda-j _ Saugok Dieve! Sztai ma-Į Dawy 
mas ant prasivaikszcziojimo;tai — kalbėjo lobaus Dawy’- galim 
pasitikau du savo pažinslamus jsu szypsojimusi —isztikro loja deip graži, patogi prakilni, jei 
ir drauge su jeis nuėjau ant pa- i valandoja mislis mano ir žo- Įgu no s tik per dvideszimts ke 
mokslo protestoniszko pašto-Įdžiai sutikime visiszkiausiine, iturias valandas laiko butu val- 
riaus, vieszei guodojamo ir po Įneš isztariau tik misli savo isz-ldytoja viso svieto, padarytu ja 
pulariszko žmogaus, kuris vie-Įreikszdamas, nors ir — visa i me toki sumiszima, kokio da 

man akis žmogaus neregejo.
Karoliam 

man suteiki

Ilollandijos parlamento senatorei ir kiti, pradėjo apsvars 
tinet ar karaliene \ ilhelmina turi tiesa apleisti savo karalys
tes randavima o užsiiminėt eziužinejimu ant ledo Leenwarde- 
ne per kolos dienas. Nekurie tvirtina, buk karaliene yra to
kia motore kai]) ii’ kitos ir turi pilna tiesa praleisti savo laika 
kai]) jai patinka ant pasilinksminimo.

TARADAIKA.
Ant galo, kam ežia dau, 

bet i

-Kaip pasiklosite, 
Teip ir iszsimiegosite.

misli 
nors ir

nog savo gražiuose pamoks-įmisli iszreikszti nelabai 
Juose nesigailėdavo nekarta [smagu.
asztriu žodžiu teisybes. [ — Karoliai!, netikiu, idant nes

Radome hažnyezia perpildin tp abejot ūmiai apie mano teis- kai
ta žmonėmis. Pastorius kalbe- kiilbiste. 
jo aiszkindamas raszta szyen- 
ta, jog “melagiai po smert trip 
res degti per amžius ugnija.”

Neatskyrinedamas no betur- 
cziu, nuo turtingu, ne motoru, 
nuo vyru, vaiku nuo suaugii- 
sin, kalbėjo savo klausytojams 
abelnai staezei, jog gyvenimas^ 
ju esą vienu pasmu melagys !j

net supratimo dabar turėti ne-! tvirtai trauki jo vienos sanvai-1 
bent vienos dienos 

suriko Morris — varto! tik grina teisybe, o per
sitikrinsi, be abejones, jog ma
no teorija suvisai neklaidinga,

niekados asz netikėsiu, idant 
žmones teipdidelei butu iszkri 

nekalbėk to. j pe isz doros! Ne, ne, tas ne 
tuom didele I teisybe!

I — O vienog teisybe; net
tikiu, o vie- 

l-.ad nukenst! — kalbėjo sku- nog negaliu atszaukt to, ka pa 
biai Morris’as. įsakiau ir vėl kartoju, tokia vi-

— O net galėtu Imti ir pa-įsa valdyste teisybes pagimdi- 
vojingu dalyku — trauke to-|to smarkiausius maisztus, sti
liaus Dawy’s kaip kad negir- įjudintu visa žmonija, ir jeigu 
dedamas žodžiu draugo. i teisybe suvisai be pagalbos me

— Paleisi, kad papraszysiu lo vieszpatautu ant musu pū
tavę paaiszkinimo tavo žodžiu, (saules tik dvideszimts keturias 
jk-rrrie'mane užgauna — tai’" valandas, tai pasauliai sureng”

To negaleeziau nie-

gli.'
I - k.

les, meluoja nuolatai Jurgis Morris — juose yra kas tu negandas didelius, nes kož- -L
patis sau, kaipo ir visiem su jokio, kas stebėtinai, o skaus- Inas niekniekis iszszauktiį. splJ 
kuom tik turi prietikius, jog jungai mane žeidžia.
visuose darbuose, reikmenese, ( į —. Klistj, miela* Jurgi

arba

sekines tavo to teisingo elgimo- i .' 1 si, patyri, isztikro, jog be melai

Vyruezei dabar geri laikai, • 
Neužmirszkite, jog bus ir nie

Centus nemetinki te;
Katrie manes paklauso, 
Sziadien visi džiaugėsi.

Pittsburge mameles prisiva 
re burdingieriu,

Isz kietųjų augliu-nelyigeliu,
Ant burdo inleidpj.
Ir blakėm apleido. N.

Pinigus bestijos ima,
Bet nuo blakių negyna, 

Kurios kas nakts kaukiu 
Isz vaikinėjo krauja tek 1

■iu inteneije dirbti prie angle- I 
[kasiu nes kitokio darbo ne I 

bedamas, jog prasiszvieezius!; negalima suvis žmogui gyvent, ^zfant Lietuvoje nesi-
szviesiai teisybes, Ims aidima Į teip žmones in lai inprate. Į niokino jokio amato ?apart ger. 

diena didžio sūdo, nes buvimas, — Dievaž, esmių žingeidus Į (j niuszti \ir kaziruoti,_ su
j kasgi vikiu, kas-gi galėtu manjluom p. jn czį011 pribuvia užsi - I 
j nesmagaus atsitikti, kalbant i jma. Žinoma, jog prie to fra 

[reikalingi piningai, o greicziau I 
nu to linki, ga- šia pasidaro piningus maino-i 

šia. . Na ii’ loliis,.4gyyAmiriHs :

— Tas viskas būti gali, bet j teisybe! 
teorija tavo, Karoliam esti pa g O, 
gal mano miynioiies tokia, k&dijjįj tau., jau dabar papasakot.

Jos ne.g.iiitiia ii pri-j110r suvisai neosmiu nranaszn
asz uegalii; -gi: jeigu tu, Jurgi į šiaušia patinka, 

'e, brolėnas ir ateitei te- į Asz nesakau,’Jurgi, jeigu teip Morri
labai nori darodyt neteisumą vain is turto buvusio prekejaus į lekasiu darbininkai tokeis yra. 

Tiumpai mano teorijos, padaryk datyri- John’o Morris’o, komisantas I bot žiūrint ant pasielgimu dar-' 
prekystėse, melagyste "esti pa- liedamas tokia prasme apie įkalbant, kiltu abelnai maisztai, ma pats ant saves, miegink isz- name pp. Blank Noir & Com-(biuinku isz anglekasiu, tai teip 
matais, jog melagyste teip jau mano žodžius, mano prasmėj |netvarka, apie kokius nieks' tyrinėt mano žodžius; nutark į pany, sužieduotinis panos Liud; yra.

J na i 1H r» ’ T -
tu-1 (avima terorizmo.

I’er 1 ,a\eiiia jus-gi v 
Katrie darote iiv;
.Ar paiei.~tuv:'.i:
Ar girt imk i ia

l>z.-ižad(*k'i
Ir paleisim _ S: •• 

Uždarbi savo czedinkite.
Dorai u žsi I a i k y k i t e.

Ant- senatvės atsiminkite.
Mergaite apsirinkite.

Apsipaeziuokite,
Ne bumeraukite.

matais, jog melagyste teip jau mano žodžius, mano prasmėj |netvarka, apie kokius nieks i tyrinėt mano žodžius; nutark
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Jagu sergate valkelei, tai imkite gyduoles be jokio pasipurtimo o tas iszeis jumis ant giaro.

1. — Onute su Jonuku likos užpraszyti ant svodbos savo 
tetos, kuri ketino atsibūti Nedėliojo. Taikai džiaugėsi jog ga 
les dalybauti teip svarbioje ceremonijoj. Onute turėjo nesz- 
ti kvietkas, o Jonukas žiedą ant torielkos.

2. —- Kada vaikai taji vakara nuėjo gulti, apsirgo ant ty 
imi ant kuriu užsikrėtė nfio kaiminyszku vaiku su kuriais bo 
vinosi tuja diena. Tėvai vaiku labai tuom susirūpino ir iš
sirūpino tinkamu gyduolių.

• >. — A nikai paėmė gyduoles be jokio pasipurtinimo. Ty- 
mataitytis atėjo vela jiems užduoti daugiau tymu, bet staigai 
iszszoko isz bonkos deive Gerute ir už tai, kad vaikai paėmė 
gyduoles, užprasze visus ant dejviu svodbos.

4. — Kada bromas dejviu karalystes likos atida” 
Onute su Jonuku lengvai perėjo, nes Tymataitytis 
storu, negalėjo insisprust in stebėtina karalyste ,niu ir

t).—\ aikai da tokios siidbos ne buvo mate ir stebėjosi, 
viskuom, ypatingai isz patoios poros jaunavedžiu ir mažiule- 
lio dvasiszko, kuris stovėdamas lilijoj laimino jaunavedžius 
ir vėlino jiems giliuko.

G. — Deive Gerute nuveže vaikus namon svodbiniam si
dabriniam pantaplelije. Vaikai ant.rytojaus atsikėlė sveiki 
ir linksmi,jog paklausė savp tėvu ir emė'gyduoles. Paklus
numas vaiku visados užsimoka.rejo gult bromoje stenėdamas baisei.



SAULE

Prostitutes 
papasakojimas 

(Leo. Belmont.)

L Ji stovėjo prie atviro lango
■ ir akimis, pilnomis nenurami- 
L namo liūdesio, žiurėjo in bery- 
^kbi dangų, prisėta nesuskaitoma
■daugybe skaiseziai žibaneziu 

^Bjvaigždeliu....
■ Naktis jau prabėgus didesne 
B Ii savo amžinojo rato.
■Czia keturios žvaigždes Gri- 
Bliatu, liuosai kabojo ant ki-
Biju.... Toliau kiti Žvaigž
dį, vieni aiszkiau, kiti silp-

, Biibejo....
į dvelgdamas sidabrine- 

Bįkomis, plaeziai iszsipie- 
Bkszcziu Kelias....
B dangus, prisėtas invai- 

Bunis žvaigždėmis, rodosi
BFnas....

Bfftma moteriszke, žvilgtere- 
toliau surado Gulbes žvaigž 

B.ma, kurio briliantinis kry- 
Btus szi vakara jai iszrode ypa

tingai skaistus. Rodes —
■ žvaigždžių sidabras meta savo 

W szviesa ant jos iszblyszkusio, 
I priglausto prie langines veido,

ir slenka per jos juodus gedif- 
lio rubus.... ;

Akys, insmeigtos in ta žvaigž 
dini l^yžiu, buvo nepaprastai 
puikios — puikios sustingusiu 

-<fos atspindžiu berybinio liūde
sio. Lupos vos judėjo, ir jei 

u kas nors butu paklausęs szia 
B-asaros nakti isz ju iszeinamo 
Bd.aus garso, butu girdėjęs nuo 
B atkartojamus tris žodžius: 
Betai... lygiai metai adgal...“
B.-taiga ja apėmė drebulys.. 
Blys viso kūno.... slegian- 

^Btsiminimo....
Bd metai... jos vyras at- 
B vienoj tuszczioj gat- 

bruslotas visas buvo 
krauju sufcrekejes.... Jis buvo 
be žado.... su silpnais ženklais 
gyvybes....

Kuomet ji innesze in kamba
rį ir paguldė ant sofos — gydy
tojas be vilties nuleido rankas 
ir tylei isztare: “Jau perve- 
lu!“....

Ligonis atvėrė savo sustingu 
sias akis, pažiurėjo in savo jau
na paezia, ir jo veidas nuszvito 
džiaugsmo nusiszypsojimu, ku
rio ji nebeužmirsz niekuomet,
— o paskui... be dejavimo, be 
riksmo, iszleke paskutinis atdu i 
sis.... Gal but ten... in szita 
žvaigždėta dangų....

K Ji netiki, kad juodu nepasi- ] 
matytu niekuomet... niekuo- • 
met....

Yra, turbut, rysziu stiprės- : 
niu už mirti... tie rysziai —mei
le.... Jis perdaug ja mylėjo, ■ 
kad palikt viena ant visuomet.. : 
Nustoti jo?! Kuomi buvo visi 
nuostoliai sulyginus su sziuo?.. 
Niekuom....

Ir vis-gi jis paliko ja viena.... 
beveik elgeta.,..

Paskutini vakara juodu bu
vo fabrikoj, kuria Akcijonie- , 
riu Draugija uždare; ten jam 
užmokėjo, kaipo vyriausiam in 
džinieriui, visus jo sutaupintus 
pinigus ir da gavo nemaža do
vana — keletą tukstaneziu rub 
liu. Ir viskas pražuvo... bet 
tai niekys.... Lyg verta rugot, 
kad isz puikaus gyvenimėlio 
nuo antro aukszto ji perejo ant 
penkto ir siūdama turi gamin
tis sau pragyvenimą? Visai 
ne.

Ji netiki.... Ji pasiliks iszti- 
kima jo atmineziai ant žemes, 
kolei dvasia jos krūtinėj kvė
puoja — kolei to norės Dievas,
— o paskui.... paskui ji pasi
kels augsztai prie žvaigždžių ir 
suras ji berybej erdvej....

Jis turi būti ten.... gal but 
ant szio paežio žvaigždinio kry 
Žiauri kuris szioj valandoj ro

dės jai simboliu jos kaneziu ir 
vilties....

Tyla.... pro atvira Įstaiga ve- 
jalis isz artymo skvero s^tnesza 
alyvų kvapsni ir kutena jos 
kakta....

' Tyla......................................
Staiga isz apaezios pasigirs

ta bjaurus girto juokas, tarpais 
■ pertraukiama, užkimusi kalba.

Ji sudrėbėjo.... valandėlė dve 
jojo.... norėjo prasiszalint nuo 
lango. Bet instinktyviszkai 
sustojo pažiūrėt, kas taip bege- 
diszkai iszarde jos svajones....

Dvi prostituti atsisėdo ant 
laipteliu.... dvi nupuolė esy
bes, dvi draugijos iszmatos, du 
gyvenimai svetimi jos buvimui 
nesuriszti niekuom su ja — la
biau tolyrni jos mintims, ne 
kaip tos žvaigždes ant dangaus 
Kas jai ju kalbos?.... Ji norė
jo uždaryt langa, bet kas tai su 
laike.... su atydžia pradėjo 
klausytis ir kas tai užinteresa- 
vo.... koks tai žodis aiszkiai at- 
simuszes in langa...

— Rodos “nelaime“.,.. Ji 
užsirėmė ant prielanges ir klau 
sesi su intempta atydžia, gede- 
damos ir nesuprasdama pati sa 
ves....

Užkimęs balsas nesmagiai su 
arde vasaros nakties tyla....

— Sakau tau, — girdėjos,— 
i nelaime esti visur, nelaime lau- 
! kia.... Tu nesijuok, Manka.... 

todėl ir neatsižiuresi, kaip ji in 
eis... ir pati nežinai per kurias

. duris... Asz tau sakau....
Balsas tapo žemesnis ir dalis 

kalbos, kaip ir slapta pasakyta 
— buvo jaunos moteriszkes ne- 
beiszgirsta....

Balsas tapo žemesnis ir dalis 
kalbos, kaip ir slaptai pasaky
tos, jaunos moteriszkes buvo 
neiszgirsta....

Atlekdamos dalys žodžiu, sa
kiniu ir cziali sakiniai, vis tai 
skendo kosuly....

— “Kolera... rodėsi ramus... 
mylėjau.... kožna mylėjo Alfon 
sa.... ir asz... tikėjau jam... ma
niau....“

Ir vela dalis kalbos pasken
do gergždaneziame kosuly....

Pasakojant sustojo, atsikose 
jo, pakilo ir, stovėdama prie- 
szai sedinezia ant laiptu, kalbe 
jo balsu aiszkesniu, kaip ir au- 
ganeziu su inspudžiu klausan- 
cziosios....

O moteris ant virszaus klau
sėsi vis atydžiau ir atydžiau....

“....svetys.... rodėsi, kaip ir 
kožnas kitas, bet buvo jame 
kastai ypatingo.... kaip priesz 
tai nusirenge.... labai ilgai.... 
taip paskui apsirenge, kaip be
protis... kaip ir prijausdamas... 
bet žiburio nedave uždegt... ren 
gesi tamsoj.... maniau galvoj, 
nevisi namiej... paskui paklau
sė: “Klausyk, tu, kas tai... ki
tame kambary?....

Asz sakau, ne... tai kate..., 
kaip asz Dieva myliu....

O žinojau ,kad tai atėjo ma
no Alfonsas.... tik maniau, kad 
jis eina gulti....

Svetys sako, uždeg žiburi....
Nespėjau uždėt abeižura, 

kaip iszgirdau žingsnius — ‘At 
laniszkio” ineina su... peiliu ir 
eina tiesiog ant jo....

— Pinigus atiduok —.... Bal 
sas pas mane apmirė, — stoviu 
ir žiuriu..,.

O svetys nublanko.... lupos 
prasivėrė.... negali iszrekt.

— Pinigus —....
Svetys iszeme (rankos jo dre 

bėjo.... va szitaip) pinigine, pil
na pinigine.... smarkiai pri
grūsta.... dar atsidarė ir krūva 
popierukiu aiszkiai spalvuotu.. 
iszpuole ant žemes.... 0 jis 
grybszt! už pinigines.... ir nuo 
žemes viską susirinko.... nusi
juokė... balvonas, ir dure ji pei
liu.... staeziai in krutinę... tas 
nukrito... trumpai suriko...  O

■ “jis man... szitai kaip... pagrū
mojo... kad reikia vaktuotis jei 
iszduosiu.... ir iszbego....

O kas buvo paskui... asz nie
kados neužmirsziu... ir mirsiu... 
neužmirsziu....

Asz puoliausi gelbet,.. o krau 
jo liejosi upelis.... tik rankas 
spaudžia prie krutinės.... ir ant 
veido! matosi kanczia.... baisi 
kankyne....

Asz sakau — bėgsiu pas gy
dytoja.... ežia gyvena dviem 
augsztais žemiau....

O jis prispaudė mano ranka 
prie savo pamėlynavusiu lupu., 
ir bueziuoja, bueziuoja....

“Ne... ne... nereikia... nerei
kia...“

Ir kaip kudykis praszo:
— Nuneszk mane žemyn, nu 

neszk....
— Kaip-gi asz jus nune- 

sziu?.... asz silpna.
— Nuvilk laiptais... nuvilk...
— O jei jus numirszite...

• kraujas prasimusz.... asz kiemi 
ninka nusiimsiu parneszti isz

. vaistines....
O jis rodo... nuimti nuo pirsz 

to žiedą ir iszimt laikrodėli ir 
sako:

— Žiedas tau.... nuneszk ma 
ne žemyn.... tuojaus.... kad ne 
czion numirti.... ne czion....

Kiemininkui duosi szi laik
rodėli.. kad iszmestu už vartų... 
tik, kad niekas nematytu... ant 
gatves lavono....

Ir spaudžiasi prie mano ran
kos.... apkabina man kojas... 
siekia manes link.... bueziuoja 
drabužius ir... stingstąs...

Ir kaip per miegus antrina:
Ne czion.... ne czion.... czion 

negalima....
Ir asz pamaželi... nutempiau 

laiptais... už kojų... tik tamsoj 
galva in laiptus baladojos... o 
paskui, drauge su kiemininku..

Tvanku vasaros nakties orą 
perreže baisus riksmas ir nu- 
skrydo augsztyn linkui ramiu 
Žvaigždžiu...

Moteriszke nuo penkto gyve
nimo nukrito ant grindinio..;'....

P. N.
P. S. Alfonsas buvo vyras 

jaunosios moteriszkes.

NAUJAS ISZRADIMAS

Dekavoje milijono žmonių 
dastojo puikus plaukus o teip- 
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 
vieta iszpuolusiu, atauga tan
kus plaukus Gvaranty. Infor
macijas Dykai. Pasakykite ki 
toms tautoms tegul visi szauke 
si pas mus. Adresas:

Brundzas Cosmetics.
Broadway, 8-th. St., 

Brooklyn, N. Y.

Ka raszo apie “Tūkstanti Nak 
tu“ ir Pasakorių.

Asz Feliksas Grigaitis isz 
Gary, Ind. siuncziu jumis szir- 
dinga padekavonia už Tukstan 
ti Naktų ir Viena o teip-gi ir 
už Pasakorių. Yra tai dvi mil- 
žiniszkos knygos su puikeis 
skaitymais ir paveikslais. Veli 
nu savo broliams tautiecziams
— kožnam nusipirkti taisės 
knygas, o turės džiaugsmo už
tektinai per ilga laika. Tosios 
knygos vertos tiek aukso kiek 
josios svėrė o ir daugiau. Asz 
be juju nežinotau kaip praleist 
savo laika, nes dabar negaliu 
ne užmigt pakol neperskaitau 
nors viena istorija ejnant gult.
— Feliksas Grigaitis, Gary. 
“Lietuviszkas Pasakorius jin

į: B::’?:
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ITALISZKA ARTILERIJE ANT AUGSZTO KALNO TRENTINO FRUNTE KARIAU- 
JENTI PRIESZAIS AUSTRUS.

SKAITYKITE
SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE”
“SAULE”
“SAULE”

Až Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
J)nsjap[n. preįe 3jc, ų-_ p. Boczkowskl-Co. Mahanoy City, Pa.
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“Tūkstantis Naktų ir Viena
ARAB1SZKOS ISTORIJOS

“PRAKEIKTA”
MEILINGAS KRIMINALISZKAS 

APRASZIMAS

Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS

202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo 
DALIS I.

MOTERE BE SZIRDIES.
L

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 nuepakajum in 
veidą kasijerias.

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

szi m ta
PRESUKi valdžias

Nusiuntimo kasztus mes apmokama

W. D. Boczkowski-Co
Mahanoy City, Pa

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpij .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia , visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

yMONIŲ gpšvietai leidžiu savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
“ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. x Leidžia, kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE'yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY

“Slaptybe Antgrabio” prni
W. D. Boczkowski-Co., - Mahanoy City, Pa

„VIENYBE LIETUVNINKU”
Prenumerata metams $2.00; pusei metų $LOt, 

i® Kanadoje metams $2.50; pusei metą $1.25
Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00. 1

Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai.

Kningų katalogą siunčiame ant pareikalavime dovanai.

J. J. Pauksztis & O.,120 Grand Street, Brooklyn, New York.

f

Iszsiuntem daugybia szitu knygų in visas szalis 
Ameriko ir visi kurie aplaike szita puikia knyga 
prisiuntė mums szimtas padekavones.

150 PAVEIKSLU

IfetaotisNakta
irMena

Puikei apdaryta in
Audeklinius

Iszmargintus
Virszus.

I Cm

)O(gs—z .... : qjIjm

TIKTAI

Didumas Knygos 
x 9l coliu 
704 Puslapiu

6?

tikrai gvaMes 
rantinam kad ir 

jumis patiks.

150 PAVEIKSLU

■^S^Mes užmokame nusiuntimo kasztus^^

Mėgstantiems pasiskaityma, mes pasiūlome szita knyga. 
Rasite tiek indomiu dalyku, kad ne viena vakara rymoda
mas ant knygos savo vaidentuve gyvens ypatingoje szalyje, 
tarp keistu žmonių, o dar stebuklingesnius matys ju papro- 
cziiu. Minėtos Arabu Istorijos svetimtaueziu tarpe labai 
iszsijdatinusios ir labiausiai nugirtos.

X

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite ilgai bet | 
tuojaus prisiuskite mums $2.00 o Knyga bus jumis | 
tuojaus iszsiusta.

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



SAULE

Trumpas supažinimas 
musu amerikoniszku 

vaiku su Lietuva.

Gyvenimas.
— Pigus buvo žmogus ir jo 

darbo vaisiai. ' ~ _
vo žeme. Dabar man net insta 
bu, kaip mes susitraukome že
me kiekvienas in save. 
tai mate deszimtinei be trobų 
mokėti.200—300 rubliu? 
kart už tiek galėjai visa valaka 
nusipirkti.

Anuomet žmonių buvo per- 
maža, o žemes dvarai turėjo 
perdaug. Dirbti ja ir naudo
tis ne tik negyne, bet ragino ir 
viliojo; tik žmones nenorėjo jos 
užsikarti. Kam? kad ir be to 
platu buvo. Nežinojai, kur 
baigiasi tavo ganyklos. Iszve 
dei arklius isz kiemo, numovei 
apinasrius, suliejai tais pa
ežiais, suszvilpei, — ir jie pasi- 

. spardė atsiduria krūmuose 
bent už trijų varstu. Alksny
nuose žoles ligi keliu, 
visokiu vijokliu, kokiu 
ne matytis nebesimato, 
gyventi lauko nedaug 
jai.

Kur žmogus baudžiauninkas 
norėsi tos žemes, kad nebuvo 
vieko ji in veikti, priversti, kad 
deretu! Kur tau deres, kad ke 
tarias dienas savaitėje dviese, 
dar su savo arkliu turėjai dirb
ti dvarui, o tik dvi dieni sau! 
Ne tu laiku suarsi, ne laiku in- 
sesi. Kol dvaro dirvas apse- 
jai, tavo jau indžiuvo; kol dva
ro nuvalei, nuemei — tavo ir 
iszbiro. Tokia ten buvo tavo 
ir ore, kaip vaiku žaidimas! 
Ten priszokes pakrapsztysi, 
ten pakrapsztysi, ir lauki... 
bent keleto puru pelu.

Ne tik parduoti bent saujos 
grudu ,bet ne soeziai pavalgyti 
mužikai ‘ neturėjo. Rugiene 

■dūiosi ragaiszis ir bū
rą ne dideliais kepa- 
pliokszcziomis plade- 
r mažesnėmis pladele? 
5 mužikai ne nevalgė, 
i pakastuves, in veStu- 
noms vežesi. Valgė 

viduriene.— su nukultomis var 
ponus, ne vėtyta; dažnai pelie- 
ne — kai iii nevetytus grūdus 
dig? pridėdavo pelu su virksz- 
cziomis ir visa tat piestoje su
grūsdavo. Peliene duona ki
taip vadindavosi — bėralinė, 
kad buvo pirma beriama in 
karszta krosai, idant geriau su 
sigrustu. Tas pats buvo ir 
kiattlaberalis kiaulėms užbars
tyti.

Tu, brol, buvai laisvas czin- 
sininkas, darbu nėjai, savo že
me galėjai geriau iszgyventi, 
kad geriau deretu, ir tai kol 
valgei bėralinė senu paprati
mu! Neinstabu: likes buvai 
vienas pats, o ežia trobos eriie 
puti, griūti, in žemes listi. Rei- 

< kejo statytis naujos. Visa tat, 
ka matote, jo rankomis sutaszy 
ta ir in sienas sukilota. Viena 
gala sienojo szniuru užtrauks, 
pririsz, tai eina kito galo trauk 
ti. Kiek vargo, gursta, kaip 
nesparti),! O dėlto kai dirbo, 

- - padirbo, nes lažas negaiszino.

prisivarė. In darba iszeidavo į 
anksti ryta. Valgyli nebuvo; 
nei ko, nei kada virtis. Tad; 
pusryeziams, pietums ir vaka
rienei dėdavosi in krepsziusį 
tos paezios pelienes duonos ir; 
iszeidavo. Kol nueidavo vars-;

‘ • suvalgydavo.
Kas likdavo, sutrupėdavo krep 
szyje; tad per pietus begaleda- 

Kas vo Pi^žebeti trupiniu. Ir likda

Dar pigesne buj^3* <)3U v^sa *r

vo visit diena alkani. Dvaro
L U U U j

j£it-j vaitai ir tijūnai laike juos per

Pilna 
dabar 
O isz- 

tetese-

paežius prastuosius darbinin
kus per paežius didžiuosius tin 
ginius ir nliolat pliekdavo. O 
kodėl juodu negalėjo dirbti, 
niekas neklause.

Turėjo juodu dvi mergaiti. 
Augo jos tikrai nuo pat gimi
mo vienos paezios; isz pradžių 
lovoj sziaudyneje, paskui szal- 
toje asloje, o kuo maitinosi, vie 
nas Dievas težino. Buvo liesu 
tęs, kaip aszakeles, o iszblysz- 
kusios, kaip bulbiu daigai, isz- 
tyse tamsiame pagirnyje. — 
Moczia, bėgdama in darbus, pa 
mes jas, būdavo, viduasliu; 
ežia pat purvinoje žemeje pa
dės rieke pelienes duonos, szu 
ke vandens, ir nebegryžta visa 
diena, o kartais, tai pavaro in 
tolimąjį dvara už visu septynių 
myliu, tai ir dvi tris dienas. 
Tad visa laika reke mergaites 
isz alkio, troszkio ir szalczio: 
reke isz nuobodžio ir bailes; tai 
nustodamos, tai vėl pradeda
mos.

Trobele dūmine, be kamino, 
visa buvo juoda, taip priruku- 
si, kad net lubose spindėjo su
kietėję deguto spuogai, o per 
sienas zliauke jo sroves. Juo
da aplink, juoda plūktine asla 
ir abudu langeliu užrukusiu 
juodu. Vis dėlto tie langeliai 
buvo vienatinis pagražinimas 
to juodumo: jie leido nors tru
putėli pilkos szviesos, o saulei: 
leidžiantis pro viena intryksz- 
davo, nors neilgam, ir visai gra 
žus spinduliu stulpas. Jis nu- 
.szviesdavo neregėta daugybe 
dulkiu trobelėje ir nusileisda
vo gražiai per visa trobele ligi, 
pat palovio ir pakrosnio.

Tat buvo vienatinis merge
liu džiaugsmas; ta vienai vie
na valanda, kada “stulpas” 
pirkelėj szviete, jos nebeverke. 
Kaip sužavėtos ,būdavo, žiuri 
mergaites, kaip szviesios szvie- 
sios dulkeles szoka, mirga, la
kioja. O kad papūti, kas tada 
pasidaro, sunku ir apsakyti! 
Viskas sumiszo, sudriko, suju
do, szen szoka, ten szoka. Ir 
kudykiai kryksztauja, kvato
jas, rankelėm mojuoja, kakle
lius isztiesdami puczia. Ak, 
kaip linksma!....

(Toliaus bus.)

Lažininkas.

.Ne taip buvo kitiems gyven
ti. Žinote, anuomet ežia gyve
ni) ūkininkas toks pat, kaip ir 
kiti ,ir valde puse sžios sody
bos. Ir tat buvo jo nelaime, 
kad Dievas ar ponas pabaudė 
ji visu valaku žemes, jam vie
nam užkardamas ja, it girnapu 
se ant kaklo. Bėgdamas nuo 
vargo, vede žmona manyda
mas, kad dviese bus lengviau, 
— jr abudu pražuvo.
' Isz tolimu darbu abudu vėlai 

vakara tepareidavo amžinai

MOTERIS DIRBANCZIOS KANADOS FABRIKUOSIĄ.

Kas pirks Didele Knyga po vardu

kuri parsiduoda už 81.00, gaus kitokiu 
Knygų vertes 81.00 Dykai!

Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks 
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius 81=00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žemiaus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

Pasekmingai atlikdavo savo darba moteres Anglijos fabrikuosiu prie visokiu užsi
ėmimu, todėl pradėjo jaises priiminėt prie visokiu darbu ir Kanadoj kaip mums paveikslas 
parodo. Moters dirba Canadian Pacific Railroad szaposia po prižiūra motiMŪszko ”forma- 
no” Mrs. Bell, kuria mauime kampelije paveikslo.

PAJIESZKOJIMAI ISZ 
LIETUVOS.

“Tėvynės” Redakcijon pri-

į jieszko Jono Radzevicziaus (82 i 563. — Dominikas Jucius, isz 
!E. 22 St. Bayonne, N. J.) ĮSzveksznos, jieszko Vladislovo 

555. — Petron Jakaitiene, 
isz Jotaineliu, nuo Panevėžio,

luotą daugybe laiszku isz vo- jieszko Juozapo Jakaiczio (74
Gi į Grand St. Brooklyn, N. Y.)kieeziu užimtos Lietuvos, 

mines pajieszko savo artimųjų 
Amerikoje, bet del klaidingu 
adresu laiku negalima prista
tyti.

Reikalaudaipi isz “Tevy-
Atsiliepki te pa jieszkomieji, 

arba tie, kas pažinstate pa jiesz 
komosius, praneszkite jiems, 
ties

556. — Jurgis Jankauskas, 
isz Liubavo, jieszko Prano Jan 
kausko (P. O. 267 Carbondale, 
Pa.) Raszp: “Praszau pagel
bėti, ba mums beda. , Duktė 
Petronėle szeszi menesiai kaip 
mirė.”

Ignas

SETAS Ko. 1
Metuviszkieji Rasztai ir Rasztinin- 

Kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
Velniszkas Kaziravimas. Jieszkojo 
tarnaites o rado paezia. Stebuklinga 
Kuczia. Krėslas. Nelaimingas Kara
lius ir jo vienturte Duktere. Nelabas 
Vyras. Prakeikimas. Delegatai pas 
Grafa. Užkeikta Skripka. Del tu ka 
ketina antra karta apsipaeziuoti. 
Pikta Onuka. Baisi naktis. Dzūko 
pasaka. Atsargiai szokiuosia. Protas 
int proto. Graži istorija.

SETAS -No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elmana ir karalaite Reve- 
llja. Apie karalių Sultoną. Apie Žal
nierių. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniutc. Apie du brolius, Varguti 
(r Skuputi. Doras gyvenimas. Pri
versta linksmybd. Apie vargingo žmo
gaus sunu. Apie tris užkeiktas kara
liaus dukteres. Apie Juokuti kuris 
buvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
Kunigo paslaptis. In merika .Pakaruo
klis. Po laikui. Onytės laithes. Per 
aeatsarguma in balta vergija. Viesz- j

Setas Ne. 7.
All-Baba ir keturesdeszimts razbai- 

nlnku. Balada. Malūnas girrioje. 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro
bertas velnias. Medėjus. Kaip kuz- 
mas skripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina. Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dvasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni. Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo sunu ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petra. Joną Nuoga- 
11. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 2.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios naktį. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaku ir nikita. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 

-------- =,-------- -- (Nedoras dede. Apsigavo. Valkata, 
pats Jėzus ir miszko.medžiai žvake. Paukszteies Jezuso. Žibinte bažnytai 
Del pirsztiniu. Apie mirimą. Pavasaris į ■ • ~
A.pie saule, menesiir žvaigždes.Meszla 
,-veži£ Gi-apas. ĘgĮi,,aržuolas ir uosis.. 
Oailyne?

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrablo. 

Ipie kapitoną tumka. Dasekta nekal
tybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 
kad ant gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
apvogė sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdies. Užmirszo. Prana- 
szavimas apie moteres. Iszgialbeta 
per alinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa
state virbaliuj bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užliekos isz senovės 
padaviniu. Peary ant žemgalio. Baisi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai (izo
liuosią. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolelis. Sidabrinis 

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal 
tiszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
neiszsisaugoje koros. Tomila. Kapi
tonas stormfield danguje. Pabėgėlė.

SETAS NO. C.
Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel- 

aiszkas tyltas ant upes nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir serganezio kudykio. 
Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
In szviesa. Pasitaisias prasižengėlis. 
Duktė malkakerczio. Apie kupeziaus 
sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
jio denezika Jeremka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigius. Tris raiezius. Tris pamoki
nimai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
Dusze pakutavojeneze Liepoje. Apie 
neszvaruma. Apie labai dideli szelmi. 
Sidabro stikline arba sakyk visada tei
sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai. 
Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
szirdije. Lape ir vynuoges.

York, N. YT.) Raszo: “Praszo- 
me paszelpti; tėvelis nemato 
viena akiu.”

564 ir 565. — Petronėle Jotu 
diene, isz Skiroženies, nuo Vai- 
nutos, jieszko Mikolo Jorudo 
(Box 687, Westville, 111.) Ra
szo: “Praszome pagelbsti. Ge
niene ir Bagdoniene mirė.”

566. — A. Jannseh, isz Liepo 
lauš, jieszko Jannseuo (1544 
Park Ave., Harvey, Ill.)

567. -— Domicėlė Jnzaitiene, 
Žvingių, nuo Pajūrio, jiesz

ko Y'ihco Mockaus.
568 ir 569. — J Ulijona Jurai- 

tycze, isz Brudu, nuo Gruzdžiu, 
jieszko Frano Jurkszo (St. 
Charles College, College Road, 
Catonsville, Md.)

570. Barbora Jukniene isz 
J uskaieziu, nuo G ardomos, 
jeszko Antano Lauszeno (110 
Ex-Gron ( ?) St., Pittston, Pa.)

“motina Ona yra

redakcijos laiszku visu- iftlovencu nuo
dos nurodykite pajieszkojimo ■ 
numara, nes kitaip sunku bus į v ,,.

Oregon City, Pa.)
558. — Karolis J aseyicze, isz 

Kauno (13 Garde St.) jieszko 
Jurgio Malinauskio (Box 539. 
Lincoln, N. H.)i . 'i 559. — Ona Jocius, isz Gir-

551.— Apol. Jokubaitiene. įkalnio, nuo Raseinu, jieszko 
isz Žvirgždunu (Verwaltung ( Viktoro Jociaus (1600 So. 4-th 
for Litaųen, Kreisam Schadow, Į St. Cedar Rapids, Mich.) Ra-

Tevas ir brolis Petras mi;'
i Raszo kad 
mirusi.

571 — Rozalija Jenzus, isz 
Vilku, nuo Janavos, jeszko S. 
Jenzaus (74 Grand St. Hobo
ken, N. J.)

572 — Elzbieta Juszas, 
Szilale;
Jeronimo Juszo (153 
Brooklyn, N. Y'.)

laiszka surasti. —
Keikalaudami laiszku, adre

suokite redaktoriui:
V. K. Raczkauskas,

307 W. 30-th. Street.
New York, N. Y.

Post Poniewicz,) jieszko Kaz. 
Jokubaiczio (723 W. 17-tli St., 
Chicago, Ui.)

552. — Vladislovas Jaszitas, 
isz Rumsiszkiu (Kr. Janov, bei 
Kawno,) jieszko Mike Danel’o 
(McKees Rocks, Pa., 322 Sozot

szo
re pernai.77

560. — Grasilda J uodvirszis, 
isz Kirktum, nuo Panevėžio, 
jieszko Povylo Juodvirszio (51 
(?) Grand St., Box 51, Brook-

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PININGU.

Siuncziu szirdinga padėka 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tūkstantis ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo 
puikiausiu istorijų kokiu da sa 
vo amžije ne esmių skaitės ii 
negirdėjas. Kada da tosios 
knygos neturėjau, tai vakarais 
<ejau po “spikizes,” pragerda- ■ 
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va- ■ 
karas, o dabar ta suezedinu ir ( 
turiu namie puiku užsiėmimą j 
skaitydamas taja knyga ir ne 
nemislinu valkiotis po kareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
ro. Vėlinu kožnam nusipirkti 
taja puikia knyga o kožnas tu
rėtu linksma vakara nan<ie i 
skaitydamas teip puikes istoii- 
jes. Kiti klauso mane apslai- 
tymu su didžiausia atyda. Da; 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygą',-— 
M, Baka, 412 — Sir

553. — Juozas Jakas, isz 
Glovsziu, nuo Vilkmergės jiesz 
ko Stanislovo Jako (Amster
dam, N. Y.)

554. — Tekle Jokubauskiene 
isz Petraszunu, nuo Kauno,

561. —• Antanas Jurkszys, 
jieszko Igno Jurkszio (Scran
ton, Pa.)

562. —- Domicėlė Juodeikis, 
isz Biliuniszkiu, nuo Akmenės, į 
jieszko Igno Griebauskio (625 Į 
Driggs'Ave., Brooklyn, N. Y.) ■

isz
nuo Sziauliu jeszko 

Hope St.

SKA1TIKITE “SAULE”
SKAITYKITE “SAULE”

DEL KO VOKISZKI SUBMARINAI SKANDINA AMERIKONISZKUS LAIVUS.

»» if!M

aWWxTIQWWi!

wSi
im««WW*
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—Special Pholok'i'aoh X. V. □. Sei-rici

■ Paveikslas perėto gana >vurbia priežaste del ko vokiszki submarinai skandinu ame- 
rikoniszkus laivus, kurie plauke in Angliję. Sztai ant paveikslo matome daugybia lavoni
niu automobiliu' kurie laulla laivo idant juos nugabenti in Angliję. Daug labai „daug visct- 
kio tavoje Iszrgabena in Angliję ir dęl foyokiecziai tuosius laivus skandina kur tik juosius su 
tinku ant mariu,

Į toje. Sugertuves traukije. A lute dūk J 
te kun. xverniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas.

Setas No. 10.
Sūnūs malkiaus. Iszklausyta ma da 

vargszo. Apie Joną ir A liana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kodėl Baltraus neleido in dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo sziau- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die- 
nos'kentejimo Nantoj. Hau! bau! bau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana, 
Baisi istorija

Setas No. 11.
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo poną. Anglo- 
rius isz Valencijos. Kožnas daigtas 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojea. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvtlpikas Pas merga Gražios akis 
Tarnas Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nevainike. Luoszis. Is
torija vienos motinos. Vaikucziu ple
pėjimas.

Setas No. 12.
Grafas ir meszkininkas. Apie ra

gana, karalaite ir aficiera. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso misles 
garsingu rasztininku ir poetu. Cigon- 
ka arba pagriebta ir velei atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsmas. Die
das ir boba. Apleista naszlaite. Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velnią. Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navatna liga ir na- 
vatna gyduole. Du medejei. Inžei- 
dingas neatboiuumas. Kas yra Kris
tus. Priesz teisybe 
žmogus pavojuje. 
Kvailas tikėjimas.
Istorija isz 1795 m.
Girtavimas. < 
nakties miszios. 
sziaus.

nekalbėk. Senae 
Namu sūdąs. 

Karalius čigonu.
Nedoras ponas.

Genavaite.
. Žvaigžde 

Pasikalbėjimas 13 
moterių ir vienos naszles:

Kalėdų 
mcsljo- 
vy.ruuui

Jaigu pirktumėt szitos Knygos isz mu
su katalogu tai turėtumėt mokėti 81.00, bet 
kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir 
prisius mumis 81.00 tada gauna bile koki 
Seta Knygų Dykai.

^B“Mes apmokame prisiimtimo kasztus.<^$

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,



Antros duris nog i 1 D
Krebsd Aptiekos j A4<lna.noy Ulty, I H.

saule

The Centre Store
107 W. Centre St

Moterių, Mergynoms ir Mergaitėms naujos mados 
Pavasarines Skribeles nog 49c., ir augszcziaus.
Mergaitėms puikos Szlebukes nog 25c., ir 
augszcziaus. :: :: :: ::

10c. Curtain Goods 5c. mastas.
A

t Pas mus galite geriau ir pigiau pirkti negu kitur

PAVASARINES MADOS
Musu Didelis Sztoras turi pirmybe 

pardavime Moterių Siutu ir Kotu.
Žmones atranda kad musu ta voras yra 

visada geresnio mateli jolo ir geresnio darbo.
Moteris visada sugryžta pas mumis ir 

pasakoje kad juos gauna geresni nesziojima 
isz musu geru drabužiu. :: ::

Turime daug puikiu Kotu ir Siutu ant 
VELIKU. Ateikite pamatyt puikiu Jekiu 
ir Andaroku. Gražiu Szlebukiu Mergai
tėms po 98c. Visada galite būti tikri kad 
galima pas GUINANA gerinus pirkti ir 
gaunate toki tavora ka jumis patinka.

ANT PARDAVIMO.
I Penki namai del privatiszko 
Į gyvenimo, dubeltavas namas 
Įsu salinau ir vienas namas su. 
sztoru, pastatyti ant-1 dvieju 
kampinu lotu. Tas visas tur
tas randasi New Philadelphia, 
Pa. Locnininkas parduos vi
sus krūvoj arba po-viena. At- 
siszaukite in ' ‘ Saules ’’ ofisą.

kartais reikalauja gėrio toniko. j 
Del ju rekomendojame “Seve- 
ros Regulatorius (Severn’s Re
gulator.) Serganczios mote- 
res ir tuom moterems kurios 
kenczia nuo invairiu moterisz- 
ku nesmagumu, reikalauja prie 
teliaus, tai yra gyduole katra 
praszalina skausmą ir sugra
žins jeis prie sveikatos. To
kioms moterems sakom: Naudo 
kite Severos Regulatoriu teip 
kaip Mr§. S. Šulo isz Rahway, 
N. J. kuri mumis raszo: “Nau
dojau Severos Regulatoriu pa
gal jusu nurodima ir pasirodė 
pasekmingu. Dar esmių daug 
drūtesne ir sveikesne ir reko
menduoju szita gyduole del vi
su moterų.” Preke $1.00 vi
suose aptiekose. Neimkite pa
mėgdžiojimu. Jeigu negalite 
gauti jusu aplinkinėje tai orde- 
ruokite tiesog nog Wx F. Seve
rą Co. Cedar Rapids, Iowa. •

ANT PARDAVIMO.

z^i t Y a iv T 9 c Mahanoy City, Mt. Carmel, GUIN AIN S Shenandoah.

ANT PARDAVIMO.
Namas vidurįje miesto Ma- 

hanojuje. Maudykle, elektri
kai, garas del szilumos inves
tas nog uliczioSr Lotas 162|3 
per 125 pėdu. Apie daugiaus 
dasižinosite “Saules’ ’ofise.

• (t. f.)

Žinios Vietines
— Dabar laukime Velykų.
— Utarninke pavasarinis su 

silygimas dienos su nakėzia; 
tai yra pradžia pavasario.

— Ugnis sunaikino du auto
mobilius ir daug naminiu ra
kandu, apie penkta valanda ry 
te pętnyczioj ant kampo Se 
cSiM ir Malmiioy ūliežki.-

— Badai prie kasikiu kas 
d?ien apstoja kuopos žmonii 
jieszkanczius darbu. Darbi 
Amerike dabar yra užtektinai 
kam sėdėti ant vietos ir pasku 
tini centą pravalgyti Kėliau 
kit kitur kur geriau ir darbini] 
ka daugiau paguodoje.

— Laike kares isz Schuylki 
no pavieto suszauktu 32,053 re
krutus nuo 21 lig 45 metu am
žiaus. Isz Mahanojaus paim
tu 2687 . o isz Shenandorio

— Szv. Antano draugyste 
nutarė priimti naujus sąnarius 
in savo draugyste už numažin
ta insiraszyma pėKtris mene
sius. Nauji sanariai bus pri- 
> m ti 4ig- 37- m,' amžiaus, užt $4

— Kaip kitur, teip ir Ma 
hanojuj randasi dievobaimin į 
gu moterėliu teip vadinamo. I 
“davatkos” teip kuriu randas 
geros, neprasikalte priesz svie 
ta, vaktuojenczios galo savo n< 
sies, kuri nekisza in svetimu 
reikalus, bet ant nelaimes ran į 
dasi terp juju ir tokiu, ka klu 
poje bažnyczioje ir karszta 
meldžesi o velnią szirdije turi 
nes vartodamos ražancziu dai I 
rosi aplinkui ar kur nepamaty 
kokia ypata kad galėtu ant lie | 
žuvio paimti. Ar tosios dava ; 
kėlės ne žino įnstatu arba “Re | 
gulos trecziojo zokono,” o ypa I 
tingi ant 33 puslapio “Szalti j 
nije?” Jeigu užmirszo ta I 
czion del juju primename: “N 
gal priimt in tretyji Zokona to 
kiu asabu, kurios mėgsta me 
luoti, apkalbinėti, draskyti szl 
ve artimui, teip-gi uparoczii 
nespakaihu draugystėje, inpra 
tusiu be trauke barties, ir u 
savo nespakainasti doros neap 
keneziami giminystėje. ’ ’ — 
Davatkėlės, atsiminkite ant sa 
vo prisiegos del Zokono, ne 
kitaip kunigas gali jus isz 
braukt isz tosios puikios drau 
guves.

— Nedėlios vakara* atsibuvo 
didelis susirinkimas visu sla 
voku isz Mahanojaus. Ant t< 
susirinkimo radosi Rusnaku 
Slavoku ir Luteronū kunigai 
Buvo sudaryta rezoliucija si 
paraszais ir nusiunsta pas Pre 
zidenta Wilsona; kad laike ka 
res visi czionaitinei slavoka: 
yra visada pasirengia stoti ii . 
pagialba Amerikos valdžei, 1

j giszkos nuomones. Susirin
kimai atsibuna Nedeliomis po 
urmam kožno menesio, pirma 
alanda popiet Liet, mokslaine 

•’e. Norintieji prisiraszyti prie 
enos ir drūtos draugystes, dar 
uri gera proga insiraszyti' už 
)igu insiraszyma. 
es isz progos.

Naudok’i- 
(April 1)

Ana. diena 
inžinieriai

Lansford, Pa.—
Tįstojo dirbti, visi 

’’anther Creek kompanijoj, per 
’ ca turėjo pamesti darbus 9,000 
nglekasiu. Prezidentas Ken- 

; iedy paliepė visiems sugryžt 
; irie darbo ir laukti nusprendi- 
; no taikos kmisijos.

KUR BUNA.
Asz Juozas ir Baltrus Tamo- 

i ziunai, pajieszkom savo de- 
Cžiu Juozo Petro, ir Jono Ge- 
zonu paeina isz Vilniaus gub., 

Traku pav., Vezoniu sodo., Ne- 
najunu para, jie pats ar kas ki 

■'as praszau praneszti ant adre
so (to 23.)

B. Tamoszunas, 
146 Willow St. 

East Cambridge, Mass.

LIETUVI!
? =

ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ - ŠALČIUS, 0 TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Central) Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
j Lietuvą, ir Įsirašyk į nuolatinių Lietuvos Šelpėją skaičių.DAKTARAS LORENZ

Viennntinis Specialistas Pittsburge.
VYRISZKU LIGŲ

Kuris kalba Lenkiszkai ir Rusiszkai

OFISOS VALANDOS:
Nog 9 ryte lig 8 vakare. 

Petnycziomis, 9 ryte lig 8 vakare. 
Nedeliomis nog 10 ryte lig 2 po-piet

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa

CHAS. SCHWIENTD .
Kontraktoris ir stalorius.
Stato namus pagal naujau

sia mada. Duoda gera medi, 
darbas gvarantytas. Teip-gi 
priima visokius pataisinimus.

217 E. Mahanoy'St.
Mahanoy City, Pa.

I

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

iszlaimeja provose už pažeidima Kast 
klose Fabrikuose, Geležlnkeluose 
i .aivose ir t. t.

B S. YANKAUS
154 Nassau St,. £EW YORK, N. Y.

Trijų lubu didelis namas 
Frackville, Pa. Name talpina 
si groseriu sztoras, ant pat vir- 
szaus randasi didelis ruimas, 
tinkamas del sales arba del pa
dėjimo visokiu tavoriu. Na
mas randasi ant kampo Oak ir 
R. R. ulicziu ir priguli prie J. 
F. Lawler kuris laiko jame szto 
ra ir padaro biznio nog $4,000 
lig $4,500 ant menesio, 
kito galo loto randasi 
tvartas, teip-gi puikus 
del vienos farailijos.

Lotas 50 per 150 pėdu. Frack 
ville yra saugiausia vieta del 
gyvenimo anglinei aplinkinei. 
Apie dauginus galima dasižino 
ti ant vietos arba pas (April 3)

R. J. Richey.
26 W. Coal St.

Shenandoah, Pa.

Specialistas liguose akiu, au 
sies, nosies ir gerkles. Ligos 
vyru ir moterų, teip-gi paslap
tingos ir pasenejusios ligos. 
Mokestis tik už gydimą gyduo
les dykai. Ofisas adynos 9 lig 
10 ryte, 2 lig 4 popiet, 7 lig 9 
vakare.

Ant 
didelis 
namas

Bell Phone No. 1 J.
Parduoda faunas, namus, ho 

lėlius, saliunus visam Schuyl
kill paviete. Turiu visada 150 
lig 200 visokiu namu ir praper- 
cziu ant pardavimo. Jeigu no 
rite pirkti ar parduoti namus 
ar bizni tai atsiszaukite pas ma 
ne. (t. f.)

R. J. RICHEY.
Real Estate Agentas,

NAUJAS LIETUVISZKAS
GRABORIUS

A. J. SAKALAUCKAS
120 W. PINE ST., MAHANOY CITY.

I NURAŠKYT MANO SŪNELI 
Juozuką Vitkaucka.

Jeigu kas žino ar mate kur 
laža vaikiuką Juozą Vitkauc- 
:a, tegul duoda sergancziai mo 
inai tuojaus žinia. Juozukas 
u mamyte gyveno kitados 
lahanoy City ir iszkeliavo in 
Filadelfija. Juozukas dingo 
tuo manes Oktoberio 19, 1916 
riete, turi 15 metu senumo, yra 
>altpl aukis, mėlynu akiu, apie 
' pėdu didžio, svėrė apie szim- 

į a svaru. Isz rupesczio labai 
S usirgau ir meldžiu man duoti 
.l ūnia, jeigu jisai kur randasi, o 
riplaikys dovana. (to 25.)

Mrs. V. Vitkauckiene, 
j 3581 Salmon St.

Philadelphia, Pa.

Kada ir kaip privalote 
duoti maista Kūdikiui?

Duokite maista Kūdikiui r< gulamai 
ir atsargiai. Jaigu negalite ji krūti
mis maitinti tai pamėginki e

EAG1LEBRAND 
CONDENSED.

MI ILK
Lengvai suta:s<ti. Tik p’įdekite atsa 
kanti dali siviežio ir iszvirytos vande- i 
ns prie “Eagle Brand'’ Pieno ir tada 1 
ga'avas duoti Kūdikiui.

FARMOS.
ilsioje Amerikoje 

, Unijoj, kur mes apgyvendinome su 3 ;
meriais, kur vieni turi ukiszkas drau
gystes, kiti parapije ir Lietv%! !ga. 
Kolonija randasi gražiausiai daikte 
Amerikoje aplinkia miesto Scottville, 
Michigan, kuriame yra farmeriu tur- 
gai ir suriu ir sviesto iszdirbeste ir 
produktu "kenavimo” fabrikas ir mel- 
niczia jevams sumalti del duonos savo 
grudu. Laukai ligus prie visokiu viga- 
du. Žeme derlingiause visokioms je
vams, su moliu su juodžeme ir kitokia 
gera maiszyta. Angliai ėmė kraustytis 
matydami kad ežia Lietuviai vis daugi 
naši, todėl jie mumis paveda savo far- 
mas aut pardavimo, mes isz ju suč- 
mem szimtus farmu, geriu, mažių, 
dideliu, su budinkais, sodais, aremais 
laukais ii- nedirbtu žemiu. Parduodame 
tas farmas, gyvulius ir ukiszkas ma- 
szinas, viską duodame ant iszmokėji- 
mo Lietuviams ant lengvu iszligu. Ra- 
szykite tuoj ir indekite už 4c. stempu 
o gausite farmu kataloga ir kolonijos 
žem-lapi. Adresavokite sziteip:

ANTON KIEDIS & CO. 
Peoples State Bank Bldg.

SCOTTVILLE, MICH.

Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in % minutos laiko 

be truciznos.
DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinimo; 
kas urnai atsius stempomis 
paczto 20 dvi Gentines. Kad 
butu žiema kojos sziltos 50c. 
Czia gausite konia dykai. Szi
ta. s ežia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien. 
Adresas.

B. Specialty Co., 
Box 9, Sta. W.

Brooklyn, N. Y.
RACZIUNO NAUJI

JUDOMI PAVEIKSLAI.

-------------- ------------------- įmond Teatre.
5®”Iszkirpk szi Kuponą dabar ir 
prisiosk jin pas
Borden’s Condensed Mik Co.,

New York, N.Y.
o apturėsi pilnus nurodymus Lietu
viu kalboje iszaiszkinta, kaip taii 
pieną varto i; pr e to apturėsite 52 
pislapiu Knygele, “KŪDIKIO 
GERBŪVIS” kurioje pasakyta kaip 
kūdiki užlaikyti idant jisai butu sti
prus irsveikąs.

Pilnas vardas;.... ......... .. ............ ........

Adresas..................... ..........................SAULE 3* £0

Preke 35c

Preke 25c

Iškirpk šį Kuponą ir įrašęs kas reikia siųsk su savo Auka 
į Komitetą šiuo adresu:

THE LITHUANIAN CENTRAL COMMITTEE
200 Fifth Ave. New York City

IHHIIIII
HlllUllllllltlllttl

Hlltll

Ciunčiu ■$______ - aakiį nukentejusierns nuo ka-
rėš. Prie to prisižadu kas mėnuo aukauti per 

Centralį Komitetą po ■$., pakol tik bus rei-t 
kalas šelpti musų vierujenčius Tėvynėje.

Parašas 
ir 

Adresas

DR. JOHN D. RILEY
Ofisas 26 E. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa.
No.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c 
No.2 — Kunigo Paslaptį"; In Merika; Pakaruoklis. 220 puslapiu
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c 
No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka. 108 pus.

ISTORINES KNYGOS

Prišnekite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa.
n

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA
Geriausias Grafafonas su dabartinėmis Lietuviszkomis dainomis, labai 

pigiai, kurie kreipsis pas mus. DUODAME DYKAI
20 Lietuvlszku dainų, 1000 adatų ir 
albuma. Grafafonas tik $20 su gvaran- 
cija ant 10 metu. Tik $20. Prisiuskite 
$3 rankpinigių, likusius užmokėsite 
prie atsiėmimo. Grafafonas su didele 
triuba, paauksuotais krasztais, meka- 
nizmas Grafafono geriausios konstru
kcijos, kuri galima užsukti laike gra- 
jinimo. Tinka rekordai invaiaus didžio. 
Baisa iszduoda czysta, kuris girdėt 
garsiai ii- aiszkiai. Vietiniu meldžiame 
atsilankyti in musu krautuve, kuri yra 
atidaryta nuo 9 vai. ryte iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedeldieniais. 
Siuncziame DYKAI kataloga muzika- 
liszku instrumentu ant pareikalavimo 

Adresavokite szlteip:
Greater New York Phonograph Co. 

301 Grand St. Dep. S. New York, N.Y.

A. C. NOVAKAUSKAS 
:: Advokatas :: 

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

NAUJA KNYGA mylėtojams Muzika ir 
Dainas lietuviszkoj kalboj surinktos 
visokios notos (gaidos) isz kurios gali 
iszmokti notas be mokytojo ant kokio 
tik nori instrumento arba dainavimo 
$1.50, parduoda tik už $1 pasakykit ir 
kitiems, adresuokit

G. A. BARONAS
Post-Office — McKees Rocks, Pa.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

oro
SYTA S iš formulos- 

jCo; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir zunu, ger
klės skaudijimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nešiojimo apetito, 
šalčio galioje, t c t., ect., Sutai
somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
Beno ir ištikimo draugo žeimjt- 
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 
Rtf. AI). RICHTER & CO.
74—80 Washington Street, New įnik,

g

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS—

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
piginus Ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Baigtus ir t. t
520 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

L. J. NAVICKAS
138 W. Broad St. Tamaqua,Pa.

Bus rodomi.
Nedėlios vakara, 25 Kovo. 

Shenandoah, Pa. Black Dia- 
Dalyvaus ge- 

j riausios dainininkes isz Shenan
'doro ir Mahanojaus kurios su- 
Į dainuos solos ir duetus. Gra- 
jis Ideal Orkestrą isz 10 muzi
kantu. Perstatymas atsibus 
2:15 vai. popiet ir 8:15 vakarė. 
Rengia “Sietyno” Draugija. 
Pelnas eis del kares nukenteju-

MERCHANT.
BANKING TRUST CO

reikalauja jus kaipo kostumeri.
Yra tai Banka kuri užlaiko įuso Pinigus 

sargiai už juso gyvasties ir teipgi gali jumis 
patarnauti kaipo Administoriu laiko juso 
mirties.

Yra tai Banka kurio privalote prisidėti.
Duoda rodą savo kostumeriams laike pirki

mo Namo ir prigialbsta lengvu budu del atmo- 
kejimo skoles. :: :: ::

MERCHANTS BANKING TRUST COMPANY 
MAHANOY CITY, PA.

UNION 
^NATIONAL) 

BANK 
MAMA 

CIT

Capitol Stock $125,000.00
Surplus ir Profits $390,000.00

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis. _______
H. BALL, Pres. — F. NOONAN,Vice-Pres.

W. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig 3 popiet, 

Subatomis, 9 ryte lig 12.

Vaidelota
C OLD rd

RYE

COPyR.«GHT

Užlaiko vi okiu Amerikoniszku ir Impo- 
rt5votu Ger ta, kaip tai: Alaus bonkuUse, 
vVokiu A tauku, Vinių, .Porterio ir Lt. 
Perkautieji pristato dykai tiesog in namus._ . . . . • .. __Jaigu kada prireikes bite kokiu gėrimu.tai 
ateikite ras mane o pirkaite gerai ir busime 
visame užganėdinti.

Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
cu paveiksieliais, 177 puslapiu, Preke 35c. 

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

siu mušu broliu ir sesucziu Lie- Jaigu kada prireikes bile kokiu gėrimu'tai
— ‘ ir nviRlfa

tuvoje.

gQOOfXXKXXXJ^'X^"&S9tW©O30CKKXXKXXXXX3OOOOOOQQOOQOQOO

ML NATWNS DEPOSIT BANK |
...SU DAIVAKORCZIU SKYRIUM... g 

j». V. OBIECUNA8 ir KOMPANIJA g
12th. mJ Carson St, - S.S. Pittsburgh, Pa. 8
l'ai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. S 
Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie g 

; $150,000 ir vartoja szeme laike apie miiįjona dolieriu C 
i ir randasi po kontrole Valstijos Pennsyjvanioe. Už su- £ 
i taupjntus Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pinigus g 

in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko g 
g Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu 

ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- 
žinis skyrius randasi po vado viste gerai žinomo 
Karoliaus Vtuasmus valdiszko Notarijuszo.
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