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KARE IN 48 VALANDAS
Kongresas bus suszauktas 2-tra. diena 

Apriliaus. Pasirengimai ant kares 
eina smarkei po visa Amerika. ■

i 
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Wilsonas suszauke kongresą ant dienos 2 Ap

riliaus idant užtvirtintu kare prieszais Vokietija. Pasirengimai ant kares eina smarkei po 

visa Amerika.

Isz Berlino daeina telegramai, jog kare prasidės in 48 valandas nuo sziandien. Vi-
I 

sam sklype didelis nerimastis. Prezidentas Wilsonas paliepė visur apstatyti sargus. Mo- j 

bilizacija jau prasidėjo ant apginimo Suv. Valstijų. Isz to visko pasirodo, jog be kares ne- ;
I 

apsieisime ir bukime pasirengia ant josios.
________ t__________ _____________________________________ I

KUR DABAR BUVUSIS CARAS APSIGYVENO.
r- w

Nauja Ro sija kyla isz miego.
i Finlandija turės patvaldysta. — Centura ant laikraszcziu pra- 

szalinta. — Maistas atpigo pusiau. — Žydai turės lygias 
tiesas visame.

London.— Patvaldysta bus duota visai Finlandijai, nes ran 
das paliepė finlandiecziams sutverti savo kongresą o senas gu
bernatorius likos nusiunstas in Petrogrado kalėjimą. Teisin- 
gystes ininisteris Karenskis paliepė dažiuretojui kalėjimo To- 
bolske, Sibirijoj, paleisti ant liuosybes M. Ovinheyeri, buvusi 
pirmsedi finniszku rodininku.

Visa cenzūra ant laikraszcziu likos praszalinta, tik kas ki- 
szasi kariszku veikalu. Visa palicije buna isz naujo suorgani
zuota o rusiszki biskupai Pitrinas ir Makarovas likos praszalin- 
tais. Laisvas tikėjimas likos teip-gi apszauktas. Žydai aplai 
kys lygias tiesas su kitais gyventojais.

Maistas likos papigintas pusiau isz ko gyventojai labai nu
džiugo. Geležinkeliu uredninkai aplaike prisakymus idant ne
laikytu# vagonosia jokio maisto, tik pristatytu in paženklintas 
vietas kagreicziausia. Priesz revoliucije 188 milijonu svaru 
mėsos supuvo vagonosia Sibire, kuria mėsininkai laike tyksle 
pakėlimo prekes.

Beri irias.— Praneszimai isz Berlino sako, kad Maskvoje ei
na smarkus musziai revliueijonieriu su palicija ir kariumene. 
Isz vienos ir kitos puses žuvo nemaža žmonių.

Sako, .Maskvos komendantas atsisakęs pasiduoti naujosios 
valdžios insakymams.

RUsijos despotizmas bando paskutines jiegas.

ISZ AMERIKOS
Žiurkes pav

Paris, M o,
a geležini prosą. 
Nuo\lubu nupuo

pę n n i n i n k a s
emias kopeczait>, užlipo tyks- 
le numuszimo liuoso pleisterio 
idant nenupultu kam ant gal
vos. Skylėje užtiko žiurkių 
lizdą kuriame rado tris szilki- 
nes moteriszkas pancziakas, 
dvi perfumo bonkutes, geležini
prosa ir daug smulkesniu daly
ku. Kokiu budu žiurkes inne- 
sze prosą in savo lizdą, tai loc-
nininkas namo negali dasipras- 
ti.

Nelaime persekioja szita žmo
geli isz visu pusiu.

Diamond, Me. — Vincas 
Michell, farmeris, kaip rodos 
yra nelaimingiausiu žirn^

Straikas darbininku ant gele
žinkeli neinvyko.

ifain" feteite
metai adga! niedi.A
jo sulaužė jam du szouMLuh^t 
iszmusze aki. Vos iszsigyde 
isz savo žaiduliu, likos užklup
tas per insiutusi Imliu ir vela 
baisei sužeistas. Po iszsigydi- 
mui likos inkastas per szuni ir 
apsirgo ant užtrucinimo krau
jo ir ka tik nepatrotino kojos.
Po tam apsirgo ant raupu.

Po tam apsiėjo su keleis ma-
.žesneis pažeidimais pakol ne- 
nupuole nuo vežimo kada arkx

Perszauta — iszspjove kulka 
lauk.

El Paso, Tex.— Mrs. Marti
na Fierro, ana diena likos per
szauta per savo mylema kada 
laike ranka prie veido. Kulka 
perejo per ranka ir veidą ir pa 
siliko burnoje. Motere paju
tus ka toki kieto, iszspjove ir 
patemino ,jog tai buvo kulka 
įsu kuria likos perszauta.
Kunigužio sūnūs apvogė mote

re ant $1800.
Danville, Ill.— Irvinas Law-, 

rence, 20 metu senumo, sūnūs 
vietinio episkopolinio kuningu 
žio likos aresztavotu už va- 
gjista kuria papilde ant Mrs. 
Mary Gilmore. Vaikas sulai
kė motere prie josios namo, at
imdamas krepszi kuriame ratio 
si 1,800 doleriu.
Metas in kalėjimą už pavogi

mą 12 centu.
Wilkes-Barre, Pa.— Harry 

Strang, 19 metu senumo, likos
aresztavotu už insilaužima in 
Kingo krautuve isz kur paėmė 
12 cfentu isz stalcziaus. Sudže

New York.— Kerszinantis 
straikas darbininku ant visu 
trele ii nko j?i TipinVvko- neš -m..

• -Wasztuones valandas darbo 
■pakeliniu mokesties. Prezi 
dentas Wilsonas daug prie to 
prisidėjo, ižduodamas atsiszau 
kima iii darbininkus, jog da
bar ne laikas straikuoti kada 
tėvynė randasi dideliam pavo
juje.

Pakinke savo dukters in veži
mą kaip arklius.

Lisbon, Ohio.— Ana diena 
Mrs. Moore innesze skunda ant

lei pasibaidė ir iszsilauže koja 
ir petkauli. Kada jau pradėjo 
pasveikt ir iszejo atneszt vied- 
ra vandens, paslydo ant szmo- 
telio muilo iszsilauždamas ran
ka ir apsirgo ant uždegimo 
plaucziu.

Kada žmogelis mane, jog ne
laime turėjo apie jin užmirszti 
ir pradėjo dirbti ant fanuos tu 
la diena kada jojo ant arklio, 
nukryto nuo kalnelio in upia ir 
iszsilauže koja. Po tam kada 
bandė sutaisyti vėjini maluna, 
likos pagautas per rata kuris 
jam nutraukė pirszta, pulda
mas nuo malūno Sulaužė tris 
szonkaulius.

Dabar Michellis guli lovoje, 
ir rūpinasi kokia nelaime jin 
patiks kada vela pasveiks.

Senuke ruko pypke diena ir 
nakti.

St. Paul, Minn.— “Kas nori 
gyvent ilgai, tegul ruko nuola
tos, teip iszsitare 94 metu senu
ke Mrs. Joanna Olseriene, kuri 
be paliovos ruko pypke diena 
ir nakti per penkesdeszimts du 
metus. Nakties laike atsikėlė

persiskyrimo nuo Charles 
Moore, savo vyro, už nežmo- 
niszka pasielgimą su savo szei- 
myna. Motina savo skunde 
kalba, buk tėvas tankei pakin
kydavo dvi dukters 13 ir 14 me 
tu senumo in vežimą ir su bota
gu priversdavo jias ant trauki 
mo visokiu sunkenybių. Moor 
yra gana turtingu farmeriu ir 
turi kelis namus. Pati aplai
ke persiskyrimą ir 25 dolerius 
ant sanvaites ant iszmaitinimo !
saves ir dukteriu

TRUMPI TELEGRAMAI

O’Boyle neturėjo jokios miela- 
szirdystes ant vaiko, nubausda 
mas jin užmokėti $25, kasztus

isz lovos ir suruko kokias peli
kes pypkes ir tik tada buna už
ganėdinta ir gali užmigt. 01-

teismo ir viena meta in vaistini 
kalėjimą. — Jau kad vogt, tai 
gerai, nes bausme vis ta pati, 
ar < pavogsi centą ar deszimts
tukstaneziu.

seriene yra drūta ir sveika ir 
tankei szoka kazoka su savo 
anūkais. —- Rukimas kaip kam 
neužkenke, nes kitiems kenke
daug ant sveikatos.

Badai caras dabar apsigyveno ant savo locnascziu Liva- 
doja, pietinėje szalije pakraszeziojvrimejos. Paveikslas pa
rodo jojo palociu Livadoje ir žemlapis kur tasai palovius ran
dasi.

Isz Kares Lauko.
Vokiecziu bledes daeina lyg 4,148,163.

London.— Pagal randaviszkus rapartus laikytus nuo pra
sidėjimo kares, tai vokiszkos bledes yra milžiniszkos. Paežiam 
menesije Vasario likos užmuszta, sužeista, dingusiu ir paimta in 
nelaisvia yra 60,471, arba isz viso nuo prasidėjimo kares 4,148,- 
163. Prie to skaitlio nesiskaito kiek pražuvo ant vandens ir vo 
kiszkosia kolonijosia.

Dabartės po visa Berlina ir kitur staigei platinasi raupai 
nuo kuriu kas diena mirszta apie du szimtai ypatų.

Tyfusas turkiszkoj kariumenej.
London.— Turku kariumeneje Syrijoj, mirszta kas diena 

szimtai kareiviu nuo tyfuso kuris baisei terp juju platinasi. 
Priek tam pasirodė ir kolera kuri smaugė tukstanezius gyven
toju nuo kurios krinta kaip kada po tūkstantis ypatų per diena. 
Daktaru ir gyduolių nesiranda idant kovot priesz tuosius nevi
donus.

Amsterdam.— Ateina žinių, būtent, kad ir Vokietijoj pra
deda rinkties grūmojantis revoliucijos debesis. Žinios apie Bu 
sijos revoliucija padare gilia intekme in Vokietijos žmones, dar 
gi tuos, kur tikėjosi, kad revoliucija turėsianti nusilpninti Vo
kietijos priesza — Rusija. Atpencz — dabar ji darosi dar pa
vojingesne Vokietijai. Valdžia, žinoma, permato auganti žmo 
riiri tjgpftMienkinima.' Ir 
kancyleris Holhvegas vyko Viennon paĮUstrijos imperatorių 
Karoli.

Petrogradas.— Pagalios laikraszcVį pasj<eibe oficiali ca
ro atsisakyma nuo sosto. Jisai prasb.A “Asz, Nikaiojus 
II, isz Dievo Malones, visos Rusijos jjenkijos karalius, 
Finlandijos kunigaiksztis ir 1.1. duoc'n žinti visiems mano Įsi
tikimiems (!) pavaldiniams,” jogei į0 trijimetu atkaklios ko
vos priesz iszlaukini priesza Dievas ea no'rCn pasiunti Rusijai 
nauja ryksztele — revoliucija! Tai Aadintikus savo “isz- 
tikimiems pavaldiniams” ir pasitarnaus t„vvnei Rusijai jisai 
nusprendęs atsisakyti sosto — pavedant p$avo briliui Michae- 
l’ui. Sunaus jis neduoda “savo isztikimieh.pavaldiniam.”

Toliau caras linki viso gero savo “brang-iaatorynei” kovoje 
priesz vokieczius ir t. t. O pavesdamas vaid’>.abroliui ir Du
rnai jis užbaigia: “Dieve, gelbek Rusija!”

Vadinasi, tai paskutinis “isz Dievo malones’ honoras.

London.— Speciąliszkas telegramas isz Tetrojrado, dane- 
sza, buk nauja valdžia paliepė carui ir carieneisugroti in Cars 
koji Sela, kur rasis po prižiūra randaviszku sa'gu kdpo vaisti
nis nelaisvys.

Szmutorius agentas prigavo | 
blaivininkus.

§ Kopenhaga.— Didele dirb 
tuve amunicijos Kolonijoj, Vo
kietijoj likos iszneszta in pa
danges. Keli szimtai darbiniu 
ku likos užmuszta ir sužeista.

§ Tamaqua, Pa.— Arti Coal 
Dale, iždirbtam bruste, likos su 
rastas kūnas Tamosziaus Pav
ilko 75 metu amžiaus žmogaus.

ATSAKYMAI. •

J. G. Dayton, Ohio.— Caras
Mikalojus, kuris dabar neteko 
savo karaliszko sosto per revo
liucije, likos karunavotu 1895 
mete arba vieszpatavo ant Ro-
sijos per 22 metus.

Austrije nori taikintis su Rosija. — Svarbi konferencije.
Amsterdam.— Vakar Austrijos imperatorius Karolis, jo už 

rubežiniu reikalu ministeris Czernin ir Vokietijos kancleris 
Bethmann-Hollwegas laike svarbia konferencija tykslu pasiū
lyti naujajai Rusijos valdžiai pradėti taikos derybas.

Prie szito Austrijos valdžia verezia augantis darbininku ju 
dėjimas ir Ungarijos slavu neisztikimybe.

Valdonu sostai Europoje svyruoja.

* Augszcziausiu narnu ant 
svieto yra Woolworth Building 
New Yorke, kuris turi 785 pė
du augszczio ir turi 51 laips
niu.

* Pirmutinius bažnytinius 
varpus Europoje invede bisku- 
pas Paulus, Nale, Italijoj 400 
mete. Popiežius Jonas 9-tas 
paliepė juosius naudoti visosia 
bažnycziosia apie 900 mete.

* Fidonas, karalius Argosu, 
iszmusze pirmutinius sidabri
nius piningus da 869 metu 
priesz užgimimą Christuso. Ry 
me piningai pasirodė tik 269 
metu po Christusui.

* Mete 1836 laike sudegimo 
Lehmano teatro Petrograde 
pražuvo 702 ypatos. Per sude 
girna teatro Ring, Viedniuje, 
1881 mete pražuvo 640 ypatų.

Remsen, Ky.— In trumpa lai 
ka po uždarymui czionais visu 
karezemu ir miestas pavirto 
ant ‘ ‘ dry, ’ ’ pribuvo in miesteli 
kokis tai agentėlis. Pasiszau- 
kes kelis gyventojus už tvarto 
davė jiems paragauti isz bon- 
kos gero “sztopo” prižadėda
mas jiems atsiunsti “gero ac
to” (isztardamas tuos žodžius 
nusijuokė ir pamerkė su akia 
ant bonkos) už 3 dolerius už ga 
lona.

Susitarė apie deszimts gy
ventoju užmokėjo agentui po 
tris dolerius o vienas užkalbino 
net deszimts galonu tojo acto 
ir lauke linksmos dienos kada 
“actas” bus atsiunstas. Po 
dvieju sanvaieziu isztikruju ap 
laike laukemo “sztopo,” bet 
pasirodė, jog tai isztikruju bu
vo actas vertas 40 centu galo
nas.

Ka galėjo daryti blaivinin
kai ka agentas prižadėjo, ta ir 
prisiuntė, o gyventoje! apie tai 
ne mur mur niekam!

Isz Lietuvisiku kaimeliu

Wilkes-Barre Pa.— Franas 
Tatulionis, kurk likos nudur
tas peiliu laike barnio už kare 
su kitais, mirsz'a ligonbutije. 
Daktarai tvirtini buk Tatulio
nis neižgyvens 24 valandas.

Du Bois, Pa.— Eriton szafto 
darbininkai jau susigadino su 
Northwestern kompanija, po 
straikui visos sanvaites ir 600 
anglekasiu sugryžo vela prie 
darbo, Kompanija per taji 
laika neteko 15,000 tonu aug
liu o straikieriai patrotino 
$20,000.

Woodlawn, Pa. — Szitas 
miestas stovi tarpe dideliu kal
nu ant Chios upes kranto ne to
li Pittsburgo. Visos dirbtuves 
priguli prie vienos kompani
jos. Darbu randasi visokiu 
tik trūksta darbininku per ka 
kompanija pargabeno daugy- 
bia nigeriu prie darbu.

* Peru perka daugybia viso ■ 
kiu saldumynu isz Suv. Valst.
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Graudus Verksmai

Maldeles Arcibrbstvos szv.Vei 
do Jėzaus Kristaus - - 10<

Trumpas Katekizmas, pagal 
iszguldima Kun. Pilauckio, 
su mekuriais' naudingais pride-

Kanczia Vieszpaties arba 
dievobaimngi apmslijimai 
ant kiekvienos dienos per iszti- 
sa gavėnia. ----- 25c

Angli joi likos uždarytos pen 
kesdeszimts bažnycziu. ant pa
liepimo bažnytines valdžios, 
isz priežasties štoko kuuingu, 
kurie iszkellavo ant kariszku 
’ ■ iszkėllauti.

Garsingas krutaricziu pa
veikslu Charley Chaplinas, pri
stojo prie naujos kompanijos 
paveikslu ka aplaikys metines 
algos milijoną doleriu.— Kaip 
kada užsimoka loszt role kvai-

Pekla arba amžinas praga
ras ir giesmes apie kanczia 
pekloje ir apie keturis paskuti
nius daiktus. II. Stebuklai 
Dievo szventese dusziose czy- 
scziaus 503 pus. apdaryta $1.59

gal. nebuvo tai orgahiža’čijai 
perduoti, nes jį už toki patarna 
vima nieko, neima,

Pajieszkojimai, arba trump? 
praneszimai savo giminėms Eu 
ropoję, turi būti raszyti lietu-, 
viszkai ir antraszuoti taip: ] 
Hebrew Sheltering and Immi
grant Aid Society of America, 

229—231 East Broadway,
New York City,

Istorija Szventa, seno ir nau
jo Instatymo su 50 paveikslais 

- - - - - - 35c

Nauja rusiszka Duma apgar
sino, buk moteres turės lygias 
tiesas balsavime ir gales būti 
iszrinktos in miestiszkus ure-

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, 
su paveikslais, popierineis apd. 
368 pus. ----- 75c.

Teip, caras užbar savo tar" 
nysta, ministerei is?;liavo in 
duraku.s ir žmonis nr.inedinti.

Keyoliucije Rosijj ;tkreiPe 
musu atyda ant syrbi:us^0 k 
akyviau\jo atsitikimo, 0 ^ai 
yra inalszwnas žponiu . No
riais kareivai su kar^viais su 
sidure ir lįejLsl kiaujes bet 
žmonis buvo maltis ir temino 
ant viso atsitik’^0 ramiai.

Kokiu stebJdii tas viskas, 
atsibuvo?

Lengvas atsakymas — što
kas arielkos!

Caras gali (rasei pasakyti, 
jog likos sumisztas savo “loc- 
nu ginklu,” les užvesdamas 
blaivybia Rosjoj, pakele žmo- j 
m's prie apszvetimo.

N orinis vokiszki submarinai 
grasina laivams, bet in laika 
szeszis menesius pribuvo in 
Amerika, daugiau pasažieriu 
ne kaip 1916 mete, o tai 298,826 
Isz 24,745 nutarė czi’onais pasi
likti buvo 3397 Angliku ir 
Szkotu o 1020 isz Voiketijos; 
300 meksikouu, 131 Angliku ir 
121. Francuzu likos nusiusta at--

Ponstva Andrius Marcinke- 
vicziai, kuriu adresa paduo- 
dam žemiau, jieszko sunaus 
ant iszauginimo. Turi būti 
nuo 12 lig 13 metu senumo, mo
kanti lietuviszkai ir dievobai
mingo pasielgimo. Tures ge
ra narna ir prižiūra visame ir 
katalikiszka iszaukle j ima.
Jeigu kas žino arba turi tuju 
metu vaiku ant iszauginimo, 
tegul duoda mums kanuogrei- 
eziausia žinia o mes apmokė
siu! kasztus keliones. Adre
suoki!: Mr. M. A. McKay, 
Mr. Bes Farm. Stuvvesant,

* Mažiausia skolų pagal gy
ventojus turi valsczei New Jer
sey ir Oregan, nes ant kožnd?. 
galvos pripuola tik po 21c. 
Daugiausia turi Massachusetts 
ba ant kožno gyvento jaus pri
puola po $35,62; New Yorkas 
$16,40; Wisconsihe 93c. o Illi
nois 54c.

Mete 1916 iszsiunte isz 
Suv. Valst. 2782 ypatų kaipo 
netinkamu gyventoju. Pribu
vo in Amerika 298,826 ateiviu.

* Praeita meta pakraszcziuo 
šia Holandijos 852 žuvininkisz- 
ki laivelei sugaudė 10,000 bacz 
ku silkių verties $14,800,000.

Dabartės daugybia stik
liniu iždirbimu iszsiuntineje in 
Arabija isz Ameriko.

S 
,ssssS*s'

V

Jeigu szianlien Rosijoj butu 
karczemos atdarytos — tai ca- 
ratas sziandim bristu kraujuo
sią.

jhnais - - - - - lOrt
-------- -

Aukso Altorius arba Didis
Szaltinis. 864 puslapiu - $1.6o

h

Rosije — prisikėlė isz nelaisve®, numėtė savo panczius su kūrei® buvo surūkyta per 
300 metu ir ant galo susilaukė laisves!

Jeigu tevutui caro duota ty- 
tulas “oswojoditiel,” o tėvui 
“mirolubiwijc” (nes su kitais 
ne kovojo tiltai saviszkus kar
davo) tai Mikalojus užsitarna
vo ant varcb “trezwienniko” 
ir tokiu pasiliks atmintįje caro 
tautos. O kada Rosijoj turės 
konstitucijfi-ir viskas vela apsi- 
malszys — žmonis carui bus de 
kingi ir statys stovylus, nes 
karta savo gyvenime caro uka- 
zas padare daug gero.

Žemiau paduodame del ži
nios visu, kiek karalių ir cieso
rių iszsižadejo savo karaliszku 
sostu nuo Napoleoniszku laiku, 
tai yra i n paskutinius szimtus 
metu:

Napoleonas I. francuziszkas 
ciesoris, —- 4 April, 1814 m.

Karolius N. Prancūzas. — 2 
Sept. .1830 m.

Miguel, Portugalas. — 26 
Mav 1834 m.

- «

Wilh'elm I. Rolandas. — 7 
Oct. 1840 m.

Ludvikas Filipas, Francuzas 
— 24 Feb. 1848 m.

Ferdinandas, Austrijos. — 2 
Dec. 1848 m.

Iszpanu Izabele, — 25 Jmie 
1870 m.

Iszpanu Amadeuszas, — 11 
Febr. 1873 m.

Bulgaru Aleksandra, — 7 
June 1886 m.

Serbu Milanas. — 6 March 
1889 ra.

Turku Abdul Hamid, — 27 
April 1910.

Rusu Mikalojus, — 14 March 
1917 m.

Europiszki politikieriai tvir
tina, buk neužilgio Austrija ir 
Turkija neturės vietos Europo- j 
je, toliaus, buk Austrijokiszki į 
vokiecziai bus priskyrtais prie 
Vokietijos, Lenkai aplaikys sa

vo karalysta o Lietuvei patval- 
dysta; pietinei Slovėnai bus 
priskyrti prie Serbijos; Czekaį 

j ir Vengrai bus neprigulmin- 
jgoms vieszpatystems. Švieti
mą sutaiką tik tada ketina už
stoti kada gimine Hohenzoleru 
bus praszalinta nuo sosto vo- 
kiszku valdonu.

South Bend, Indijanoj, mirė 
senukas Studebackeris, ' locni- 
niukas fabriko vežimu ir auto
mobiliu. Dagyveno jisai 86 
metu amžiaus palikdamas mill 
jonus, o pradėjo bizni su 50 cen 
tu kiszeniuje. Terp milijonie
rių buvo žinomas kaipo geradu 
szis žmogelis o turėjo taji pa
protį, jog iždavinejo tiktai pu
se tiek, kiek turėjo kiszeniuje. 
— Yra tai gera pavyzda gyve
nimo.

:New Yorke kas metas dingsta 
■be jokios žinios 1,640 merginu.
Nekurie laikraszczei džiovina 
sau smegenys szaukdami: 
“kur yra palicije ir kur musu 
geradejingos draugavęs ant ap 
saugoj imo merginu ? ’ ’

Galima manyti, jog daugelis 
Į isz tuj.u merginu dingsta isz sa 
i vo noro....

Senele Brzezkovskaja kuri 
radosi Sibire nuo keliolikos me 

j tu, likos paleista, ant liuosybes 
ir kaip rodos pribus in Filadel- 
phia ant apsigyvenimo. Buvo 
tai viena isz didžiausiu socialis 
tu už ka likos nušiaušta ant gy 
veninio Sibire. Dabar savo gy 
venima užbaigs laisvėje.

Pagal surasza, tai valstijeį

Prasidėjus karei Europoje ir 
užplaukus jos bangoms ant mu 
su tėvynės, susineszimai tarpe 
Lietuvos ir Amerikos tapo vi-

siszkai pertraukti, ir mes ne
karta'skundėmės kad iszsiunte 
daug laiszku saviemsiems in 
Lietuva negavome ne jokio at
sakymo. Dalykas, matyti, bu
vo tame kad asztri cenzūra ka- 

jriaujancziu szaliu neiszleisda- 
■ vo ne jokios žįnutes isz užimtu 
j jomis krasztu.

Pereitais metais žydu organi 
zacija “Hebrew Sheltering 
and Immigrant Aid Society of 
America’/ buvo pasiuntusi Eu
ropon savo pasiuntinį su mie- 
riu iszgauti nuo kariaujancziu 
szaliu leidimą praleisti nors 
trumpas žinutes nuo tenaitiniu 
gyventoju savo giminėms Ame 
rikoje. Ju maldavimas buvo 
iszklausytas, ir .nuo to laiko 
kiekvienas galėjo per ta oi’ga-
nizacija pajieszkoti savo girai- yra aplaike atsakymo atvirute
niu Lietuvoje, arba persiusti 
jiems trumpa praneszima apie 
save.

Žydu organizacija noriai ir 
visai dovanai patarnauja szia- 
me dalyke visiems, ir lietuviai 
yra kviecziami pilnai naudotis 
szita proga.

Pastaruoju laiku iszejo aiksz 
ten, kad nekurie žmones, pasi
naudodami, aukszcziau minė
tos organizacijos' dovanu patar 
navirnu, pradėjo daryti sau 
“bizni,” imdami nuo musu 
yiengencziu po $1.00 ir dau
giau už pajieszkojima. Todėl 
sziuomi ir praneszame kad vi
sokį pajieszkojimai giminiu gy 
venancziu Europoje per “Heb
rew Sheltering and Immigrant 
Aid Society of America.” yra 
atliekami dovanai, ir tie jei lie
tuviai, kurie yra mokėja už tai 
pinigus kokiems agentams, bet 

nuo “Hebrew Sheltering and 
Immigrant Aid Society of Arne 
rica,” turi žinoti, kad ju pini-

Balsas Balandėlis arba Ma
žas Szaltinis 711 puslapiu - 75c

Szaltinelis, 600 puslapiu - 75c

Garbe Dievui ant augsztybes 
640 puslapiu - - - - 75c

Aniuolas Sargas apdaryta in 
skūra apvalais kampais, au
ksuoti krasztai, 350 puslapiu, 
visos reikalingos maldos, staci
jos, graudus verksmai ir t 75c

Aniuolas Sargas, ta patį kny 
geįe kaip virsz minėta bet apda 
ryta in audima, auksuoti 
krasztai ----- 50c

Gaunamos pas
W. D. BOCZKOWSKI-CO.,

Mahanoy City, Pa, v 
- i

SKAITYKITE “SAULS” 
SKAITYKITE “SAULE” 
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SAULE

Mare ketina važiuoti su au
tomobiliniu o da Jonas nepasi
rodo. — Kur jisai pasislepiąs?

Virszu
Isz Francuziszko.

— Beje, Karoliau, manai, 
kad asz tik veidmanystia, klas
ta, arba melagystia ingijau pri 

j siriszima ir meile savo dė
džiaus, szirdi mano sužiedoti- 
nes ir bicziuliste, arba malone 
mano duondaviu? Beje, tik
rai manai, jog ta vislab pražu- 
dinsiu, kalbėdamas grina teisy 
be traukije tik vienos sanvai- 
tes?

— Užtikrinu tave, esmių 
tvirtu savo nuomonei, nes tas 
yra mano gilum persitikrinimu 

■į . — Norecziau duot tau ma- 
■ ža pamokinimą, Karoliau.

— Praszau, priimsiu su no
ru, o net paduosiu tau misli, 
kuri tavo datyrima padaris la
bai užimancziu. Jeigu man 
duosi žodi, jog per visa sanvai- 
te kalbėsi teisybe, bet tik grina 

( teisybe visame reiszkime to žo- 
. <lzm gryna, ir jeigu tuojaus pir

— Labai gerai, bet tu teip-'Dieve susimilk, kokia dabar 
gi prižadėk man, jog nieko ne toji jaunuomene! Asz, mano 

, būdamas tavo ,metu, 
niekad nejaueziau, jog turiu 
ant savo sprando galva, negut 
szukuodamas plaukus. Bet ir 
dabar, žvilgtelėk in mane, ar 
blogai iszžiuriau?

— Puikei! — norėjo ka tik 
pasakyt Jurgis, bet da in laika 

s. — Visa toji musu primine sausutarti, insikando 
pasiliks kuodidžiau iu liežiuvi ir tarė tikra teisy

bei!, ka mislis jiam kalbėjo;
— Nevisiszkai gerai..........
— Ka, ka?!—suriko nusi- 

stebejes, kaip kad indiegtas 
'tuo atsakimu dėdžių.

— Sakau, jog dėdžius neisz- 
žiuri visiszkai gerai! — atkar
tojo aiszkei Jurgis.

— Kagi tu ežia iszkalbineji 
negerai iszveiziu? Kodėl!

— Todėl, milimas dėdžiau, 
jog esi biski per daug nutu- 
kens, priegtam kakla turi biski 
per trumpa, o veidas per rau
donas; o tas, tai. . .

— Tai tas man grumo apo
pleksija, ar teip?

— Teip, mano dėdžiau.
— Dekavoju tau už per.spe- 

jima!-— paszauke dėdžius tro- 
szkindamasis beveik rustybia 
ir supykimu.

—• O, Jurgi! — atsiliepe per 
sigandusi teta —kaip—gi gali 
sakyti ka paneszaus.

— Buvau klaustu ir atsa
kiau tikra teisybei!! — atsake 
Jurgis.

— Teip, teip, turbut su no
ru lauki tos valandos kuri man 
mirti atgabens.

— Saugok Dieve, teiksiesi 
dėdžiau tikėti man, jog mirtis 
dėdžiaus butu man neapsako
mai skausminga. ... tai 
sėtinai skausminga.

— A-h-a! pusėtinai 
m i nga! kas per malone!

APLEISTAS NUO VISU IR.GUITAS ISZ SAVO TĖVYNĖS.

kalbinsi ant darymo man klau- mielas, 
symu, tai yra: neliepsi niekam1’1’01'"-''1 
klausynet manes, gal, kuokeis- 
cziausiu klausymu, ant kuriu 
man sunku butu teisingai atsa
kinėt.

— Duodu tau savo žodi gar
bes! — atsake iszkilmingu bal
su Dawy 
sutarme 
šioj slaptybei nuo visu, net ii.i 
pasibaigimui tavo bandavones. 
Bet ir tu turi užtikrint mane, 
jog priesz nieką neiszsikalbine- 
si tuomi, jog kalbi teisybe to
dėl, kad tapo padaryta tokia 
sutarme.

— Prižadu!
į — Todėl jau viskas, dau
giau mudviejų sukalba nieko 
nereikalauja?

— Visiszkiausiai atlikta!
Nuo kada pradesime.

— Kokiu laiku keliesi pa
prastinai?

Septinta valanda rytme- 
czio.

— Tai-gi petnyczioj 6 Ko
vo, nuo septintos valandos ryt- 
meczio pradėsi kalbėti gryna 
teisybe — 12 gi diena Kovo, 
teip-gi petnyczioj, ir tai kuove 
liausiai, nes esmių beveik tvir
tu, jog tas užstos ankseziau, bu 
si jau Bedlam’e —- sakau tau 
prieszlaik.

Morris nusiszypsojo iszjuo- 
kenezei, matomai abejodamas, 
kadangi jautėsi turins kuosvei- 
kiausi protą, o kad teip besikal 
bant prisiartinome link duriu 
mano namo, atsisveikinau juo
du bicziuoliszkai, linkėdamas 
Jurgui laimingo atlikimo tos 
bandavones.

Skyrius II.
Jurgis Morris gyvenens na

rį inuose savo dėdžiaus — neve-

^”2:

■:r ■ •• ->• .

O jus misiukes isz Montkar- 
mu pasiliaukite,

Kitu per dantis netraukite,
Ba kaip in sztora sueinate, 

Tai visokius niekus surandate. 
Badai nekarta ir susimuszate,

Ir viena kitai užpakalius ro
dote ;

Neva vadinatės “misiukes,” 
O darote Tsūp kiaulukes.
Yra ten ir merginu perkytru 

. siu,
Bet ant burtu nusimano.
Ba jau ne viena vyra gavo

Jau gana begedes! puikei už
sigavėjote, kad jus nuopostis. 
Sztai viename pleise
Tris misiukes teip užsigavėjo,

Jog net isz vietos paeiti ne-

yra pu

skaus-
Dasi

Vu„iŠttMe’ZC/ l°.’u> arOu 
[prie pabijos sair aitės netap 
si uždarytas name paikszu, .pri 
žadu užmokėt tau už visas ta 
Ve kanczias ir

.e uzveiza visu
nan~ T>

Buvo tai du tipai vienasiai 
kartybes, kokiu [savo skyriuje: panaszus vienas

Jatyrsi, penkis szimtus svaru 
szterlingu, nors žinai kad nees- 
miu teip dideliu turezinm, 
idant tiek piningu butu man 
niekniekiu.

— E, geriau nepasakotum 
tnl/n nieku? Kam man tie f: ■ 

o piningai! - atsake Jurgis.
— Prieszingai-gi, jeigu pa

sekmes parodis jog kalbėjau 
teisingai, duosiu tau, jeigu pi
ningu nenori, tos paezios ver
tes tavoro.

— Dekavoju ir už ta.
— Na, jeigu jau nenori, pa

duodu kita propozicija. Už 
tavo žodi, duodu savo, prižadė
damas ant savo garbes vardo, 
jogei ne syki nežvilgtersiu in 
tavo gražia sužieduotine, nors 
man tas suteikinėjo lyg szio- 
laik didi smagumą kuomet pra 
eidavau pro krautuve jos moti
nos.

— Tas man patinka; tinku! 
— paszauke Jurgis Morris.

— Todėl, sutarme atlikta?
— Teip, — tarė Jurgis Mor

ris, paduodamas draugui ran
ka ant užtikrinimo — bet da 
viena pasarga turiu; prižadu 
kalbėti teisybe, bet tik tokia
me karte, kad busiu klaustas, 
bet jeigu neslidaus manes 
nieks, nereikalauji jug ir tu 
nuo manes to, idant iszkaiszi- 
neeziau visiems anų idas, klai
das, juokingumus ir netaiku- 
mus.

— Žinomas dalykas! — atsa 
ke Dawy’s — privalai tik ant 
klausymu atsakinėt gryna tei
sybe, nežiūrint ant to per ka 
esi klaustas, tai niekam nieko 
neprivalai pasakyt melagingo, 
o daugiau nieko ,asz nuo tavęs 
nebereikalauju.

in kita prigimimais, pobū
džiais, inpratimais, o net ir pa- 
virsziais, arba duszia ir kanu 
panaszeis vienas ■?<&, kita, kaip 
kad du szlakai vandens; mei
lus, simpatiszki tam, kas nie
kad jiems nepasiprieszino, kas 
niekad prieszingo žodžio jiems 
nepasake; mylėjo tikrai savo 
brolėną, užtikrinedami priesz 
laik jam ateiti savo palaikais. 
Jeigu ka dare kas link padau
ginimo turto tai vis su mislia, 
jog ta paliks del savo gero bro
lėno, kuriam tuomi norėjo atsi- 
moket už jio geruma ir dorumą 
kuris savo dedi ir teta teip-gi 
mylėjo be veidmanystes.

Kada Jurgis gryžo namon, 
rado jau visus mieganezius, 
nuėjo todėl tiesiog in savo kam 
bari ir atsigulė in lova ant pa- 
silsio, nemislidamas ne apie ne
smagumus kokie jin lauke, atei 
sianezia diena rytojaus. Ant 
ryt’ pasikėlė paprastinoj valau 
doj, apsirengiąs nuėjo in valg- 
stube, kur rado teta užimta ga
minimu pusrycziu, o dėdžių 
skaitanti gazieta.

— Laba diena, tetite, laba 
diena dede — tarė ineidanias. 
— Kaip sveikata jusu szian- 
dien ?

— Laba diena Jurguti! Esą 
me sveiki; o tu?

Jurgis norėjo pasakyt, jog 
visiszkai jaueziasi sveiku, bet 
kad teip tikrai nebuvo, o atsi
minė tuoj savo nutarimą ir pri
žadus draugui, jog suvisai nors 
ir mažiausio melo negali kal
bėt, atsake:

— Nelabai esmių sveikas, 
nes man truputi galva skauda.

— Ka? galva tau skauda? 
—paszauk senas Morris.—

Sztai paveikslascaro ant savo laivo kada keliavo in Livadija. Caras temina ant sa- 
tevynes su gailesezL jog jin prigavo jojo szirdingiausi pfietelei ir per juosius neteko sa

vo ciesoriszko sosto, ’anaszei ir Napoleonas žiurėjo in pakraszczius Francijos kada aplei- 
dinejo savo tėvynių bidamas gabentu in nelaisvia ant salos Helenos kur užbaigė savo gyve
nimą.

vo

O viena kaip negyva’gule jo, 
Spardė gulinte kas tik norėjo, 
Kas daugiau buvo, ne sakysiu, 
Maitele Gavene tai nutylėsiu;

Kol moterėliu pasiutimas ne 
ižgaruos,

Tai Lietuviu vardas nepasi
kels niekados.

— Ak! nelv.'.as i gama! su- 
i

riko teta puldama ant kėdės — 
nori mus nužvdint. • - Ir užsi
dengus akis su skepita pradė
jo balsu verkti. ■■■

jog, rasi, butum teip-' blusti; nes a, 
Inai užgadfcimlms aiAin;../M> <■ i

n’T'piilikinia?
— Teip, dėdžiau — isztare 

Jurgis vos dagirdžemu balsu.
— Ne, ne, ant mano vardo 

garbes, to per daug!—paszau
ke senas Morris, paszokdamas 
nuo kėdės, ir pradėjo skubei, 
placzeis žingsiais bėgioti po 
kambari.— Ne, ne, negaliu to 
nukenst.. ..

Urnai susilaikė priesz brolė
ną ir, žiūrėdamas tiesiog in a- 
kis jiam drebantis isz piktumo 
paklausė:

— Ka-gi tas viskas reisz
kia? Viliuosiu jog man ta mis 
Ii teiksiesi paaiszkint.
— Kagi tame mano pasakyme 

teisybes mylemas dėdžius ma
to instabio, kas jame e.sa keis
to, nesuprantamo? — kalbėjo 
Jurgis ramiai.

— Nelabas žmogus! be szir
dies, niekszas — suniurnėjo se
nas Morris szniukszcziodamas 
isz piktumo.

— Jurgi! — atsiliepe teta, 
kuri klausydama beveik isz 
nusistebėjimo žado nustojo. — 
Jurgi, kas tau pasidarė? ar pri 
der tau teip elgtis su mumis, 
ka-gi blogo tau padarėme už 
kadrysti žeist musu szirdis?

— Ne, tetite, bet ir asz nieko 
blogo nedarau, kalbėdamas 
tik gryna teisybe.

------------------------------ -------- -^nes skauda jam galva — o vis- 
po mano mirtiai nieko, o nieko ];as tas ka po tam pasakęs duo- 
suvis, nors tvirtas buvai, kad (]a Jaug mislyti.
vislab tau teks. Užraszysiu tuoj, ineinant jam, jog akis 1u- 
ant tetos iki jos mirtiai, o kita rejes kaip tai netvirtai 
dali iszdalinsiu ant pavargėliu kad neiszinanias, bet maniau, 
ir ligonbueziu, o tau ne vieno kad mano akis biustą, bet da-

Patemijau

kaip

j- sz ame karte
J tiktai, jog l‘‘peno” nepaskyrsiu, nes esi bar persitikrinau, kad neapsiri

mirtų, asz ne" 
namu. Teiksiesi tetute tik ap 
svarstyt, ar teisjbe kalba tas 
jaunas žmogus, kuris kalba 
kad numirtu ii-.z jrailesties ir 
sielvarto, jeigu Dievas atimtu 
jam dedi, ar teta.

— Neverteli! • paszauke 
raudodama moteriszke. — Ne 
kalbėk daugiau nelabas erini, 
nes mane szurpuliai pereniine- 
ia. Žodžiai tuo daug pikto, 
nelabo reiszkia.

— Palik jin Marija — tarė 
jei brolis sėsdamas in minkszta 
foteli, szl uostydamas raudona 
apkaitusi veidą, nei po kokiam 
sunkiausiam darbui. — Tai an
gis, kuria mes atszildenie ant 
savo krūtiniu, o dabar mus kan 
da ir gyvastį atimt nori.

— Bet — pridūrė po valan
dai szniukszcziojimo — del at
minties musu gero brolio Jokū
bo, kurio jis buvęs vienatiniu 
kudykiu, pasirengęs esmių do
vanot jam, jeigu isztikros szir- 
dies padaris gailesti už savo 
kvailus iszsitarimus kuomi

L—dižtris mi inelabu^, žiyoeum sprendį’an- 
■u nesurami- pziil ant musu gyvaseziu.

Ir prisiartino link brolėno 
su matomu noru iszmetimo jin 
'szstubos.

— O tegul bent pusryczius 
suvalgo — tarė teta — jug tai 
nesveika iszeitinet nevalgu- 
siam, ypacz ant tokio viesaus 
oro.

— Ka, pusryczius da jam 
luoti? —atkirto dėdžius 
ir tiptu alkdamas, tai neduo
siu jam ne szmotyczio duonos 
mano name.

Jurgiui koktu pasidarė ir 
jaute, jog žeidžia tas, nors sa- 
viszkai mylinezias jin, szirdis 
— ir tikrai norejes mestis 
jiems ant krutinės, apsikabini 
ju kakta, kaip darydavęs kita
dos būdamas kudykiu, jeigu 
jiems padaridaves koki nesma
gumą, idant perpraszyti juo
sius, bet žinodamas gerai savo 
prižadejima, kuris skambėjo 
jio ausise, jog perpraszinet už I

Jeigu vyras liustaunas, tai 
nieko,

Nes jeigu mergina, tai pasi
lieka ant juoko.

Tula mergina važiavo isz 
Szenadorio kitur 

ir szeip atsitiko:
Du vyrai ir mergina,
Turėjo da laiko gana.

Turėjo strvtkąrjo lankti,
O ne norėjo ant uliezios szalti. 
Užėjo in saliuna ant valandos,

Kur mergina ižgere tris vis- 
kes ant drąsos!

Karas atėjo, sėdo ir. važiavo, 
Kunduktoris nuo merginos 

kvoteri gavo,
Už mergina ir už viena vyra, 

Reszto negavo,

—kad apsakinet ju

mislis tavo visai prieszingos žo 
džiams.

— Ne, mano tetite, isztikro 
kalbu tikrai, arba iszreiszkine- 
ju tik savo misli, nieką josią 
neslėpdamas.

— Ne, netikiu asz iii tai nes 
pats žinai apie tai, jog mirus 
katram isz mudviejų butum ne 
suraminamu gailestyj.

— Labai man koktu, kad, 
turėsiu suteikt tetai kartybe, 
bet turiu teisybe iszpažint, jog 
teta biustą.

— O, asz esmių tvirta, kad 
jis ta padaris — tarė teta žyilg 
teledama in brolėną meldž^n- 
czioms akimis. — Ar girdi Jur 
gi? Pasakė greicziau, jog tai 
buvo tik szposas, jog tikrai, 
nors teip kalbi, visai prieszty- 
gos esi nuomones.

— Ale, mylima tetite — tai'e 
Jurgis inikcziodamas 
damas — negaliu asz 
vo žodžiu atszaukt, 
pasakiau tik tai, ka
tikrai, iszsakiau ir jokio kito 
persitikrinimo neturiu.

— Szalin isz mano namo, 
iszeik kuogreieziausia! —suszu 
ko dėdžius su rustybia — neno
riu ne valandėlės matyt tave 
savo akimis. Iszsižadu tavęs 
nenoriu daugiau žinot apie ta
ve!’ Negausi isz mano turto

ir sark, 
suvis sa- 
kadangi 
mislijau

Todėl paemes tik skrybėlė, at
sidusęs tarė:

— Sudiev dėdžiau mano, su 
diev tetite! — ir iszejo.

— Kur isz jio szirdies dė
kingumas dingo, kas-gi atmai
nė jio szirdi nelaba?.— tarė su 
atsidūsėjimu senas Morris, bal 
su iszrodancziu, kaip skausmin 
gai dalypstejo jio szirdi žo
džiai brolėno, kurie da prieg 
tam nužudė jioja mieliausius 
jam jausmus.

Kas-gi jam pasidarė szian- 
dien, kas privertė jin teip ap
sieit su mumis? Isztikro nesu 
prantu to jio pasielgimo keis
to, nepaprastina — jug visad 
teip buvęs geru, kad niekad 
blogo žodžio nepasakes.

—- Asz teip-gi neiszmanau 
---atsake sesuo— bet prileidžia 
kad nabagui kas galvoj blogo 
pasidarė. Jug pats pasakė 
ka*l u-’esa visiszkai sveikas.

Ka-gi 'tu sukai ? — tarė 
persigandęs senas Morris.

— Teip, teip, esmių tvirta 
— ir suvis nesistebetau, jeigu 
jis gautu sumiszima proto; tai 
neszposas stovėti visa diena 
sumastu (uolektu) krautuvei 
ir mieruoti gelumbias, szilkus, 
mezgimi s ir viską kas ko rei
kalauja, rodyti įvairius ceikius 

verte, stengtis
intikti kožnam, idant tik ka 
pelnyti, o prieg tam da ir nak
tų valandas praleisti prie kny
gų ir rokundu, tai ne szposas.... 
Isztikro broli niekyste papildei 
iszvarydamas jin isz savo na
mo, tokioj valandoj, kuomet, 
gal, labiausia musu globos ir 
malones reikalauja.

— Jis tokis paiksząs, kaip 
ir tu! — tarė brolis rūstingai— 
tiesiog pasidavė savo piktom 
ydom ir viskas. Nenoriu jio į 
daugiau matyt.

— C) asz tau sakau, jog jis 
nustojęs proto, nes ar jis kuo-į 
met—nors ka panaszaus mums 
pasakė ? Ne, niekad, o ir szian 
dien nepasakytu to, jeigu turė
tu sveika protą.

— Gerai, gerai, asz tik ži
nau ta, kad jin pavarau nuo 
szios dienos nenoriu jio savo 
akimis daugiau reget, žinau 
tik ta, jog jio koja mano namo 
slenksczio niekad neperžengs.

Tuotarpu nelaimingas Jurgis 
ėjo in krautuve, kurioj buvo už 
komisanta, laistydamas apie 
tai, kas jin szi ryta patiko, ko 
datyre. Mislis jio buvo ne
linksmos. j

— Po galu! — kalbėjo pats 
in save — da ir adyna laiko ne 
praėjo nuo kada pradėjau tei
sybe kalbėti, o sztai jau dė
džius mane isz savo namu isz- 
vare ir atstume nuo saves, gal 
but, ant visados. Kas busią 
toliaus ?

.(Toliaus bus.)

Mergina piningu nesigailėjo, 
Ba kaip kunduktoris kolek- 

tavo, 
Velei 10 centu in delną gavo, 

Isz viso 35 centus gavo, 
O tik 20 centu užmokėt reikėjo.

Pribuvia in miestą, inejo in 
saliuna,

Musu mergele lyg 2 nakti buvo 
Per ta laika riaukė, 

Nuo baro visai neatsitraukė.
Ant galo pas gimines nusvi

ldavo,
Bet ten nakvynes negavo, 
Ba jau buvo proto netekus, 

Teip buvo nusilakus.
Sugryžta in ta pati saliuna, 
Ir net lyg 6 valandai buvo, 
Josios bode negalėjo atsika

binti, 
Turėjo saliuninko nakvynes 

praszyti.
Ir ant to parėjo,

Jog merguže iszvaryti turėjo, 
kėlės dienas po miestą 

bujojo, 
iri freeze diena namon 

parsibaladojo.
Jau szirdeles gana,
Su tokia mergina. 

Turėjo geras dienas, 
O mate jiaja nevienas, 

Tai rots geras dienas turėjo, 
Ar ne puikei užsigavėjo, 
Kad tu mergeliu butum in 

pekla nuvažiavus,
Ne tokia sarmata Lietu

viams padarius.
Daugiau ne sakysiu, 

Veluk nutylėsiu, 
O kaip da karta atsisuksi. 

Tai dievaž sprandą nusisuksi.

Per
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Hilary Bonin, 
Michael Drosdick, 
John Eagle r, 
Andrew Hourigari, 
Dr. J. C. Kochczynski. 
Andrew J. Kotch.
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roję po 
da i pri 
iidisai 
Jogaila, 
■ai a i te 
caraliui

Dar 
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Iszpaiiija užkalbino dau 
be lavoniniu automobiliu i;z 
iv. Valst. i

KUR BŪNA?

Deposit baftiko Wilkes

Michael Lapchak.
John J. Mikola, 

Stephen F. Payer,
Harry Savulak, 

John Shigo, 
Edmund Uffalussy,

Pirmutinius vandeniam 
malonus iszrado Balisara^ ri- 
miskas vadas mete 555 i riete, 
kada (lotai užpuolė ant Ifymo.

Prezidentas,
• Vice-Prezidėntas.

Antras Vice-Prezidentas.
Kasijerius.

Kasijeriaus Pagialbhiinkas,

Sekretorius.

Pu vestas Lietuviu mokyklų 
Jaunu menei.

.Praeita meta Su v. Valst. 
persiszove ir dingo isz kitu 
priežaseziu 68 medėjai: Miclli- 
gane 22, Illinois 13, Minnesoto- 
,je 12, Wįsconsirie 6 ir t. t.

i Naujas tankas atsidarys pane. 
deb2-tra Apriliaus.

Zopute. Pameginkita, tai ži 
nosita ar drūti jųdviejų kau

John Shigo, 
Michael Drosdick, 
Dr. J. C. Kochczynski 
Ai. Yurkanin.
George A. Shigo, 
Andrew J. Kotch

ir užpraszo visus atlankyti musu nauja 
Banka ir susipažinti ypatiszkai su

Alano draugai Kastantas 
Alalciaviczius, paeina isz Kau
no giib., Baseinu pav., Vevirže- 
nu miestelio, 8 metai adgal bu
vo Waukegan, III. paskui iszva 
žiavo Kenosha. Mis., teij)-gi 
Prano Aluczio, isz Pelavo pa
ra., Alku kaimo .gyveno Wau
kegan, Ill ir Antanas Druni us 
isz Kauno gub.. Barstucžiu 
miestelio, 8 metai adgal gyve- 
no Franklin Furnace N. J. Te
gul atsiszaukia ant adreso.

Ant. Gnizinskis, 
Box 474. Westville. III.

I * Suvirszum 90 procento a,i- 
jkoholiaus iszspaudže Filipsai 
iisz palminiu medžiu.

Stepute. Ir man jau pagriso 
josios pagyros. Nei szi, nei ta 
svajoja, tai paskui ir sapnuoja 
visokius plynius. Tropijasi 
kada ir labai gražiai susapnuo
ti, bet mes sapnais negalime ge 
.reties.

Zopute, Bet tau sapnyje neat 
sitiko lakioti, o asz kelis kar
tus lakiojau.

Kastute. Ka tu-gi isz to nau
doje!.’ jei per sapna tik lakio
je! , vis vien stovi ant žemes ir 
trepsi kai oszka, o palėkti ir ne

p. Alikas' Drosdick isz kom
panijos Alartin ir Drosdick isz 
1 fazletono bus Vice-preziden- 
lu. p, UroSdickas turi 21 me
tu susipaŽininima su banka- 
vais reikalais.

Dr. J C. Kochczynski isz 
Hazletoho bus antru vice-pre- 
zidentu. Jisai turi didele dak 
tariszka. praktika ir turi pasiti
kėjimu tarpe žmonijos.

p. Al. Yurkaniu kuris dirbo 
per 6 metus Heights National 
banke'Wilkes-Barre ir per pas 
kutintus 2 metus buvo kasije- 
rius virsz-minetu banko, dar 
bus kasijerius naujo banko.

p. George A. Shigo bus kasi- 
jeriius pagialbihinkas. p. Shi 
go per 9 metus ta paezia viela 
pildė Citizens banke Freelan-

Alano pus-broliai V incas ir 
Alateuszas Stankus ir Mateu- 
szas Kaminskas, paeina isz Su
valkų gub., Seinų pav., teip-gi 
mano szvogeriai Kazimieras 
Vistartas ir Bladas Jeselunas, 
paeina isz Kauno gub., Reseinu 
pav., Turiu svarbu reikalą, 
praszau atsiszaukt ant adreso.

J. Januleviczius,
9314 Woodlawn Ave.

Chicago, 111.

Prisuskite $1.0,0 o gausite, visas Knygutes per paczta

Alano dede Antanas Kai- 
ruksztis, pirmiaus gyveno She
nandoah, Pa., dabar nežinau 
kur. Jeigu kas žino apie ji, 
malonėkit praneszti ant adre-

y'

Alano uoszvis Jonas Bucz- 
kus, paeina isz Vilniaus gub.. 
Traku pav., Žaslių para., ir 
paczto. Praszau atsiszaukt 

[ ant adreso.
Jonas Bražinskas,

537 W. Maple St.
Mahanoy City, PaJ

Alano ’ tris broliai Francisz- 
kus, Antanas ir Jurgis Pužai, 
visi paeina isz Kauno gub., Ba
seinu pav., Aleksandravskos 
Wolos., Zogu kaimo, pirmiau 
visi gyveno Pitlsburge, dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsi
szaukt ant adreso.

Aliss P. Aliszeikiene, I 
165 Ferry St. ' Newark, N. J.

atsakantis -^giis pildyt ta 
vieta kadarų)’per daug metu 
yra prisidfjaį; prie Citizens 

banko Fredaride ir prie Slavo
nic 
Barre

NUSIPIRKO “TŪKSTANTI 
IR VIENA NAKTŲ” KNY

GA IR UŽCZEDINO 
PININGU.

i Siuneziu szi'rdinga padėka . 
.vonia del redystes “Saules”į 
už knyga “Tūkstantis ir viena! 
,naktų,” kurioje radau kanrio-, 
.puikiausiu istorijų kokiu da sal 
jvo amžije ne esmiu Skaitės ir- 
.negirdėjas. Kada da tosios, 
knygos neturėjau, tai vakarais 

i ėjau po “spikizes,” pragerda 
'vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va
lkams, o dabar ta suezedinu ir 
■turiu namie puiku užsiėmimą 
Iškaitydamas laja knyga ir ne 
nenusiimi valkiotis po Itorcze- 
mas trindamas alkūnes prie ha 

, i o. Velinu kožnam nusipirkti 
i taja puikia knyga 0 kožnas tu
rėtu linksma vakara namie 
skaitydamas teip puikes istori- 
jes. Kiti klauso mano apskai
tymu su didžiausia atyda. Da 
karta dekavoju redystei už pa
dirbimą teip puikios knygos.-— 
M. Baku, 412 ------ Str.

Apysaka isz 
Lietuviu Senovės Gyvenimo 

Paveikslėliais
6x9 coliu dydumo. Preke 35c

p. Andrew J. Hatch' kuris 
dįr turi užsiėmimą prie J. B. 
Ventz & Co. bus sekretorius 
tau j o banko.

Airszininkai ir Direktoriai 
naujo banko turi platu pasiti- 
vejima tarpe žmonijos ir visas 
“stakas” yra iszpirktas tarpe 
visokiu tautu Hazletone įr apie' 
linkinėje.

Banku atsidarys Panedeli 
2-trri Apriliaus naujam pertai
sytam name po No. 41 • N. 
Wyoming St prie kampo Green 
St. Hazletone, Pa.

Alieste'ilązAe\oii, Pa. susitvė
rė nauja ianka po vardu “The 
Hazleton?Slavonic Bank” su 
kapitolu ^100,0(10,00 ir su pa- 
virszum 125,000,00. Banku 
lyra po prpmMii&valdžios.
i p. Johj^M^Sms ..m-izidej*!

VOKISZKAS SUBMARINAS SZAUNA IN LAIVA KURI UŽTIKI PLAUKENT 

KONTRABANDA IN ANGLIJA.

Stepute. Kad nors tiek galė
tum palėkti, kai mus raibakuo- 
de viszta; mus viszta tai dar 
nors per tvora perlekia, o tu ne 
neperliptum....

Zopute. Afergaites, turiu jud 
v iem pasakyti teisybe, kad dar 
judvi per kvailos su gerais 
žmonėms kalbėtis. Kiek tik 
biski ne po jųdviejų norui, tai 
judvi tuojau ir ant juoko pa- 
sziepiate.
Kastute. Tai nupasakojo. Alat 

ji tai labai protinga; žiūrėk 
kaip ji apsiszvietus, sapnuose 
padangėms laksto, ar-gi dar 
reikia protingesnes.... O asz 
mergei pasakysiu tau: Jeigu 
tu kvaila, tai mums nei pasi
juokti isz tavęs nebus galimai.. 
Kaip sau mastai?....

Zopute. Ar asz kvaila ?!
Stepute. Na, tai kaip. Ai

dai- tu manai kad kiek supran
ti.... Ve, kvaila kaip kate.

Zopute. Nustokita nes abiem 
asz iszpilsiu kaili.

Kastute. O kad tu surugtum 
kur. Ji mudviem abiem isz- 
pils kaili?.... Stepute, griebki 
va ta didžiule. Parodisiva 
kaip teikia apsieiti su žmo
nėms.

Alano draugas Petras .Mor
kas paeina isz Kaurib gub., 
Wilkmerges pav., Kupiszkiu 
para., 6 metai adgal gyveno 
Burlington, N. J. paskiau Phi
ladelphia, dabar nežinau kur. 
Jeigu kas žino apie ji, praszau 
duot žine.

S. Sebeckis,
148 Jackson St. Newark, N. J.

Stepute. Na, ka tu sakai. 
Žiūrėkit kokia smarki. Grieb- 
kiva nemeilum, o iszkarsziva 
gerai kaili, turės ant ilgo atmi
nima.

Kastute (Sulaikydama.) Pa
lauk Stepute. Sumaniau asz

vi ir sukarsziva jei kiek, tuo 
tik apsitersziva save ir paže- 
minsiva savo vardu, o ji vistiek 
kvaila bus. Geriau sziteip pa- 
darykiva. Atstokiva visai 
mudvi nuo jos, ir su ja ne drau 
gaukiva, sulyg ji nepasitaisys, 
ii- nepradės būti gera mergaite, 
ir kuomet iszsimokys mandagu 
mo ir gražaus apsiejimo.

Stepute. Te bunie teip. Gra 
žus patarimas. Eikiva mudvi 
sau nuo jos. Kaip bus geresne 
ir vėl priimsiva in savo draugi
ja. (iszeina, Zopute lieka su 
simaiezius.)

Veikenczio asmenis.
Kastute, Stepute ir Zopute. 

Tris Lietuviu mokyklos mer
gaites drauges.

(Vieta, bent kur, trioboje, 
arba latukia.)

Zopute. Na, mergaites szi- 
czion sėskim, sztai ir pasikalbę 
si me.

Stepute. Gerai, sėskim.
Kastute. Apie ka-gi kalbė

sime..' (visos sėdasi.)
Zopute. Klausykit, asz pir

mutine pradėsiu. Asz norc- 
cziau būti tokia gudra mergai
te, kad galeeziau insilipti in 
augszcziausi medi.

Kastute. Tik ir da kvaila 
kai viszta; mat kas jei parėjo 
in minti. Pradės po medžius 
karstyties.

Stepute. (Pajuokdama.) Gal 
jos protas in kulni sulindo.

Zopute. Na, ne, palaukit. Asz 
žinau, kad pasaulyje yra tokiu 
merginu ,kurios oru lakiojo.

Kastute. Te, didelio ežia 
daigto. Alano mama dažnai 
ant manes sako, kad asz tik 
lakstau ir lakstau po gatves.

Stepute. Ir mano mama ta 
dažnai ant manes atkartoja, sa 
ko: tu lakstai ir lakstai per die 
nas. Bet asz niekad nesijau- 
cziu kad lekcziau, o tik einu ar 
ha begu.

Zopute. Tai vis niekis. Bet 
asz viena karta sapnavau, kad 
rodos iszlekiau augsztai augsz- 
tai. (rodos) net už debesiu, ma 
cziau žvaigždutes, menuli; bu- 
vitu visai netoli dangaus vartų.

Kastute. (Pajuokia.) Eik tu 
į -4J^Vri.iĮto 
gaus. Ir lankia kas ten tokiu 
iszdykeliu mergiszczin dangu-

No. I — j’ariz.saus Nuskurelis; . Įngrabanas. 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c 
No.2 — Kunigo Paslaptį’; In Merika; Pakaruoklis; 220 puslapiu Preke 35c 
No.3 — Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c 
No.4 — Apie Kupcziaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tumka, 108 pus. Preke 25c

Pajiesžkau Juozo Gintauto, 
pirmiau gyveno Delei 
dabar nežinau kur. 
svarbu reikalu, meldžiu 
szaukt ant adreso.

Aliss P. Plyni), 
Weliber, Alon

... Jįg



Trumpas supažinimas 
musu amerikumszku 

vaiku su Lietuva.

Lenkai.
Lenkai pradėjo rastis Lietu

voje po 1386 metu, kada Inetu- 
riai priėmė kataliku tikyba ir 
iidisai Lietuvos kunigaiksztis 
Fogaila, vedes Lenku žemes ka^ 
■alaite Jadvyga, tapo Lenku 
carai ium.

Dar labiau pradėjo lenką 
raukti Lietuvon po 1569 metu 
po Lliublino unijos), kada liė- 
;uviai su lenkais susiliejo in 
’iena didele valstybe. Nuo to 
neto pradeda žymiai platini is 
sietuvoje lenku kalba ir ju in
taką.

Lenkus visu pirmiausia eme 
ekti Lietuvos diduomene, ir se 
m juos, žinoma, pavirszutinai, 
M’iimdama visu pirma, ju kal
ia ir paproezius.

Nenorėdami atsilikti nuo di- 
luomenes, eme savintis lenku 
;alba smulkesnieji, bajorai, 
piestu gyventojai ir kiti

Sulenkeje lietuviai.

Ilgainiui lenku kalba musu 
raszte net labai giliai, inleido 
avo szaknis: miestuose, val
džios instaigose, klebonijose ir 
varuose, beveik visur — buvo 
artėjama tiktai lenku kalba.
Paskui, nemaža lietuviu, pa- 

isavine lenku kalba, pagaliau 
žsimirszo esą lietuviai ir eme 
tve vadintis... lenkais. Ir 
a bar yra nemaža kalbancziu 
mkiszkai Lietuvos bajoru ir 
šiaip jau lietuviu, kurie save 
i lenku, ne in lietuviu tauta 
ciriu.
Daugelyje Lietuvos 
ip

SAULE
PAJIESZKOJIMAI ISZ 

LIETUVOS.

‘ ‘ Tėvynės ” Redakcijon pri
duota. daugybe laiszku isz vo- 
kieeziu užimtos Lietuvos. Gi 
mines pajieszko savo artimųjų 
Amerikoje, bet del klaidingu 
adresu laiku negalima prista
tyti.

Reikalaudami isz “Tevy- 
’Atsiliepkite pajieszkomieji, 

arba tie, kas patinstate pajiesz 
komosius, praneszkite jiems, 
nes” redakcijos laiszku visa
dos nurodykite pajieszkojimo 
numara, nes kitaip sunku bus 
laiszka surasti. —

Reikalaudami laiszku, adre 
suokite redaktoriui:

V. K. Raczkauskas, 
307 W. 30-th. Street.

New York, N. Y.

Magdalena Kiszku- 
niene, isz Ulunu, nuo Panevė
žio, jieszko sunaus Jono Kisz-1 
kūno (4561 Penn Aye., Pitts
burgh, Pa.)

574. — Marijona. Kraunuszcz 
isz Gibu, Seinų pav., jieszko I 
Antano Vaszke vieži aus (75 į 
Sullivan St. Bernisa, Pa.)

575. — Anastazija Krauczu- 
naite, isz Paįstrio, nuo Szadu- 
vos, jieszko Franc. Krauczuno 
(446 E. 123-rd St. New York,

iWhriri'w

■■ n
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JUbA*:

ANA JENA VOKIECZIAI PASKANDINO LAIVA “ALGONQUIN” KURIS PLAUKE 
ISZ MERIKOS IN LONDONĄ. LAIVAS SU TAVORU BUVO VERTAS $1,750,000.

FRACKVILLE, PA,
Pasekmingiausias, 

Progresiviszkas 
gyvenimo 

vieta visam 
Schuylkill Paviete.

Daugi AUS namu buvo pastatyti Frack
ville per paskatinus keletą metu negu 
bile kokiam kitam mieste rytiniuose 

x steituose. :: . :: ::
Atlankykite Frack villa o mes parody- 
juinis gražiu namu ka galima ingyti per 

o rešzta ant

¥ 
$

si m
mokėjimą maža suma pinigu, 
lengvu mėnesiniu.mokeseziu teip kaip mokė
tume! randa.

Musu ’Agentas p. Ant. Butanaviczia jumis iszaiszkins 
kaip tai lengvai galima ingyti savo locna narna.

OFISAS. COR. CENTRE & SPRING STS., Fl-mnlr-srillnEkAIlLJa i JHd/i.itisi l.ociiininkai ir ParduvikaiiMthiiylkHl Pavieto. Jr cl

vietų
žiuri in savo tauta ir.t

ariel ?. kurią musu kunigai.
. zie 11 besdaJhdamriiuyiaDra

' 1 stajaj savo VvM

kalba. duoda žm"

Jiems KMKPh c g ra ž u pa vyzd i.
Vi In J ^Fyskupijoje — kalbu

apie^ Bn’iu gyvenamąsias vie
1as~y a nemaža ir tokiu kimi-
gu, kario pagaliau Dievo žodi
skelbia vien lenkiszkai, pavers 

i darni tokiu būdu Dievo namus 
lenku kalbos mokykla.

Len k i sz kuisiai s pamokslais 
ir sziaip jau lenkiszkuoju baž-

576. — Marijona Klumbiene, 
isz Vilkukąmpio, nuo Szveksz- i 
nos, jieszko Frano Gedvilio (9' 
Hainesport, Burlington, Conn. i

577. — Mar. Kamarovski. i
nuo Vilkmergės, jieszko VIa-1
disk Mikaliuno (So. 2-nd St., |IMPEDINIS RUSISZKO SOSTO KURIS NIEKADOS NE- 
Brooklyn, N. Y.) Raszo: kad 
“Dėdelis Szuksztiszkis miręs”

578. — Jonas Pere-Klampus. 
isz Liepojos, jieszko J. Kimerc 
(3.19 West 116-th St. New

z> 581;
nyczios mokslu dabar gerokai ^S7j Bešeimi,

!o Off 
aem Avė.,
BloomfiemU^RL) Raszo: “Pre 
szome pagelbeti. Visi metai 
be arklio. Jei sinusite pinin- | 
gus, siunskite bile kokius, ar i 
ruskius, ar prūsinius, vistiek.”!

580. — Frau. Kernovski, isz; 
Romeikiu, nuo Vilkmergės, 
jieszko Jono Markūno (Box 65 
Constableville.)

— Elzbieta Kasparadis. 
jieszko vyro Fr.

Kasparadžio (313 S. Cherdan 
Ave., "Waukegan, Ill.)

582. —• Antanas Karpauskas, 
isz Peladhdgiu, nuo Kėdainių, 
jieszko VIad. Karpausko (New 
York, N. Y. 695 Citimorcz (?)

i

aplenki n ta didele, ypacz rytine 
Lietuvos dalis.

Visiems tiems musu kraszto 
žmonėms labai daug padėjo, ži
noma, ir neturėjimas Lietuvoje 
savu mokyklų, savu knygų ir 
laikraszcziu: juk ilga meta 
mums Didžiojoje Lietuvoje bu
vo visiszkai užginta sava spau
da, ir žmones mokėsi lenkisz
kai.

In katra puse nusvirs visi tie 
priėmusieji, lenku kalba žmo- jsz Plungės, jieszko Jurgio Mi 
nes, ar pavirs jie paskutinai 
lenkais, ar grysz prie tebekal- 
haneziu lietuviszkai savo bro
liu,—sunku tuo tarpu pasaky
ti. Dabar tiek tematome, kad 
daugelis tu žmonių tebemyli sa 
vo kraszto ir tautos reikalais 
ir eina iszvien su žmonėmis lie
tuviszkai tebekalbancziais. 
Maža to: isz ju tarpo jau atsi
randa ir tokiu, kurie gryžta in 
savo tėvu kalba.

Be tu kalbancziu lenkiszkai 
žmonių, musu kraszte yra ne
maža ir tikrųjų lenku. Yra ta 
tai musu kraszto ateiviai. Jie 
atkilę isz musu pietiniu kaimy
nu kraszto, isz Lenku žemes. 
J ie reikia skirti nuo tu lietuviu 
kurie yra tik lenku kalba pasi
savinę. Jie daug kuo ir patys 
skiriasi nuo lenkiszkai kalban
cziu lietuviu.

583. — Domicėlė Kunickiene 
isz Telsziu (Berg St. No. 432,) 
jieszko Ant. Kunickio (2342 
So. Leavitt St. Chicago, HI.)

584. — Veronika Kazragis,

kalausko (P. O. Box 262, E. 
Pittsburgh, Pa.)

585. — Marijona Kuskis, isz 
Konstantinavo .jieszko Aleks. 
Kuškio (Box 27, Henry, AV. Į

GALAS.

586. — Veronika Katiliene, I 
isz Polavenes, nuo Kupiszkio, 1 
jieszko Kazim. Ratilio (1115 
So. Paulina St. Chicago, Ill.)

587. — Ona Kairiene, isz Vai 
nolaukio, jieszko Vinco Kairio 
(4542 So. 45 St. Chicago, Ill.) j 
Raszo, kad “brolis Juozas Kail 
rys serga.”

588. — Johanna Kasputis, Į 
isz Poszvagru dvaro, nuo Kur- j 
szenu, jieszko Jono Kaspuczio 
(918 So. Jefferson St. Chicago, 
Ill.) Raszo: “Praszom pagel- 
beti, nes nieko neuždirbame.”

589. — Marijona Kojelis, isz 
Nauju Paszaltoriu, jieszko Juo 
zo Kojelio (9328 So. Hermi
tage Ave. Chicago, Ill.)

BUS RUSISZKU CARU. PASKALAS EINA BUK JIS 
MIRĖ.

ATSIMINĖTE ANT MIRTIES 
f

.-{taunžiu linksma Jmvau kb) A.ktL'jau,
--

ue^jrabego ta jainll^^<aip szeszelis greitai. 
Pasijutau jogei mirtis prie szono kaip matai. 
Ir atėjo ta valanda, jog reik man atsiskyrti, 
C) ant teismo Dievo stoti ir rokunda iždjioti, 
Atsiskyrsiu nuo teveliu ii’ nuo seserėlių, 
Nuo broleliu, nuo kaimynu ir visu giminėliu. 
Pasibaigė mano gyvenimas ant szio svieto, 
Reike jaunam iszkeliauti in nežinoma vieta. 
Ir indejo mano kuna in balta grabeli, 
Ir uždėjo ant krutinės žalia nitu vainikėli. 
Kuniugelis ir vargamistra mane apgiedojo, 
Mano mielos giminėlės graudžei apraudojo, 
Kaip isznesze isz bažnyczios in kapus lydėjo, 
Paskutini karta varpelei man skambėjo. 
Kaip indejo in žiemelia. visi manės gailėjos. 
Sztai jauna duszele jau užgeso, terp saves kalbėjo; 
Dabar ant mano kapelio per amžius saule žybes, 
Ir kvepanti žiedai ant kapo žydes.

*>!♦<♦
o

Noriu, idant kožna. y> ata kentant anf Sutinimu, Užtrutinimo Kraujo, Nusto
simo jeigu šilu, Kraujo Ligų, Ligų Inkstu, arba kitokiu paprastu ir slaptu be jokios 
abejones Vyriu ir Moterių Ilgu, visada raszykit arba p .tęs ateikit pas mane pasi
kalbėt kur datirsite geriausio laimingumo mano gydime.

DATRUKYMA Paslaptas Kraujo 
i — Ligas Iszgydau.

Mano Budu Iszgydisu 
Visada Be Operacijos.

Noriu pasikalbėt su kožna ypata serganezia ant 
PaTukymo. Noiiu jiems iszai.-zkint maro būda 
gydimo. Asz apsiimu i-zgyd t kožna atsitikyma 

- Patiukymo, j g atz gydau Patmkyma dauginus 
kaip dvidetz rus met i. Taigi mano pa-ekmb gas 
gydimas Pa rūkymo datiraAikriu specialistu gvdi. 
me patrukymo irapsiimn iszgydit arsziausius ir se 
niausiąs atsitikimus Patrukymo.

PAMIKIT! Jog asz esu tuom vienu dąktaiin, 
kuris gydo Patrukymo mano iiaujaiisiu budo be 
jokio skand'jimo ir lie operacijos. Bet jaigu pa- 

jĮ^.'-iĮg-RFr.i.ol.e-t-bkr’i’.'- ihųi:, kurie iteži-o ir ne
supranta mono budo gydimo, <as gydimas bus be 
jokit s naudos del to. kuris kr-ncziaanl Patrukymo.

Aukso gisia,Vandenini Patnikyma (Kilę) ir Paprastas 
Ligas. Mano būdas gydimo auks nes gyslos(kiles) 
ir paprastu ligų yra g-iiau-ias tvrcziaus'as už ka 
jutus gvaramoju. Gidiant tas ligas niekada nie 
vartoju tai yra nereikalauju peilio arba kitokiu 
barbarisztu ins.r meniu.

PR. A. W. O’MALLEY 
SPECIALISTAS 

Visokiu Pat rūkymo Ligų-

*
♦I‘>

R -P'S" negiHit. piltis.ateit. Visus laiszkus (gromatos) užlaikau slaptibeja, o atsalsima gausite juso
ivADA i o-1 1 k-lboje. Raszykit,idant atsiuust j.inais khygele iliustruota apie Patrųkyma, Vandeniniu kiliu, Iro 
timo Veisles, Aukso, Gislos ir kitokiu paprastu Ligų. Atsiuskit 4,0 markėms. :: :: :: ::
n's) A KUD 1X7 41 So Washington St, Wilkes-Barre, Pa.
Ofl® Alli** W. V IflralLiLdiLi I (Kur kalbosi ir raszosi Lietuviszkai)

♦i*

— J. Poszkiene.

ROSIJOS NAUJAS UŽRUBEŽINIS MINISTERIS.

ntrą ir geredari — 
lomi aš esu—-ka aš 
ad Žinotų apie pra- 
r veikiu. Iš mano

Sztai paveikslas profesoriaus.Pdvylo Milukovo, kuris su
rėdė Rosijoj revoliucije. Dabartės jis yra iszrinktas užrube- 
žinin ministeriu.

Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 
Neužmiršk Užlipinti stempą, kad laįškas pas mus ateitų'greitai.

Dr. J. Russell Price Co., L.1102 -9 so. Clinton st., Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė
Gatvė ir No..........

žmcftj. kaųjo 
kad žinotų lt: 
csnt padaręs j 
kilnų įlarbų. 
pa veikslo iųs
medicinos prs 
metų, Alano plaukai dabar yra pabalo delei 
mano ilgų metui mokslo, tirinęjimų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 

m ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
S Duodamą Knygą ir skaitykite mano pi'a- 
u nešimu vilties.

“Slaptybe Antgrabio” ^pysakaisz gyvenimo Francuzu. i
* J & 287 puslapiu. Preke 35c. W. I>.‘Boczkowski»Co ■

W. D. Boczkowski-Co., - Mahanoy City, Pa. j |
6Valstija

ILW LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jakuti Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (liemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti. ■

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musu 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkiu 
ir chronišku ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi
jamas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūsles bei Inkstu Negales 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.BRANGI 98 PUSLAPIU KNYGA SIUNČIAMA DYKAI.

ųsdinkit-e kopiją tos knygos šiandien. .Toje pasa- 
aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 

sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtą žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 
kata. stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėjo sunkiai uždirbtus 
tam .nevertus vaistus, het skaitykite šitą brangu vadą Į svei

katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negales gali būti prašalinamos.

DYKAI DUJAMOS KNYGOS KUPONAS



ANT PARDAVIMO.

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

Shenandoah, Pa.

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

Mahanoy City, Pa.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo j 
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo | 
Krausto Daigtus ir t. t.
520 W. Centre SU Mahanoy City, Pa. į

$4,000 
Ant 

didelis 
namas

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

au I
Ligos.

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.

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

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

Žinios Vietines “i senumo, gyvenanti Trentone, 
j likos baisei apdeginta per tru- 
kima stiklines 
riksmo atlx
sios kaiminka 
ne, kuriai pasisekė liepi

v
♦

t

A

PAVASARINES MADOS ' SHENANDOAH, PA

New

§

s?
php n

V

SUSIUVI

Po ap-

NAUJAS LIETWISZKAS
GRABORIUS

□ ’XJQQCKXXST o

•*—
Sekanti jaunikaiczei in-

Apie dau-J1'^e pb'kti ar parduoti namus ! perfcantįe o pristat0 dykai tiesog i, 
NosokofPs : ar bizni tai atsiszaukite pas ma Jaigu kada prireikes bile kokiu gėrimu tai 3 

ateikite uas mane o w->i >>• husite > •£
(t. f.) visame užganėdinti.

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

♦ ❖ V v

UL NATIONS DEPOSIT BANK 
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... 

i*. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA 
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. 

Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviais. 
Bunka talpinasi savam budinke kurio veite isznesa a jie 
$150.000 ir var'oja szeme laike apie milijoną dolieiiu 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- 
laupintus Pinigus moka 4 procentą. Siunczia Pinigus 
in vb-as dalis svieto Parduoda Laivakortes Užlaiko 
Notarijialna kancclarija del padirbimo doviernasciin 
ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje Užrube- 
žinis skyrius randami po vadoviste gerai žinomo 
Karaliaus Vnms»T.is vsldiszko Notaiijuszo.

draugyste Moose, viena isz di- genge in amerikoiliszka kariu. 
meilia: Jonas Pajaujis, Jonas 
Miliauckas, Vincas Anderso
nas, Vincas Bendinckas ir Jur
gis Engelis.

Capitol Stock $125,000.00
Surplus ir Profits $890,000.00

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie justi Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos mėnesuose, 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,A’ice-Pres. 

TV. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig 3 popiet) 

Subatomis, 9 ryte lig 12.

iRACZIUNO NAUJI
JUDOMI PAVEIKSLAI.

ka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
c-į paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c. 

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

<5 ♦ 0

lampos. Ant 
o in pagialba jo- 

Maio Paczaitie- 
la už

gesint bet ir sau rankas apdegi 
no baisei. Abidvi nioteres ap
žiurėjo Dr.Dunn, nes Alediszie- 
ne mirė seredos ryta balsuosią 

anvai -1 kaukesiu.

O

: ■StMSOOOaOOCCKŽOO-JMJOOOGOCOOCCr'

g- t g . n. i j r-1 Mahanoy City, Mt. Carmel, 
(J UI IN A IN *3 Shenandoah.

R. J. RICHEY.
Real Estate Agentas.

26 W. Coal St. Shenandoah Pa.
Bell Phone No. 1 J.

Parduoda farmas, namus, ho 
telius, salimi us visam Schuyl
kill paviete. Turiu visada 150

Iszmokinaine vyrus ir vaiki-! R 2Q0 visokiu namu ir praper. 

vaites> bukia bosas ant saves icziu ant pardavimo. Jeigu no 
uždėkite savo , locna szapa. I ■ ■

- - t i Dirbk del. saves. Apie dau- ■ 
giaus raszyk ant adreso. i 
Barber School, 1202 Pean Ave.,

Pittsburgh, Ta, C-

>h Co
rk, N.Išlavimo, mes is

rariYiU,

!edirbtn žemiu. Parduoda 
afy gyvulius ir ukiszkas ma’

apsireiškia esąs- stebėtinai pasekmingi] 
ži>nut ffer-

.skauuej: i-to.klės
uuslojirno apetitoskaudėjimo. Šutaišalčio

dirbėju labai pagarsėjusio

kuris girdėtBaisa iszduoda czysta,

atsilankyti in musu krautuve, kuri yra
iki 10 vai.atidaryta nuo 9 vai. ryte

nedeloieniaisir taip patvakaro
Siuncziame DYKAI kataloga muzika-
liszku instrumentu ant parei

Adresavokite sziteip:

COF-yfUGHT

Užlaiko visokiu Amerikoniszku ir Tmpo-, 
rtavotu Gi'- uu/kaip tai: Alaus bonkut.se, i 
visokiu Ar, Įku, Vinių. Porterio ir 1.1.

>g in namus. I

ateikite vas mane o pirksite gerai ir busite ' :j

he Centre -Store
Ij’ 107 W. Centre St., jųjUS c Mahanoy City,

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

10c. Gazos langams 5c. mastas.
Pas mus galite geriau ir pigiau pirkti negu kitur.

Musu Didelis Sztoras turi pirmybe 
pardavime Moterių Siutu ir Kotu.

Žmones atranda kad musu tavoras yra 
visada geresnio materijolo ir geresnio darbo.

Motercs visada sugryžta pas mumis ir 
pasakoje kad juos gauna geresni nesziojirna 
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 G U INA NA gerinus pirkti ir 
gaunate toki tavora ka jurais patinka.

— Nuo 1 Apriliaus anglines 
kompanijos numažins preke 
ant augliu 50 centu.

— Badai augliu vežiotoji! 
unije suhankrutino ir vela už 
ta paczia preke atveža anglis 
in namus ka ir priesz sutvėri
mą unijos.

:— Visa ateinanezia
te, pradedant 'nuo panedelio.

džiausiu mieste, turės savo fe-, 
rus ant Armory sales ant ku
riu užpraszo visus atsilankyti.

— Musztineje kuri pakylo
name Juozo Kirlevicziaus, kai-j _ Parsiduoda naininei 
nielije Park Place burdinge- jdaigtai; stalas ir kreslai> szepa> 
rius Jonas Mazlinskis likos ba.i j]oncze> hed-room siutas, veži- 
sei apmusztas per gaspadori ir|inukas kudykui) vargonai ir 1.

t. Viskas geram padėjime. Jei
gu reikalaujate virsz-minetu 
daigiu tai užeikite po No. 1008 
E. Centre St. (to 26.)

— Szv. Antano draugyste 
nutarė priimti naujus sąnarius 
in savo draugyste už numažin- 

1 ta msiraszyma per tris mene- 
! sius. Nauji sanariai bus pri- 
j imti lig 37 m. amžiaus už $1.00 
l instojinio, nepaisant apie jo re- 
Į igiszkos nuomones. Susirin- 
| Ginai atsibuna Nedeliomis po 
! pirmam kožno menėsio, pirma 
į valanda popiet Liet, mokslaine 
' ?e. Norintieji prisiraszyti prie 
ienos ir drūtos draugystes, dar 
turi gi 
pigu insiraszyma. 
tęs isz progos.

kita bnrdingieri Antanu. Palo- 
ni. Daktaras Dumi likos pa- 
szauktas' apie ketvirta valanda 
panedelio ryta idant 
ža i du liūs M a z I i i įsk iu i.
žiūrėjimui sužeistojo, paliept' 
jin nugabenti in ligonbuti ii 
kaip rodos isz to neiszliks. Kal
tininkus nugabeno in Pottsvil
les kalėjimą.

— Prof. Alikola Slavickai 
apleis musu aplinkiniu, nes ap 
laike vadovysta diriganto didi 
les orkestros Strand 
Lexington, Kentucky. 
Slavickas vra seserim u

teatre 
Prof 
Bocz 

kausku ir vienas isz geriaušii
muzikantu ant fartapijono 
skrypkos ir fleito pagal save 
jaunus metus.

— Apie pustreczia valandr 
ketvergo ryta pakylo ugnis pa: 
graboriu Shrideri ant Easl 
Centre uliezios. Ugnis teip bi 
vo smarki, jog prasiplatino ii 
artimus namus, apimdama per 
kis gyveninius, per ka deszimt- 
szeimynu pasiliko be pastoges 
Terp sudegusiu randasi ii 
Dregnaiczio saliunas. Blede: 
isznesza suvirszum ant 75 tuks 
taneziu doleriu.

— Subatoje atsibus laidotu 
ves 7 menesiu senumo Heleno: 
Moskal isz New Bostono, 9 va
landa isz ryto lenku bažnyczio- 
je. Graliorius Traskauckas už 
siims laidotuvėms.

— Lehigh Valles trūkis ku 
ris ėjo in Hazleton ant 8:06 is. 
ryto, dabar permainytas an? 
8:31.

NAUJAS ISZRADIMAS
Dekavoje ^milijono žmonių 

dastojo puikus plaukus o teip
gi sulaikė puolimą plauku isz 
galvos labai trumpam laike in 

♦4* vieta iszpuolusiu, atauga tan- 
♦♦♦ kue plaukus Gvaranty. Infor- 
*♦* rnacijas Dykai. Pasakykite ki 

Z* i toms tautoms tegul visi szauke 
si pas mus. Adresas:

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

Brooklyn. N. Y

DAKTARAS LORENZ
Vienantinis Specialistas Pittsburge.

VYRISZKU LIGŲ
Kuris kalba Lenkiszkai ir Rusiszkai

Trijų labu didelis namas 
i Frackville, Pa. Name talpina 
'si groseriu sztoras, ant pat vir- 
Įszaus randasi didelis ruimas, 
tinkamas del sales arba del pa- 

į dėjimo visokiu tayoriu. Na- 
Jnas randasi ant kampo Oak ir 
R. R. ulieziu ir priguli prie J. 
F. Lawler kuris laiko jame szto 

; ra ir padaro biznio nog 
į lig $4,500 ant menesio, 
kito galo loto randasi 
tvartas, teip-gi puikus 
del vienos familijos.

Lotas 50 per 150 pėdu. Frack 
■ ville yra saugiausia vieta del 
“ gyvenimo anglinei aplinkinei.

Apie daugiaus galima dasižino 
Afiklaszeviezius.įi ant vietos arba pas (April 3) 

ant 209 E. Lloyd

i — Kada motete Petro 4a- 
Inionio, nuėjo ant virsius 
(szaukti jin ant pusrycziu, U- 
isei persigando rasdama jin ’j- 
rusi. Velionis turėjo apieiOl, 
įmetu sirgo ant szirdies ligosi i 
Įanglekasiu dusulio. G y vok
Įdaugeli metu Shenandorije.
į — .Jeigu turite kokias kny/ 
gas ant apdarimo, inneszkitt 
pas J. Križinaueka.

— Povylas 
saliuninkas ii 
iuli. laike musztynes, likos bal
sei smnusztas. Kada palicije 
pribuvo, rado Miklaszevicziu 
gulinti ant uliezios. Sužeista 
nugabeno in ligonbutia o ketu
ris musztukus nugabeno in 
Pottsvilles kalėjimą.

— Helena Tamoszunas czio- 
naitine gyventoja likos aresz- 
tavota su prielaidiniu Harry 
Flail, isz Pottsvilles, už nelega- 
liszka susijungimą ir ižbegima 
in South Orange, N. J. Flail 
turi paczia ir kelis vaikus, o 
Helena dabar gyvena Tanfiak-

Gilberton, Pa.— Pati Felikso 
Pleczkuno nusidavė in Aslilan- 
do ligonbutia ant operacijos.

—7 Nedėlios ryta Ashlando 
ligonbntije įnirę Mare, myleina 
pacziule Motiejaus Ragažins- 
kio. Velione turėjo vos 33 me
tus ir buvo myleina nuo visu 
kurie jiaja pažinojo.

ANT PARDAVIMO.
Penki namai del privatiszko 

gyvenimo, dnbeltavąs namas 
su saliunu ir vienas namas su 
sztorn, pastatyti ant dvieju 
kampinu lotu. Tas visas tur
tas randasi New Philadelphia, 
Pa. Locnininkas parduos vi
sus krūvoj arba po viena. At
siszaukite in “Saules” ofisą.

CHAS. SCHWIENTD
Kontraktoris ir stalorius.
Stato namus pagal naujau 

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

217 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa

FARMOS. FARMOS.
Pirk farma didžiausioje Amerikoje 

Lituviu fąrmeriu kolonijoj, kur mes 
apyvendinome su 380 Lietuviais tur
nikais, kur vieni turi ukiszkas drau
gybes, kiti parapije ir Lietuvi kunigą. 
Kojnija randasi gražiausiam daikte 
Amvikoje aplinkia miesto Scottville, 
Miclgan, kuriame yra farmeriu tur- 
gai i,«uriu ir sviesto iszdirbeste ir 
prodktu “kenavimo" fabrikas ir mel- 
niezi jėvams sumalti del duonos savo 
gru< .^Laukai ligus prie visokiu viga- 
du, jžetne derlingiause visokioms je- 
vaml, su moliu su juodžeme ir kitokia 
geramaiszyta. Angliai, ėmė kraustytis 
mathami kad ežia Lietuviai vis daugi 
KąsiJotKl jie mumis paveda savo far 
mas 
mem 
dideb J 
laukais 
tas tari ,w . . .......... ..........
szinas, Jviska duodame ant iszmokėji- 

 

nio Licfuviams ant lengvu iszligu-. Ra- 

 

szykitij tuoj ir judėkite už 4c. stempu 

 

o gauf te tarnui kattįloga ir kolonijos 
žem-1 api. Adresavokite sziteip:

ANTON KIEDIS & CO. 
Peoples State Bank Bldg.

SCOTTVILLE, MICH.

Smertis blakėms ir bambatie 
riams in 14 minutos laiko 

be truciznos.
DYKAI bus pasiusta ant keliu 
metu del blakių isznaikinirno; 
kas ūmai atsius stempomis 
paczto 20 dvi centines tai gales 
pasidaryti visa goreziu tuju 
vaistu del isznaikinirno blakių. 
Czia gausite konia dykai. Szi- 
tas czia apgarsinimas tik da 
bar pasinaudokite sziandien 
Adresavokit aiszkei sziteip:

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

Brooklyn, N. Y.

RayoBcmt
duoda geresne szviesa negu papras
tas kerosinas. Už tai kad daugiaus 
iszczistytas. Vsada duoda minksz- 
ta, aizsku szviesa be durno ir smar
ves. • ________ _____

KLAUSKYTE PO VARDU
Mes patarame naudoti New Perfec
tion Oil kepinio peczius, Perfection 
bedumino szilumo pecziukus ir 
Rayo lampas ir liktarnas. Del už- 
ganedinimo pasekmes visada nau
dokite garsingas Atlantic Rayolite 
Aliejų.
THE ATLANTIC REFINING CO.

Visur Pennsylvanijoj ir Delaware

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

Sutaisytas fonnuios- 
recepco; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku

dusulio, galvos

už bbnięut? v ąpncJasc, 
arba galite užsisakyti tiesiai i? 
nJ. AI>. RlfHtER & CO J 
74—80 Washington Street, Hew York.

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.

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS—

Pirkite nog 
pardavėjo 
kuris rodo 
szita ženklą.

Klauskyte 
po vardu.

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA
Geriausias Grafafonas su dabartinėmis Lietuviszkomis dainomis, labai 

pigiai, kurie kreipsis pas mus. DUODAME DYKAI
20 Lietuviszku dailiu, 1000 adatų ir 
albumu. 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.

, garsiai ir aiszkiai. Vietiniu meldžiame

MERCHANT
BANKING TRUST CO

reikalauja jus kaipo kostumeri.
Yra tai Banka kuri užlaiko juso 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
kė jimo skoles. :: :: ::

MERCHANTS BANKING TRUST COMPANY 
MAHANOY CITY, PA.

ANT PARDAVIMO.
Namas vidurije miesto Ma-1 

hanojuje. Maudykle, elektri- i 
kai, garas del szilumos inves- ■ 
tas nog uliezios. Lotas 46213 | 
per 125 pėdu. Apie daugiaus i

i gera proga insiraszyti užįdasižinosite “Saules’ ’ofise. L
Naudoki-i (t. f.) j^!enan^oa^
(April 1) I

3URASKYT MANO SŪNELI 
Juozuką Vitkaucka.

Jeigu kas žino ar mate kur I 
naža vaikiuką Juozą Vitkauc-!
ca, tegul duoda serganeziai mo į Laivose ir 11 
inai tuojaus žinia. Juozukas' 
ai mamyte gyveno kitados 
Vlahanoy City ir iszkeliavo in 
Filadelfija. Juozukas dingo 
uio manės Oktoberio 19, 1916 
neto, turi 15 metu senumo, yra 
laltplaukis, mėlynu akiu, apie 
'- pėdu didžio, svėrė apie szim- 
a svaru. Isz rlipesczio labai 
usirgau ir meldžiu man duoti 
inia, jeigu jisai kur randasi, o

• plaikys dovana. (to 25.) 
Mrs. V. Vitkauckiene, 

3581 Salmon St.
Philadelphia, Pa.

Bus rodomi.
Nedėlios vakaru, 25 Kovo.

i, Pa. Black Dia- 
įmond Teatre. Dalyvaus ge- 

jetuviszkas advokatas riausios dainininkes isz Slienan 
BALTRUS S. TANKAUS doro ir Mahanojaus kurios su- 

; ,1 .1 . r, „ t n « . .. U rt 4—.. 4.1 „
ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

I iszlaimeja provose už paželdlma Kasi- 
į klose Fabrikuose, Geležinkeluose,

įdainuos solos ir duetus. Gra
lis Ideal Orkestrą isz 10 muzi
kantu. Perstatymas atsibus 
2:15 vai. popiet ir 8:15 vakare. 
Rengia. “Sietyno” Draugija. 
Pelnas eis del kares nukenteju- 

B. S. YANKAUS I siu musu broliu ir sesueziu Lie- 
154 Nassau St., NEW YORK, N. Y. <Aivoje.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA. '

1
I

bonkut.se
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