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Prezidentas Wilsonas
Suszauke Kareivius

VIETOS KUR REVOLIUCIJONIERIAI DAUGIAUSIA DARBAVOSI Isz Kares Lauko.

Paliepė rekrutuot 25,000 kareiviu in 
laivorystia. Sudrutins visa Amerikos 
armija. Milicije naudos ant apsau

gojimo nuo Vokiszku sznipu.

WASHINGTON, D. C.— Prezidentas Wilsonas suszauke 
12 regimentu milicijos ant apsaugojimo dirbtuvių, tyltu ir t. t. 
nuo vokiszku sznipu. Dvileka regimentu kurie sugryžo isz 
Meksiko, vela likoę.paszauktais ant tarnystes. Toliaus liepe 
rekrutuot 25,000 kareiviu in laivorystia. Rando sznipukai isz- 
tyrinejo, buk didžiausias pavojus Amerikai grasina nuo prusisz 
ku judosziu, kurie pribuvia in szita laisvu sklypą jieszkoti pri- 
glaudos nuo prispaudos, pradėjo kerszyt randui visokeis bu
dais. Tokius judoszius szaudys ant mažiausio nužiurejimo.

Popai ezinovninkai ir tamsus fanatikai nori sugražinti ant sosto 
“batiuszka” cara.

Bei linas.— Isz Szvedijos sostines Stockholm© ateina ne- 
aiszkiu žinių apie nauja, szi syk caro bernu sukelta, revoliucija 
Rosi joje. Taip, daugelyje pietines Rosi jos miestu, k. a. Kieve, 
Odessoj, Sevastopolyj ir Rostove eina smarkus niusziai tarpe ku 
riumenes isz vienos ir senosios biurokratu szaikos — popu, czi- 
novninku ir ju sukurstytu tamsiu žmonelių — isz kitos. Popai 
kurstą žmones priesz naujaja Rosijos valdžia, jie tikrina žmo
nėms, kad revoliucija Petrograde buvo sukelta svetimtaueziais, 
parsidavėliais ir t. t. Daroma viskas, kad sugražinus ant sos
to kruvinąjį “batiuszka” — Mike II.

Žinios sako, kad Rosijoje neiszvengiamai turės kilti kontre 
voliucija.

ISZ AMERIKOS
Anglis nukirto jam nosi, 

daktaras prisiuvo.
Shamokin, Pa.— Jonas Hol- 

da isz Exchange, dirbdamas 
Richards kasi kloję, pateko jin 
nekasdieninis atsitikimaSr-Nuo 
M'po puolė gana didelis szmote- 

/ms anglies tiesiog aut nosies, 
nukirsdamas szmoteli tojo nau 
dingo ir uostanezio sąnario. 
Jonas susijieszkojes szmoteli 
nosies, inside jo in kiszeniu ir 
atsinesze namon po darbui. 
Nusiprausęs, nuėjo pas dakta
rą Monteliu kuris jam prisiuvo 
daleli nosies, nes dabar klausy
mas ai' szmotelis prigys ar ne.

Riebus palicijantai turės 
neszioti korsetus.

Pittsburgh, Pa.— Per palie
pimą czionaitinio palicmeiste- 
rio, visi riebus palicijantai tu
rės neszioti korsetus ant pada
rėlio juju plonu. Vienas isz 
palicijautu būdamas storu mė
gino neszioti gorseta ant rodos 
vienos moterėles ant ko gerai 
iszejo, nes po keliu menesiu ne- 
sziojimo sumažėjo ant 42 sva
ru. Dabartės po ukazu palie
pė ir kitiems neszioti, tik neži
ne ar kiti iszpildins jojo prisa
kymą.
Czedino piningus in szienika— 

namas sudege ir piningai.
Wilkes-Barre, Pa. —Povy- 

las Pudkinas isz Georgetown, 
sunkei dirbo ir ezedino pinin
gus, nes vietoje nuneszt savo 
sunkei uždirbtus piningus in 
banka arba ant paczto, tai pa
slėpė in szienika. Ana diena 
namas užsidegė ir Povylas tu
rėjo tik tiek laiko idant už- 
maut kelnes o apie piningus vi
sai neatsimyne. Namas sude
ge su szienika kuriame radosi 
Povyluko 450 doleriu.

Steite Illinojuj panaikino 
kartuves.

Springfield, Ill.— Illinojaus 
senatas priėmė senatoriaus Ste 
pono Kanadys biliu, kuris pa
naikino mirties bausme pirmo 
laipsnio kriminaliszkiems pra
sikaltėliams. Kartuvių dau
giau tame valstije nenaudos.

Prirakino savo paczia prie stul 
po ir kankino inkaitusioms 

geležimi.
Brooklyn, N. Y.— Už tai kad 

pasielgė žveriszkai su savo pa
czia, prirakindamas jiaja prie 
stulpo lenciūgais, po tam degin 
davo josios kojas ir kitas dalis 
kūno su ii.l„„ “sioms geležimi, 
Julius Chlenans, 45 metu am
žiaus, gyvenantys po No. 329— 
42-nd uliezios, likos uždarytas 
kalėjime. Skunda innesze 
prieszais jin jojo szvogerka. 
Tasai barbaras kada iszeidavo 
isz namo, tai prirakindavo pa
czia prie stulpo lovos kur turė
jo stovėti per visa diena. Mo- 
tere svėrė tiktai 80 svaru o jo
sios Lankytojas suvirszum du 
szimtus svaru.
Siūlo buvusiam carui džiaba 
krutaneziuosia paveikslosia.

New York. —Garsingas kru
tamu j u paveikslu locnininkas, 
pasiuntė buvusiam carui tele
grama, pasiulindamas jam džia 
ba su deszimts tukstaneziu do
leriu sanvaitines algos; jeigu 
atvyks in Amerika ir rodysis 
paveiksluosią kaipo ‘ ‘ kareivis 
užpakalije sosto.” Caras ne
atsakė ant telegramo ir nežine 
ar priims ta ja propozicije ar 
ne.
Meksikonai jin užkasė gyvu.
Prescott, Arizona.-— Krisz- 

tupas Rassmussėn likos užklup 
tas per nieksikonus ir apiplesz- 
tas nuo visko. Ne gana to 
meksikonai jin užkasė gyvu 
duobėje užpildami jin pies 
koms manydami, jog isz fenais 
nesigaus. Bet po sunkiam dar 
bu i Krisztupas iszsikrapszte 
isz savo gyvo kapo, pribuvo in 
czionais ir danesze apie tai pali 
cijai, kuri aresztavojo viena isz 
razbaininku vardu Salazeri.

Lietuvis nusiszove — 
paliko $700.

Chicago. —Kovo 19 d. 5 vai. 
vakare nusiszove Juozas Valau 
tie jus, apie 25 metu amžiaus, 
nevedes vyras. Jis buvo dai- 
lyde. Jo kiszeniuje rasta 
$200.00 ir bankos dokumentai 
ant $500.00

Jis gyveno po num. 4224 — 
12-th gat., Chicago, Ill,

No. 3 parodo Szv. Izao: 
jonieriu ir vaisko. No. 4;par. 
revoliucijonieriu. No. 5 yTa i 
siu rusiszku revoliucijonieris'

k tujos ėjo daugiausia niusziai lerp revoliuci- 
Bpalociu Petrograde, kuris teip-gi gavosi, in rankas 

Reksevas ir No. 6 generolas Brusilovas, du isz didžiau

Nori taikint Suv. Valst. su Vokietija.
Washingtonas.— Czia gauta žinių, kad Szvedijos valdžia 

rengiasi pasįsiulyti už taikintoja Suv. Valstijoms ir Vokietijai 
dabartiniuose ju kivirezuose. Washngtono valdiszkuose rate
liuose bet-gi kalbama, kad tas pasiūlymas busiąs atmestas — 
kol Vokietija tęs dabartine submarinu kare. Kiti dar-gi sako, 
kad tai nauja vokiecziu pastanga “suardyti tautos vienybe” ir 
t J.

Nelaikąs kalbėt apie taika, kuomet rengiamasi prie kares.

Naujoji Rosijos valdžia nutarė iszleisti tris szimtus milijonu do
leriu nauju geležinkeliu pravedimui. <

Washingtonas.— Rosijos ministeriu taryba nutarė begiu 
sekamu 10 metu pravesti szalyje apie 60,000 myliu nauju gele
žinkeliu. Tatai valdžiai leszuos apie $300,000,000. Begiu pir
mųjų penkių metu t. y. 1917 — 1922 manoma pastatydinti 20,- 
779 myliu. ' Kita 30,000 myliu turės but pastatyta nuo 1922 iki 
1927 m, ...--------- , .

Viesulą užmusze 50, sužeido ar 
ti 200 ir iszverte daugeli ' 

namu.
New Albany, Ind. — Baisi 

viesulą prapute pro czionais pa 
darydama daugeli bledes. Ba 
dai in 50 ypatų likos užmuszta 
o arti 200 sužeido. Viesulą su 
arde ir iszpute daugeli namu ir 
fabriku, sudraskė telefono ir te 
legrafo d ratus ir keliolika mies 
tu pasiliko be szviesos. Ble
des isznesza ant milijonu dole
riu.

$500 bausmes jeigu fundysi j 
karczemoj savo draugui. ■

Harrisburg, Pa.— Jeigu auti] 
fundįnimo bilus innesztas peri 
reprezentatoriu Joną McKay] 
isz Luzernes pavieto pereitu iii 
butu priimtu per gubernatoriuj 
tai fundinimas saliuniuosia] 
greitai dingtų. Jeigu 
reis, tai tasai žmogelis, 
užfundytu savo draugui 
teip ypatai, bus

“ M

Caro PASKUTI!]

Paskutinis 
ciesorius Išsijos, t 

reivius ant kariszko frunti

A arba trjtf menesius in 
Ena. Galiną užfundyti 
R del savo paczlos, tėvu, su 
ilsios dukteres arba sunaus.

Užaugino milžiniszka 
pamaraneza.

tastings, N. D.—- Mauricas 
■nas užaugino milžiniszka 
■araucza naraieje, kuris tu- 
■nįįjBiim vienuolika coliu

■tlPainuraneza forma
Elis mm us i jako) da- 

WTam pavydalui.
B^rlaike szliuba —

^ovanojo jauni-
|Snas akis.
H Isz pi mžasties
■ 'ircz'mo kloiio-

na M m.- I m ic
■ su Andrium Lo

JKu Kada kunigu- 
■-.? j A' m- Mi i Įlomio mazuii 
r-sz ,'r •■ar ■, (._o|i;as iionililm

BpZzkos vi iiozo eono- 
fflrszeiti iii suda >ulaiky

Lulu norėjo taji vei-

kala diplomatiszkai užbaigti 
arba atiduoti ant arbitracijos, 
nes-jaunikis apie tai nenorėjo 
ne klausyt, paėmė automobiliu 
ir nupiszkejo in suda, mergina 
paskui. Susieja pas rasztinin- 
ka kuris ižduoda laisnus, vela 
prasidėjo nesupratimas. Ant 
galo kad pana Lulu nepaleis 
rusiszka ypa in ženda savo jau 
nikui, jog tas griuvo kaip ne
gyvas. Norėjo atsikelt nes ap 
laike vela isz kitos puses, o ka
da jin kiti prikėlė turėjo pui- 
kes melinas akutes nuo savo 
my lemos ant atminties teip 
ženklyvos dienos. Svodba pa- 
yro. Sziandiėn Andriukas gal 
džiaugėsi, jog jin nesuriszo ant 
amžių su kariszka boba.

Bosija gal liks Respublika.
Petrogradas. — Oficialiuose rateliuose kalbama, būtent, 

kad Rosija greieziau liks respublika nei monarchija. Naujoji 
Rosijos respublika turėtu but panaszi in Szveicarijos respubli
ka. Tecziaus, jeigu žmones norės monarchijos — jie turės val
doną. Tik busimo Rosijos valdono gale busianti labai suva- 
ryžta. Jis busiąs daugiau mažiau — tiktai isz vardo valdonu.

Kitos žinios bet-gi skelbia prieszinga. Sakoma, kad Rosi
joje greitu laiku turės kilti civile kare. Daugelyj Rosijos vals
tybes užkampiu, ypaeziai kaimuose, jaueziama stiprus pasiprie 
szinimas naujai revoliucijonieriu valdžiai. Kaimiecziai eina 
isz kaimo kaiman•dainuodam “bože, cara chrani” ir kurstyda
mi vieni kitus stovėti už “batiuszka” cara...

Kiek tuose pranėszimuose teisybes, sunku pasakyti. Bet 
kad isz tamsaus rusu kaimieczio viso galima laukti, tame nėra 
nieko stebėtina.

Be to, keliose vietose, senosios biurokratu valdžios atsto
vai atsisakė pasiduoti laikinosios revoliucines valdžios insaky- 
mams. Keli ju jau aresztuota.

Toluca, III.— Pas mus atsi
lankė kunigas Dekszius isz 
Spring Valley ant iszklausymo 
Velykines. Visi isz to buvo už 
ganedinti ir pasinaudojo isz 
progos.

LIKIMAS ANT KARISZKO LAUKO.

Laikinoji Rosijos valdžia iszleido atsiszaukima in žmones ir jū
reivius; kvieczia remt naujaja valdžia.

Petrograd. —Pagalios laikinoji Rosijos valdžia iszleido at
siszaukima in žmones ir kariumene, kur kaltinama senoji Rosi
jos burokratu valdža už žmonių persekiojimą ir kėsinimąsi už
gniaužti kiekviena pastanga prie geresnio valstybes reikalą su
tvarkymo. Atsiszaukime tarp kita sakoma: “Piliecziai — Di
deles svarbos darbas yra atlikta. Susivienijusi Rosijos liaudis 
pagalios nuvertė senąją priespaudos tvarka. Naujoji Rosija 
jau gimė. Su szita pervarta padėta pamatinis akmuo tam dar
bui, kuris buvo varoma per eiles metu.” Toliaus nurodoma, 
kaip Rosijos biurokratai su nuverstuoju caru pryszakyj sulaužė 
duota prižada Spaliu 30 1905. Žmonių pastangos ir reikalavi
mas prideramu laisvių buvo slopinama pagelba žiaurios spėkos. 
Begiu tu deszimties metu caro valstybėje neliko nei szeszelio tu 
laisvių, kuriomis buvo “apdoyanojus” savo “mylimus pavaldi
nius” senoji biurokratu valdžia. Tatai neiszvengiamu budu 

j turėjo priversti prie to, kad, kilus dabartinei karei, tarpe žmo
nių ir valdžios truko paskutiniai rysziai. Tuomet neliko kito 
iszejimo, kaip paszalinti tikrąją visa to kaltninke — valdžia.

Tatai jau atlikta.
Naujoji valdžia kvieczia civilius gyventojus ir kariumene 

remti ja ir kovoti priesz iszlaukin Rosijos priesza. Atsiszauki
me žadama kaip galima greieziau suszaukti konstiucini suva
žiavimu ir investi tokiu patvarkymu, kurie sutektu lygiu teisiu 
visiems valdstybes gyventojams — neskyriant lyties ir tikėji
mo.

Atsiszaukime, beje, užtikrinama laisve visiems politikos 
prasikaltėliams, kuriuos caro budeliai instume kalėjimu urvuo
se.

uris likos nutrt 
priesz 
kutini

nuo caro kaipo valdytojas kariumenes ir 
juom jojo dede Nikalojus peržiūri ka

Keizeris ketina teip-gi padekavoti už karaliszka sostą.
Paryžius.— Isz geru szuliniu yra skelbiama, buk prūseliu 

Keizeris, ketina padekavoti už karaliszka sostą ir atsitraukt 
nuo savo dziabo. Už pradžia kares ir josios prasidejima kalti
na daugiausia savo vyresniji sunu. Prijaucze jisai, jog yra pri 
spaudžemas pe rtris nevidonus tiejei kurie nenori kares auti li- 
beraliszki republikonai ir prasti žmonis kurie mirszta nuo bado. 
Atsimindamas apie tai, kaizeris papuolė in dideli nerviszkuma 

i ir neranda sau ramios vietos.



SAULE

KAS GIRDĖT?
Laike kares su Vokietija, ka 

riumene Suv. Valstijų nestos 
ant kariszko lauko Europoje 
nes tik gins pakraszczius savo 
Tėvynės ir didelis pavojus 
mums negrasina. Todėl nebu 
kite didelioje baimėje, jog kož 
iiam tuojaus vokiszka kulka 
galva nutrauks.

Vokietis reke, buk jisai tik 
lai ginasi nuo užpuoli!. Veli 
tas yra ‘"all right,” bet tegu 
Vilukas neskandina ameriko 
niszku laivu, nežudina žmonių 
ir amerikoniszku locnascziu ne 
iszneszineja in padanges. Te
gul sau kariauja su Francuzu, 
Angliku, Italu ir Maskolium 
bet tegul Ameriko neužkabina

Kada prezidentas Wilsonas 
pasakis: 1 kęsai! Gandinki! 
Vokieti! —stokite in glitas, nes 
pakol prūselis sėdi malszei, ne
darykite riksmo, o svarbiausia, 
laikykyte liežuvi už dantų.... 
K C L ' ----------

Ižduotojai katalikiszkos di 
lekcijos apskaitė, buk Suv 
Valst. gyvena 17,022,879 kata 
liku, o gal skaitlis szimet daeif 
lyg 19 milijonu. Czionais ran 
dasi 19,983 kunigu ir 15,52’ 
parapijų; 102 seminarijų in ki 
rias lankosi 0,898 jaunikaicziu 
5,687 parapiniu mokslainiu ii 
kurias lankosi 1,537,644 vaiku

“Vienybe” raszo, buk “Kar
das” kuris pirmiaus vadinos 
“Szake” likos iszlicitavotas 
Badai tas atsibuvo 12 Kovo 
Redaktoris tojo laikraszezio p 
Neviackas badai nuejas dirbti 

; Pnltamivioaiu. Korės 
pondentas nežino kas “Kai
da” pirko ir ar jis eis toliaus 
ar ne, teip-gi nedažinota.

Tūlas vokietis, kuris gavosi 
in nelaisvia ir turėjo gilinki iž- 
begti in Holandija, apsakinėja 
buk Vokietijoj dirbasi diena ir 
naktį daugybe submarinu. Ne
kuriu isz juju turi po 350 ir 43C 
pėdu ilgio. > Submarinai bus 
apginkluoti in 20 torpedas ir 
po 32 žmonis.

Korinis turime ergeli su vo- 
kiecziais ir menesis Vasaris bu /
vo trumpiauses menesis, nes 
pacztinei bankai Dėdės Šamo 
dare puiku bizni. Suvirszum 
penki milijonai doleriu likos su 
dėti in pacztinius bankus taji 
menesi ne kaip priesz tai.

Kaip paprastai “foreigne- 
riai” pasirodė paczedžiausiais 
žmonimis, nes juju sudėti pa- 
czedumai milžiniszkai užaugo 
— suvirszum 121 milijonai do
leriu yra padėtu per ateivius.

Menesije Vasario likos sudė
ta sekanczios sumos piningu in 
pacztinius bankus tosia mies- 
tuosia:

Po užsibaigimui Europines 
kares bus užvesta orine kelione 
terp Europos o Ameriko. Ko
kis tai Herz Folker, dirbėjas 
oriniu maszinu tvirtina, jog vi
sos orines perszkados lekioji- 
me likos praszalintos ir pirmu- Į 
line kelione isz Europos in 
New Yorka bus atlikta su pa- 
gialba oriniu laivu. — Vėlina
me jam laimingos keliones, o 
gal rusiszkas caras bus pirmu
tiniu pasažierium.

Naujiena niekad netikėta tai 
Rosijos carizmo kritimas, in ka 
sunku buvo tikėt kad kaip žai
bas tartum sznudurkszt ir nu
stūmė II Mikalojų nuo garsios 
Rosijos cariszko krėslo. Sun
ku buvo tuomi tikėt, kad Miką 
lojus ne teip buvo pasiutusio 
budo kaip jo tėvas arba ansai 
1. Mikalojus.

Daugelis tikėjo, kad Rosijos 
tarizmo letena taps suminksz- 
iyta, o jeigu nusukta, tai ne 
orie dabartino caro, o kad tas 
ateit turėjo tai abejones nebu
vo ,nes visi carizmo szalininkai 
tai pikcziausia szali Rosijos 
drases kurios besaužiniausei 
elgesi.

Tiesmokai turime tikėt, kad 
ie visi kurie nors truputi at- 
aute apie politikiszkus prasi
kaltėlius sedinczius terpsie- 
iuose Rosijos Bastilin, pama- 
e kad dar isz tu velniszku nas
rų Petropavloskos Krepasties, 

■ kitu kalėjimu jie paliuosuo- 
i, greitai pajuto iszbyranczia 
iszara, nes tai tapo su caro nu- 
ertimu atvertos saugios kale- 
imu duris kur sėdėjo daug ne 
riminalistu, bet liuosybes Ro- 
ijos žmonėms jieszkotoju ir 
ie netikėtai iszejo ant liuosy- 

bes.
Su laiku begancziu daug vis- 

: i dažinosime naujienų.
Dabar tai muset prisieis ir 

Kaizeriui stipriau skaitytis su 
Rosija liuosa negu pirmiaus.

Nabages szalis Lenkija kaip 
’r Lietuva pirm negu Rosijos 
enciugai carinei truko pakliu
vo Kaizerio globai. Nesmagu!..

Philadelphijos “Gazeta Lu- 
lowa” pranesza, kad kunigas 
Kopytkeviczius klebonas len- 
kiszkos parapijos nuo Bridez- 
burg užprotestavo in Courth’a 
priesz perkelima laisnu saliuno 
J. Gudavicziaus, nes sakaus 
kad jo parapijoj yra perpilnai 
karczemu. Nežine ar sudžia 
to protesto paklausys.

Philadelphia, Pa. Galas Romanovu Dinastijai.

New York, N. Y. $1,059,851 
Brooklyn, N. Y. 332,435
Detroit, Mich. 316,421
Seattle, Wash. 293,358
Tacoma, Wash. 121,927
Chicago, Ill. 121,536
Toledo, Ohio 84,147
Butte, Mont. 81,724
Cleveland, Ohio. 76,254
Newark, N. J. 71,660
Bridgeport, Conn. 65,288
Portland, Oregon 57,402
Saint Louis, Mo. 56,895
Gary, Ind. 55,986
Philadelphia, Pa. 51,851
Boston,Mass. 50,624
San Francisco, Cal. 48,679
Youngstown. Ohio. 45,182
i-iverett. Wash. 38,018
South Bethlehem, Pa. 38,018

Kasžin ar Rosijos darmojie- 
dai kurie pardavinėjo Vokieti
jai Rosijos dar szali, o per tai 
daugume vietų kare prakiszta 
liks prie gyvasties.

Lietuva su Lenkija teip pat 
lengvai teko kaizeriui.

ATSAKYMAI.
A. B. Philadelphia.— Netin

ka, sueiliuota szvakiai ir nesi
duos perdirbt. Netalpinsime.

B. L. Silver Creek, Pa - Kaip 
tai greitai žirkles atsiliepia jei
gu pabarszkini in stala! Ne 
sapnavom apie justi biznieri ir
tai suvisai nesikiszo jojo. Tas 
atsitiko Masacziužes Steite. O 
gal tame ir prasikaltino, jog to 
ji atsitikima prie saves prilygi
no.

K. R. Shenandoah.— “Sau
le” su dvasiszkais reikalais ne 
užsiduoda, ant to yra bažnyti
ne valdže. Laikrasztije kleri- 
kaliszki disputai netinka. Jau 
nuo senei teip redaktoris “Sau 
les” nutarė ir tojo laikysis. Vi
sokį daneszimai apie dvasi sz- 
kus bus siuncziami in adminis
tracija Gurbaucko.

F. M. Springfield, Ill.— Isz-
Akron, Ohio.
Los Angeles, Cal.

36,517 paniszkai insimylejau iszsitare
33,311. —“enamorarse,” mergina — 

“muchacha.”

Cukerniu darbininku strai- 
kai vis da nepasibaigia. Ar- 
sziause yra kad tokie pat dar
bo žmones eina priesz savus 
draugus t. y. skebauja. Jau 
kad kompanija pargabena isz 
kur ten gal nuo savo plantaci
jų nigerius, tas kas kita, tie juo 
dūkai gal nežinojo kad juos 
kompanija gabena in straiku 
debesius, bet yra ir tokiu Phi- 
ladelphijoje lietuviu kad turė
dami savus namus eina in cu
kernes laike straiku dirbt.

Kuo tolyn, to skebai vis dau
ginasi; juoduku skebu yra dau 
giause. Vienus veža uždeng
tuose automobiliuos, o kiti kru 
vose po kelis net deszimts, po
romis vedami palicijos kol pa
siekia cukernes. Skebus ga- 
nubit straikieriai buvo isz pra
džių pradeja ties cukernemis 
iabiause ties cukerne Szprekel, 
bet kad palicijos ten pilna, tai 
straikieriai griebėsi kitokio bu 
do. Dabar krūvomis ju prie 
cukernes nors nėra, tai pikie- 
tuoja už keleto skveru kur pa
licijos nėra. Mat ten netol cu
kernes jeigu vienas žmogus 
kur stovi arba eina tai palic- 
monai atyda neatkreipia strai
kieris ar ne. Straikieris mato 
kaip skebus palicija iszlydi, o 
kad jau straikieriu nesimato 
paleidžia vien sau eit namon, o 
tuom tarpu straikieris isz tolo 
paskui skeba seka, nulydejans 
skeba toli, duoda signalą už- 
kampej straikieriams kad eina 
skobas, tai tie greit apibeldžia 
ir nueina savais keliais.

Palicija extra peszti ir raiti 
buna netol cukerniu tik rytais 
ir vakarais, nes tuomet skebai 
reik saugot.

Reikia tikėt, kad tie exti‘li- 
palicijantai tankiai buna girti. 
Kovo 17 diena vakare tai pah$ 
monai raiteliai pradėjo kaip 
varijotgalviai raiti jodinet ne 
viduriu ulicziu, bet szalygat- 
veis, kad arklis su galva iszbel 
de net vieno žmogaus langus. 
Pamate stovint krūvoje kelis 
žmones, leidosi ant žmonių su 
arkleis tiesiogei. Teip palic- 
monams bedurnavojant užklu
po bobos su szluotoms raudo
nais pipirais, vyrai plytgaleis 
ir pradėjo pasiutėlius atakuot. 
Vienas palicmonas ir su arkliu 
gavo pipiru o paskui plytgaliu 
kad net in szpitole reikėjo ga
bent.

Pribuvusi skaitlingcsne pali
cija dauguma kariautoju sua- 
resztavo. J. Bravinskas nuo 
kampo Mantin ir 2-nd. St. kos- 
tumerskas kriauezius iszbelavo 
net 7 bobas ir muset 4 vyrus, o 
kitus kiti bolavo. Suarsztuoti 
ilgai nebus uždaryti, bet kasz- 
tai visgi darosi.

Kovo 19 diena isz ryto vėl 
buvo asztrus susirėmimas su 
nigeriais ant Christian ir 
Front ulicziu.

Strai kuojanti darbininkai 
cukerniu laiko kas dieu susi
rinkimus ir daro rodą kaip 
straika atlaikyt; tarp straikuo- 
janeziu yra du organizatorių 
Szmitas ir Geležele, bet kaip 
nusiseks straikai tai nežine.

Straikieriai apsirokuoja kad 
nehriku iszejo in straika tai 
yra kad dabar vėsus oras ir 
bile kas inejas in cukerne gali 
dirbt, bet sako kad but iszeja 
net Liepos menesi kada di
džiausi karszcziai, tada ske- 
bams cukernese vietos nebūt 
buvia, nes tuomet pripratę prie 
karszcziu darbininkai nevisi 
iszlaiko neapslobia.

Saugok Dieve kad jaigu tie 
darbininkai dar nelaimėtu, nes 
daug butu per tiek laiko nuo
stoliu,

J>A5tJON
^TURMi.'P—

TJAKHtfA

■^OUKHOMLIMOJT

ar Nikalojiis II nutrenktas nuo sosto ir uždarytas su carienia palociuje Carskoje Selo, seni 
l,geip—gi praszalinti ir randasi po prižiūra palicijos.
įsiu despotu, pagailėti niausiu saumyliu, szlykszcziausiu, piktliges suėstu isztvirkeliu ir pa- 
[miszeliu ir pa]našiu žmogžudį! — perėjo Romanovai per Rosijos žmonių nugaras, trypda- 
le vienas kitas kuris nors vieszpataujancziuju namu nedarė visoj žmonijos istorijoj.

Daugiau kaip tris šimtai metu adgal buvo iszrinktas ir ant caru Sosto pasodintas pirmutinis Romanovas —- ba
ris buvo iszrinktas dėlto, kad jis buvo silpnas, ji skaitė nesugebesianeziu užsiimti vieszpaty- 

Jesiancziu trukdyti insigalejusiems bajorams.
jtomanova.” rasze bajoras Fiodoras Szeremetjevas kunigaikszeziui Golicinui 1613 metais:“jis

.__  . J" .
Jaunas ir kvaila^}- vadinas, geras caru būti.
Prie kvailio, 

žiaurumą.
ypatingumai. g

Kiek • ‘^n‘vr nj
Rvl'desziint

voj, ChodinskaimJUjB

Kruvinasai Rusijos cl 
ministerial buvusio rando lik J

Ilga ilga eile nuožmi 
sileideliu, žiauriausiu idiotui 
mi ir isznaudodami juos, kaffl

joras Michail Fiodorovicz. 
bes reikalais, o todėl ir neg 

“Iszrinkime Miszm
jaunas ir kvailas.” jį

bli paveldėjo nuo Michailo Romanovo, jo papediniai apreiszke dar ir beprotiszka nežnioniszka 
Kvailas, i(>otumas, pagaliams ribojas su beportyhe nuožmioms — tai žymiausieji Rosijos pateptųjų caru

'įtrinkime Lenos 
me kruvinuos^ 
kruvinu caro Ni

naprocziu,
toks buv^Saras Nik 

Jo caraviip 
Ir Nikalo^l

■ kaip valde, tyronoS
■ ' .................. — —

Sunki tokia kova- 
kvailu kad eina pate 
ve t. y. skebai.

ATSISZAUKIMASj
RIKOS LIETUVIU
NINKUS, VERTE]

PROFESIONA

Vienas isz svB; 
vos Atstatymo 
Iii yra. lai organB ' 
viii amai ninku -M- 
l'esionalu kaip !■ , 
po karei gryžti LB 
ir tu, kurie mano ]fl 
koje.

Senai jau Aineul 
viams reikėjo sūrinį’ 
niausiąs statistikas ii 
prasisiekusiu broliu^ 
bet vis tas dalykffŠįilM 
damas in szali, hyifki.l 
laukiant, kol atsil^O^ 
kurios panorės tupipl- 
Daliar jau progoj? ati 
yra kas tuo dalym|^l 
tai Lietuvos 
drove.

Sziumi tatai iTyj 
in Amerikos, liew^gi 
tik prijauezia, 
kad atsiszauktu, o mes 
me tam tikras 
a i sz k i n i n i us, kai|£ reiki 
pildyti. Lai atsiszaui 
daktarai, ad^'kutai, 
jai, klerkai 
kia amat 
tojai, k d 
ir t. p. J

unii

icziij, kiek žmonių kraujo, kiek aszaru ir kentejimu atsiejo Bosijai Romanovu vieszpatavimas! 
■fadgal, tasai caro karūnavimas atsiejo 5000 žmonių gyvaseziu. Karūnavimo dienoje Mask 

įlenki tukstaneziai. niekam nekaltu žmonių.
-J"™-;; lit'p>’liaujama eile kruvinu ekzekucj.imiALsZUHi-lYmu, baudžiamųjų, eks-

darbininku, žydu ir pogramu etc.
■aja skerdyne Sausio 9 d. atsiminkime visas beisenybes revoliucijos malszinimo laiku, atsi- 
Bminkime nesenei buvusius suszaudymus Jvanovo-A ozneserske ir Kostromoj. Atsiminki- 
Bdu pogromus, žudymus inteligentijos, inalszinimus ūkininku riausziu ir t. t. ir t. t. Visu 
Bu nei nesuskaitysi!

Bpnesnes valios, bailus, tamsus ir prietaru pilnas, apsuptas isz visu pusiu gauja tokiu jau silp- 
Bkusiu savo giminiu patarėju, palankiausias innagis baudžiavininku dvarininku rankose —

|galąs. Žmones sukilo, ir Nikalėjus nutrenktas nuo sosto.
įut paskutinis. Rosijos žmones, liaudis, darbininkai, nebesileis, kad juos daugiau bevaldytu, 
itai. Žmones gali palis savimi valdyties — (Nevy Mir.)

verteiviai: kraut uvnin kai, a- 
gentai ir kt.
■ Sūri tikta - statistika Ims pa
naudota organizavimui musu 
amatninku, kad, pasibaigus ka 

E-.t'-rei ir prasidėjus Lietuvos atstu 
b itymo darbui, butu žinia, kur 
Mmusu darbinikai, Lietuvos at- 
Btatytojai, yr;t. Be t<> isztrau- 
B&S isz tokios st;ilistikos Ims 
Begarsintos ir spaudoje.

B Blanku reikalauki i isz Ben- 
Blroves, raszydami in

I Lithuanian Development 
Corporation,

200 Fifth Av., Room 1125A,

I Pavogė veži, insidejo in anti, 
szoko kazoka.

Watertown, N. Y. ■ 
Brady ejdamas pro žuvininko 
kroma, užtemino gulinti veži! 
(kaip sau mane negyva). Vė
žys pajutęs sziluma atgijo ir 
pradėjo krutet o Diek szokti , 
rusiszka kazoka. Praėjnantisj 
palicijautas mane, jog Diek 
staigai papaiko, parmetė jin ' 
ant ujiezioą ir pradėjo suriszti, - 
nes inkiszes.ranka netikėtai iu ■ 
enti likos sugnybžtas per veži 
ir tik tada dasiprotejo padėji
mą Dicko. Paleido jin am, 
liuosybes, nes mane, jog jisai. 
gana nukentėjo nuo vėžio kuris 
sugnybė jam visa priszaki....

„“KABALAS
ARBA 

ATIDENGIMAS PASLAPCZIU 
ATEITIES

SU PAGIALBA KAZIRU
PREKE SU OKr* 
NUSIUNTIMO

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY, PENN’A,

SKAITYKITE

SKAITYKITE
SKAITYKITE

“SAULE"

“SAULE"
“SAULE”

ŽENKLYVOS YPATOS KU RIOS DALYBAVO RUSISZKOJE REVOLIUCIJOJ, 
fee#

1

.Vo. 5 parode rusiszka d urna laike savo posėdžio; No. (i Generolas Sukom)inovas; No. 
<ola RiiAzmi pirmsedis durnos, kuris pradėjo revoliucije, No. 8 yra Aleksandra Pro- 
|pv, kuris badai likos užmusztas.



SAULE

TARADAIKA

Isz Francuziszko

suszu

begali vi

Jonukui

r®) ©

badau;, 
atgult 
•lankei

son, 
nuo
sau, 
įgiasi

s daigtas? —i 
k a Brown. — 
rris esą gana 
kicziu ir
■ad ka niiže- za B rita i i ij.

’laikais visai be jokio rei I I
JI’o paraku, ir toji teis-
3?! Galiu su jia prisi-

Ižiai: “tokis ; 
>mai netinka

gal ir nepaneszeziau 
i neblogai, bet baimi- 
Lijo, nes jau dabar ma 
pabaiga busią niekai

d. — Godulinskis pasienius vaikus aid ilgos szakes,^' 
dėjo bėgti in savo požeminia karalysta kur ketino isz juj’U- 
sidaryti gera vakariene. Matot, kokis jis iždžiuvelis mg° 
dūmo ir tankaus pėrsivalgimo.

Tai matote vyrelei, 
Mano brangus bernelėi, 
Kokiu randasi kvailiu, 
Tarp musu Lietuviu. 
Ne turi kada mokintis,

Ba po pabulkes reike trauky

žinai 
kubiai 

Robinson, vos

nes ir jum teip gali atsitikt kaip Onutei

ko su iszg|B 
kurio teipgi žc 
sigerbimas lu 
dalypstejo snJ

—• Ale aszl

Laikais isz vaiku,
Turi žmogus juoku, 

Tąrikiause visoki agentai 
O konia sukczei ir latrai 
Su krepszeis valkiojęs!, 

Visokius niekus neSziojes 
Knygas visokios intalpos 
O gyduoles nuo.skausmo i

Karta paklausiau mergaites 
vienos,

Kas kenke del tavo mamos, 
Ar gal per daug ko ižgere, 
Jeigu isz nakties neatsikėlė.
Ugi diedule, vakar kokes ten 

piles nesziojo, 
Kožnam pamėginti kaisziojo, 
Lai ir mano mama szeszes gavo

Ir teip.mėgindama, viską su-

igdamas szi monolo 
Ino jYrie duriu krau- 
įbužfu pp. Blanek 
Įipany. ’ ’
Ii pana Robinson, su 
kiekviena savo pa
tinanti gatve ir ap- 
Bivo pasitikima su 
^Wis’u.
;«fcyk sau, poni, — 
i .V- einant man in 
patinku su Jurgiu

su mu
kai, neman-

Bo net susibarė, nes kožnas isz goduhio no- 
Btlvalgyt, kas dęl vaiku labai ne yra sveika 

^^nkei prisisapnuoja daug visokiu bjaurybių 
!erga.

Smertis blakėms ir bambatie- 
riams in y2 niinutos laiko 

be truciznos.
DYKAI bus pasiusta ant keliu 

i metu del blakių isznaikininio; 
kas urnai atsius stempomis 

ipaczto 20 dvi centines tai galės 
pasidaryti visa gorčziu tum 
vaistu del isznaikininio^’ _ 
C’zia gausite konia dykai. Szi- 
tas ežia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sziandien.

, Adresavokit aiszkei sziteip:
B. Specialty Co.,

Box 9, Sta. W.
Brooklyn, N. Y.

Du vokiszki sznipai nueja 
parke, kalbasi terp saves kaip 
daugiausia padaryti bledes 
Amerikai. — Viena matome sė
dinti ant krėslo, bet kur randa
si kitas?

(COPYRIGHT, 1917, BY THE 
NEW YORK HERAI.D CO.) 

AU RighU Re»erved.

Kur ten Luzernese, 
Stovi pecze krūmuose, 

\tnesze žmogelis del mušiu 
Popieru ]impaneziu;

— Ak, perpraszau ponia!
Teip buvęs užimtas mįslėmis 

kad eidamas net užgavo su al
kilina, einanezia pro szali isz 
prieszingos szalies ponia kuri 
savo plaezioms szlebemis už- 
eminejd beveik visa trotuarą, 
o savo paredale iszžiurejo, nei 
valtis su iszpustais. audeklais 
žėgliu.

— Apie ka-gi tamista Mor
ta teip mastai? — atsiliepe 
juokdamasi — kad ne nematai 
priesz save ateinanezio.

— Apie mano dėdžių ir te
ta, prrrrn Robinson — atsake 
Jurgis.. __

—- Apie dedi ir teta? Ur
kis isz tamistos mylintis seserų 
nas? Kodėl teip žiūrai in ma
ne? gal tamista stebėsi isz ma
no skrybėlės?

— I sztikro teip!
— Na, jeigu teip, buk tamis 

ta malonus pasakyt tikrai, 
kaip tamistai ji patinka ?

L — O kad mamyte turėjo svecziu ta diena, liepe vai
kams valgyti vakariene kuknioje ir apsieiti malszei ir daug ne 
valgyti, nes motinos vaikai nepaklausė ir viską nuezystino 
nuo stalo ka tik jiems buvo paduota.

3.— Kada vaikai atsigulė, sztai inkiszo galva*per Įauga 
Godulinskis ir pradėjo uostyt, nes tiejei bjaurybes Ulbai myli 
vaikus ir lankei juosius suvalgo už visokius prasižengimus, o 
kuom daugiau valgo tuom daugiau džiūsta. s

\ada jau kelino juosius inmesti in dideli verdanti 
kai pradėjo gailėtis, jog nepaklauso savo mamy- 
L^asii’-ode deive Gerute, atlėkdama ant sidabrinio 

pagialba.

V ra labai graži, bet man iĮ’labai nenoreeziau, už niekai 
jog ji poniai nelabai 1 siete nenoreeziau matyt jia su Į 

i]kasia ant manes. Už niekai 
|s;ete? na, mano laime, jog Į 
niks to negirdėjo, nes pasu-. 

>kiu neteisybe. Kožname karį 
[tejirecziau turėt labai svarbiai 
prižasti, idant užrūstint jia,j 

Ibetienorecziau niekad to padai 
rytLel mažo niekniekio. Kas į 
tai^) bjaurus dalykas tas pri-į 
praLias prie melavimo! Jei-1 
gu 3 priesz.......................
pati Avė žmogus nuolat meluo 
ja, n.3 
kalo.< 
kalbi 
dirbt.Qikia nesmagumu naszta 
kurios 
Prade, 
nuosiu. 
tos jog
Jeigu Qks manės nesiklausi- 

i netit, ta Ida kas kito; ale kur 
j tau! —« 
Iga prisiUj 
ituves dil
Noir et co

Szenadorije kokie tai . agen
tėlei kvepenezio muilo, neszio
jo szmotelius ant “sampelio,” 
[ir kada du dzūkelei stovėjo 
prie namo padavė abiem po ma 
žiuka plitelia muilo.
Gave tokia dovana apkvaito, 
Adenas uosto kitas atkandias 

kramto, 
| Ku bratku, gardus keiksas,

Ciklai smokas ne kas,
| Psiakrevos kvėpė gardžel, 

Tiktai kurkė vidurei.
O ka muilą supaseziavojo, 

| Norint bjaurėi burnoj;; piltojo:

hizeminimas.
!aifč~spsiger-.i)aikt
__ K.U, O A pO

O tuom laik, kas ne nori ne 
prigauna,

Kaip tik kur Lietuviu pagauna

O reike žinot, jog ten mušiu, 
daug,

Isz stubos niekad neiszleko 
- lauk.

Pas viena Lietuvi užėjo, 
Szeip' teip susikalbėjo, 

Net tuziną pardavė popieru, 
Po dvi del visu vyru.

Jog tai nuo rumatizmo, teip 
visi mislino,

Pamaželi ant virszaus užsi- 
rambantino,

Kožnas sau ant krutinės ir 
strėnų užlipino.

O gal, kad butu dapgiau tu7 
rėja, 

Butu sau da kur kitur užsideja 
Vienas nuėjo in karezema ant 

alaus,'
Ir pamate ant baro tuojaus. 

Jog tai popiera muses gaudyti, 
O ne ant rumatizmo lipinti.

Davai pleszti, 
Gvolta rėkti, 

O vienas vaikine, 
Turėjo apžėlusia krutinia. 

Tai tas vaike, kaneze turėjo, 
Ba net britva paimti reikėjo.

Ibuni sziandien truputi vejai. 
|Teisybe, tas tamistai retai ka
da atsilaiko, todėl tiek to. Pa- I 
jia Lyle sziandien atsiuntė in 
I musu krautuve savo gerbtojo 
Alei iszrinkinio szilkiniu ceikiu. 
ilszrinkau jau, reikia tik dabar 
įsuvyniuoti atmieravus ir nu- 
Ineszt in namus panos Lyles. į 
[Apart to linkecziau tamistai 
rmneszt tavora sziandien vaka
re. Teisybe, žinau, jog tas nei 
itamistai priguli, bet žinomu, 
lyra tamistai. kad musu tarnas! 
ka tik priimtas, lodei palike) 

|jani brangu tavora nelabai no
risi. Pagalinus pana Lyle, esą 

[viena isz geriausiu musu kund- 
Imaniu, o tokis.musu pasielgi-1 
Imas da. didesni jos prilankoma 
I mumis suteiks ir neeis niekad 
i kur kitur pirkinei. Labai bu
siu tamistai dėkingu ūž ta pa- 

| tarnavimu.
— Gerai, eisu su noru -— ai • I 7

įsake Jurgis, laimingu besijaus- 
įdains, kad gali atsakyt gryna 
| teisybe, o vienog tuom neužims 
[tina klausanczio.
Į Nabagas! buvo teip insibau- 
i ginęs, kad bijojo lupu praveji, 
I būdamas, tvirtu jog arba inžeis 
jka, arba sau suteiks nesmagu- 
Ima ir padarys da viena nėvido- 
Ina sau daugiau.

'I —- Pagalinus, esmių tvirtu 
'[— kalbėjo tolinus bendras •— 
' jog pana Lyle, Ims labai užga- 
’ įiiedinta, matant tamista pas sa 
: i ve. Temijau jau nekarta, jog 
y kada tik ateina in musu krau- 
1 Ituve ko pirkti, tai vis kreipiasi 
-1 link tamistai su reikalu, jeigu 
■ [kuris isz musu prisiartina ir už 

klausia, ko reikalauja, isztars, 
arba ir ne, •koki žodi, o baigia 
jtuoini, neesant tamistai, kad 
[iszeina isz krautuves, žadeda- 

•fūyyius. III. ma kitu kartu ateiti.’ Ak, jau-
I uomi laiku Jurgis Morris, [;dkaiti. ar tai nelaime visudi- 

i?jes in krautuve, kur buvęs jdžiausiu; turint vos 25 metus 
lodarbininku, tuojaus prade- amžiaus, turėt gražus usus ir 
.kalba su savo sanbendrais. pankus, o priegtam simpatija 
—‘ Tamista.^Morris — tara Jia tokios panos.

/tikindamas • VpdraS'pri- (Tolinus bus.)

—- Tai-gi, anot tamistos es- 
|miu, niekam netikusi, sena, 
juokinga ir netinkamai apšilai 
siusi.

■— Beveik teip.
— Tamista nenusimanai 

ant nieko ir esi begėdis! — pa- 
szaiike užsirūstinusi pana, mes 
dama ant jio paniekinejanti 
žvilgtelėjimą.

h- patempus lupa, pasipiltus 
nei kurkinas, nuėjo skubiai to- 

! liaus.

Teisybe vis irna 
virsza.

ket, idant Morris’as butu tokisi 
nemandagus! — kalbėjo velei į 
pana Liudvika Brown.

— Tai-gi ir asz nelabai to 
jio elgimosi nepaprastumo ga-; 
liu suprasti matomai jis girtas. |

— Ir tas būti negali, nes [ 
girtuoklistes prie jio ydų skyr- [ 
ti suvis negalima, ypacz nega-1 
liu niekaip tikėt in tai, kad tas j 
jusu pasitikimas buvo teip į 
ankstybam rytmetyj. Negut | 
blusti pana Robinson.

— Na, jeigu negirtas, tai pa ! 
paikes! — paszauke inpykusi [ 
Robinson.

— Ale-gi pasakyk, ar galė
jo jis teip užrūstint tave, jeigu 

I pasakė, jog tavo apsivilkimas 
nepritinka? Ir asz tapat ga
liu pasakyti, o jeigu nieko kito 
nepasake, neturi už ka jin 
paikszu vadinti.

— Ka kito sake palieku ta
vo dasiprotejinitii — atsake 
Robinson ,nes nenorėjo to kar
tot, ka apie, jia pasakė Jurgis, 
kadangi ir pati žinojo, jog jis 
pasakęs tik įiki'a teisybe.

Persiskyrus jodviem, Liud- 
w'ka pradėjo mislyti, ka tas 

I viskas galėtu teikszti? galop 
netrukus pradėjo tikrinti save, 
jog Jurgis gerinusi prie Robin- 

o toji tok i t budu nori jin 
jos paveižti. Aiszkino 

kad ji teip pykdama sten- 
suardyt ji: susižiedavima. 
ji kalba Jurgio Morris’o 

pana Robinsin, tuojaus nors 
daugeliu atnainu ir pridecz 

prasigarseji) po visa dali 
nie-miesto Bbndgnoį vadinai “Ma- 

o visi tvirtai tik 
ino, jog Jurgi Morris’a pati- 
o didi nelaime, nes pradeda į

; matos, , 
pritinka

— Kodėl, meldžiu pasakyt.
— Nes poniai ji netinkama.

Bet del kokios iiriežas- 
Įties? žinau, jog tamista misi- 
|manai ant to gerai, praszau to- 
[del tikrai ])asakyt kamislyji. 
i Jeigu pana Robinson, nori, 
‘idant iszreikszcziau tikrai sa
lvo nuomone, tai iszreiksziu, 
jog toji, skrybėlė kaipo labai 
[puiki, per jauna del amžiaus 
[panos, o nevisiszkai toki 
bimasis ir luomai tinka.

— Isz kur gi tamista 
apie mano metus? — si 
suszuko pai 
susivaldanti 
' — Tas suvis nesunkus ant 
atspėjimo žiūrint ant veido, 
plauku ir apsilpnejiisiu akiu. 
Tie tris ženklai parodo kuotei- 
singiausiai.

— Jurgi Morris, tamista 
mane žeidi savo žodžiais.

— Man ding visai ne; jug 
užklaustas ir praszytas tikrai 
iszreikszti ta, ka misliju — pa
dariau. Ne mano kalte, jog pa 
na Robinson jiorejai žinot, ka 
misliju.

O č-*4- U O vv «C.

6. —- Kada Godulinskis mate, jog ne turės geros vakarie 
nes isz piktumo net apalpo o Gerute juosius giliukningai nu 
gabeno namo. Dabar vaikai suprato savo klaida ir džiaugė 
si, jog’Gierute juosius ižgialbe'jo, _ _ . '......   . .

Tuotarj 
taikinėjo® 
žinstama® 
sakinėjo I 
Jurgiu Mc

• — Pers 
kalbėjo ji 
kraut uve,
Morris’u, kuj,s apsiėjo 
nim visai b®gediszl< 
dagiai.

— Ar gaiirAs 
paszauke Liu«d 
Jug Jurgis Jo* 
davadnu jaiuikal 
kad negirdėjai^ kl 
mintu. / •
~ Ar., .tai nei;

lijo sau Jurgis — paikiai nilin liiniils’k’tlhft-Ap^Jte 
klojasi su teiskalbistia. Sztai Jingai skryljįįį^ 
kokios pasekmes teiskalbistes.
Kokczįausiai del manes tas, 
kad kalbėdamas jog pagal luo- 
mos toks apsigerbimas netin
ka, kaip tai dabar ir daro Ele
na Lyle galiu da užrūstinti jia



SAULE

ERAS VOKIETIS
$ ■ (K. A.)

IvanFunk ir Ko. reikalais 
Karlovicz Szvei priverstas bu
vo važiuoti in Tveri. Užtruko 
jis ten apie keturis menesius ir 
taip iszsiilgo savo jaunos pa- 
czios, kad nustojo apetito ir po 
ra kartu net apsiverke. Gryž- 
damas Maskvon, jis visa kelia 
užmerkdavo akis, perstatyda- 
mas sau, kaip jis parvažiuos na 
mo, kaip virėja Mare atidarys 
duris ir kaip pati Natasza ap
kabins jo kaklu ir suszuks....

“Jinai nelaukia manes, — 
maste jis. — Tas dar geriau. 
Netikėtas džiaugsmas — tai ]a 
bai gerai....”

Maskvon jis atvažiavo vaka
riniu traukiniu. Kol tarnas at 
gavo jo bagažu, jis suspėjo isz- 
traukti du buteliu alaus. Alus 
dar labiau suminksztino jo szir 
di, — jis pasidarė nepaprastai 
geras. Savo vežėjui jis mur
mėjo:

— Tu. vežėjau, geras vežė
jas.... Asz myliu rusus!... Tu ru
sas, ir mano pati ruse, ir asz ru 
sas.... Mano tėvas vokietis, 
bet asz rusas.... Asz noriu ka
riauti su Vokietija....

Kaip jis ir svajojo, duris ati
darė Mare*

— Ir tu rusas ir asz rusas... 
murmėjo jis, paduodamas Ma
rei bagaža. — Visi mes rusai ir 
turime rusiszkus liežuvius... O 
kur Natasza?

— Jinai miega.
— Na, nebudink jos... 

Asz pats iszbudinsiu.... 
noriu jia iszgasdinti ir 
siurprizas.... Tss!...

Miegūsta Mare paėmė pundu 
ir iszejo in virtuve.

Szypsodamas, trindamas ran 
kas ir primerkęs akis, Ivan 
Karlicz ant pirsztu galu priėjo 
prie duru, vedaneziu in miega
moji kambarį. Atsargiai at
sargiai jis atidarė jas...

Kambaryj buvo tarnus ir ty
lu....

“Asz tuoj iszgasdinsiu ja,” 
— pamanė Ivan Karlicz ir už
žiebė degtuką....

Bet — vargszas vokietis! — 
kol degtukas iszsidege, jis pa
mate toki paveiksią. Ant arti 
mosios lovos gulėjo moteris. 
Jos galva buvo apdengta —ma 
tęs tik kojų apaezios. Ant ki
tos lovos knarkė milžiniszko 
ūgio vyras. Jis turėjo rudus 
plaukus ir nepaprastai ilgus 
usus....

Isz pradžių Ivan Karlicz ne
norėjo tikėti savo akims. Už
žiebė antra, treezia, ketvirta, 
penkta degtuką, — bet tas pas! 
baisėtinas paveikslas neprany
ko. Vokieczio net kojos prade 
jo linkti, o nugara pasidarė lyg 
medine nuo szalczio. Pirma 
jo mintis buvo sugriebti kede 
ir trenkti in ruda galva, o ne- 
isztikima paezia paėmus už kul 
niu iszmesti per langa ant szali

— A....a? Kokis sliesorius?
— Nu-gi rudasis sliesorius 

su paezia. Jie moka keturis 
rublius in menesi... Nerekauk 
iszbudysi!

Vokietis iszverte akis ir ilgai 
žiurėjo in savo paezia; paskui 
pakreipė galva ir isz lengva su 
szvilpe...

— Dabar asz suprantu... — 
isztare jis.

Tūlam laikui prabėgus, vo
kieczio siela inejo in senąsias 
vėžės, ir Ivan Karlicz jautėsi 
kuopuikiausia.

— Tunise, — murmėjo jis: 
— ir virėja ruse, ir asz rusas... 
Visi turime rusiszkus liežu
vius... Sliesorius geras slieso
rius, ir asz noriu ji apkabinti... 
Funk ir Ko. ir-gi geras Funk 
ir Ko.... Rusija puikiausia sza- 
lis.... Su Vokietija noriu ka
rianti... — Naujienos.

Asz 
busiu

Acziu jam, ji dabar turi skry
bėlė ir pirsztinaites.... net pats 
Funk ir Ko. kreipiasi in ja ant 
“tamsta....”

Ir jis mane: kaip klastingos 
ir neisztikimos yra moters! Na
tasza nudavė, kad ji baisiai my 
Ii Ivana Karlicza. Laiszkai 
degdavo ugnine meile....

“O kirmėlė!— galvojo Szvei 
eidamas gatve. — Ir kam asz 
vedžiau ruse? Rusas negeras 
žmogus! Barbaras, mužikas! 
Asz noriu kariauti su Rusija, 
trauk mane velnias!”

Valandai praslinkus jis ma
ne:

“Ii- stebėtina, permaine ma
ne ant kokio tai balvono su ru
da galva! Na, jei jinai butu 
pamylėjusi Finiką ir Ko., tai 
tas butu atleistina. O dabar 
pamylėjo koki tai velnią, kuris 
kiszeniuj neturi nei grivinos! 
O, asz nelaimingas žmogus!”

Nuszluostes akis, Szvei už
ėjo in smukle.

— Duok man popieros ir ra 
szalo! — kreipėsi jis in tarna.
— Asz noriu raszyti!

Drebanczia ranka isz pra
džių jis parasze laiszka paezios 
tėvams in Serpuchova. Jis ra 
sze seniams, kad sąžiningas mo 
kytas mechanikas nenori gy
venti su pasileidusiu moterim, 
kad tėvai kiaules ir ju dukteris 
kiaules, kad Szvei ant ju visu 
spjauna... Laiszko pabaigoj 
jis reikalavo, kad seniai atsiim 
tu savo dukteri kartu su ruduo 
jn nieksziu, kurio jis neužmu- 
sze tik dėlto, kad nenorėjo ran
ku sutepti.

Iszejes isz smukles jis inme- 
te laiszka in krasos deže. Iki 
ketvirtos valandos ryto jis 
vaikszcziojo po miestą ir maste 
apie isztikusia nelaime. Varg
szas sunyko, suvargo ir priėjo 
prie tos iszvados, kad gyveni
mas — tai likimo ironija, kad 
gyventi — visai neužsimoka. 
Jis nusprendė nebekerszyti nei 
paežiai nei rudajam žmogui. 
Geriausias dalykas, ka jis gali 
padaryti — tai nubausti paezia 
savo gera szirdyste.

“Eisiu, pasakysiu jai viską,
— galvojo jis, eidamas namo:
— o paskui atimsiu sau gyvas
tį.... Tegul buna laiminga su 
savo ruduoju, o asz jiems ne
kliudysiu....”

Ir jis svajojo, kaip jis nu
mirs, ir kaip jo pati kankinsis 
nuo sąžines graužimo.

— Visa savo turtą asz palik 
siu jai, teip! — murmėjo jis, 
artindamos prie savo namu. — 
Rudasis geresnis už mane, tai jdž-ajs tuy būti jie.

gai neiszsiare.
Dabar nubudusi sunu taip 

džiugino tėvas:
— Musu darbas nebus be 

pelno, pinigai turės susivokti 
kada norint, jei ne dabar, tad 
rudeni: kas yra Dievo žadėta, 
tas nepraeis!

Tuotarpu tėvas liepe pleszi- 
ma apsėti vasarojumi. Vasa
rojus apdygo taip gražiai, kaip 
pilte iszpyle, ir pakilo, kaip du 
mas, —miela malonu buvo veiz 
dėti!

Rudeni, iszkulus, prižlakste 
vežimus Dievo dovanos ir nu va 
žiavo abudu in turgų. Pirk
liai jiem saujomis pinigus skai

DEL MUSU VAIKU.

DYKADUONIS SŪNELIS.

— Ar matai, sūnaiti, — tarė 
tėvas, — kaip tat gražus daig- 
tas papluszeti truputėli? Mie
la malonu! pinigu, kaip van
dens! Asz sakiau: “Kaziukai, 
eiva, kaskiva pinigus, jieszko- 
kiva, busiva turtingu 
ir iszkaseva jau, atradova ir 
esava turtingu, ir dar turtin
gesnių busiva, jei kas metai 
taip pluszesiva ir dirbsiva.

Kaziukas tuo kartu nieko ne 
atsake, bet nuo to laiko, kiek 
girdėt, tapo geru darbininku 
ir jai! niekados nebot ingejo.

NUSIPIRKO “TUKSTAi^ 
IR VIENA NAKTŲ” KNV 

GA IR UŽCZEDINO ’
PININGU.

Siuncziu szirdinga padea- 
vonia del redystes “Sauls” 
už knyga “Tūkstantis ir vina 
naktų,” kurioje radau kano
pų; kiaušiu istorijų kokiu d sa 
v o amžije ne esmių skaits ir 
negirdėjas. Kada da isios 
knygos neturėjau, tai vahrais 
ėjau po “spikizes,” praarda
vau nuo 3 lig 4 doleriu ks va
karas, o dabar ta šuczednu ir 
turiu namie puiku užsimima 
skaitydamas taja knyg: ir ne 
nenusiimi valkiotis po tareze- 
mas trindamas alkūnes prie ba 
io. Vėlinu kožnam m įpirkti 
taja puikia knyga o kanas tu
rėtu linksma vakari namie 
skaitydamas teip puitys istori
jos. Kiti klauso mam apskai
tymu su didžiausia afrda. Da 

Szitai karta dekavoju redyiei už pa- 
t. dirbimą teip puikiosKnygos — .

M. Baka, 412 4—Str. |

r— ISTORINES KNYGOS —
Kb.l — Parižiaus Nuskurelis; Ingrabanas 324 pus. 6x9 col. dyd. Preke 50c
No.2 — Kunigo Paslaptį“; In Menka; 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.

Prisuskite $1.00 o gausite visas Knygutes per paczta.

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

Preke 35c

Preke 25c

“VAIDELOTA”
Apysaka isz 

Lietuviu Senovės Gyvenimo 
su Paveikslėliais 

177 puslapiu. 6x9 coliu dydumo. Preke 35c

JU Puiki istorije apie “Jonasza Korczaka”
262 puslapiu. Preke 3Sc. W. D. Bocikowskl-Co. Mahanor City, Pa. -r

^irszininkai ir Direktoriai

“O, ne, mažai to! — nuspren 
de jis kiek pamąstęs. — Isz pra 
džiu asz jiems padarysiu scena. 
•Jie turės sudegti isz gėdos. Pa- 
szauksiu palicija, gimines, o 
paskui — užmusziu juos....’’

•Jis užsivilko kailinius ir se
kama minuta jau žingsniavo 
gatve. Czia jis kareziai prade 
jo verkti. Verke ir mane apie 
žmonių nedekinguma. Ta mo
teris su plikomis kulnemis ka
da tai buvo neturtinga siuvėja, 
ir jis padare ja laiminga. Jis 
mokytas mechanikas, kuriam 
Funk ir Ko. moka metams 750 
rubliu, vede jia! Priesz apsi- 
vesiant ji buvo niekis, vaiksz- 
cziojo supliuszkusiuose rūbuo
se, kaip paprasta tarnaite.

Augo tėvo dykaduonis, ingis 
sūnelis. Jo niekaip prie dar
bo privaryti negalėjo. Visaip 
žudės su juo tėvas ir varyte va
re, ir barte bare, ir jaukinto 
jaukino. Bet sūnelis, kaip bu
vo ulžis, taip ir pasiliko; nieko 
isz jo gera iszversti tėvas nega
lėjo. Vis jam po galva sukos 
— atrasias kažin kokius pinin
gus, isz to prasikursias ir be 
prakaito galėsiąs valgyti duo
na. Tėvas tais niekais nesi
džiaugė: žinojo, jog duona ne
nupelnyta verkia valgoma. To
dėl vertes ir varės savo sunu 
prie darbo nenustojo.

Viena karta, pagryžes isz lau 
ko atrado sunu bestrypinejant 
ir begaisztant, sakomi mates de- 
ganezius pinigus.

— Eiva — sako, — sūneli, 
skubekiva, gale lauko, miszke, 
atrasiva didžius pinigus: Die
vas apreiszke man dabar, kur 
yra pinigu ir turtu. Tuokart 
visa ko turesiva. Imk tiktai 
kirvi ir lopeta.

Sūnūs isz džiaugsmo dvilin
kas paszoko ir apsisuko taip 
veikiai, jog po valandėlės gale 
lauko stovėjo iszpletes akis. 
Ten pristato ji tėvas kirst i epu 
szes.

— Czia, — sako, — maeziau 
degant pinigus, po tais me-

tegul pabando uždirbti 750 rtib 
liūs in metus!

Duris atidarė virėja Mare ir, 
labai nusistebėjo iszvydusi ji.

— Pavadink Natalija Petrov 
na, — pasakė jis, neveikdamas 
kailiniu. — Asz noriu kalbėti...

Minutai prabėgus priesz Iva 
na Karlicza stovėjo vienmarsz- 
kine graži moteris. Jos vei
das iszreiszke nusistebėjimą.... 
Verkdamas ir keldamas in 
augszti rankas, apgautas vyras 
kalbėjo:

— Asz viską žinau! Mane ne 
galima apgauti! Asz locno- 
mis akimis maeziau rudaji su
tvėrimą su ilgais ūsais!

— Tu isz proto iszejai! 
suszuko pati. — Ko tu taip 
ki? Iszbudysi innamius!

— O, rudasis niekszas!
— Sakau gi tau, neszauk! 

Prisisprogo ir rėkauja! Eik 
gulti!

— Nenoriu asz gulėti su ru
duoju vienoj lovoj! Sudiev!

— Ar tu isz proto iszsikraus 
te i! — supyko pati. — Juk pas 
mus gyvena innamiai! Tame 
kambaryj, kur mudu miegoda- 
vom, dabar gyvena sliesorius 
su savo paezia!

re-

Patsai tuo tarpu eme kasti 
kelmus. Sūnūs taip pat szoko 
dirbti, nesigailėdamas sveika
tos. Tuoj bematant padrožė 
viena statin i pusrašti ir tėvo 
padedamas iszrove kelmą, bet 
pinigu nerado. Neilgai tru
kus paverto ir kita ir treezia, 
bet pinigu vis nebuvo.

Czia, — sako — reikia mud
viem jieszkoti, czia pasirodė! 
Reik tiktai visa ta kalva mud
viem nuskinti ir visi kelmai isz 
veizdeti. Pinigai tur būti!.... 
Juk jie neiszbego....

Sūnūs atsiduksejo, pasiimste 
isz naujo ir vėl eme darbuotis. 
Nors prakaitas pyle isz kaktos 
ir visa jo nugara buvo szlapia, 
bet pinigu palikti nenorėjo.

Darbavos nuo pusrycziu lyg 
pat pietų ir visa epuszrota gry
nu lauku padare. Tiek tiktai 

: negerai ,jog tu pinigu nerado.
Nuvargusiu atsisėdo abudu, 

• ir sznekasi, ka veiksią toliau. 
Tėvas inkalbejo sunui, kad po 
pietų sugryžtu ir visa ta bara 
žambiu iszartu ir akeeziomis 
iszaketu. Sake, ardant žeme 
ir trupinant velenas greieziau 
iszsiartu arba iszsiaketu pini
gai. Bet ir ta padarius, pini

NELYGUS PALIKIMAS.
(Pasakeczia.)

Vienas pirklys turėjo du su
nu. Vyresnysis huvo tėvo nu- 
limas vaikelis, ir tėvas norėjo 
jam visa savo turtą palikti. Mo 
tinai gailėjo jaunesniojo ir pra 
sze vyro lyg laiku nesakyti vai 
kam, kaip noris jiem turtą p: 
dalyti: ji norėjo kaip nors p 
daryti, kad abu vaiku lygi 
gautu po tėvo galvos. Pirkly 
sutiko ir nesake vaikam sau 
sprendimo.

Karta motina sėdėjo prie h 
go ir verke; prie lango prie 
senas keleivis ir paklausė, 1 
ji verkenti.

Ji atsake:
"■ Kaip asz neverksiu: ai 

sunu manlyguKbėt tėvas ny 
vienam atiduoti vNa tu^I a 
tram nieko. Prasziau vyro 
nieko nesakyti sunum, kol nu
galvosiu kaip padėti jaunesniu 
jam. Bet pinigu man savu nė
ra, ir neiszmanau, kaip czia 
kas padarius.

Keleivis tarė:
— Tavo beda ne beda: eik 

pasakyk sunum ,kad vyresnia
jam visas lobis teks po tėvo, i 
jaunesnysis nieko negaus.

Jaunesnysis suims, kai paty
rė nieko po tėvo negausias eme 
eiti per miestus, prie darbo 
mokslo žmones, iszmoko 
iszejo viena kita mokslą, o 
resnysis gyveno prie tėvo
ko nesimoke, nes žinojosi 
sias ir be mokslo lobingas.

Tėvui mirus, 
ko nusitverti nemokėjo, 
pavo tik ir

. praszvilpe pagaliau ir 
! vo turtą, o
. kės kitur savo darbu pel 
; ir alkanai dienai taupyti, 

lobingas ir

ir me

yresnysii

tagalmu ir vjstfTB 
jaunesnysis, iszino?

di, tapo 
nesirgo.

e “Tūkstanti Nak 
Pasakorių.
sas Grigaitis isz

Ka raszo apie * 
tu“ ir

Asz Feliksas 
Gary, Ind. 
dingą 
ti Naktų ir 
už Pasakorių. Yra tai 
žiniszkos knygos su 
skaitymais ir 
nu savo broli
— kožnam 
knygas, o 
tektinai per 
knygos vertos 
josios svėrė o ir 
be juju 
savo laika, nes 
ne užmigt pakol 
nors viena
— Feliksas 
“Lietuviszkas

ha vonia uz 
r Viena o t tP-gi 

ivi mil 
puikei

taut jcziai
taif

smo u;
. Tosic

džiaus 
i laik, 
iek aukso kie 
daugiau. As 
u kaip praleis

neperskaita 
i ejnant gul

ETON SLAVONIC BANKO
atidarima tojo Banko

deli 2 diena Aprilaus 1917

visus atlankyti rr,usu nauja 
ir susipažinti ypatiszkai su

virsz-mmetais ypatais.

Hazleton Slavonic Bank

41 N. Wyoming Street

Union Hall Name

Hazleton, Pa,
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Bonin,
;1 Drosdick, 
lagler,
r Hourigan,
U. Kochczynski,
į J. Kotch,
I M. G. Waschko.

Michael Lapchak, 
John J. Mikula, 

Stephen F. Payer, 
Harry Savulak, 

John Shigo, 
Edmund Uffalussy,
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Perszauta vokiszka lekiojima 
maszina.

Paveikslai parodo perszauta 
vokiszka lekiojimo maszina, 
kuria perszove franeuzai neto
li Salonikos. Graikai negalė
jo atsistebėt tai maszinai, ko
kios da ne yra raatia. Žemiau 
sužeistas lekiotojas kuris su 
maszina nupuolė.

PAJIESZKOJIMAI ISZ 
LIETUVOS.

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

Reikalaudami isz “Tevy-
Atsiliepkite pajieszkomieji, 

arba tie, kas pažinstate pajiesz 
komosius, praneszkite jiems, 
nes” redakcijos laiszku visa
dos nurodykite pajieszkojimo 
numai'Ufiies ’ 
laiszka surasti. —

Reikalaudami laiszku, adre
suokite redaktoriui:

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

New York, N. Y.
590. — Kazim. Kribaitis, isz 

Darkiszkiu, jieszko Onos Kri
baitis (442 Centre St. Freeland 
Pa.)

591. — Jieva Kovalevska, isz 
Vilniaus (Piarska strasse, N 4) 
jieszko Mrs. A. Tarei Henes (6 
Becklerš Ave., Rockville (?) 
Conn.)

592. — Vincas Krescziunas, 
isz Kauno, jieszko Juozo Kres-

■ £ M
Jack Alarczonio (3 Eight St. E.! 
Cambridge, Mass.) Raszo: 
“Staskus serga szvento Valen
to liga; prisiunsk kiek loska pi 
ningu.”

634. — Mikelioniene, isz Ru- 
dupiu, jieszko Jurgio Alikelio- 
nio.

635. — Ant Meczionis, isz 
Radviliszkiu, jieszko A7inco 
Meczionio (Cuadrilla, de P. Pa 
renti Teen Contrucion Como- 
dori, Rivadavia, Chubut.)

636. - Andrius Muolevicze, isz 
Sokolkos, nuo Baltstogės, jiesz 
ko Alikolo Muclevicze (Stanno 
pe, N. H., P. O. Box 183.)

637. — Karolina Mildunas, 
isz Pardersziu, jieszko Jono 
Milduno (Thomas, W. Va., 222 
Bar St.)

i 638. — Adele Alerkycze, isz 
Drulanu, nuo Kupiszkio, jiesz
ko Albino Gcdomoczkoko 

i (Onai Alerkyczei) (495 Alain 
St. Bridgeport, Conn.) Raszo, 
jog motina pasimirė.

639. — Marijona Alarezaus- 
isz Vilkaviszkiu, jieszko 

Alarczausko (803 
St. Grand Rapids,

eziene, isz Alytaus (Obelniku,) 
jieszko -vyro Jurgio Klimavi- 
eziaus (1801 McDonough Ave. 
Scranton, Pa.)

603. — Antanas Kistikaus- 
kas, isz Gelgaudiszkiu, jieszko 
Vinco Samajausko (Minersvil
le, Pa., Box 246.) Raszo
me sveiki. - Motina numirė ir

Aliu-
neapolis, Alinu. Rąszol kad pi
ningus gavo.)

618. — Salomėja lįapkunie- 
ne, isz Paskordžiu, nuo Kėdai
nių jieszko Jono Lapkuno 
(1715 Harrison St. Him, Mich)

‘Esą- Praszo atsimisti 20 riįnliu.
619. — B. LitvimcŽhk, ISZ

kitaip sunku buslprlsiega Onute mmniįe; apsiže-įRynkii, mio 
nijau su kita, isz Bįluzu vardu (Franc, ir Jono

i (Pittston, Pa.)
620 ir 621. — RožalJja Lubi

ui ene, isz Gustoniu, P;/inev. pav 
jieszko Silvestro ir J įmo Lubi
nu (3244 So. Alorgan i 
go, Hl.) _

622. — Liudvika 1 
czieiu, isz Simoniszkū 
Stan. Lubkevicziau J 
H~th St. Cleveland®

623. — Jieva LucĮj 
landžiu, nuo Kirsnos 
Juozo Pecziulio (1440 
St. Cleveland, Ohio.)-i

624. — Zofija LeonJtvicziene, 
isz Josvainiu, jieszko)Benedik
to Leonavicziaus. I

625. — Marijona Lask^uskas 
isz Pokariu, jieszko Kazimiero 
Baranausko (Jersey) City, N. !

609. — Apolonija Kibortiene į J.) Raszo, kad “sesud Ona mi- 
' re.” <

626. — Kazimierą^ Lavnik, 
isz Aleksotos, jieszko Barboros 
Laurinaitis (4920—49 St. Lise- 
aro(?),Ill.) jį

628. — Alarijoiia Isaszinaite, 
isz Žiežmariu, nuo Kaiszedoriu 
jieszko Onos Lechoyicz (149 
Avė E., Bayonne, N. J.) Raszo, 
jog sesuo Urszule mirė.

629. — Paulina Alakievicz, 
isz Gut-Holny-Wolmėr, Seinų 
pav., jieszko J bno Alakieviczo 
(68 Fulton Ave., Aliners Mills, 
Pa.)

630. — Jonas Alakovskis, isz 
Druskeniku (Falkenllein stras
se,) jieszko Bronislovo Dįems- 
ta vieži aus (45 Hermitage, St. 
Chicago, Ill.)

631. — Agnieszka Alikalaus- 
kis isz Gronistu, nuo Sedos, 
.jieszko Adolfo Atikalausko 
(Falliston, Ind., P. O. Box 284)

632. — Alikalojus Murkuckis 
isz Alediniszkiu, jieszko Juozo 
Alurkuckio (Box 734, Alecha- 
nicsville, Pa.) Raszo, jog Kuni 
gunda mire.

■ i! 633. —1. Alarczoms (isz Uk- ■
— Julijona Kaveckiene, į merges> ‘ ‘ Kreiseriu niemeziu 

isz Krupin, jieszko Antano Ka- ‘ valstybe”), jieszko sunaus

Marijona.
604. — Katrina Kovalska isz j 

Aleksotos, jieszko Juozo Žemai 
ežio (Market St. Inkerman, 
Pa.)

605. — Ona Koneikiene, isz 
Gailiszkiu, jieszko Antano Ko- 
neikio (Leeckburg, Pa.)

606. — Petras Kąlasuuas, isz 
Szancziu, jieszko F. Avižinio 
(Wenden, Pa.) Raszo: “Gyve
name ant tos pat vietos.”

607. — Jokūbas Kreivėnas, 
isz Novosiadu, jieszko G. Krei
vėne, Silver Creek, Pa.

608. — Valerija Kairis, isz

st, Chiea

•Lubkevi- 
jl, jieszko 
)s2136 W.
asio.)
k, isz Isz- 
Ljieszko 
|E. 25-th

kis
Juozo
Seventh
Mich.) Praszo paszialpos.

640. — Jozafata Motejunas, 
isz Umiszkiu, nuo Szaduvos, 
jieszko Povylo Motejuno (Box 
161, Bloomfield, Conn.)

641. — Franciszka Moteju
nas, isz Umiszkiu, jieszko Po
vylo Motejuno (žiur. No. 640.)

642. — Ona Malakauskas, isz 
Bartiniku, nuo Oszkabaliu, 
jieszko Kazio Malakauskio 
(Box 30$, Benld, Ill.)

643. — Kasparas Miliulis, isz 
Eicziu, jieszko Jono Balcerai- 
ezio (2004 Carnet St. Carrick, 
Pittsburgh, Pa.)

644. — Justa Marczulaitis, 
isz Butrimancziu, jieszko Vik- 
mį M •■xt^uluiezic.’WBj < S3,

Ta.y
645. — P. Makarevicze, isz 

Naujos Vileikos, jieszko Juozo 
Sieniuz’o (Mt. Carmel, Pa., 30 
Locust St.)

646. — Konst. Matuliene, isz 
Jotaineles, Panev. pav., jieszko 
Juozapo Matulio (1119 Lloyd 
St. Scranton, Pa.)

647. — Ona Morkulis, isz Tat 
kunu, nuo Vilkmergės, jieszko 
Jono Morkulio (McKees Rock, 
Pa. 825 Woodward St.)

648. — Magd. Mažeikiene, 
isz Noczionu, nuo Sedos, jiesz
ko L. Juszkio (Brooklyn, 
Y.) Raszo, jog reikia nors 
rubliu.

^įRti^ž

fgg£

Pasekme europiszkos kares.

Paveikslas parodo sunaikin
ta vokiszka lokomotiva patai
kinta per francuziszka kulka. 
Žemiau Anglikai rita milži- 
niszka kulka ir anuota, su ku
ria padaro daug bledes vokie- 
cziams. Sziandien Franeuzai 
su Anglikais stumia adgal vo- 
kieczius ant viso franto ir 
kaip rodos neužilgio iszstums 
juosius visiszkai isz Francuzi- 
jos.

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE “SAULE”
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FRACKVILLE, PA
Pasekxningiausias, 

Progresiviszkas 
gyvenimo 

vieta visam 
Schuylkill Paviete.

E^AUGIAUS mimu buvo pastatyti i1rack- 
“” ville per paskatinus keletą metu negu 
| Lile kokiam kitam mieste rytiniuose 

steituose. :: :: :: ::
Atlankykite Frackvilla o mes parody

sim jumis gražiu namu ka galima ingyti per 
mokėjimą maža suma pinigu, o reszta ant 
lengvu mėnesiniu mokescziu teip kaip mokė
tume! randa. :: :: :: ::

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

MAI !PT RPASJ ofisas, cor. centre a spring sts , Pa
a Didžiausi Locnliilokai ir Pardavikai Schuylkill Pavieto. * * dv-rK V lllvj A

eziuno (686 Montello St. Koks j Botanu, nuo Sedos, jieszko Jo- 
miestas h

593. — Ona Kleisiene, isz 
Aleksotos, jieszko Kazio Klei- 
sos (Wasester, Maser, Mellbur- 
ka No. 15 St. (?), turi būti 15 
Millbury St. Worcester, Mass.) 
Raszo kad motina mire.

595. — Antanas Kuklis, isz 
Trybancziu, jieszko Martino 
Kuklio (Charlotte, N. Y.)

596. — Dornin. Krauslis, isz 
Vidugiriu, nuo Seinų, jieszko 
Juozo Krauslio (74 Perry Ave.
Maspeth, N. Y.)

597. — Magde Kvietkauskie- 
ne, isz Vilkaviszkiu, jieszko Jo 
no
Washington St. New York, N.

Ino Jankauskio (Mahanoy City, 
"’a.) Raszo, kad “motina ser- KUR BUNA?
nuo Kurszenu, jieszko Teofilio 
Kiborto (1813 So. 2-nd St. Alin 
(neapolis, Alina.) Raszo: “Ala
no motina serga blogai.”

610. — Pajieszkoma S. Kau
no (708 So. Cotp (?) St. Alin- 
neapolis, Alinu.)

611. — Leopoldas Krohm'as 
isz Skrynupiu, jieszko Karolio 
Neiderstrap ’o (1999 L. 24-th 
St. Cleveland, Ohio.) Raszo, 
kad ‘brolis Gustavas mirė.”

Endriuszkevieziaus (4301 612.—- Ona Krukliene, isz

598. —r Aleks. Karpaviczaite, 
isz SzVeksznos, jieszko Aug. 
Karpavieziaus (64 Leroy St. 
New York, N. Y.)

599. — Franc. Kasukauskis, 
nuo Kėdainių, jieszko Liudvi
ko Kasukausko (Amsterdam,

600. — Kaczinskis, isz Sza- 
povkos, jieszko Vinco Kaczins- 
ko (5319 Dolloff St. Cleveland, 
Ohio.)

601. —- J ieva Kazakeviczie- 
ne, isz Paszuszvio, jieszko Ju
liaus Pranapo (150 Oliver St. 
Newark, N.J.

602. — Viktorija Klimavi-

Beinaru, nuo Szaduvos, jieszko 
Jono Kruklio (800 Charles St. 
N. S. Pittsburgh, Pa.) Raszo, 
kad Vladislovas serga.

613. — Agn. Kliknus, isz Vi
duklės, jieszko Frano Latooz’o 
( Wimmers, Pa.)

614. — Ona Kodis ,isz Kalva 
rijos, jieszko Juozo Kodžio 
(2201 E. 22 St. Cleveland, 
Ohio.)

615. — Alarcijona Kaži k, 
jieszko Juozo Kasikaiczio (De 
Kalbį III. 1017 Market St.)

616. — Jonas Kubilius, isz 
i Vilkaviszkiu, jieszko Ant. Ku- 
jbiliaus (Providence, R. I.)
i ... 617

Mano brolis Antanas Alacu- 
laviczius, paeina isz Vilniaus 
gnb., Traku pav., Zazmaru pa
ra., Balciszkiu sodo; pirmiau 
gyveno Niagara Falls, N. Y. 
paskiau iszvažiavo in Newark, 
N. J. Girdėjau kad jis mires. 
Kas žino apie' ji, malonėkit 
praneszti ant szio adreso.
(to 27.) John Maculevich, 

72 Brandon. Ave.
Detroit, Mich.

paeina isz Suvalkų gub., Seinų 
pav., Szventazeriu gmino, Ja- 
ninu kaimo. Praszau’ atsi
szaukt ant adreso.

George Alickunas, 
| Box 341. Cuddy, Pa. j

------
Alano broliai Kastantas, An

tanas ir Franas Ilgūnai, paeina 
isz Suvalkų gub., Valsziu Ba- 
gaslaventva, Pasziliu kaimo. 
Praszau atsiszaukt; jeigu kas 
kitas žinot apie juos, meldžiu 
praneszti. (to 27.)

John Ižgan,
Box 351. Boswell, Pa.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMrnii/n it

v C ......

<--xįI, ..;t« -'•/KrŲNŪ,*..V 
i ’• ' ;

pi '-.ivctų-

1886 METAIS

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

kus ir kulturiškus reikalus.

......  —■■!■■■■■■ 1 .........................     —

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................ $52.813

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

Juozas, 
Aleksan- 
Pranute 
Suvalkų
Liudvi-

Mano pus-broliai 
Liudvikas, Petras^ 
dras ir pus-sesere 
Vaitkunai paeina isz 
gub., Kalvarijos pav.,
navo ginino, Paszelsviu kaimo. 
Girdėjau ja motinėlė atvažiavo 
in Amerika su Jurgiu Mazi
liausku, pirmiau visi gyveno 
Hooversville Pa., dabar neži
nau kur. Praszau atsiszaukt 
ant adreso.
Barbora. Stasiukevieziute arba 

Mrs. B. Baltramijuniene,
115 First Avė., 

Brooklyn Addition,
Hibbing, Minn.

Mano draugas Jonas ir jo sū
nūs Antanas Szaukliai, paeina 
isz Kaimo gub., Baseinu pav., 
Girkalnio para., Mankunu Wo- 
los., Ražaicziu kaimo. 1 
sza uatsiszaukt ant adreso.

Kaz. Demerackis, 
3327 S. Wallace St.

Chicago,

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ” su ilius- 
“ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
L' 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

III.

Pajieszkau Jievos Jakimites,

Mano giminaieziai Jonas ir 
Aleksandra Ramaiiliuckai, ir 
Juozas Gubilas, paeina isz Kan 
no gub., Szauliu pav., pirmiau 
gyveno Chicago, dabar nežinau 
kur. Turiu svarbu reikalą, 
praszau atsiszaukt ant adreso

J. Miller arba
Juozas Milaszauskas, 

Oakmontj W, Va.

VIENYBE LIETUVNINKŲ”
Prenumerata metams $2.00; pusei raetu $1.00.

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

Pamatymui .siunčiame vieną numerį dovanai.
Kningų katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai. įjįg

J. J. Pauksztis & Co., f
120 Grand Street, Brooklyn, New York.



SAULE
PARMOS. FARMOSANT PARDAVIMO

Mergaitėms
augszcziaus

PAVASARINES MADOS
NAUJAS ISZRADIMAS

GYVENIMAS KRISTUSO
SHENANDOAH, PA

Post-Offici

MAHANOY CITY.

Cor. Ma:

PRADŽIA7:30VAK. INZANGA25C. VAIKAMS 10c.
Žinios Vietines

h OLD n

vein;

Adresas
SAULE

NAUJA
Dainas lieti 
visokios uoli 
iszmokti not 
tik nori ina 
51.50, pardJ 
kitiems, auJ

aszyti už 
Naudoki- 
(April 1)

TOVAKAUSKAS
.Advokatas ::
n and Centre Street
fNANDOAH, PA.

Ofisas adynos 9 lig 
ig 4 popiet, 7 lig 9

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
riglnus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Dąigtus ir t. t.
520 TV. Centre SU Malinnoy City, Pa.

Ant 
didelis 
namas

MERCHANTS 
BANKING TRUST CO.

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

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

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

Mahanoy City, Pa.

BOCZKAUSICU SALEJE

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 
f i pas mus. Adresas:

Brunetas Cosmetics.
Broadwav, 8-th. St.,

Brooklyn. N. Y.

Utaminko ir Seredos Vak.

įGA mylėtojams Muzika ir 
tiszkoj kalboj surinktos 
Į (gaidos) isz kurios gali 
■ be mokytojo ant kokio 
Pimento arba dainavimo 
|^ii tik už $1 pasakykit ir 
įsuokit
. A. BARONAS

— McKees Rocks, Pa.

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. ū :: :: ::

NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS

- Juozukas dinqjo 
Foktobetio
15 metu senumo, yra 

mėlynu akiu, apie 
zim-

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.

Prisisavino sau 25 centus isz 
pedes, gavo plakt nuo 

pacziules.

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

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

nikus Szl einikes nog

Nauji Koloravoti Krutanti Paveikslai 
Pirma syki bus rodami 

Mahanoy Cily.

DAKTARAS LORENZ 
Vienantinis Specialistas Pittsburge.

VYRISZKU LIGŲ
Kuris kalba Lenkiszkai ir Rusiszkai

MERCHANTS BANKING TRUST COMPANY 
MAHANOY CITY, PA.

R. J. RICHEY.
Real Estate Agentas. 

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

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

Mahanoy City, Mt. Carmel, 
Shenandoah.

Patterson, N. J.— Tula moti
na nuėjus kur ten su savo reika 
lu, paliko mergaite dvieju me
tu namie. Ant praleidimo lai
ko, padavė mergaitei maža pro 
sa, o kada motina sugryžo mer 
gaite baisei apdegė nuo inkai- 
tusio proso. — Ar-gi jau moti
nos nesusipras, jog vaiku nepa 
likinet vienu namieje kada in 
kur iszeina? Jau didelis lai
kas proto ingyti.

— Panedeli buvo Redin 
kasikiu pede.

Paveikslai nauji ir susideda isz labai puiku koloravotu 
Krutancziu Paveikslu kurie da niekad nebuvo rodami szioi 
aplinkinei. Kiekvienas geras krikszczionis privalo pamatyt 
saitus paveikslus, ypacz gavėnios laike. Idant ka daugiausia 
žmonių galėtu matyt szitus puikus paveikslus; inžanga buvo 
nužeminta ant 25c. del suaugusiu ir 10c. vaikams. Pradžia 
perstatimo 7:30 valanda vakare. Neužmirszkite kad szitie pui 
kus paveikslai bus rodomi perdu vakarus; Utarninke ir Sere- 
doj, 27 ir 28 Morcziaus ant Baczkausku Sales. Ateikite visi.

Hazleton, Pa.— Janesville 
Iron Works, kur dirbosi amu- 
niei je del rusiszko rando, likos 
konia visa sunaikinta per Ug
ne, aplaižydama bledes suvir- 
szum ant 80 tukstaneziu dole
riu. Naktinis sargas sudege 
bandydamas užgesinti liepsna.

Specialistas Ilguose akiu, au 
sies, nosies ir gerkles. Ligos 
vyru ir moterų, teip-gi paslap
tingos ir pasenejusios ligos. 
Mokestis .tik už gydimą gyduo
les dyk 
10 ryte, 
vakare:

OF1SOS 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,

DUODAME DYKAI
20 Lietuviszku dainų, 1000 adatų ir 
albums. 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 ir aiszkiai. Vietiniu meldžiame 
atsilankyti in musu krautuve, kuri yra 
atidaryta nuo 9 vak ryte iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedeldieniais. 
Sittncziame DYKAI kataloga muzika- 
liszku instrumentu ant pareikalavimo

AdrpsavaL'itG szitpjp:
Greater New York Phonograph Co.

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

A. J. SAKALAUCKAS
120 W. PINE ST.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, ]

Tri j n lubų didelis namas 
i Frackville, Pa. Name talpina 
i si groseriti sztoras, ant pat vir- 
iszaus randasi didelis ruimas, 
Į tinkamas del sales arba del pa- 
Į dėjimo visokiu tavoriu. Na* 
i ™Imas randasi ant kampo Oak ir 
j R. R. ulieziu ir priguli prie J. 
I 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 daugiaus galima dasižino 
ti ant vietos arba pas (April 3)

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

( Shenandoah, Pa.

Moterių, Mergynoms ir Mergaitėms naujos mados 
Pavasarines Skribeles nog 49c., ir augszcziaus.

i^”Iszkitpk szi Kopom dabar ir 
prisiuskjin 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 
puslapiu Knygele, “KŪDIKIO 
GERBŪVIS” kurioje pasakyta kaip 
kūdiki užlaikyti idant jisai butu sti
pru? irstei kis.

Pilnas vardas.............................-........

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA
Geriausias Grafafonas su dabartinėmis Lietuviszkomis dainomis, labai 

pigiai, kurie kreipsis pas mus.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

Iszlalmeja provose už pažeidlma Kasi- 
klose Fabrikuose, Geležinkeluose, 
Laivose ir t. t.

B. S. YANKAUS
154 Nassau St., NEW YORK, N. Y.

Musu Didelis Sztoras turi pirmybe 
pardavime Moteliu Siutu ir Kotu.

Žmones atranda kad musu ta voras yra 
visada geresnio materijolo ir geresnio darbo.

Moteres 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.

— Subatos vakara atsibuvo 
Szv. kriksztas dukreles p. Ta- 
mosziaus Matulaiczio Mažulėlė 
aplaike vardu Helena -Monika. 
Kriksztu tėvais buvo p. Juozas 
Stepąnaviezius su p-le Ona 
Matulaicziute isz Mahanojaus.

COPkf?.IGHT

Užlaiko ’“išokiu A merikcniszku ir Tmpo- 
rtavotu G* np, kaip tai: Alaus bonkuUse, 
visokiu uJk'l, Vinių, Porterio ir t.t. 
Perkantietn pristato dykai tiesog iu namus. 
Jaigu kada priteikęs bile kokiu gerimu’tai 
ateikite oa.s maus o pirkaite gerai ir busite 
visame užganėdinti.

I '

AISYTAS iš formules- 
•epio; suteikto ifenintin- 
tgypto zokoninku,

— Parsiduoda naminei 
daigiai; stalas ir krėslai, szepa, 
loneze, bed-room siutas, veži
mukas kudykui, vargonai ir t. 
t. Viskas geram padėjimo. Jei
gu reikalaujate virsz-minetu 
daigtu tai užeikite po No. 1008 
E. Centre St. (to 26.)

— Szv. Antano draugyste 
nutarė priimti naujus sąnarius 
in savo draugyste už numažin
ta insiraszyma per tris mene
sius. Nauji sąnariui bus pri
imti lig 37 m. amžiaus už $1.00 
instojinio, nepaisant apie jo re- 
igiszkos nuomones. Susirin

kimai atsibuna Nedeliomis po 
pirmam kožno menesio, pirma 
valanda popiet Liet, mokslaine 
je. Norintieji prisiraszyti prie 
senos ir drūtos draugystes, dar 
turi gera proga insir 

i pigu insiraszyma.
į les isz progos.

Pirk farma didžiausioje Amerikoje 
Lietuviu farmeriu kolonijoj, kur mes 
apgyvendinome su 380 Lietuviais far- 
meriais, kur vieni turi ukiszkas drau
gystes, kiti parapije ir Lietuvi kunigą. 
Kolonija randasi gražiausiam daikte 
Amerikoje aplinkia miesto Scottville, 
Michigan, kuriame yra farmeriu tur- 
gai ir suriu ir sviesto iszdirbeste ir 
produktu “kenavimo” fabrikas ir mel- 
niezia 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
inas ant pardavimo, mes isz ju šūd
inėm szimtus farmu, geriu, mažių, 
dideliu, su budinkais, sodais, aremais 
laukais ir nedirbtu žemiu. Parduodame 
tas farmas, gyvulius ir ukiszkas ma
sintas, viską duodame ant iszmokėji- 
mo Lietuviams ant lengvu iszligu. Ra- 
szyklte tuoj ir indėkite už 4c. stempu 
o gausite farmu kataloga ir kolonijos 
žem-lapi. Adresą vokite sziteip:

ANTON KIEDIS & CO.
Peoples State Bank Bid?.

SCOTTVILLE, MICH.

New York.— Už tai, kad 
Henrykis Zebussa pasilaikė 
sau 25 centus isz savo pedes, 
jojo paeziule, kuri yra dvilekos 
metu senesne už jin, pagriebė 
Ilenryki ant keliu ir uždavė ke 
lis blinus ant sėdynės, kukiu da 
neaplaike nuo savo tėvo būda
mas kudykiu. Henrykis už
dirbdavo nuo 30 lyg 35 dole
rius ant sanvaites ir niekados 
neaplaikydavo ne cento nuo sa
vo Lerodos bobos, o kada pa- 
praszydavo kelis centus tai ap
lankydavo mėlynas akis. Hen
rykis gavo persiskyrimą ir nu
džiugo kada jam sūdąs paliepė 
mokėti paeziulei po penkis do
lerius ant josios užlaikymo —- 

Ijam pasiliks dabar ne dvide- 
szimts penki centai nes dvide- 
szimts penki dolerei. Kas do 
laimia susilaukė žmogelis!

— Rinkimai ant pavietavu 
virszininku ne toli. Ar musu 
kliubai jau apsvarstė ant pers 
tatimo kelis tinkamus vyrus 
ant kokiu pavietavu urėdu, ar 
teip apsileis kaip visados. O 
gal nuo politikierių gaus “ca- 
cytes žodi” ir apie tai nesirū
pins. Jau didelis laikas apie 
tai gerai pamislyt, juk lietu
viszku ukesu turime tiek, jog 
galime persvert balsavimo die
na. Pabuskite ir sukurskyte!

— Panedeli atsibuvo laido
tuves paezios Martino Mielda- 
žio, kuri apdege nuo trūkimo 
liampos Trentone ir mirė sere- 
dos ryta. Velione turėjo 57 
metus amžiaus, paliko dide
liam nuliudime vyra, 3 dukte- 
res ir 2 suiHu. Graborius Sa- 
kalauckas užsiėmė laidotu-

Cupitol 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 atnėszat 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.

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

Subatomis, 9 ryte lig 12.

W. TRASKAUSKAS 
j_GRABOBIUS_

SURASKYT MANO SŪNELI 
Juozuką Vitkaucka.

i Jeigu kas žino ar mate kur 
maža vaikiuku Juozą Vitkauc
ka, tegul duoda serganeziai mo 
imti tuojaus žinia. Juozukas 

!su mamyte gyveno kitados 
Mahanoy City ir iszkeliavo in 
FiladeŽfij 
muj inąii 
mete, tur 
laltplaul
4 pėdu didžio, svėrė apie 
ta svaru. Isz rupesezio labai 
susirgau ir meldžiu man duoti 
žinia, jeigu jisai kur randasi, o 
aplaikys dovana. (to 25.)

Mrs. V. Vitkauckiene,
3581 Salmon St. 

Philadelphia, Pa.

apsireišI-Įia csiįs stebėtinai pasekmingu 
įbA- yė.Unu> pilvo if žemi, ger- 
ZVeK skaudėjimo, dusulio, gali os 
sl/'i»Nlėjūrio, nešiojimo apetito,

h sulčių galvoj' <■ ech, Šutai- 
nfll ir * '-V * i b'’jai pagarsėjusio

ir i .ikiiii'’ 'Daugo & imy- 
'r-.'-’x | ’.na ukijaino viįaine pasau- 

E W h'T I“'1’ I” s? fu!»tiiiceiu---25c.
11 u^‘ ’ bonkvt ą visoje apticko.se,

— IlVirba galite ti tiesiai iš
V-’1. iuchvek & co.

W <4—89 Washington Street, Hew York.

KOŽNA SVEIKA MOTERE. 
kartais reikalauja gėrio toniko. 
Del ju rekoineiidojame “Seve- 

■ros Regula torius (Severn’s Re
gulator.) Serganczios mote- 
res ir tuom moterems kurios 

ikenczia. nuo invairiu moterisz- 
ku nesmagumu, reikalauja prie 
teliaus, tai yra gyduole katra 
įpraszalina skausmą ir sugra
ižius jeis prie sveikatos. To
kioms moterems sakom: Naudo 
kite Severos Regnlatoriu teip 
kaip Mrs. S. Šulo isz Rahway, 
N. J. kuri mumis raszo: “Nau
dojau Severos Regnlatoriu pa
gal jusu nurodima ir pasirodė 

j pasekmingu. Dar esmių daug 
[drūtesne ir sveikesne ir reko- 
I menduoju szita gyduole del vi- 
isu moterų.” Preke $1.00 vi
ešuose aptiekose. Neimkite pa- 
;mėgdžiojimu. Jeigu negalite 
gauti jusu aplinkinėje tai orde- 
ruokite tiesog nog W. F. Seve
rą Co. Cedar Rapids, Iowa.

;0~QQQGOOO QOGOOOQOQQQOQOOQOQOOQGOQOO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK | 
. ...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... g
t\ V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA R 

12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. g
1 Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. X 

Banka talpinusi savam budinke kurio verte isznesa apie gf 
$150,000 ir vartoja szeme laike apie milijoną dolieriu Q 
ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvairios. Už su- g 
taupintus Pinigus moka 4 procentą, Siunczia Pinigus Q

. in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko O 
; Notarijialna kancelarija del padirbimo doviernasezin g 
L ir kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje, ūžrube- o 
? žinis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo w 

Karelians Vaiasziws valdiszko Notarijuszo. g

-—- Antanas Valaseviczius 
eidamas namon su savo draugu 
Jonu Stobicu, už ka toki susi- 
kivirezino. Pasekme to bro- 
liszko (?) pasikalbėjimo buvo, 
jog Jonas davė peiliu Antanui 
in paausiu ir ranka perpjovė.

Kodėl pirmi metai juso 
Kūdikio yra svarbiausi?

Už tai kad tada greieziausia auga 
ir jio auginimas turi but tvirtas ir 
sveika.. Jeigu negalite žin 'yt tavo 
k -diki arba jaieu mantas jam nepa
tinku tada variuokite

EAGLEBRAND CONDENSED,
MILK 
y K OR'QIVMAU

Lengvai sutaisyti. Tik pridekite atsu 
kauti dali siviežio ir iszvirytos vande
ns prie “Eagle Brand ’ Pieno ir tada 
gatavas duoti Kūdikiui.

♦Z*
«£♦

NATIONAL 
L BANK j 
k MAHANOY i 
■L -CITY- zsfl

apticko.se
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