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Isz Amerikos
Dvinukai gimė automobiliu j e.

Leonas 
isz keliavo

yVillamsport, Pa.—
Ratbun isz Grover, 

automobiliniu, kuriam drau 
teip-gi jojo pati. Kada

va-

verksmą
ir

su 
gavo 
radosi kelionėje kokia dvi 
landas; szoferis automobilians 
iszgirdo užpakalije
kudykio, staigai apsidairė 
paregėjo, jog Ratbun laiko 
naujei užgimusi kudyki apsup 
ta in kaldra.
fanneri tyksle paguldimo mo- 
tinos in lova ir 
daktaro, bet kada motina isz- 
nesze isz automobiliaus 
nie antras, 
sveiki.

jog

Užvažiavo pas

paszaukima

Vokieeziai eina ant Rygos
Drąsiai eina per Latvija. Vokiecziai 

Sziaulubse nuginklavo Lietuviszka 
vaiska. 5,000 Latviu pribuvo 

Labavo. Musziai / terp 
Mintaujos ir Rygos.

in

Vokiecziai susi-London.— 
jungia su bolszevikais pradėjo 
ejti ant Rygos ir bile diena jia 
ja užyms. Vokiecziai susidū
rė su Latvcis ir- po dideliam

u/"i- uiusziui paeme Szlostaka, 30 ki €>
Motina ir vaikai

Sena skupuolo mire palikdama 
$250,000. 

M I*

New York.— Norints naszle 
Charlotte Ackennonieno mir
dama paliko 250 tukstancziiis 
doleriu suvirszum, bet už savo 
gyvasezio nudavinejo vargin
ga inotere, praleisdama 
dienos nedaugiau kaip 75 cen
tus ant iszsimaitinimo. Sena 
skupuole turėjo 84 metus. Vi
sa turtą užgriebė tolimos gi
mines, kurie seuukęs ne nepa
žinojo ir - ~
Kam rinkti turtus, jeigu isz ju 
ju žmogus nepasinaudojo o 
numirus kiti turi paymti ir isz 
to naudotis!

o —
ant

Persiakyrimai poru dauginasi.

Kansas City, Kans. — Viena 
diena sūdąs perskyrė 352 nesu 
tinkamas vedusias poras. Tur
tingos moteres pasiredin in 

ir kailinius 
vargingu 

eide

moteres 
branges szlebes 
stovėjo szalo 
riu k u ros 
nuo 

Rending, 
lich ir Wagneris in viena 
vaito perskyrė 42 poras del vi 
šokiu priežaseziu.

Poreles sujeua iii viena, bet 
neapsvarsto gerai 
bus atejtis sziam gyvenimo, 
kada akis atsidaro tada kitaip 
žiuri ant moteriszko

mote*&**•&
geide persiskyrimo 

savo netikusiu vyru.
Pa.— Slidžios Ep

am-

kokia in ji t"
o

vyszto. •r

$5,000,000 aukse atgabenta in 
Amerika isz Vokietijos.

New York. — Amerikonisz 
kas

Laub
torpedinis laivelis 

“LaubM atplauko isz Antver- 
po su $5,125,000 aukse kaipo 
dalis užmokesties už 
kuri vokiecziai pirko >czionais 
už 158 milijonu doleriu.

Terp tuju auksiniu piningu 
radosi napolcandrai su kureis 
Francijo užmokėjo vokie- 
cziams 1870 mete, kaipo auksi
nei piningai isž JRosijos, Aus
trijos ir kitu vieszpatyscziu, o

M

maistą,

užmokėjo

Lietuviszka ar-
Sziaulinosia likos mi

lometeriu nuo Rygos. 
Latvei pasekmingai 
vokiecziu užkhipimus užmusz- 
dami ir sužeisdami daug 
kiecziu. Latvei szauke 
vistus isz visu szaliu; 
ejna ant viso frunto.

Badai vokiecziu tykslas yra 
užėmimas visos Lietuvos ir 
Lenkijos, po tam ojti ant Pet
rogrado ir užymti dali Rosijos.

Mitautoje randasi apie puse 
Terp Mi- 

tesasi

Badai 
atmusze

V')- 
iezeę- 

ni'iszei

niav Lietuvos.
mija 
ginkluota ir iszsldaidyta.

Apie įpuse milijonu Latviu 
iszlipo Libavo, kurios adgabe- 
no angliszki laivai. Angliszka 
flota' yra pasirengus ginti Ry
ga nuo užpuola.

Dabar allijentai pradėjo blo 
kata priesžais vokieczius,
rie pasipriesžino priesžais vai 

ant savo

ku-

PAVEIKSLAS VOKISZKO LEKIOTOJAUS KUKIS;JMŽw(
* • 1* *' ' ' .. *

MŪSZE QUEENTINA ROOSEVELTA.
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Stovintis vokietis ant ka’.reses yra Kristijonas Donhau-

LIETUVOS LrtOŠYBES 
SAVAITE.

(Pnisldcs K> diena ir tesis iki Bid. 
szio moheolo)*

Visi Lietuviai amcrikieczlai rengki- 
tes su iszdldinnu L. Liuosybes Savaite 
apvalkszczlotl,

ISZ ROSIJOS
Kolczakas turi žudintojus ca- 

Visa caro szeimyna 
guli vienam kape.

Už kokios dvieju 
czionąis

ro.

milijono vokiecziu. 
tautos ir Rygos da vis 
kruvini muszia terp Latviu ir 
vokiecziu.
^Telegramas iszs Kar^iau- 

cziaus pranesza,
ežiai su bolszevikais užėmė 
Sziauhis ir visa taja aplinki-

l)u k vokie-

džia ir pradėjo kare 
locno kurpaliaus Rygoje.

Badai Petrograde kylo nau
ja revoliucije terp soviatu ir 
prieszininku, kurie jau užėmė 
svarbesnes vietas Petrograd.?. 
Moskva randasi po kariszkoms 
tiesoms.

Lietuva randasi dideliam ; a 
vojuje nuo vokieežiu, jeigu ne
ginklavo Sziauliuos'ia lietuvisz 
ka vaisku, o kauk)liauto atsibus 
su nelaiminga Lietuva jeigu 
vokiecziai inejs gyliu in 
tuva? Prapulta!

ser, vokiszkas lekiotojas kuris 
OI i amery, Franci j o j. 
kiotojas Esterbrook.
po paliovimo musziu.

užmus'zo sunu Roosevelto, 
Ant dcszines stovi amerikoniszkas le- 

Pavoikf las .likos atitrauktas tuojaus

Lie-

Isz Lietuvos direktorių, kelis moky-

Latviai nenori palangos, bet 
nori mažeikiu.

Isz Latvijos* inemorijalo ir 
žemlapio, pasiunstu Taikos 
Konferencijon pasirodo, 
latviu valdžia atsižada ,Palan
gos, bet užtat nori gauti Ma
žeikius, per kūrins eina gele
žinkelis isz Rygos in Liepoju.
Lietuviu derybos su lenkais.
Rugpjuczio 6 d. iii Kauna 

atvyko lenku politine misija 
su buvusiu lenku užsienio rei
kalu ministeriiF Vasilievskiu ir 
majoru Kasprzyckiu tartis su 
Lietuvos vyriausybe. Lenkai 
pasiūlė padaryti visoj Lietu
voj, vadinasi sziapus ir anapus 
demarkncijines linijos, 
kratingus rinkimus in 
kurs susirinkęs Vilniuj turėtu 
nuspronsti. Lietuvos atejti. Rin 
kimams kontroliuoti turėtu 
sziapus demarkacijines linijos 
būtį lenku komisarai, o anapus 
lietuviu.
Lietuvos vyriausybe davė toki 
atsakyma: Lenku kariuomene 
teiszsikrausto in pietus už Ne
muno. Tada visoj Lietuvoj pra 
vedama Steigiamojo Seimo rin 
kjmas, kuris susirinkęs, Vil

pasiunstu

kontroliuoti

kad

demo- 
seima,

In toki pasiulyma

visi paeina nup Behpyeš Jaiku. jjjuį nusprens Lietuvos atejti.
Nubaustas ant $2,500 už 

pardavinejima guzutes.
Foreston, Ill.— P. N. Ilael- 

lar, likos nubaustas ant užmo
kėjimo 2,500 doleriu už parda
vinejima svaiginaneziu

Haellar likos aresztavo- 
neąmmii 11° Jpj° • sklepuosia 

* valdžios slapti agentai surado 
visokiu gprimu ir, 1196 pusk va

. .1 i...

geri-o

mu.
tas

tie r kės gųzutes..
r
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ISZ VISU SZALIU
100,000 vokiecziu pabėgo isz 

kariumenes laiko kares.
Užimtas tuks- 

tąneziu vokiecziu ir aficieriu
pabėgo isz vokiszkos kariame- 
nes laike kares, 
mi in kitus sklypus.

Paryžius.

Isz Lietuviszku kaimelu

iojus ir mokinius.
— Vokiecziu 

mus užpulti tykslas buvo ge
rai prisipleszti, nes kaip-gi isz 
važiuoti tuszcziomis ranko
mis. Ta pati jįe dare apiolin- 
kes kaimuose. Jie sudegino isz 
tisus kaimus kur tik gyvento
jai jiems pasipriesžino.

Negana to, kad sudegino vi 
sa gyventoju turtą, jie juos isz 
eiles ryksztemis plako tol, kol 
dar sziek tiek gyvybes buvo. 
Žodžiu sakant, vokiecziu žiau
rumas baisus, 
niekur Bebuvo buvę.

Lietuva tautu sąjungoj.

Lietuvos Londono, misijos 
narys pranesza, kad anglu vai 
džia sutinkanti priimt Lietuva 
in Tautu Sąjungą. Lietuvos at 
stovai ir ingaliotiniai Londo
ne 
vo pasižadėjimo, 
žiūros Lietuvos valstybes 
prekybos reikalu.

iszsigelbejimui 
pradėjo džiaustyti 

Netikėtai pasly-

te-
kariuomene

Tokio iki dar

Czapinskasiir Bizauskas ga- 
kad anglai

prasiszalinda- 
>zvaica- 

rijoj randasi 45,000 pagal pra- 
neszima vokiszko konsulo
nais. Badai tiek randasi llo- 
landijoj ir Skandinavijoj o su- 
virszum 10 tukstapeziu randa
si užmarije. Vokietija apskel 
be amnestija visiems kurie sū- 
gryž in savo tevynia.

Daug metu pereis pakol 
sutaisys kasyklas.' 

London,— Vokiszki inžinie
riai, kurie pribuvo in Francije 
tyksle * apžiūrėjimo sugadytu 
augliu kasyklas laike kares, 
pranesza savo raparte, buk su- 
taisimas tuju kasyklų teip, 
kad galėtu josią vela dirbti, 
užyms suvirszum doszimts mcr 
tu.
Vage arklius ir pardavinėja 

juju mesa. 4 
Berlinas. — Arti keturesdo-, 

szimti arkliu kas diena buna 
; pavogti per nežinomas ypatas 

mieste Berline ir

Brooklyn, N. Y.— Rugsėjo 
30 d. p-nia Mare Danavicziene 
(292 Metropol i tail Avė.) isz-
ejuši per langu ant laiptu, kif- 
re pritaisyti 
nuo gaisro, 
skalbinius.
do ir nuopuole nuo antru lubų 
ir taip smarkiai prisimusze, 
kad tuojaus pasimirė. Velione 
buvo naszle, paliko 4 vaiku- 
czius dideliame nuliūdime. 
Palaidojo p. J. Garszva.

— Ona Kazlauskiute ojo išž 
bažnyczios ant 8 Avė. ir 54 gat 
ves ir ant Jos užvažiavo auto
mobilius. Puvo gyva 45 minti

ji tur giminiu, bet neži
nia kur jie randasi.
hotelyje prie 54 gatves. Zinan- 
;i apie jos gimines ar patis gi
mines atsiszaukite pas grabo- 
riu J. Garszva,
Ave., Brooklyn,/N. Y.

tas.
Ji dirbo

aplinkinojo

AKYVOS ŽINUTES.

Rongkito prakalbas, 
koncertUH arba poratatymua ir rinkti 
aukaa del Lietuvos politikos reikalu, 
nes laukia didelis Ir neatidėtinas dar
bas, kuri mes amcrikiecziai privalome 
atlikti. To nuo musu laukia Lietuva. 
Mes amcrikiecziiii lietuviai turime ir 
privalome gelbėti Lietuvai ncprlgul- 
myl)(f iszgautl. Szitas musu 
cziausls uždavinys neturi 
Kaip kas nori gali sau |szsikalbcti ir 
užmotinejimus daryti musu veikėjams, 
bet Lietuvos Neprigulmybes Fondas 
musu trbszklinus nesza ir dirba Lietu
vos naudai. Jis dirbs fiatol, pakol Lie
tuva nebus pripažinta laisva Respu
blika per svetimu szaliu valdžias, 
ypatingai per Suv. Valstijas.

Anglija Jau prižadėjo ir bile diena 
pripažins Lietuva, kaipo neprigulnfin- 
ga szali. Toliaus tik darban! Nepails- 
kime pusiaukelyje, atnaujinkime savo 
spėkas, o pasijusime, kad ir Suvieny
tos Valstijos paseks Anglija ir tuomet 
musu tikslas bus atsiektas ir darbas 
užbaigtas. Taigi padekit pabaigti dar 
ba. Mes nuoszlrdžiai atsiszauklame ir 
reikalaujame pagclbos del teip auksz- 
to tikslo — del musu tėvynes laisves. 
Kas gali pavydėti musu troszkimams, 
jei bent tik musu tautos prleszai, o to
kiu prieszu mes nejioszkom tarpe sa
vųjų, tik perspejame, kad musiszkiai 
nepasiduotu svetimųjų pagundoms, 
nes žinome, kad prieszai stengiasi rtiu- 
su tarpe sėti nepasitikėjimą savoms 
spėkoms, sukurti nesantaika ir tuoml 
atsiekti savo tikslą. Todėl nedalciski- 
me, kad tarpe musu kiltu kokia abe
jone. Žengklmc pirmyn prie liuosybes 
ir dirbkime del savo tėvynės — Lietu
vos gerovės!

Užtai dar kartą visi lazmeglnkime 
savo spėkas vienybes darbe. Suszu- 
klm: Vyrai pajudinkime žeme! O kad 
sziltas musu obalsis — pasirlžimas 
bus visur szvental siektas ir Liuosy
bes Savaite apvaikszczlodami ganėti
nai auku numesime Lietuvos Nepri- 
gulmybes iszgavimui, tai bus paju
dinta žeme — Lietuva bus laisva sza- 
lls.

Nuo daugelio geru veikėju isz Invai
riu kolonijų jau plaukia atsiliepimai 
ir Jie rengiasi sutikti Luosybes Savai
te, kaipo pirma lietuviu szvento. Ypa
tingai A. L. T. Sandaros kuopos ir ap- 
skrlcziai žada nemažai pasidarbuoti 
Liuosybes Savaitėje. Todėl norą abe
jones, kad szl karta Amerikos lietu- 
•viai parodys savo pilietiszka subren
dimą delel savo tautos reikalu. Jie tu
rėjo progų prisižiūrėti in kitatauezius,' 
teip pat rupinanties del savo tėvynės 
labo. Žydai užsidėjo mokesezius ir 
kožna menesi incsza in savo reikalu 
fondą dideles sumas pinigu.
teipgi užsidėjo dideles mėnesines mo
kestis. Tik musu didžiuma vis liuosai, 
per pirsztus žiurėjo in tuos,

auknz- 
nutnikti.

o

Lenkai

231 Bedford

Scranton, Pa.— Darbai ejna 
gerai ir Uždarbei geri, o 
rie geistu praleisti linksmai sa 
Vo pabaiga gyvenimo tai tegul 
atvažiuojo in czionais o dusze 
bus užganėdinta svietiszkoms 
linksmybėms. Saliunuosia szia 
dien trjukszmai visur,

pritrauki 
žmonių, samdo muzikantus 
idant suszaukinetu kostume-

ir , . < .,. .. .. . i ■.1 . ’ ninkai negalėdamikilnu palicije, jaa daugiau ne- v . . •
gali surasti, o tai isz priežas
ties, jog Vagei arklius iižmu- 
sza, supjaustė, o mėsa parduo-

kai-

saliu-

samdo

kurie 
kaip skruzdės dnjbo prispausti, dėjo 
ir deda aukas ant Lietuvos aukuro. 
Bet mažumai Juk sunku yra visos tau
tos reikalais rūpintis. Vieni isz musu 
aukauja viską Lietuvos reikalams, ki
ti gi neaukauja nieko. Teip nėra gerai, 
nėra teisinga ir nors dabar szita klai
da reiktu atitaisyti. Rinkite, reikalau
kite ir nuo tu kurio visados szallnosl, 
vonge arba visai nedave musu tau- 
tlszkiėms reikalams. Tegul jie bent 
dabar duoda savo pilietiszka duokle, 
kad tokiems paskui pargryžus In Lie
tuva nebutu szilta, kada bus paklaus
tas, kuomi prisidėjo del Lietuvos Ne- 
prigulmybes iszgavlmo.

Buvo paskelbta Liuosybes Savaite 
tik vienai savaitei laiko, nuo 15 iki 
22d. spalio. Bot tapo persitikrinta, kad 
nuskirtas laikas yra per trumpas. 
Daugelis kolonijų nesuspėjo prlsi 
rengti, todėl A. L. T. Tarybos posėdy
je (30 d. rugsėjo) likosi pailgintas lai
kas. Dabar Liuosybes Savaite prasidės 
nuo 15d. ir tošis iki 31d. salo mene
sio.

Tas nusprendimas bus skaito
mas f Autos valia, 
pasisako neturi lehku ingalio- 
jimtT taip placziai kalbęti ir 
isžvažiavo isz Kauno.
Vokiecziai užpuldinėja 

lietuviu mokyklas.
v >"■*'* < I j I ' I *7 * *

l Liepojos, Latvija.—< VokieJ’ 
ožiu “kareiviai esantį Szauliub-

I / v V. ' ' ’ e #

se, sakoma,, užatakrivo lietuviu 
Itenykszte gimnazija, 

u ■ ... . ’ ■

O atstovai

užinusz-

4

Apio 80 milijonu lauki- da žraonira už ®wus Pinth^s 

niu žyeriu buna jjžmuszta kas 
motap'del juju kailiu.

Pirmutinis kongresas Su 
vienytųjų Valstijų ^susirinko 
4 Morežiaus, 1989 moto. ’

Karaliene Belgijos, Elz
bieta, kuri dabar lankosi Suv. 
Valsti. turi 45 metus, yra dau
giausia mokyta motore isz ka- 
raliszkU moterių.

Suv. Valšt. turi viena isz 
didžiąusip spaustuvių ant svfe

*

*

Vagei pamate kur stovinti ark 
nuva- 

Jegu ka

to.’. Praeita, meta, įszspaudino
11J' Ui ’’nr.yli /U i-

Ii su vežimu, inseda ir 
žiujoe su viskuom. 
randa vežimiiosia tai parduo
da. Palicije da nosusegė no vio 
no vagies. J '

' t •'< I t ■ ■ I . * I

100,000 fyovoje priesžais 
kolera. ž

London.— Angliszka val
džia paskyrė 100,000 žinoniu 
ant kovojimo prioszais kolera, 
kuri pradėjo balsei prasiplati- 
jjO.t ,,pp, Indi ja.. Žmonis tėnais

r : •’ ■ i .■ . *

rius kaip ruskis ant koszes. 
Neatsimena miisu broliai kįek 
už taji praleista pininga t kar* 
ezomosia nuszluostytu asza^u,

> "* 
gu tik duotu deszimta dali tu 
piningu ka praleidže ant links 
mybiu. Ateis laikai, kad saliu- 
ninkai tuosius savo kostumo- 
rius iszvarys laukan, nes ne tu 
ros piningu ant praleidimu.

del savo artimu Lietuvoje jei

4

Bolszevikai turi 39,000 
apginkluotu kareiviu ant szlau

*

Liet. Neprlgulmybos Fondus.
p. S. Del informacijų teksitea kreip

tis prie L. Neprigul. Fondo Sekrotoris 
adresu:Miss P. Jurgeliute, 307 
30th. St., New York City, N. Y.

. KUR BUNA?

w.

Mano brolis Stanislovas Gudauckis, 
paeina, isz Kaltinėnų miestelio, para •>

1,192žraparfų
$316,000, turinti 54,407 pusią-

I ' A1 ipiu.
■ v.tl

4--4*.

I B A

I i 
EIM

irihid įfYniitd^ IfiOjobd'vakariio
L.mC' L... > - i ' U z < j i i . »

Jahai, prade jo. mirti nuo tosios šia; 146(000 įletiiild • 13ŽįbOO
R.<Jšijo*j1 raddsibaisios ligo^. o tukstailczei sei'

■
i

. .8 ..

♦ lrC.‘i Ht'".

> . *4 A'«• J

i

ir wolos.
cago, III Dabar nezintfu kur. 
sVarbu reikalą..

17 metu atgal gyveno Chl- 
Turlu 

Jeigu kas apie ji 
žino, meldžiu praneszt.

Jonas Gudauckas, 
Box 17, Dodson, Met (0.17)

ant žieminio.* 
727,000.

I

c ’ .j.4. * L' M

t
r1

I ft I ■

Omsk.— 
siinvnicziu czionąis prasidės 
teismas žudintoju buvusio ru-' 
siszko caro ir jojo szeimynos. 
Kada Kolczakas inejo in Eka- 
terinburga, 
liais 1G3 žmonis, kurie dalyba- 
vo toje žudinstoje. Daug viso 
kiu ženklyvu ypatų lavonu to
nais surasta kuriuos bolszevi
kai nužudo, 
tai datyrta, buk caro ir 
nes kūnai likos supjaustyti ir 
sudeginti.

Teip-gi atrasta kapas, 
riame visi vaikai caro likos pa 

Priežastis suradimo 
su ku- 

caro vaikai 
Po žudinstai, tasai 

gulėdavo raut kapo ir 
staugdavo gailingai.

suaresztavojo te-

Pagal* sHectva, 
carie-

laidoti.
tojo kapo buvo szuo, 

mylėjoriuom 
siausti.
szuo

ku-

Bolszevikai nužudė 250 savo 
locnu kareiviu.

Omsk.— Moskvos specialisz 
ka kamisije soViatu, nutarė nu 
žudinti 250 savo locnu karei
viu kurie atidavė savo prįįo- 
szam Krasnaja Gorka (fortą 
artimojo Petrogrado) be jokio 
pnsiprieszinimo kada KolOza- 
kinei užkĮupo ant juju.

Vą|ku MnltinlmAs,

AdministrationAmerica!) Relief 
atrado Lietuvoje, Baltiszkose provin- 
ciJoBO, EehoBlovaklJoje ir Komunijoje 
apie du milijonu badaujaneziu val- 
kucziu. Tuojaus panklrta asztuonioli- 
ka milijonu doleriu valku maitini
mui. Sziuos pinigus sudėjo invairioa 
szclpimu užslimanczios organizacijos 
Amerikoje.

Lietuvoje vaikai randasi baisiame 
padėjime, vien Rugpjūčio menesije 
tarp 21 ir 28d., papenieta 45,055 vaikat 
Toje sanvaiteje aprūpinta 48 miestelel 
maitinimo punktais.

Tesioginis szeipimo darbas buvo va
romas, stengtasai kuodaugiausla mai
tinimo punktu instelgti, Iszdalintas 
maistas turėjo būti ant vietos suval
gomas, tokiu budu Iszvengta, nesusi
pratimu Ir neteisingu pasielgimu iaz 
puses invalrių spekuliantu, 
buvo duodamas viena' ukVWrf' diena. 
Dallnamasai maistas susidėjo daugiau 
šia isz sekanczlu produktu: pupos, 
žlrnel, ryžei, riebalai ir czekK»llAda.

Vaiku skurdas kai kurioje valstijose 
buvo padidintas invairiu spekuliantu 
Judėjimu, bet linksma yra pranesztl 
kad Lietuvoje tokiu spekuliantu uesi- 
rad ir vaikams skirtas maistas buvo 
tinkamai tam reikalui panaudotas. 
Kaune Amerikos Szeipimo Adnąlnlstra 
clja intaise vaikams žaislu darža, 
kuriame kas dlen po kelius užimtus 
valkuczlu atsilanko, stengtasi tokius 
daržus ir kituose miestuose Intalsyti.

Invairos szclpimu užslimanczios or
ganizacijos Lietuvoje sudarė centrall 
komitetą, kuris veikla po Lietuvos 
valdžios priežiūra. Szlo komiteto szei
pimo darbe kaip lietuviai, Žydai teip 
ir lenkai turi lygu baisa; szis komite
tas kooperavo su p. Hooverlo komi
sija.

Isz minėtu szimto milijonu doleriu 
esaneziu ant p. Hooverlo ranku, kurie 
buvo maistu skolinami Europai, tapo 
atskirta septyni milijonai doleriu stai
giam reikalui ir tuos pinigus naudota 
kaipo auka. American Relief Adminis
tration atstovas pažymėjo kad isz tos 
sumos buvo szelpema Lietuva, todėl 
Lietuvai nereikės tenals iszlestu pini
gu gražinti. Lietuvoje szeipimo darbui 
iszleista apie puse milijoną doleriu.

Maistas

Chicago.—

Mano pus-brolls, Antanas Brundza, 
priesz • įkarę i gyveno Shenandoah, Pa.’, 
po Tam iszvažiavo in. Lietuva, pankui 
gffdojaff kad apsistojo apie Bayonne, 
N, tflss$ Suva|kU gub., Kuktu kaimo. 
Tegul atslsaukia ant adreso:

u ‘ M ‘ VfnViK Br&m? \
Box 3

Strain!qne, gy
venusi prie 3151 S. Hallted St. 
ir kuria paszove jos vyras pa
leisdamas in jia tris szuvius ir 
paskui pats 
dabar yra B

pasipjaudamas, 
oples . ligonbuty j 

ir prižiūrintis jiri” Dr. Nardei 
igzemo kulkas ir mano, kad ji 
už kokios poros sanvaiOMU pa-

e

- Port Carbon, Pa. sveiksianti J.
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2 I SAULE

KAS GIRDĖT
<<o KALENDORlSSAULES”

ANT 1920 METO.

Sztai kas talpinos! kalendorije 
ant atejnanczio meto, kuri 

aplaikys skaitytojai 
už dyka.

111 ’ T 1 "1 ■

1 Kalendoriniai ulraszai ant 1920 
meto.

2. Eros.
3. Perk* Urnos Szvcnten.
4. Keturi metai laiko .
5. Naujos dienos szviesos Instaty- 
mas.

6. Užtemimai ant 1920 meto.
7. Amerlkonlaakofl Szventes.
8. Tolumas europiniu 

New Yorko.
9. Pasninkai 1920 mete .

10. Skaitlis gyventoju.
11. Skirtumas laiko.
12. Lietuvos Dydejl Kuning. 

raliai.

miestu Isz

Ir ka-

13. Pirmutinis prezidentas Hetuvlsz-
kos republikos.

I I. Velykos del kožno meto nuo 1801

vardais;

juokai.

l/g 2000.
15. Menesel su szventuju 

Atmaina oro Ir permainos menu
lio

16. Pasveikinimas ir velinimai nuo 
Tari*

17. Stebuklingi ricszutai.
18. Raudonasis Žibintuvas.
19. Paslszventlmas gero draugo.
20. Dvyleka žodžiu teisybes.
21. Kaip Jokūbas losze kaziras su 

velniu už duszla.
22. Ka darote, darote patįs del saves
23. Prakeikti szokykai.
24. Rūta
25. Aszaros motinos.
26. Nubausta mergina.
27. Skarbai ant pliko kalno.
28. Szventas Jurgis ir griausmas.
29. Reikalingos žinutes del atejtles 

del kožno.
30. Ka ženklina 50 bilijonu doleriu.
31. Svarbiausi atsitikimai karėjo.
32. Vardai visokiu žolių, szaknu, la- 

Hetuviszkai ang-

KOS.

pelių ir t. t.
liszkai ir lotyniszkal.

33. Stebėtinas miestas New Yorkas.
34. Leklojlmas oru 1919 mete
35. Privalo tik moteris, monologas.
36. Pavėlavimo apgailėjimas.
37. Nusiminimas
38. Perspėjo.
39. Oj liūdna, liūdna.
40. Mažas skirtumas.
41. Be apetito.
42. Paparczio žiedas.
43. Kvaili žmonis.
44. Pasaka apie loblnlnka ir netur- 
; tell.
45. Naujos Mlkaldos Sabbos kara

lienes Pranaszystes. (Visas apra- 
szimas patalpintas kalendorije.)

46. Naujas žemlapis svieto.
47. Perspėjimas oro ant kožno meto.
48. Katallogas knygų
49. Apgarsinimai biznierių.
50. Priedas Mažas kiszenlnis kalen- 

dorelis Ir sieninis kalendoris su 
raudonoms szvoutems.

Prisiunsdami savo prenume
rata, neužmirszkite brangus 
skaitytojai,
dabar yra 3 doleriai ant meto.

Kada kalendoriai bus su- 
rbrti ir apipjaustyti, pradėsim 
tuo '^siuntinėt. Todėl pasku
binkite su prisiuntimu prenu
meratos, nes žinote, jog szian- 

iždavysta laikraszczio

jog prenumerata

dien 
daugxkasztuoje, o jum tris do
leriai ant viso meto kaip nieko 
už kujhiDOS.Jurite daug smagu
mo.

Dabar laikas užraszyti ‘'Sau 
le“ del savo gyminiu ir pažins 
taniu Lietuvoje. Koki džiaugs
mą apturės, jeigu “Saule“ pa 
rcis isz Ameriko.
tai jus laimins ir džiaugsis ne- 
iszpasakytinai.
te apie tuosius vargszus ir 
unszluostysite jiems aszaras 
per nusiuntimą “Saules“ kuri 
bus d< 1 juju linksmybe per vi
sus metus.

9 9

“Saule
Gimines už

Neužinirszki-

Petrograde, stalioeioje kita
dos niilžiniszkos karalystes Ro 
sijoj, kinezikai parduoda žmo
giena po 139 rubliu už švara. 
— Kas tai galėjo tikėt penki 
metai adgal, jog staliezioje ga
lingu caru gyvens....
ėdžiai ?!

žmog-

Ar gal jauti iicuž-

‘4encephalitis lethar-

liga buna

turn, ar sedot per visa die’.a 
minkaztam kreslia, arba dirbti 
fabrike!
ganadina, jog turi isz ryto kel
tis anksti ir skubinti in darbo. ? 
Jeigu teip, tai žinokit) žmogau 
jog kenti ant naujos ligos va
dinamos 
gia.“

Užklausė kas tai du liga?
Sztai toji liga, - tai daktarai 

praminė tinginysta, o knd toji 
užkreczitimoji, tai

daktarai dabar jieszko mdiio- 
bo, kuris taja liga praplatina.

Mokslas iszaiszkina jog prie 
žaste, kuri priverozia 
prie darbo, no yra tai 
c 
vo

žmogų 
meile 

lel piningu, ne prisotimas p il
su maistu, yra tai tiktai n< 

ras prie darbo, 
norą!

I • 
Ar tu H t n ji

»U- 
neoz pasirūpini jin, noriu rs 
turėtum permainyt savo dav'ja 
kuri sziandien dirbi.

Ne butu pro szali 
taja nauja liga in savo Žody la 
nes mokslas iszras da nav </vs 
niu ligų, kaip musu lietu vhzki 
literatai iszkala kas 
po kelis naujus ir 
žodžius.

Jeigu ne, tai turi 
pasirūpint jin,

užr.Gzyti

sa rr>'/.vo 
negirlerus

Jeigu dabar kas norėtu 
liet kirmėlių,“ 
ir paskutine pagialba, 
yra, 
nes
guztes ne yra uždrausta.

nuvažiuot in

“už
tai da yra viltis 

o tai 
Jamaika

ant tosios salos gėrimas
y

Pagal kariszkc sztabo pra- 
Suv. Valst.

378,503 lyg 23 
Rugsėjo, padalintu sekaneziai:
33,065 Europoje; 7,614 kelio
nėje isz Europos; 304,250 rado 
si Suv. Valst.

neszima, tai 
riumenes buvo

k»i-

Kas kiszasi isztraukimo len- 
kiszkos ir lietuviszkos kariu- 
menes in savo rubežius paskir
tus per augszcziausia taikos 
taryba, marszalka Fochas ra- 
sze lietuviszkam siuntiniui Pa 
ryžiuje, jog nusprendimas ra
gai “jokiu budu nepergzkadije 
paskyrimo rubežiu terp Lietu
vos o Lenkijos ir ne viena isz 
tuju tautu ne turi jokios prie
kabes užėmimo tuju 
niu, kokias juju
lyg sziai dienai buvo užemia.

aplinki- 
kariumenos 

,}

< < vie-

Tasai, kuris buvo

Pagal paskutini surasza per 
valdžia tai Suvienytuosia Vals 
tijusia randasi 7,250,000 farmu 
o praejtn meta buvo juju tik-, 
tai 6,361,000. Kas gali sakyti, 
jog visi žmonis trauke in di
desnius miestus T

Ant kapo, kuriame surasta 
szmotclei nužudytos cariszkos 
szeimynos, pasiliko tik 
nas ir paskutinis ir visados isz
tikiamas priėtelis savo buvu
sio pono — cariszkas szuo. 
Kas do baisus pasitycziojantis 
likimas!
ponu gyvasties ir mirties mi
lijonu savo padonu, dingo bai
sia mirezia, paniekintas ir nu- 
žudiiitas baisu budu, o pasiliko 
jam terp visu gyvųjų prieteliu 
tiktai — jojo išztikiamas szuo.

Tasai szuo be paliovos slan
kinėjo prie kapo cariszkos sZoi 
mynos ir staugė gailei "ptiskui 
savo poną. Atėjo laikas kada 
bolszevikai Įikos ižguitais isz 
tosios aplinkines, o vaiskus ge
nerolo Kolczako, atrado szum 
o per jojo pagialba ir kapa ca
riszkos szeimynos.

Isztikiamas szuo parodo ne 
tik kaph vaikus savo puvtįsio 
pono, nes uostimu atrado ir jo
jo žadintojus kurie gavosi ih 
bankas gen. Kolczako, o kuriu

/

9

Skaitytojau, ka sau vulin-

f

radosi net 1'63 ypatus. Žudin- 
tojai stos ant teismo Omske, 
Sibire, apkaltiniti už nužudini- 
ma cariszkos szeimynos, kurie 
bus stiszatfdyti ar iszkarti.

Bolszevikai he tik ka iszŽu- 
dino chriszka azeimyna, betdr 
visus josios thraus/ ‘ yi^ant tyė-

♦

f

r •9

.^4 L

pasiliktu jokiu liūdintoji!.” 
Bet neatėjo jiems arit minties, 
jog pasiliko da vienas isztikL 
miauses prletplis — ohriszkns 
szuo, jog tasai isztikiamas žvė
ris parodys kapa ir kaltinin
kus savo mylomo pono.

Jeigu tai butu prijautia • — 
szuo butu puolės auka teip-gi 
nuo kulkos. Bet tojo nesiti
kėjo, “nes pageidimas kraujo 
apjakino juosius, kaip npjuki
na visus tuos bolszevikiszkus 
vadus Rosijoj, kurie sktibina

* I ' | t / v

su nesusipratimu prie savo 
prapulties.“

Ameriko Vaiku Fondo drau 
guvo,. apgarsina, 
maitinimas vidurines Europos 
da ant ilginus prasiteps ir jog 
amerikioeziąi neprivalo pa-

buk vaiku
’ » P f L k ’ i t s 1 ‘ ,

ameri]ciecziąi neprivalo 
liaut szelpti visom spėkoms

•’I " t * ■ i ' 5 i \ t * , t

tuosius mažiuleiius, nes da rei
kė kanecz mnityti ir szelpti Ju 
go Šia vi jojo t 2OO,o66 vaiku;

t V »

Austrijoj 225,066; Čzekdslavo-
Rijoj '600,000; Lenk joj 1*266,-
_L L'J-.’J - ‘JŲ -L- U h’.' l.'/'.000; Lietuvoje 5O,o6O; Latvijoj

66,000; Estonijoj 70,000 ir Fih
landijoj 90,o6o vaiku. Vaiku

* * * 1 * ' ) » ■ * I 4 . / i • • ' / i

Fondo pirmsedis danesza, buk 
Budapešte neatbūtinai reik,e

» 11 ‘ i , ’ *’ * i . I i . ’ «l

daug maisto ir aprcdalo del
I * 1 ’ K* ' . ‘ ‘ 4

vaiku, kurie ne turi visai nie
ko.

Musu mylemi skaitytojai 
prisiunsdami prenumerata 

dekavoje szirdingai

mylemi
u z

Saule,“
1 už laikraszti pridedami: 
yra tai

tis ant svieto.
Ka reiszke geriauses?
Jeigu žmogui kas daugiau

sia patinka, tai iszreiszke savo 
nuomone per žodi 
bet žmogui turi patikti labai 
tokia dalykas, jeigu isz szir- 
dies savo kalba geriauses!.....

Tas pats ir su laikraszcziu.
• Juk turime sziandien dauge
li lietuviszku 
bet.... be smoko.

Patis nesigyriame, nes mu
su sudžius yra musu skaityto
jai, kurie “ 
suvirszurti 30 metu, 
žmonim nepatiktu tai 
le”

4 4 1

ir
4 4

szyti, bh nežinau ar szita gVo-/ mala daejs Ar no. Adresas
' ' ’ • ' ' / į

i
pas tųus tokia:

Lithuania.
Suvalkų radybos,

♦ 11

ŽIŪRĖKITE CZIAJ $1.35 vertes pulku

/

Mariampoles apskriezio, 
Kalvarijos yalscziaus,

Cibavo kaimo.
Antanas Sthnkoviczius.

Skolostikai Lukszytei—Ado 
maitlenėi, 484(5 W. 14-th St., 
Cicero, III., rtiszo jos tėvui isz 
pveiviszklu kaimo, Panevėžio 
apskriezio:

Mes esamo

r

sveiki ir gyvi, 
tik .musu Valiuto mire Rugs.

' ’ i 1 *' 'i v < i >Palaidojom Palau
kiu koplyczioj. Gyvename toj 

i nesude-
4 U, ’ / ' t 1 ‘ IPas mus labai brangu.

28, 1917.

----------- -----------  knygų tik už $1. 
• Jfo.ili ‘‘Pnrižlnus NiiNkurolls” Ir “In- 

grnbanash 324 puslapiu, 6 per !) coliu 
didumo. --------    Preke 50c.
Nro.?. “Kiirtlngo PnHlnptlff’ **In Meri- 
ka” Ir MPaknriioklfsH. ....220 puslapiu. 
Szitds knygoj preke yra ...........  35c.

No. 3. “Aukseliai' Peiliai* ir “Dvynos 
Karalaites*. 214 puslapiu. Preke 25c.

No. 4. “Apie Kupczlu Hunu Jurgi** ir 
“Kapitoną Tunika*. 108 puslapiu. 25c.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už vlsns knygas $1.35 
bet jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
Vii'sz-minetas knygas per pdczta, mos 
užmokamo nUHlustlmo kdsztus. Visos 
istorijos yra labai puikios Ir užlųjfnt- 
czios ir tikrai gvarnntinam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorlju pasi
skaityti tai dar turi glara proga pirkti 
Už pigia prokia. Dar Ilgi vakarai užei
na tai ir laikas imtis prie sktiaymo. 
Prlsiusklto popierini doleri ir adresa- 
voklto szitelp: )V. D. lloczko>vskl*Uo.

Mahanoy City, Pa.

. y*v»w j»i* -........•...........r. «***«/•

No, 3, “AiiksŲiInl' Pėlllnl* ir “Dvynos

ir formas. Turime daugybę gerų ir nebrangių namų ir 
---------- -  -> r 3 mieste Ir jo 

Turizme dąii^ybę fterų farinų pardavimui

Apdraudžinme (inšiuriname) nuo ugnies namus, 
j, nanijnjp^ fakapdus geriausiose kompanijose.

. _ _ >--i............ ...ame) nuo visokių nelaimių,

Atliekamo pcrkulbCtojo (interpreter) darbų court’-

LIETUVIŠKA AGENTŪRA!
Perkame, parduodalno Ir mainome namus, lotus ir 

a i. ■ • «

Jotu pardavimui HoSelhnd — Chicagos 
npllnkėsc. k . i, ,
Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

biznius, nainjnlwi„pkandus geriausiose kompanijose. ’ 
Apdraudžlamc (inšiuriname) nuo visokių nelaimių, 

kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties.

uofcc.
Parūpiname visokias legallškas popieras ir doku

mentus.
Padarome visokius vertinius i {vairias kalbas.
Visokius patarimus apie provas ir kitus dalykus 

suteikiamo dykai.
Atliekame visokius spaudos darbus. — Todėl jeigu

mieste ir jo

paezioj vietoj, triobos 
r <1 *, • t £1 ' / ’ t J . _, *

ge. ri '
Vidutinei kai^Ve 2,660 rub., vi
dutiniam arkliui 5,000 rub. ave 
loi 100 rub., trijų nedeliu par- i, . . . . ,
I

bar 10 rub.,

NESITIKEJO .]()(} JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

(i

T f 4 1 , • | Į Į 9 f '

sziukui 6Q rub., rugiu pului da 
seniau buvo 100 

rub., mėsos svarui 6rub. vie- 
pir-

■’ ' • > . j • •, ’’ 
nas kiatiszinis 15 kap., 
minu buvo 80 kapeikų; drapa-

— Kartūno prasto arszinui
i czevory-

!■ ' :■'11 1 ■ ’ 
nos *

10 rub., vidutiniams
‘l r , J ’ t 1 e

kams 100 rub., vyriszkiems ba
tams 200 nib., Kurie dabar tu-
■ t * I i ’ • . 4 *1

1 ?

Apie mus žmones la- 
rauple-

geriausias laikrasz- 
y >

geriauses

laikraszcziu

Saule“ užlaikineje 
o jeigu 

“Sau- 
butu senei jau mirus, bet 

del žmonių “Saule“ yra ge
riauses laikrasztiss ant svieto 
o tas nuprendimas daug> la
bai daug ženklina del laikrasz- 
czio.

Vox populi, vox Deo! — 
(Balsas žmonių yra balsas Die 
vo.)

Acziu szirdingai, mieli skai
tytojai, už jusu szirdinga isz- 
reiszkima ir nuomone, nes jei
gu jums patinka laikarsztis, 
tai yra geriauses užmokestis 
del redaktoriaus, kuris taji 
laikrahzti redo ir stengėsi juni 
visame intikti.

Saule

n parduoti javu ar gyvuliu tai 
szilkuose szlama, o kurie nieko 
ne turi, tie medinėmis apsiavė 
ir drobiniais rūbais apsivilkę.
' ' \ ! S i. • • 1 ■ f

Isz musu daug vyru paėmė 
karau.
bai serga sziltinemis, 
mis ir kitokiomis ligomis.

Kaip klausiant, ar gauname 
pinigu, tai negaunam, negavo
me nevieno graszio ir negirdė
jom, kad kas nors butu gavės. 
Girdžiam, kad ateina isz Ame
rikos ir mėsos ir tauku ir mil- *
tu, ale mėsos amerikanpkos 
svarui 4 rubliai, tauku svarui 
5 markes ir niekur negali gau
ti.

Su valdžia tai ka ir .bękal-
' beti, tik užmokam už žeme, mo 
kesezius, pabuvai du ar tris 
menesius ir vėl mokėk po ke
lias deszimtis — kai mes že
mes nedaug turim; o kuris tūri 
bent 20 deszitritiniu tai moka 
szimtais.

Tolinus, girclžiam jau kal
bant, kad žada padaryti vergi- 
ja ar baudžiava. * Kaip toliau 
bus, nieko nežinom, hlo dabar 
tai tik spėk duoti, ir vis val
džiai: duok gyvuliu, duok gru 
du, duok sviesto, duok kiauszi- k ,
niu, duok ahdeklo, duok pan- 
cziaku, duok tabakos ka tik 
žmogus turi, visa ka jiems, vis 
duok ir duoki....

ar
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Raulas Januleviczius isz Ma f
hanoy City aplaike gromata
nuo uoszvio And. Kvedo isz

» I

Suvalkų gub.,
pa v., Klevines kaimo.

Raszytas laiszkaš ItJ Rug-

Mariampoles

GROMATOSISZ LIETUVOS

Prisiunšta redakcijai 4 Saulei?
Rugpjucžio 26 diena su- 

laukom in Kalvarijos valscziu
<

atvažiavo Amerikos atstovai. 
Negalėjom raszyti in Amerika 
pirmiau, nes neturėjome adre
so, bet kada sulaukėm atsto
vus, tai mums liepe raszyti in
Ameriko taryba/ tai mums su-;

• •. H tV1i . . f ( ♦ / > ; ,

jieszkos gimines. Tai-gi mel-
dižame sujies^koti mu&u suiiu 
Antana Stąnkevicziū ir broli 
Juozą Štąnkevicziu, ar jieje
gyvi ir sveiki ir meldžiu idant 
pas mus atfaszytu. Pas hiūs 
gyvenimas toks: “Kulkos pas 
mus bizgejo diena ir naktį įr 
laukėm mirties kas valanda, 
bet acziuJDięvuį’ iszlikom, yisi( 
gyvi firi,gyvenam tam paežiam,

• ‘♦S. < «« e

k\\'

pjuczio. O dabar asz Andrius 
Kvedas su savo prisiega, abtt- 

osamedu duodame žinot kad 
sveiki ir gyVi... viską ežionais 
negaliu apraszyti tiktai tiek
kad nieko netekome, ne drapa
nų. ne sodeliu,
teip nuogi kaip pirsztas, teip 
mos būname ir nežinome da ko 
sulauksime senatvei..
gausime nuo jusu gromata tai 
tada daugiau apraszysįmc....

ne puodeliu,

Kaip

Pana Ona Martin, pasida
vė ant repujbiikohisžko tikieto

*

ant senatoriaus in Suy» Valst. 
isZ JleVttdcte.

•' 1 ** i,i i h, ; ) , ‘

Upe Dunajūs plauke per
sklypus kuriu gyventojai kai-

J t • i’ 1 J* „ i ' ? ■ .r į < ’ ■ * •bu 52 kalboms, Ilgy s tosios
. ■ ’ • — . . f k f .J ' 1 »

Siunczlu Hzirdinga padekavono už 
teip puikia knyga kokia yra “TukHtan- 
tin ir Vienu ‘Nuklu”. Da tokiu Istorijų 
no oamiu gjrdejaa Ir nkaltcH kokias 
radau tojo knygoje, kuri mane palink
smina diena Ir naktį. Kada paeinu Isz 
darbo tai tuojauH grlobiuos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vletaR. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau nopaiHlgabcnau |pz rodystCH 
“Saules”. Vėlinu kožnam jlaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka, Sparrows Point Md.

nuteikiamo dykiTt.
Atliekame viHOkius apaudos darbus. — Todėl jeigu 

norite gauti gražų, dniliškq ir laiku atliktų spaudos dar
bi), tai paveskite jj mums. Klauskite kainų per laiš
kus nrba Asmeniškai.

Parduodame visokias lietuviškas knygas, atvirutes, 
laiškams ponieras agentams ir pavieniai.

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lic- 
tuvišku$ rekordus.

Rašykite {dėdami 2c stempų ir gausite musų kata
logų.

Abelnai su visokiais reikalais kreipkitės prie mus, 
_ . Rašydami laiškus adre

suokite:
o mes jums patarnausime.

Klauskite kainų per hdš-

nuo m , j/i iv inuv,

Rašydami laiškus adre-

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

•>i

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35c 

W. D. Bocikow«ki-Co, Mabanoy City, Pa.
£11

avalus
Jus suezedysite

“Ball-Band”

Geriausi Mainieriams
pinigus ir suteiksite

. Kiekvienas 11

s kojoms tikra gerove, jei atvesite guminius 
Ball-Band” batas ir czeverikas yra nulietas musu spe-

cialiu budu, kaipo vientisas szmotas, kuogeriausiai tinkas jusu kojai ir kuoilgiausiai laikas.

B A 1 ®' K

%BĮ
flted'
^BaU '■■A$

J

Ball-Band” guminiu Avalu isžtisi padai yra padaryti specialiai mainieriams avėti. Jie1 i*-_____________

nnsnnijoi'a nerėtkiisTr padaryti teip tamprus ir drūti, kad ir asztriausios akmenų ar anglių 

Raudonas Kamuolys” iszspausta ant kiekvieno bato, ar czeveriko.
• • • i t* • 1 f A ’O oil rtV* rl 1 O I O 1 VAU C* T1 <T 1 f I T 1

) gaunami balti, raudoni ir juodi. Reikalaukite nuo jusu pardavėju.

kriaukszles negal ju perpjaut, nei perpleszt.
4 i '

gerhuisi iszdirbini, koki jus galite. Ball-Band
<“> • i u* __— __ Li/a/L T?m

Pirkdami žiūrėkite kad hutu fabriko žyme 
Toji žyme reiszkia 

batai, pus-bacziai (lliininer) ir czeverikai
žibi

9

(Lopac

©

©

©

Mishawaka Woolen Manufacturing Company
414 Water St., Mishawaka, Ind.

“Instalga, kuri iszmoka mill jonus del genimo*.

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)
Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą: į

Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystes) ir
• 1 1 1 / 1 * • • L

‘ Z

visa szalies
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.

Padalyti Lietuva Nčprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant 
pirklyba ir pramūne in Lietuviu rankas.

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.
Pageririti Lietuviu Gyveriima organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant 
gerus uždarbius, palengvinant ingijima ukes inrankiu,.maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje: 
D

2)

3)
4)

2)
3)

Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardaVojimui ir tt.

Organizuoji Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis. 
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
ješzkojihius (daviernastis), iszgauna dokumentaips konsulo paliudijimus ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau ‘penkių szeru vienam žmogui. L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra gėras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES! 
Reikalaukite paaiszkinimu szi no adresu:

Lithuanian Development Corporation
■ BH'1

t
New York, N. Y.daigte.

A

H I jvk

Daugiau negalit! ra-
upes iszn^ąza aiA (Jvięįju, (|įfks- 
taneziu myliu. 320 Fifth Ave,
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rl’ai vienas

O dabar

ponai ir

d a
1

E3Li rike ir
B Li ri kas

Szitai prietcliaii pndary 
teip: 

paša
Kada sngryszt namon 

jog asz es-kykie paezei,
miu raganių ne tokiu ‘ prastu, 
tiktai poniszku, mokytu Žasni- 
tiene tiek nusimano ant buri- 

kiek klumpis apie stalora- 
sn mani m negal i susi ly- 

Kvaraba žino,
ka ji j i ten 

Prikalbinę—gi paežiu 
y ateitu,

tada asz del
UĮisakysiii.

v ima;
ginti.
ten buvo kaži ros ir I 
iszrado.
idant pas n)an(

O 
teisybe

paimk i e

4

I

kokios

npsa- 
jo-

savo szim-
toli, su vyniokie gerai in gazii

m žeme po

~ AT girdi Vtu’szTuk, ar tu 
he dažinotumei .apie ta pyot'c- 
sothi, gal jis ir prastus žmonis 
priiminėja paft fcaVą?

1 ' Hum, girdėjau, 
tiai brangei jam užmoka 
butima, ba tai didelei 
tas ir viskas iszsipildo, ka paša

Asz pats labai noreczia 
pas jin nuejti ant rodos, 
n ež i 11 au k a i p prie j t i.

— Tai ko tu eitumei ? 
kad asz 

dažinoti

jam
jog po

li ž 
moky-

ko
Ill'S

norėtumei, 
numiriau
mergina gaut už paežiu, 
nieksze!

tai

Gal 
greiezinu 

kokia 
O tu

Jeigu tu gotas būtu
mei, tai praszytumci, 
profesoris mane prisileistu pas 
savo.

Kad tu tiki
ne.

■ 'f

idant

in Zasartic-

H I

11

ir užkaskic 
kryžium, ka gale kaimo stovi, 

vakaria, idant
,s ne matytu
atskaitykie nuo priszakio 

paskui 3 žingsnius in 
paskui volei 3 in 

\t kasė veleną

rikiu ne tikiu. Kai]) ne 
yra gero Kriaucziaus 
dasi kokiam Juszerui žiponai- 
tis pasisiūti.

tai duo-

Padarvkie tai 
nieką 
nius 1 
kryžiaus, 
kairp szali, 
deszinia szali. 

kad ne I 
i sujudinta, 
kad

Tris žings-

volei 3

butu žymu
. Tiktai saugo

mai v t u. 
kaip

teip, 
žeme
kis, kad niekas ne 
Paskui jau pati pasakys, 
cjsite Jieszkot piningu.

jog

.Juodaitis iszejo nuo profeso 
riaus npkvftitias. 
bar ant tikro, 
nium, jog reikalavo 
rubliu.
piningu, ir koki szpOsa daro.

Ha, kas man (loto! gal 
Tegul daro -kaip tu 

Pažiūrėsime kas isz to pasi-
Tuorn lai k darysiu,

Mistino da- 
raga- 

jog reikalavo szimto 
Tu.om lai k jis ne nori

jog v ra

bus gerai, 
r i.
11 a ry s.
kaip liepia

Parėjus namon, pradėjo ste
buklus pnezei kalbėt apie pro- 

Dasižinojo, jog tai di- 
ka tik po-

Moka ant žvaigž- 
kožnu ir isz 

vandenio.

feSori.
delis Imrtininkas 
nams buria 
džiu burti , isz Koznu ir 

‘plaukenczio vandenio. Ana vi- 
žydai isz Sesijų pas 

alsi laukine ja o ir 
ekanomos

Ka priesz jin ge- 
r

jin 
dvaro ponai ir 
dos klausia.
lino ja Zasaitleni 
koja 
ant
niszkti, o 
t

musu
ro-

.Jisai jia su 
Daugybe 

stalelio guli knygų- burti- 
vis dideles pazalaty- 

, net žiūrėt ne gali, teip 
ra. Kad teip jis prastai 

kur

ne paspirtu!

ne
blizga. Kad teip 
žmogeliui duotu rodą! Nes 

prisileis!
Tai matai,kokis tu!Ru- 

visaip ant Ža
lt pas

goję i ir plūdai
tarė pati, 

jioniszka buttininka rodos 
traukte traukia! a

Jeigu ejti pas 
gera meisteri 

szeri. Fuszeriiu
nieko gero ne padaro.
Jau Žasaitiene nė yra fu 

szcrium. Grablikas in meta nu
mirė kaip kaziras iždejo

Grablikas numirė

ta-

meisteri 
m

kad tu galėtu
mei isz lovos iszlipt, o

Kiek torp

norėtu-
mei nuejt pas profesori tai gal 
iszpraszytau, idant tau iszbur-

zei
Tuojaus man

gra-

tu. Piningu nesigailėsiu.
•— Tik tu ir geras. Nuejkie 

da sziandien ir praszykie
Jau asz žinau, ka klaust,

rodos geriau, ka
da pamisimu, jog ryto nueisiu 
pas jin. v

Sodo ant lovos ir pradėjo Ap- 
sitaisineti. Reikė po biskl pra
tintis vaikszozioti ba kaip ryto 
nuejt pas profesori

ViRis, jog 
burtininką jog 
apie savo atėjte, 
del josios pajiegas ir norą 
gyvastes. 
si leidi nėjo.

Ii k rapamatys
;• iszgirs nuo jojo

dadavinejo 
ant 

Valando-mi volei ap 
Juk del josios

ka kito ne gali pasakyti kai]) 
tiktai ta ka Žasaitiene isz ka- 
ziru pasako. Jau to nepagelbes 
mandriausias burtininkas, kad 
ir butu kaip Salamonas.
nok norėjo kdnccz matyti pro
fesorių ir girdot jojo Auspron-

Vie-

dima.

A

SAULE

MEDALI NUVEŽ KARALIUI TAMAMERIKO ■ y ■

'i'l’Sf-AHa

ITALAI PADOVANOJO AUKSINI MEDALI SAVO KARALIUI.
TIKRAS SIUNTINYS.

Anz J1oa4i L (Ikiipivžtziu
Gcrvelione) pMjefzkaU 1 

Fraucinzkfii, 
R ozai ta

isz Suvaiko gub., Borzniko gmin. Jei
gu kas apie Juos žino,

ir
Marcelin Ir

Beaerin

neszt
Mrs

Box 53.

hi Ir (po,'
didno 
a/ sta’nrc’'"*''

wru

Lukaszavicžlai,

meldžiu pra-

Kva Gerveijr.
Benton, Ill.

: __o—
Į Mano duktė Marcele Baczute po vy
ru nežinau pavardes, keli metai atgal

b?yvcno Mahanoy City. Į’cgiil atsiazau 
kla ant adreso:

A. Daatifi, 
14 24 W. Car pen ter St. 

■■ • -o- 
Pajieszkau I-’rana Mellauska paeina 

Isz Suvalkų gub., Vilkavlszklu pav., 
Barlniku para. Malonėkit atslszaukt, 
resh, Pa. Jeigu kas žino apl 
ncklt pranoszt nes gavom m 
terea lulBzka isz Lietuvos.

W. Smith, 
5000 Willows Ave., 

—-o— 
Pajieszkau Juozo Vilimaltls, isz 

Suvalkų Rcdybos, Vilkavlszklo apskr., 
Bart Inkų para. Malonėkit ai siszaukt , 
nes yra žino Isz Lietuvos del pasidali
nimo pinigu. Kreipkitės po sziuom ad
resu :

31 Ashwood St

Isz Suvalkų gub

■ 111

>8

Springfield Ill

Vilkavlszklu pav,

Jeigu kas žino apie ji, rnalo- 
uo jo ino-

Philadelphia, Pa

Vilimai! Ik

a

■ >
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H

I
' * f I
I

«r <

,5
II
I

<1

da tarė:
— Gerai, dasižinosi apie vis 

Prisiartyk prie manės. 
Profesoris uždare duris ir stu- 
muto užs111 me.

k a

Aut stido gulė
jo knygos ir daug visokiu po- 
pioru; langai buvo biski pri- 
dangstyti. Kada szale profeso
riaus ir žibėjo 
paklausė, profesoris:

Ar Žasaitiene turi tokia 
raganiszka žibintaite?

atsake Ago-(Neturėjo
ta.

v i šoki u 
b is k i

maža lempute

TARADAIKA,

Anglikai labai divijesi, 
Kai]) Lietuviu vaikai 

kiojesi.
Po atrytus ir užkaborius,

“kas iSz j u bus?”

vai-
I

Ant kart

Agotai

užsidegi

— Jeigu teip, tai jiji nieko 
neužmano apie būrimą. Dvase 
jokios atejtes ne pasako be szi- 
tos žibinta i tos.

žibintaite užgeso.
Czia pradėjo kas tok is baladot 
ir kibirksztes rodytis 
nudavė kad žaibai rodosi plito 
mušiu i stuboj. ■/

Volei žibantaite
Profesoris jiaeme kokia tai po- 
piera nuo stalo ir tarė. —

—• Szitai ežia dvasia parasze 
ir paduodamas Agotai kalba:

— Szitai ])O])iera balta ant 
abieju .szaliu.
mirsi.

v

Da ta meta ne-

kad

Ir sako
Zindiria tas ne visur

TiktAi kai]) kur, 
Tėvai vaiku nežiūri

Norints i n vali!S j n turi
Neapeina del levu, 

Kas bus isz ju vaiku ?
Kas bus isz tokios jaunumenes, 

Ir prie ko jieje tikti

neapsisedes,

Ant rytojaus tėvas pribuvo, 
Ir užklaustas buvo:

Kodėl vakar nejieszkojo,
Jeigu vaikas namie nonai 

vojo?
Juk galėjo dingti vaikas, 
Ar pasidaryti kas kitas.

Žiopli s tėvas i
Ir atsake:

O kvaraba jin žinojo, 
Mislinom, jog

KUR BUJJA?

ii

Mano brolis Prank (Thomas) Tam- 
osznitls, 1918 buvo Minneapolis, Minn., 

Jeigu kas žino 
pa

gyveno 
Meldžiu atsiszau-

dabar nežinau kur 
apie ji, meldžiu pranoszt

Stanly Martinkaitls, 
Worcester, Mass.

O—
Mano dėdės Juozas ir Augustas pa

eina isz Suvalkų gub., 
pav., Balbleriszkcs gmlno 
gyveno apie Shenandoah

ik is pastate
• • *

1 •

>

namieje miegojo
Ir net tada susipratome,

Kaip isz ryto nepamateme, 
Palicije iszklausyt negalėjo, 

Ba vaikas angliszkai nemokėjo
Ta i tau I i e t. u viszk i te va i

Jog nerupi jiems
Divijesi labai Amerikonai, 

Jog Lietuvei toki indi joną i
Vaikai del juju neapcina, 
O ir in mokykla ne ojna.

tėvas per diena

Mot ina užsienius su dinerke
Tai kas ant vaiku paisi

I r kas j uosi us prižiuręs ?
Ne trukus isz lietuviszkn vai 

k u
P r i v is la t r u i r vag i u.

juju vaikai,

Ko stebėtis 9

darbe

j

To i p g i 
jcszkau R. Mikelioniutes, kuri 
Schenectady, N.Y. 
kt ant adreso:

Gasparas Tamoszaltls, 
S. S310’) U. St So. Omaha, Ncbr.

o— :
Mano brolis Stanislovas Gudauckis, 

paeina, Isz Kaltinėnų miestelio, para., 
17 metu atgal gyveno Chi- 

Dabar nežinau kur. Turiu
Jeigu kas apie Ji

lr wolos 
CagO. Ill 
svarbu reikalą 
žino, meldžiu prariesžt.

Jonas Gudauckąs, 
Dodson, Md. 
—o— :

Mano draugai Vladislovas Vcnazin- 
dis Ir Mikola Samplovas, paeina isz 
Kauno gub., Vilkmergės pav. Jeigu 
kas žino apie juos, praszau pranoszt:

Wl. Skrebis, 
830 Cherry Way, 

—°
Mano szvogeris Motiejus Juknevicz, 

paeina isz Kauno gub., Panevėžio pav. 
pirmiau gyveno Philadelphia, 
nežinau kur

Box 17, (0-10)

pav.

Braddock, Pa.

Mariam poles 
i. Pi nulauš 

dabar ne
žinau kur. Tegul atslszaukia ant adre
so szlto: 

Box 415.
Joseph Kamslskis, 

St. Charles, Micb.
■o—■ ; ■

Asz Juozas Cibulskis noru pajeszkot 
savo paczlos Ir trijų valku. Noriu Žl- 

mane 
Mano pati

not vaiku buvimą. Jie paliko 
1918 metuose 19 Sausio
Magde yra 5 pėdu 5 coliu aukszczio, 
kaip eina palenkė žemin galva. Mergai 
te pirmutine Magde 10 metu, antras 
valkas Kazis 6 metu, trcczia mergaite 
Pranclszka 4 metu.

Juozas Cibulskis,
5 W. Orange St. Pana, Ill.

Pajieszkau dvieju muzikantu. Vie
nas kuris galėtu grajyt ant klarneto o 
kitas ant korneto isz notų, ir kad gale 
tu "dirbti kasykloje. Atslszaukte ant 
adreso:

Atslszaukte

■

Ur,

I 
fl

4

R. 2
Juozas Wellawlch,

Ankeny, Iowa.

Pajieszkau Petrones
I

Skabcikaltes, 
po vyru Poszklenc, Kauno gub., džau
liu Ujcždo, Veikszniu para, 
atsiszaukt.
/K Ant. Tuplk, 
4 Schrepplc PI.,

■Praszaudabar
Praszau atsiszaukt.

Wm. Mesavich,
G42 Trowbridge, Ave., 

Hamtramck, Mich.
—-o—

So. Boston, Mass.

s

1

)

Mano pusbrolis Petras Lopas ir kai 
mynas Jurgis Lopas, paeina isz Pane
vėžio pav., Paszaloto para.; Mfgonollu

NESITIK ĖJO JOG 
TIEK SMAGUMO.

JAM PADARYS

Siunczfu szirdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra "Tūkstan
tis Ir Viena Noktu”. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir nakti. Kada paeinu isz 
darbo tal tuojaus griebluos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau Isz redystes 
“Saules 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka, Sparrows Point Md.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu
— 310 Paveikslu, 
ir mes užmokamo

sodo., 4 metai htgal 
Tower City, o Jurgis 
hhinpton. Dabar nežinau kui 
svarbu reikalą, jeigu kas žino apie 
juos tegul pranesza ant adreso:

‘ Adam Židonis,
10 Foiley St., Worcester, Mass.

Petras gyveno 
gyveno Blng- 

Turiu

gales,
Ne bus nainlp..del tėvu, 
Ba užaugs ant villkatu

Niekur
Kalėjime vieta turės,

O da nežino kaip pabaigs, 
Gal ant kartuvių pasibaigs. 
Paklausykite kokis tėvu ne 

illiolnumas,
Ir kokis buvo atsitikimas: 
Sztąi jau ])aang

ulyczios Petrulis,

«•
.?■

I 

' ji

I

■Vienas dzūkelis insimylejo 
Bet susiporuot negalėjo 
Badai ir veseile pradėjo, 

Bet perszkada' turi'jo.
Dabar apie tai da nutylėsiu, 
Apie jojo mylema nesakysiu 

O ka, kad protą turėtu
Tai to nedarytu

Priek tam badai

man 
pra- 

J uodaiti cue

-— Kaip tai ne, 
kaži ros iszbure smerti, 
dėjo jau drąsinu

. ■ ■ ■■■ _Q__

Mano draugas Povilas Dlaltuva 13 
metu atgal apsivedė su mano giminai
te Ag. Siąkevicziulc ir gyveno She
boygan, Wi\. Paeina isz Suvalkų gub., 
Prienų para., Prienlankio kaimo. Tu
riu svarbu reikalą. Meldžiu atslszaUkt 
ant adreso:

Juozas Levanauskas,
101 Butler SI.,

Vėlinu kožnain jiaja pirkti H!y

pradėjory tojaus vos 
szvist, paszoko isž lovOs ir ren
gėsi in kelione
ne raugei, ba per ilga guleji-

lovoje pasibaigė ir ne ture- 
Tdnkėi

Ant

Ėjo del josios ka*lbet.
- Kokios kaži ros?
- Nugi paėmiau su paszy- 
kaziras nukeliau ant gyliu

1 Tolinus bus.
tas 
tūzo.

gyveno

Rupi

) 
i

jog JIS

ias sūnelis

Gromata Prisiųsta.
Visi sznokdavo vis apie ta knyga 

‘Tuksiantis ir Viena Naktų” o asz vis 
per knyga,

K.0 It'S
J

Pittston, Pa

<>•
!->

j

irtas buvo J

Tai ir nežinojo ka daro.

* *

■ —o—
Pajieszkau Antana Orvida, 

Knabarnaksta ir Petra Remeika
Ligumu įolna is/į Kauno gub

pirmiau gvvcno Chicago dabar

Petra 
„ pa- 
para., 
nežir

au kur. J\lcldžiu atsiszaukt ant adren 
’so:

205 Puslapiu
Tiktai 75c.
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. B0CZK0WSKI-C0.
MAHANOY CITY, PA.

T.

N u o. P
Iszejo isz namu, 
Prie kitu vaiku,

Kada sugryžinėjo, 
Ir kur ojti, to nežinojo.

valandas po miestą 
klaidžiojo

Sumurias verkšnojo.
Kokis tai žmogelis vaiku pa

mate,
Pas savo namon parsivedė, 
Petrulis mažai angliszkai mo

Rojo,
Ant visokiu klausymu atsa

kyti negalėjo,
Kur jojo tėvai gyvena, 

Ir gana.
Žmogelis palte i ja i žinia davė, 

Tuojaus in laikraszczius pa
davė

drabužis
K

A\yruczei, zmogunežinojau tikrai kas tai 
bet dabar kaip parsitraukiau tai pa- 
maeziau jos vertybe, neberoikalo vis. 
žmones garsino kad ta knyga yra ver
ta daugiaus aukso klek atsvėrė, bet 
tas tikra teisybe^ asz myliu kad kožua 
žmogų girdenti skaitant 
istorijos pritrauks 
magu esu, 
istorijos,

to

f

7 nedabinaL 
Jeigu turi bloga ap^iejihia

■>

■

(

I

s
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Valinckas,

410 N. Hutchinson St., 
Philadelphia, Pa

------ --- ,--- -- --- --- $—

■^’\(

___ , kad jam niežti
visi kiti tų žino.

Vyrai ir moterįs kenčia

bereikalingai, 
tų niežėjimą galima

Žmogue kasosi galvų, 
kad palengvint niežėjimų. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- 

Ret jis 
, ir

sosl ncJiicio,ns 
\ ž i n o. kad jam

niežėjimų nuo pleiskanų
o kenčia 
nes I _ 
lengvai prašalinti. Nebus

1

Tegul būni prastai pasiredias, 
Ir būni nesiskutias ir apželias, 

Visados iszmintmgu bus,
Tada vadysis žmogus.

Skulkine vienoje ap i ganioje 
O buvo tai Nedelioje, 

Buvo vėlai,
Susiedo ant stryto keli kucai?

Su poileis vieni kitus užklu- 
p i nėjo,

Narsumu savo parodyti norėjo 
Katras isz j u riiokytesnis, 

Katras apszviestesnis, 
Palicmonai tuo adbego, 
Visus in k ozą sudėjo.

Ne buvo tai dorus Lietuvei 
Tiktai lietuvisžki kvailei, 
0 jeigu sarmatijesi būti Lie- 

tuveis,
Tai visados pasirodo kvaileis.

ma
jo kaip reikia pajiegu. 
silsejosi besiredydama.

Ant pagalios, apie dėszlmta 
adyna iszejo isz stubos ramsty 
damasi ant peties vyro.

mosi labai ar profesorius pri
ims ir ar kalbos su jiaja

Vyras ramino jiaja, 
grąžei ir su nusižeminimu pra-
szis profesoriaus jog turės jo
jo praszimu iszklaiisyti.

Atėjo priesz narna kuriame 
buvo profesoris it sėdo ant 
suolelio priesz nanuL Vyras in
ejo in vidų. Su plakanczia szir- 

vyro.

tos knygos, 
prie saves kaip 

tai biskl vyrueziai puikios 
vėlinu kožnam isz szirdios 

parsitrauki ta1 puikia knyga kuri yra
■ ■
■i*

tai 
fu-

ir
pas 

reikia užmo

kvailumą o ne per 
zsigere,

z 1 nėjo isz
terlo

ant amžiii

per sa 
kaži ras.

žiemos laike
karezemos

pa kėlėja
. Ne kaži ra kalta

sturrv

ll

o J 

pasige- 
suszalo

, nes 
arielka. Jeigu butu ne pasige- 

sziandien butu bu- 
, ant pagelbės Ža-

tai tik žmonių tokia

e žmonių pasaka 
iszsiroi

LKa

, nes
lo pati pasaky- 

toki iszgyde Žasai- 
kaime ?ItlHU

■ m m žolelesŽili

/ 111 h t; i, 

teip serga.
o

džia lauke iszeinanczio

deszlmts kartu daugiau verta kaip tie 
du doleriai, ir turiu nodoju kad kož- 
nas parsitrauks ta. puikia knyga, 
džiaugsis ir dekavos ponui Baczkuus- 
kui po užimta kartu už suvedima teip

tiu puikia knyga irt

1 ir iszejo.
— Agute, 

teip geras ir prieigas, 
ves prilankei priims, 
įeros mįsles. — 
lauksiu ant tavęs

Inejo Juodaitiene su didele 
nedrąsą. Paregėjo augszta vy-

Bis-

c

profesoris yra 
jog ta- 
Bukie 

Asz czia pa-

puikios knygos, telpos-gl ir už knyga 
"Kapitonas Velnias’’ ir už kitas kny
gutes isz kuriu turiu dideli džiaugsma,

daugiau niežėjimo, kasįmoji, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų 
įvykstančių nou pleiskanų?

:' ■ ■- - ■ o v is es
įvykstančių noii pleiskanų? X]

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jų nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

Ji nesugadins nei jautriausios odos 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

,Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi

i RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
5 Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
j RUFFLES, jei turite pleiskanų.
I , Tus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
I galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
i markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

F, AD. RICHTER G CO., 326-330 Broadway, New York

l

T

Su pagarba, J. Poczius, 153 Ludlow St
. ............................... "f*"-" - T *............   —........ 1 - —- —■ —   ■»

Meto arba 140 metu adgal. b

nJ’

<a
fir

jus negalite apsieiti be

t 4

ra su ilga žilokn barzda, 
kuti apėmė jiaja baime.

Pasmagintu grąžais žodžeis, 
prisiartino prie profesoriaus ir 
Sudedama rankas pradėjo pra- 
szyt idant del josios apie atejti 
pasakytu. Ba jog szimet turi 
numirti, tai jau tikrai apie tai 
fJno. Tiktai norėtu žinot, katra 
diena numirs/ 
110, 
kui norėtu priesž smerti M < j' ' 1 ' J

Musu vaikai

Sveikata Brangesne už Piningus——
Kada privalote kreiptis pas spėclalista? Tada kada jau buvote gydomi 

per kitus daktarus ir nebuvote iszgydyti 
buvote pas joki daktaru, 
rodos, pasikalbėsite sąvo kalboje. Privalote paišeli apie savo sveikata.
paktams D. Wasserman per daug metu ingyjo stebėtina pasišeklma 

gydime Ilgas vyru, moterų ir taiku. Jisai peržiūros jus dykai ir duos 
gera rodą. Alsiszaukite in jo ofisą o duos jumis patarimu kas-Unk Juso 
ligos. Tukstancziai kurio buvo nciszgydomi, gryžio prie sveikatos per 
jiuudojlma mano naujausio ir geriausio elektrikos aparatus, kaipo tai 
"Vibratos” ir "Wall Plato” High Frequency” Static Machine” Ir X-Ray. 
Asz tclpgl naudoju naujausias gyduoles ir vaistus del gydimu. Asz aplai- 
kiau goriausia pasekme kroniszkuose ir kraujo ilguose. Skaitykite: Szita 
gaziota jumis vertes turi $2, jeigu atncszito su savim in mano ofisą ir 
imsite mano spcclallszka gidytna. Nepamlrszkite ka duodu rodą dykai Ir 
ėgzaminavoju dykai. 
pac|jentu.; ■, i

Dr. WASSERMAN
Teleloniis, Sprih t- 17GG

arba jeigu sergate ir da ne 
nelaukite bet atsilankykite in mano ofisą ant

paslsckima

Motiha in šavo kuiminka:—.
Al’ žinai ktimlito, jog 
nakti labai gerai mato.

VaiKUs penkių melu alsilie-.
’(U U

pe:— O musu Ona teip-gi ge
tai tanisuilidj'o mato.
vlikatc priemienioje kalbėjo ih

Petrai tu rhhne dūri

----- |
kates

Tegul nors žl- 
kadu iszsispaviedoti. O pas 

i žinoti
Pardavi-

kuriu pati
žmonis kaip ser-'Sirkokia mergina Juodaitis —-

joMiOs vyras apsipaczitios.
Profesoris jiamiHlino

i dele ir g

Vakar

Atsilankusieji persikanuos per daugybe dėkingu

lu'žiuojo ka aut to at- 
t k y 1.1. 1’o vuhuidu tarų;

Joną 
pliekė angliszka laivu ir jin paskandino.

lostydamas savo barz- ’m i volas Jonės?
valau

Paul Joiics
Km' randasi

SU- 

ad-
t

Petrrt:
su savo neskusta barzda.

i < e

1335 ARCH STREET.
PHILADELPHIA, PA.

Valandos ? 10 lig 12, 2 lig fn G lig K.
r 2:(Wi

: II) lig 12. 2 
ftHfelloihls Ii S/iencztuos W Mję



i

■ 54
IUVI x v • V *

I

ga

i

i

MAHANOY1* TH8 MAHANOY U1TY. FA., \ 
H8VONU OLA88 MAIL MATTKUjNo. 82

PAVEIKSLAS VOKISZKO LEKIOTOJAUS KURTS

Isz Amerikos MUSZE QUEENTINA ROOSEVELTA,

1 ro.
šiai eina

Omsk.—Ratbun

RengkltcKadaHir*

suaresztavojo te- ■

1

jog
London

Latviu canc
el

kuna
ga nuo užpuola.svt

Dabar allijentai pradėjo bio
vokieezius kukata prieszais

)

Roose velto

svetimųjų
svarbesnes vietasant

i

Lietuviszka ar- 
Sziauliuosia

ser, vokiszkas lekiotojas kuris 
Cbamery, Franci joj.
k i o t o j as Este r b rook.
lie pal i o v imo niusziu.

(Prasidės 15 diena ir tesis Iki 81d. 
szlo incneaio).

musu 
neturi

Dvinukai gimė automobiliu j e.
- Leonas 
iszkeliavo

isz
užgi

riuom 
siausti

Bolszevikai nužudė 250 savo 
locnu kareiviu.

Moskvos specialisz

INTKHKD AT TH8 MAHANOY UITY^ FA 
POtfT-OFFWK A8 J

džia ir pradėjo kare 
locno kurpaliaus Rygoje

uzmusze
Ant dcszines stovi 

Pavoik t las .likos

Badai 
atmusze

kuriuos bolszevi- 
Pagal sHectva, 

tai datyrta, buk caro ir 
nes kūnai likos supjaustyti ir 
Nudeginti

i\(‘W
Charlotte Ackermonieno 
dama

darni ir 
kiecziu.

y

nesze isz < 
antras, 

iki.

Kolczakaa turi žadintojus ca- 
Visa caro szeimyna 

guli vienam kapo.
Už kokios dvieju 

czionpis prasidės

.1, 
l:iil

I
I

nuo Rygos.
pasekmingai 

u ž k lu p i mu s 11 žm11 sz-
V')-

lezar- 
muszei

rie pasiprieszino prieszais vai 
ant savo

ISZ ROSIJOS

su 
gavo trip 
17 
landas;
i užgirdo 
kudvkio 
paregi'jo, 
naiijei

sunu —v...vvz, 
amerikoniszkas le- 

atitrauktas tuojaus

Sena skupuole mirė palikdama 
$250,000.

York.— Norints naszle 
mir-

paliko 250 tukstanezius 
doleriu suvirszum, bet už savo 
gyvasezio nudavinejo 

motere,
dienos nedaugiau kaip 
tiis ant iszsimaitinimo.

Užvažiavo pas 
farmeri tyksle paguldimo mo
tinos in lova ir paszaukima 
daktaro

lova i r
bet kada motina 

lutomobi liaus
Motina ir vaikai

..

1

i

Badai Petrograde kylo nau
ja revoliucije terp soviatu 
prieszininku, kurie jau

Petrograd,
Moskva randasi po kariszkoms 
tiesoms.

Lietuva randasi dideliam

| - r 1.^ .. « ■« I, I « « • • «'***••»* « . .. ’

Stovintis vokietis ant ka'.resos yra

ir 
u žemo

nžpakalijt
staigai apsidaii 

Ratbun
užgimusi kudyki apsup

ta in kalti ra.

c ir
laiko

laidoti
tojo kapo buvo szuo 

mylėjo .. caro

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND’ FRIDAY
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\V i Ila m sport, Pa.- 
isz Grover, 

automobilinni, kuriam drau 
jojo pati

idosi kelionėje kokia dvi va- 
szoferiB automobiliauH 

verksnia

vargm- 
praleisdama

75 cen- 
Sena

<k u puolė turėjo 84 metus. Vi- 
turta užgriebė tolimos gi

mines, kurie senukęs ne neph-
s a

i i no jo ir ncsrritį>inri^Hiijrr.'-
Kam rinkti turtus, jeigu isz ju 
j u žmogus 
numirus kiti turi paymti 
to naudotis!

nepasinaudojo 
ir isz

o

Persiskyrimai poru dauginasi. 
Viena 

>
Kansas City, Kans. 

diena sūdąs perskyrę i 
tinkamas vedusias poras. 1 

moteres 
es szlebcs 

szalo vargingu 
geide

>
u) nesu

h f-
tiligOH 
brang 
stovėjo 
riu k u ros 
nuo savo neti k ilsiu

Reading 
licit ir 
vaito
Boki u priežaseziu.

Poreles su jena iii \ iena, bet 
neapBvarsto gerai kokia jujt 
bus atejtis sziain gyvenimo, o 
kada akis atsidaro tada kitaip 
žiuri ant nioteriazko rynzio.

$5,000,OOP aukse atgabenta in 
Amerika isz Vokietijos.

New York. — Amerikonisz- 
torpedinis laivelis 

atplauko isz Antver- 
po su $5,125,000 aukse 
dalis užmokesties už 
kuri vokiecziai pirko »czionais 
už 158 milijonu doleriu.

Terp tuju auksiniu piningu 
losi napoleandrai su kureis 

užmokėjo

pas iro din
I •

m 
kailiniciB 

m*)to- 
pm’Miskyrimo

ir

vyruj <• •».

Sudžius Ei»
Wagner is in viena s-.-r

Pa.

perskyrė 42 poras del vi

ate j t is sziam

kas
La u bi i T )

kaipo 
maistą,

Vokiecziai eina ant Rygos
Drkšiai eina

Szhtuluose 
vaiska. 5,000 Latviu pribuv 

in Labavo. Musziai 1 terp 
Mintaujos ir Rygos.

per Latvija. Vokiecziai 
nuginklavo Lietuviszka

o

Vokiecziai susi
jungia su bolszevikais pradėjo 
ejti ant Rygos ir bile diena jia 
ja užyms. Vokiecziai susidū
rė su Latvei s ir- po dideliam 
musziui paėmė Szlostaka, 30 ki 
lometeriu 
Latvei
vokiecziu 

su žeisdami daug 
Latvei szaukc 

vistusjsz visu szaliu 
ejna ant viso f rimto.

Badai vokiecziu tykslas yra 
užėmimas visos Lietuvos ir 
Lenkijos, po tam ejti ant Pet
rogrado ir užymti dali Rosijos.

Mitautoje randasi apie puse 
Terp Mi- 

tesasi

nia Lietuvos
mija Sziaulinosia likos nu
ginkluota ir iszsklaidyta.

Apie tpuse milijonu 
iszlipo Libave, kurios adgabe- 
110 angliszki laivai. Angliszka 
flota' yra pasirengus ginti Ry-

Kristijonas Donhau-

F. VT. IWtZKOHMCI, Editor

LIETUVOS LIŪOSYBFS 
SAVAITE.

milijono vokiecziu 
tautos ir Rygos da vis
kruvini muszia terp Latviu ir 
vokiecziu.
^Telegramas , isz> 

cziaus pranesza,
ežiai su bolszevikais 
Sziauhis ir visa taja

Kar/Ui au
linik vokie

ti žeme 
aplinki-

Isz Lietuvos
: -„1,1,1! F,„ i „4,11 ! •

Latviai nenori palangos, bot 
nori mažeikiu.

memorijalo ir 
, Taikos

Konferencijon pasirodė, kad 
latviu valdžia atsižada .Palan
gos, bet užtat nori gauti Ma
žeikius, per kūrins eina gele
žinkelis isz Rygos iii Liepoja.
Lietuviu derybos su lenkais.

Kauna

Isz Latvijos' 
žemlapio pasiaustų

pasirodė

misija

i a 
vojuje nuo vokiecziu, jeigu nu
ginklavo Sziaulinosia lietuvisz
ka vaiska, o kaa toliau* atsibus 

jeigu 
Lie-

su nelaiminga Lietuva 
vokiecziai inejs gyliu in 

Prapults!t u va?

ISZ VISU SZALIU
100,000 vokiecziu pabėgo isz 

kariumenes laiko kares.
Paryžius. — Užimtas tuks- 

taneziu vokiecziu ir aficieriu 
pabėgo isz vokiszkos kariume- 

prasiszalinda- 
Szvaica-

Isz Lietuviszku kaimelu

Brooklyn, N. Y.—

Lenkai
visoj Lietu-

damo
se ima

turėtu

In toki pasiulyma

rnoky

kariuomene

darni direktorių, kelis 
tojus ir mokinius.

— Vokiecziu 
mus užpulti tykslas buvo ge
rai prisipleszti, nes kaip-gi isz 
važiuoti tuszcziomis

Ta pati j-įe dare apielin- 
Jie sudegino isz

rauko
mis.
kės kaimuose. < 
tisus kaimus kur tik gyvento
jai jiems pasiprieszino.

Negana to, kad sudegino vi 
sa gyventoju turtą, jie juos isz 
eiles ryksztemis plako tol, kol 
dar sziek tiek gyvybes buvo. 
Žodžiu sakant, vokiecziu žiau
rumas baisus, 
niekur nebuvo buvę.

Lietuva tautu sąjungoj.

Lietuvos 
narys pranesza, 
džia sutinkanti priimt Lietuva 
in Tautu Sąjungą. Lietuvos at 
stovai ir ingaliotiniai Londo
ne Czapinskasdr Bižauskas ga
vo pasižadėjimo, ’ 
žiūrės Lietuvos valstybes 
prekybos reikalu.

Tokio iki dar

Londono, misijos
kad anglu vai

neszima vokiszko konsulo 
n ai s.

nes laike karos, 
m i in kitus sklypus.
rijoj randasi 45,000 pagal pra- 

te-
Badai tiek randasi JIo- 

landijoj ir Skandinavijoj o su
virszum 10 tukstaneziu randa
si užmari jo Vokietija apskel 
be amnestija visiems kurie su- 
gryž in savo tevynia.

Daug metu pereis pakol 
sutaisys kasyklas.

oiidOn.— Vokiszki inžinie
riai, kurie pribuvo in Francije 

sugadytu 
kares

T 
J J

tyksle * apžiūrėjimo
anglių kas/ldas laike
pranesza savo raparte, buk su
tarsimas tuju kasyklų teip 
kad galėtu josią
užyms suvirszum doszimts me
at.

kasyklų 
vela dirbti )

Vagc arklius ir pardavinėja 
juju mesa.

Berlinas. — Arti keturesde- 
szimtf arkliu kas diena buna 

" pavogti per nežinomas ypatus
kad anglai ., r . p , . ■ / ° , mieste Benine n aplinkinėje

AKYVOS ŽINUTES.

ir

to

Rugsėjo 
30 d. p-nia Mare Danavicziene 
(292 Metropoli tail Ave.) isz- 

a ant laiptu, ktf- 
iszsigelbejimui 

pradėjo džiaustyti 
Netikėtai pasly-

ėjusi per Jang;
pritaisyti

nuo gaisro 
skalbinius.
do ir nuopuole nuo antru luini 
ir taip smarkiai 
kad tuojaus pasimire 
buvo naszle, paliko 
ežius

ro

dideliame

prisimusze
i

4

J 
Velione 
vaiku- 

nuliūdime.
Palaidojo p. J. Garszva.

— Ona Kazlauskiute ėjo isz 
bažnyczios ant 8 Avė. ir 54 gat 
ves ir ant jos užvažiavo auto
mobilius. Buvo gyva 45 miliu
tas
nia kur jie randasi.

w y

kotelyje prie 54,gatves. Žinan
ti apio jos gimines ar patis gi
mines atsiszaukite pas grabo- 

231 Bedford

Virti Lietuviai amcrlkleczlni rengki- f 
tes bu bjzdidumu L. Lluosyben Savaite 
apvalkszczioti, 
koncertuH arba perstatymus ir rinkti 
aukas del Lietuvos politikos reikalu, 
nes laukia didelis Ir neatidėtinas dar
bas, kuri mes amerikiecziai privalome 
atlikti. To nuo musu laukia Lietuva. 
Mes amerikiecziai lietuviai turime ir 
privalome gelbėti Lietuvai ncprlgul- 
įnylK? iszgautl. Szitas musu auksz- 
cziausis uždavinys neturi nutrukti. 
Kaip kas nori gali sau Jszsikalbetl ir 
užmetinejlinuH daryti musu veikėjams, 
bet Lietuvos Neprigulmybes Fondas 
musu troszkimus nesza ir dirba Lietu
vos naudai. Jis dirbs ftatol, pakol Lie
tuva nebus pripažinta laisva Respu
blika per svetimu szaliu valdžias, 
ypatingai per Suv. Valstijas.

Anglija jau prižadėjo Ir bile diena 
pripažins Lietuva, kaipo neprigulntin- 
ga szali. Toliaus tik darban! Nepails- 
klme pusiaukelyje, atnaujinkime savo 
spėkas, o pasijusime, kad ir Suvieny
tos Valstijos paseku Anglija ir tuomet 
musu tikslas bus atsiektas ir darbas 
užbaigtas. Taigi padekit pabaigti dar 
ba. Mes nuoszlrdžiai atsiszaukiaine Ir 
reikalaujame pagclbos del teip auksz- 
to tikslo — del musu tėvynės laisves. SZUO 
Ras gali pavydėti musu troszkimams, 
jei bent tik musu tautos prleszai, o to
kiu prieszu mes nejioszkom tarpe sa-|. 
vuju, tik perspejame, kad inusiszkial 
nepasiduotu svetimųjų pagundoms, 
nes žinome, kad prieszai stengiasi rtiU- 
su tarpe sėti nepasitikėjimą savoms 
spėkoms, sukurti nesantaika ir tuomi 
atsiekti savo tikslą. Todėl ncdaleiski- 
me, kad tarpe musu kiltu kokia abe
jone. Žengkimo pirmyn prie liuosybes 
ir dirbkime del savo tėvynės 
vos gerovės!

UžtaĮ dar kartą visi iszmeginklme 
aavo spėkas vienybes darbe.
k imt Vyrai pajudinkime žeme! O kad 
szlltas musu obaisls — pasirižimas 
bus visur szvental siektas ir Liuosy- 
bes Savaite apvaikszcziodami ganėti
nai auku sumesime Lietuvos Nepri- 
gulmybos iszgavimui, tai bus paju
dinta žemo — Lietuva bus laisva sza- 
lls.

Nuo daugelio geru veikėju isz invai- 
riu kolonijų jau plaukia atsiliepimai 
ir jie rengiasi sutikti Luosybes Savai
te, kaipo pirma lietuviu szvento. Ypa
tingai A. L. T. Sandaros kuopos Ir ap- 
skrlcziai žada nemažai pasidarbuoti 
Liuosybes Savaitėje. Todėl nėra abe
jones, kad szi karta Amerikos lietu
viai parodys savo pilietlszka subren
dimą delei savo tautos reikalu. Jie tu
rėjo progų prisižiūrėti in kitatauezius;

sanvaicziu
prakalbas, teismas žudintoju buvusio ru

si szko caro ir jojo szeimynos. 
Kada Kolczakas inejo in Eka- 
terinburga, 
nais 163 žmonis, kurie dalyba- 
vo toje žudinstoje. Daug viso 
kiu ženklyvu ypatn lavonu le
nais surasta 
kai nužudė.

Teip -gi atrasta kapas, 
riaine visi vaikai caro likos pa 

Priežastis suradimo 
su ku- 

vaikai
i. Po žudinstai, tasai 
gulėdavo raut kapo ir 

staugdavo ga i 1 ingai.

Lletu-

Suszu-

teip pat rupinanties del savo tėvynės

Ji tur giminiu, bet neži-
Ji dirbo

labo. Žydai užsidėjo mokesezius 
kožna menesi inosza in savo reikalu 
fondą dideles sumas pinigu.
teipgi užsidėjo dideles mėnesinės mo
kestis. Tik musu didžiuma via liuobai, 
per pirsztus žiurėjo in

ir

Lenkai

riu J. Garszva, 
Ave., Brooklyn,- N. Y

Omsk
<a kamisije soViatu, nutarė nu 
žudinti 250 savo locnu karei
viu kurie atidavė savo prįo- 
szam Krasnaja Qorka (fortą 
artimojo Petrogradb) be jokio 
pasiprieszinimo kada Kokza- 
cinei užklupo ant juju.

I

Vafku MhItinimas.

rai
Francije užmokėjo vokie- 
cziams 1870 mete, kaipo auksi
ntu piningai isž Rosijos, Aus
trijos ir kitu vieszpatyscziu, o 
visi paeiną
Nubaustas ant $2,500 už

par da vine j ima guzutes.
P. N. IlaeL

v

nuo Benoveš laiku.

Rngpjuczio G d. iri 
atvyko lenku politine 
su buvusiu lenku užsienio rei
kalu ministerių. Vasiliovskiu ir 
majoru Kasprzyckiu tartis su 
Lietuvos vyriausybe 
pasinio padaryti
voj, vadinasi sziapus ir anapus 
deinarkacijines linijos, 
krūtingus rinkimus in 
kurs susirinkęs Vilniuj turėtu
nuspronsti Lietuvos atejti. Riu 
kimams kontroliuoti 
sziapus demarkacijinos linijos 
būti lenku komisarai, o anapus 
lietuviu.
Lietuvos vyriausybe davė toki 
atsakymu: Lenku kariuomene 
teiszsikrausto iii pietus už Ne
muno. Tada visoj Lietuvoj pra 
vedama Steigiamojo Seimo riu 
kimas, kuris susirinkęs, Vil
niui nusprons Lietuvos atejti. 
Tas nusprendimas bus skaito
mas tautos valia.
pasisakė neturi lenku ingalio- 
jimu taip placziai kalbęti ir 
iszvažiavo isz Kauno.
Vokiecziai užpuldinėja 

lietuviu mokyklas. 
Latvija.— Vok ic-

cziu kareiviai esanti Szanliuo 
se, sakoma, užatakavo lietuviu

O atstovai

* Apie 80 milijonu lauki
niu žvėrių bunajrižmuszta kas 
metap del juju kailiu.

*
J

Pirmutinis kongresas Su 
susirinkovienytųjų Valstijų

4 Morcžiaus, 1989 meto. ’ 
.Karaliene Belgijos,

Port
| ' I I

U

ton, III.—
likos nubaustas ant užmo-

>00 doleriu už parda- 
sva igi naneziu

llacllar likos aresztavo-
jojo sklepuosin 

surado

11I! Į () o

neri-O

I /i opoj u s,

v
H U L
tas 111 ■ 5t • 11«• i, O
\aldzios slapti agentai
visokiu gėrimu ir 1196 puskva 
tierkes gųzutcs.

Elz
bieta, kuri dabar lankosi Suv. 
Valsti. turi 45 metus, yra dau
giausia mrikyta motere isz ka- 
raliszku moterių.

Suv. Valst. turi viena isz 
didžiausiu spaustuvių ant svie 
to., 
1,1,92 raportu

Praejta meta iszspaudino 
kurie kasztavo 

$31 (i,000, turinti 54,407 pusla-

kuriu palicije jau daugiau ne
gali surasti, o tai isz priežas
ties, jog Vagei arklius užmu- 
sza, supjaustė, o mėsa parduo
da žmonim už gorus pinhigus. 
Vagei pamate kur stovinti ark 
Ii su vežimu, inseda ir 
žiujoe su viskuom.
randa vežimUosia tai parduo
da. Palicije da nesusego no vio 
no vagies.

100,000 kovoje prieszais 
kolera.

London.—
džia paskyrė 100,000
ant kovojimo prieszais kolera, 
kuri pradėjo baisoi prasiplati
nę! po Indija. Žmonis tonais

Scranton, Pa.—- Darbai ejna 
gerai ir uždarbei geri, o» kat
rie geistu praleisti linksmai sa 
Vo pabaiga gyvenimo tai tegul 
atvažiuoje in czionais o duszo 
bus užganėdinta svictiszkoms 
linksmybėms. Saliunuosia szia 
dien trįukszmai visur, 
uinkai negalėdami 
žmonių, samdo
idant suszaukinetu kostume- 
rius kaip ruskis ant koszos. 
Neatsimena musu broliai kiek

saliu- 
pri traukt 

muzikantus

• *
už taji praleista pininga kar-

nuva-
Jegu ka

Angliszka val- 
žinoniu

tups, kurie 
kaip skruzdės dajbo prispausti, dėjo 
Ir deda aukas ant Lietuvos aukuro. 
Bet mažumai juk sunku yrą visos tau
tos reikalais rūpintis. Vieni isz musu 
aukauja viską Lietuvos reikalams, ki
ti gi neaukauja nieko. Teip nėra gerai, 
nėra teisinga ir nors dabar szita klai
da reiktu atitaisyti. RlnkitcJ reikalau
kite ir nuo tu kurie visados szalinosi, 
vonge arba visai nedave musu 
tiszkiems reikalams. Tegul jie
dabar duoda savo pilietlszka duokle, 
kad tokioms paskui pargryžus in Lie
tuva nebutu szilta, kada bus paklaus
tas, kuomi prisidėjo del Lietuvos Ne- 
prigulmybes iszgavimo.

Buvo paskelbta Liuosybes Savaite 
Jk vienai savaitei laiko, nuo 15
22d. spalio. Bot tapo persitikrinta, kad 
nuskirtas laikas yra per trumpas. 
Daugelis kolonijų nesuspėjo prisi 
rengti, todėl A. L. T. Tarybos posėdy
je (30 d. rugsėjo) likosi pailgintas lai
kas. Dabar Liuosybes Savaite prasidės 
nuo 15d. ir tesis iki 31d. szio mene
sio.

tau- 
bent

iki

czemosia miszluostytu aszai’U 
del savo artimu Lietuvoje jei
gu tik duotu cleszimta dali tu 
piningu ka praleidže ant links 
mybiu. Ateis laikai, kad saliu- 
ninkai tuosius savo kostumo- 
rius iszvarys laukan, nes ne tu 
res piningu ant praleidimu.

Bolszevikai turi 39,000 
apginkluotu kareiviu ant szian 
rinio f rimto; 100,000 vakaruo- 

133,000

* turi

Liet. Neprigulmybes Fondas.
informacijų teksites krolp-P. S. Del I

tla prie L. Noprlgdl. Fondo Sekretoria
adreęnuMlss P. Jurgeliute, 307 
30th. St., Now York City, N. Y.

4
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. KUR BUNA?

American Relief Administration 
atrado Lietuvoje, Baltiszkose provin
cijose, Eehoslovakijoje ir Komunijoje 
apie du mijijonu badaujanczlu vai- 
kucziu. Tuojaus paskirta aszluonioli- 
<a milijonu doleriu valku maitini
mui. Sziuos pinigus sudėjo invairloa 
szelpimu užsiimanczlos organizacijos 
Amerikoje.

Lietuvoje vaikai randasi baisiame 
padėjime, vien Rugpjucęlo menesije 
arp 21 ir 28d., papenleta 45,055 vaikai. 

Toje sanvaiteje aprūpinta 48 miestelei 
maitinimo punktais.

Tesioginis szelpiino darbas buvo va
romas, stengtasai kuodauglausia mai
tinimo punktu insteigti, iszdalintas 
maistas turėjo būti ant vietos suval
gomas, tokiu budu iszvengta nesusi
pratimu ir neteisingu pasielgimu isz 
puses invairių spekuliantu. Maistas 
buvo duodamas viena kiJlf'PYif diena. 
Dalinamasai maistas susidėjo daugiau 
šia isz sekaneziu produktu: pupos, 
žirnel, ryžei, riebalai ir cS^MblMida.

Valku skurdas kai kurioje valstijose 
buvo padidintas invairių spekuliantu 
Judėjimu, bet linksma yra praneszti 
kad Lietuvoje tokiu spekuliantu neši
nu! ir vaikams skirtas maistas buvo 
tinkamai tam reikalui panaudotas. 
Kaune Amerikos Szelpimo Administra 
cija intaise vaikams žaislu daria, 
kuriame kas dlen po kelius atimtus 
valkuczlu atsilanko, stengtasi tokius 
daržus ir kituose miestuose intalsyti.

In vai ros szelpimu užsiimanccios or
ganizacijos Lietuvoje sudarė centrai!

‘ komitetą, kuris veikia po Lietuvos 
valdžios priežiūra. Szio komiteto szel
pimo darbe kaip lietuviai, žydai teip 
ir lenkai turi lygu baisa; szis komite
tas kooperavo su p. Hooverio komi
sija.

Isz minėtu szimto milijonu doleriu 
esaneziu ant p. Hooverio ranku, kurie 
buvo maistu skolinami Europai, tapo 
atskirta septyni milijonai doleriu stai
giam reikalui ir tuos pinigus naudota 
kaipo auka. American Relief Adminis
tration atstovas pažymėjo kad isz tos 
sumos buvo szclpemk Lietdva, todėl 
Lietuvai nerelkes tenais išriestu pini
gu gražinti. Lietuvoje szelpimo darbui 
iszloista apie puse milijoną doleriu.

American Relief

Maistas

4

Mano brolis Stanislovas Gudauckis, 
paeina, Isz Kaltinęnu miestelio, para., 
ir wolos. 
cago, III Dabar nezintfti kur.
svarbu roikala..
Žino, meldžiu praneszt.

Gudauckas, 
Dodson, Md.

17 motu atgal gyveno Chl- 
Turlu 

Jeigu kas apio j:i

Jonas 
Box 17, (0.17)

♦

Chicago.— btra įmone, gy
venusi prie 3151 S. HalMed St. 
ir kuria paszove jos vyras pa
leisdamas in jia tris szuvius ir 

pasipjaudamas,

Strainlene.
” . F

paszove jo 
leisdamas in 

pati
yra Peoples ligonbutyj

Dr. Nardei 
iszeme kulkas ir mano, 
už kokios poros sanvaicziu pa-

paskui 
dabarMano pus-brolis, Antanas Brundza,' 

prlesz karo, gyveno Shonnndoah, Pa., į 
po tam iszvažiavo in Lietuva, paskui ir pi įžiūrint is ji.t 
girdėjau kad apsistojo apie Bayonne, j.

Isz Suvalkų gub.. Kuklu kaimo. ------

gyveno

labai pradėjo mirti nuo tosios šia; 140,000 pietinio;
Rosijoj radosi ĮTegul atsisnukla ant adrcHo:baisios ligos o tukstaiiczei ser- ant žiemiiio.

y ) N, J. k h d ji
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Isz Amerikos
Dvinukai gimė automobiliuje.

Leonas
iszkeliavo

.AVillninsport, Pa.— 
Ratbun isz Grover, 
su autoinobilinm, kuriam drau 
gavo teip-gi jojo pati. Kada 
radosi kelionėje kokia dvi va
landas; szoferis nutomobiliaus 
iszgirdo užpakalijc verksmą 
kudykio, staigai apsidairė ir 
paregėjo, jog Ratbuu laiko 
naujei užgimusi kudyki apsup 
ta iu kaldra.
fanneri tyksle paguldimo mo- 

lova ir paszaukima 
daktaro, bet kada motina isz- 

isz nutomobiliaus 
me antras.
sveiki.

finos in

nesze

J<>g

Užvažiavo pas

Motina ir vaikai

Sena skupuole mirė palikdama 
$250,000.

Norints naszlc 
Ackennonieno

New York.
Charlotte Ackennonieno mir
dama paliko 250 tukstanezius 
doleriu suvirszum, bet už savo 
gyvasezio nudavinejo vargin
ga motere, praleisdama 
dienos nedaugiau kaip 75 cen
tus ant iszsimaitinimo.
skupuole turėjo 84 metus. Vi
sa turtą užgriebė tolimos gi
mines, kurie senukęs ne nepti
ži no jo ir iieRirttpiTio^Sfnjtr.^ 
Kam rinkti turtus, jeigu isz ju 
ju žmogus nepasinaudojo o 
numirus kiti turi paymti ir isz 
to naudotis I

o

Vokiecziai eina ant Rygos
Drąsiai eina per Latvija. Vokiecziai 

Sziauluose nuginklavo Lietuviszka 
vaiska. 5,000 Latviu pribuvo 

Labavo. Musziai / terp 
Mintaujos ir Rygos.

m

London.— 
jungia su bolszevikais pradėjo 
ejti ant Rygos ir bile diena jia 
ja užyms. Vokiecziai susidū
rė su Latvcis iis po dideliam 

už<n- musziui paėmė Szlostaka, 30 ki 
lometeriu nuo Rygos. 
Latvei pasekmingai 
vdkiecziu užklupimus užmusz- 
dami ir sužeisdami daug 
kiecziu. Latvei szauke 
vistusjsz visu szaliu; 
ejna ant viso frunto.

Badai vokiecziu tykslas yra 
užėmimas visos Lietuvos ir 
Lenkijos, po tam ejti ant Pet
rogrado ir užymti dali Rosijos.

Mitautoje randasi apie puse 
milijono vokiecziu. 
kautos ir Rygos da vis 
truvini muszia terp Latviu ir 
vokiecziu.

Telegramas ,. Karąliąu- 
cziaus pranesza, 
ežiai su bolszevikais užėmė 

aplinki-

Vokiecziai susi-

Badai 
atmusze

vo- 
lezar- 

muszei

1 ll

ant

Sena

Mr

Terp Mi- 
tesasi

Imk vokie-
su

Sziaulus ir visa taja

Lietuviszka ar-
Sziaulinosia likos nu-

nia Lietuvos, 
mija 
ginkluota ir iszsklaidyta.

Apie tpuse milijonu Latviu 
iszlipo Libave, kurios adgabe- 
no angliszki laivai. Angliszka 
f lota yra pasirengus ginti Ry
ga nuo užpuolu.

Dabar allijentai pradėjo blo 
kata prieszais vokieczius, ku
rie pasiprieszino prieszais vai 
džia ir pradėjo kare ant savo 
locno kurpaliaus Rygoje.

Badai Petrograde kylo nau
ja revoliucije terp soviatu ir 
prieszininku, kurie jau užėmė 
svarbesnes vietas Petrograd.). 
Moskva randasi po kariszkoms 
tiesoms.

Lietuva randasi dideliam pa 
vojuje nuo vokieežiu, jeigu nur 
ginklavo Sziauliuos'ia lietuvisz 
ka vaiska, o kas. $Oliauto atsibus 
su nelaiminga Lietuva jeigu 
vokiecziai inejs gyliu in 
tuva? Prapulta!

Lie-

PAVEIKSLAS VOKISZKO LEKIOTOJAUS KURIS
MŪSZE QUEENTINA ROOSEVELTA,

•mr

i

Anfi

Stovintis vokietis ant ka’reses yra Kristijonas Donhau-
užmusze

-.1
4 f

ser, • vokiszkas lekiotojas kuris užmusze sunu Roosevelto, 
Ant dcfizines stovi amerikoniszkas le- 

Pavoikf las likos atitraukiąs tuojaus
Chamery, Franci joj. 
kiotojas Esterbrook, 
po palievinio musziu.

ISZ VISU SZALIU Isz Lietuviszku kaimelu

Brooklyn, N. Y.—

LIETUVOS LIUOŠYBES 
SAVAITE.

(I’nishlcN Ki diena ir tenis iki 81d. 
szio menesio).

auknz- 
nutrukti.

e

ISZ ROSIJOS

ro.

Už kokios dvieju 
czionąis prasidės

suaresztavojo te-

Pagal- sliectva, 
carie-

o
<

Persiskyrimai poru dauginasi.
Kansas City, Kans 

diena sudus perskyrė 3i)2 nesu 
tinkamas vedusias poras. Tur
tingos moteres 
branges szlebcs ir kaiiiniiis 
stovėjo szalo vargingu 
riu kuros geide 
nuo savo netikusiu

Reading, Pa.— Sudžius Ei’- 
lich ir Wagneris in viena s ;r- 
vnito perskyrė 42 poras del vi 
šokiu priežaseziu.

Poreles su jena in 'iena, bet 
neapsvarsto gerai 
bus atejtis sziam gyvenime, 
kada akis atsidaro tada kitaip 
žhiti ant moteriszko vyszio.
$5,000,OOP aukse atgabenta in 

Amerika isz Vokietijos.
New York. — Amerikonisz 

kas torpedinis laivelis
Lanb

po su $5,125,000 aukse kaipo 
dalis užmokesties už 
kuri vokiecziai pirko >czioiiais 
už 158 milijonu doleriu.

Terp tuju auksiniu piningu 
radosi napoleatidrai su kureis 
Francijo užmokėjo vokie-

— Viena
W7 nnciH.

pasiredia in 
ir

meto- 
persiskyrimo 

vyru.

kokia juun 
o

Isz Lietuvos
—-.4—--------

Latviai ąenori palangos, bet 
nori mažeikiu.

Isz Latvijos4 mcmorijalo ir 
žemlapio, pasiunstn Taikos 
vonferencijon pasirodo, 

Latviu valdžia atsižada .Palan
gos, bet užtat nori gauti Ma
žeikius, per kurius eina gele
žinkelis isz Rygos in Liepojn.
Lietuviu derybos su lenkais.
Rugpjuczio 6 d. in 

atvyko lenku politine 
su buvusiu lenku užsienio rei
kalu ministerių, Vasilievskiu ir 
majoru Kasprzyckiu tartis su 
Lietuvos vyriausybe.

kariuomene

< <
torpedinis

atplauko isz Antver-

maistą,

užmokėjo 
ežiams 1870 mete, kaipo auksi
nei piningai isž Jlosijos, Aus
trijos ir kitu vieszpatyscziu, o 
visi paeiną nup sėhpveš „taiku. 
Nubaustas ant $2,500 už 

pardavinejima guzutes.
Foreston, Ill.— P. N. Ilacl- 

lar, likos nubaustas ant užmo
kė ji mo 2,500 doleriu už parda
vinejima svaiginaneziu 
mu. 
tas

geri-
Haellar likos aresztavo- 

neąąij^U»i° JPjo »sklepuosia 
valdžios slapti agentdį surado* 
visokiu geriinu ir, 1196 puskva 
tierkes gųzutes.. . U 

9 
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pasiunstn
kad

Kauna 
misija

Lenkai 
pasiūlė padaryti visoj Lietu
voj, vadinasi sziapus ir anapus 
demarkacijinos linijos, 
kratingus rinkimus iii
kurs susirinkęs Vilniuj turėtu 
nuspronsti Lietuvos atejti. Rin 

turėtu

demo- 
seima,

In toki pasiulyma

Rimams kontroliuoti 
sziapus demarkacijinos linijos 
būti lenku komisarai, o anapus 
lietuviu.
Lietuvos vyriausybe davė toki 
atsakymai Lenku kariuomene 
teiszsikrausto in pietus už Ne
muno. Tada visoj Lietuvoj pra 
vedama Steigiamojo Seimo rin 
kimas, kuris susirinkęs, Vil
niui nusprons Lietuvos atejti. 
Tas nusprendimas bus skaito
mas tautos valia.
pasisako neturi leiiku ingalio- 
jimif taip placziai kalbąti ir 
isžvažiavo isz Kauno.
Vokiecziai užpuldinėja 

lietu viii mokyklas, 
, v, ,, > i d ■ I **" < ' *

• Liepojus, Latvija.—•-VokieJ 
ožiu 'kareiviai osąnti Szauliuo- "’V. '

O atstovai

ranko-
Ta pati įįe dare apielin-

rūmas baisus.

dami direktorių, kelis moky- 
tojus ir mokinius.

— Vokiecziu 
mus Užpulti tykslas buvo ge
rai prisipleszti, nes kaip-gi isz 
važiuoti tuszcziomis 
mis.
kės kaimuose. Jie sudegino iszNtisus kaimus kur tik gyvento
jai jiems pasiprieszino.

Negana to, kad sudegino vi 
sa gyventoju turtą, jie juos isz 
eiles ryksztemis plake tol, kol 
dar sziek tiek gyvybes buvo. 
Žodžiu sakant, vokiecziu žiau- 

Tokio iki dar
niekui* nebuvo buvę.

Lietuva tautu sąjungoj.
Lietuvos Londono, misijos 

narys pranesza, kad anglu vai 
džia sutinkanti priimt Lietuva 
in Tautu Sąjungą. Lietuvos at 
stovai ir ingaliętiniai Londo
ne Czapinskasiir Bižauskas ga
vo pasižadėjimo, kad anglai 
žiūrės Lietuvos valstybes 
prekybos reikalu.

AKYVOS ŽINUTES.

Kolczakas turi žudintojus ca- 
Visa caro szeimyna 

guli vienam kape.
Omsk.— 

sanvaieziu
teismas žudintoju buvusio ru
si szko caro ir jojo szeimynos. 
Kada Kolczakas inejo in Eka- 
terinbu rga,
na i s 1G3 žmonis, kurie dalyba- 
vo toje žudJustoje. Daug viso 
kiti ženk]yvu ypatų lavonu fe
nais surasta kuriuos bolszevi- 
kai nužudo.
tai datyrta, buk caro ir 
nes kūnai likos supjaustyti ir 
Nudeginti.

Teip-gi atrasta kapas, 
riaine visi vaikai caro likos pa 
laidoti, 
tojo kapo buvo ezuo, 
riuom mylėjo .. caro 
siausti, 
szuo

Vinį Lietuviai amcrlkieczlai rcngkt- 
tes su iszdiduinu L. L!uosybc» Savaite 
apvaikszczlotl, llongkltc prakalbai*, 
koncertus arba poratatymus ir rinkti 
aukafl del Lietuvos politikos reikalu, 
nes laukia didelis Ir neatidėtina?* dar
bas, kuri mes umcrikiecziai privalome 
atlikti. To nuo musu laukia Lietuva. 
Mes amcrikieczlai lietuviai turime ir 
privalome gelbėti Lietuvai neprlgul- 
myb<f iszgautl. Szltas musu 
czlausls uždavinys neturi
Kaip kas nori gali sau /užsikalbėti ir 
užmetinejimus daryti musu veikėjams, 
bet Lietuvos Neprigulmybos Fondas 
musu trbszklinus nesza Ir dirba Lietu
vos naudai. Jis dirbs fiatol, pakol Lie
tuva nebus pripažinta laisva Respu
blika per svetimu szaliu valdžias, 
ypatingai per Suv. Valstijas.

Anglija jau prižadėjo ir bile diena 
pripažins Lietuva, kaipo neprlgulnfln- 
ga szali. Tolinus tik darban! Nepails- 
klme puslaukelyje, atnaujinkime navo 
spėkas, o pasijusime, kad Ir Suvicny- 
tos Valstijos paseks Anglija ir tuomet 
musu tikslas bus atsiektas ir darbas 
užbaigtas. Taigi padekit pabaigti dar 
ba. Mes nuoszirdžiai atsiszaukiame ir 
reikalaujame pagclbos del teip auksz- 
to tikslo — del musu tėvynės laisves. 
Kas gali pavydėti musu troszk imams, 
jei bent tik musu tautos prlcszai, o to
kiu prieszu mes nejioszkom tarpe sa
vųjų, tik perspejame, kad musiszkial 
nepasiduotu svetimųjų pagundoms, 
nes žinome, kad prieszal stengiasi rtiU- 
su tarpe sėti nepasitikėjimą savoms 
spėkoms, sukurti nesantaika ir tuomi 
atsiekti savo tikslą. Todėl nedaleiskl- 
me, kad tarpe musu kiltu kokia abe
jone. Žengkimo pirmyn prie liuosybes 
ir dirbkime del savo tėvynės -r- Lietu
vos gerovės!

Užtaį dar kartą visi iszmeglnkime 
aavo spėkas vienybes darbe. Suszu- 
klm: Vyrai pajudinkime žeme! O kad 
sziltas musu obalsis — pasirlžimas 
bus visur szventai siektas ir Liuosy- 
bos Savaite apvaikazczlodami ganėti
nai atiku sumesimo Lietuvos Nepri- 
gulmybes iszgavimul, tai bus paju
dinta žemo — Lietuva bus laisva sza- 
118.

Nuo daugelio geru veikėju isz Invai
riu kolonijų jau plaukia atsiliepimai 
ir Jie rengiasi sutikti Luosybes Savai
te, kaipo pirma lietuviu szvento. Ypa
tingai A. L. T. Sandaros kuopos ir ap- 
skriczlai žada nemažai pasidarbuoti 
Liuosybes Savaitėje. Todėl nėra abe
jones, kad szi karta Amerikos lietu
viai parodys savo pilietiszka subren
dimą delei savo tautos reikalu. Jie tu
rėjo progų prisižiūrėti in kitatauczlus; 
teip pat rupinanties del savo tėvynės 
labo. Žydai užsidėjo mokesezius ir 
kožna menesi inesza in savo reikalu 
fondą dideles sumas pinigu.
teipgi užsidėjo dideles mėnesinės mo
kestis. Tik musu didžiuma vis liuosai, 
per pirsztus žiurėjo in tuos,

ku-

Priežastis suradimo 
su ku- 

mylejo .. caro vaikai 
Po žudinstai, tasai 

gulėdavo rant kapo ir 
staugdavo gailingai.
Bolszevikai nužudė 250 savo 

locnu kareiviu.
Omsk.— Moskvos specialisz 

ka kamisije soViatu, nutarė nu 
žudinti 250 savo locnu karei
viu kurie atidavė saVo prie- 
szam Krasnaja Gorka (fortą ■ ** 4 * *• * • " * ’eartimoje Petrogtadd) be jokio 
pasiprieszinimo kada KolCza- 
kinei užklupo ant juju.

Rugsėjo
30 d. p-nia Mare Danavicziene 
(292 Metropolitan Avė.) 
ejuSi per king: 
re pritaisyti

100,000 vokiecziu pabėgo isz 
kariumenes laiko kares. 
r , 1 k" . »

Paryžius. — ^Sžimtas tuks- 
tąneziu vokiecziu ir aficicriu 
pabėgo isz vokiszkos kariume
nes laike karos, 
mi in kitus sklypus, 
rijoj randasi 45,000 pagal pra- 
neszima vokiszko konsulo 
nais. Badai tiek randasi 1 [o- 
andijoj ir Skandinavijoj o su

virszum 10 tukstai)cziu randa
si užmarije 
Je amnestija visiems kurie su- 
gryž in savo tevynia.

Daug metu pereis pakol 
sutaisys kasyklas.

Loiidčn,— Vokiszki inžinie
riai, kurie pribuvo in Francije hotelyje prie 54, gatves. Žinan- 
tyksle * apžiūrėjimo sugadytu 
augliu kasyklas laike kares, 
pranesza savo raparte, buk su- 
taisimas tuju kasyklų tejp, 
kad galėtu josią vela dirbti, 
užyms suvirszum deszimts me
tu.

prasiszalinda-
Szvaica-

to-

Vokietija apakę!

isz- 
i ant laiptu, ktf- 

iszs i gelbėjimu i 
nuo gaisro, pradėjo džiaustyti 

Netikėtai pasly-skalbinius.
do ir nuopuole nuo antru lubu 
ir taip smarkiai prisimusze, 
kad tuojaus pasimirė. Velione 
buvę naszlc, paliko 4 vaiku- 
ezius dideliame nuliūdime. 
Palaidojo p. J. Garszva.

— Ona ]į<azlauskinto ojo išž 
jažnyczios ant 8 Avė. ir 54 gat 
vos ir ant jos užvažiavo auto
mobilius. Buvo gyva 45 minu- 

Ji tur giminiu, bet neži
nia kur jie rapclasų.

dideliame

tas.
Ji dirbo

;i apie jos gimines ar patis gi
mmes atsiszaukite pas grabo- 
riu J. Garszva, 
Ave., Brooklyn,/ N. Y.

Vage arklius ir pardavinėja 
juju mesa. v

Berlinas. — Arti keturesdo-( 
szimtt'arkliu kas diena būna 

/ pavogti per nežinomas ypatąs 
“ mieste Berline ir

kariu palicije; jau daugiau ne- “ir
aplinkinėje,

gali surasti, o tai isz priežas
ties, jog Vagei arklius iižmu- 
sza, supjaustė, o mesa parduo-

Apio 80 milijonu , lauki- d“ ŽmOni,n ”ž «°rUS 
niu. žvėrių bunajižmuszta kas 
motap'del juju kailiu.

Pirmutinis kongresas Su 
vienytųjų Valstijų ^susirinko 
4 Morcziaus, 1989 moto. ’

Karaliene Belgijos, Elz
bieta, kuri dabar lankosi Suv. 
Valsti. turi 45 metus, yra dau
giausia mėkyta motoro isz ka- 
raliszku moterių.

Suv. Valšt. turi viena isz 
didžiausiu spaustuvių ant svjo 
to;*,

*

*

*

*

I

Lenkai

231 Bedford

Scranton, Pa.— Darbai ejna 
gerai ir liždarbei geri, o 
rio geistu praleisti linksmai sa 
Vo pabaiga gyvenimo tai tegul 
atvažiuoje in czionais o duszo 
bus užganėdinta svietiszkoms 
linksmybėms. Saliunuosia szia 

sąliu-
pri traukt 

muzikantus

kai-

VpĮku MaltinlmOR,

Administration 
atrado Lietuvoje, Baltiszkosą. provin
cijose, Eehoslovakijoje ir Komunijoje 
apio du milijonu badaujanczlu vai
kucziu. Tuojaus paskirta aaztuonloli- 
ka milijonu doleriu vaiku maitini
mui. Sziuos pinigus sudėjo invairios 
szelpimu užsiimanezios organizacijos 
Amerikoje. ,

Lietuvoje vaikai randasi balsiame 
padėjime, vien Rugpjuczio menesije 
tarp 21 ir 28d., papenleta 45,055 vaikaL 
Toje sanvaiteje aprūpinta 48 miestelel 
maitinimo punktais.

Tesioginls szelplmo darbas buvo va
romas, stengtasal kuodauglausia mai
tinimo punktu insteigti, Iszdalintas 
maistas turėjo būti ant vietos suval
gomas, tokiu budu iszvengta, nesusi
pratimu ir neteisingu pasielgimu isz 
puses invairiu spekuliantu.

Americat) Relief

kurie 
kaip skruzdės dajbo prispausti, dėjo 
ir deda aukas ant Lietuvos aukuro. 
Bet mažumai juk sunku yra visos tau
tos reikalais rūpintis. Vieni isz musu 
aukauja viską Lietuvos reikalams, ki
ti gi neaukauja nieko. Teip norą gerai, 
nėra teisinga ir nors dabar szita klai
da reiktu atitaisyti. Rinkite, reikalau
kite ir nuo tu kurio visados szalinosi, 
vonge arba visai nedave musu tau
tiškiems reikalams. Tegul jie bent 
dabar duoda savo pilietiszka duokle, 
kad tokioms paskui pargryžus in Lie
tuva nebutu szilta, kada bus paklaus
tas, kuomi prisidėjo del Lietuvos No- 
prigulpiybes iszgavimo.

Buvo paskelbta Liuosybes Savaite 
tik vienai savaitei laiko, nuo 15 iki 
22d. spalio. Bot tapo persitikrinta, kad 
nuskirtas laikas yru per trumpas. 
Daugelis kolonijų nesuspėjo prisi

buvo duodamas viena* diena.
Dallnamasai maistas susidėjo daugiau 
šia isz sekaneziu produktu:
žirnei, ryžei, riebalai ir cKėMblHida.
i Vaiku skurdas kai kurioje valstijose 
buvo padidintas invairiu spekuliantu 
Judėjimu, bet linksma yra pranesztl 
kad Lietuvoje tokiu spekuliantu uesl- 
rad ir vaikams skirtas maistas buvo 
tinkamai tam reikalui panaudotas. 
Kaune Amerikos Szelplmo Adn0nlstra 
clja Intaise valkams Žaislu daržo, 
kuriame kas dien po kelius szimtus 
vaikucziu atsilanko, stengtasi tokius 
daržus ir kituose miestuose inlalsytl.

In vai ros szelpimu užsiimanezios or
ganizacijos Lietuvoje sudarė centrall

po Lietuvos
valdžios priežiūra. Szlo komiteto szel- 
pimo darbe kaip lietuviai, žydai telp 
ir lenkai .turi lygu balsa; axis komite
tas kooperavo su p. Hooverlo komi
sija.

Isz minėtu szimto milijonu doleriu 
esaneziu ant p. Hooverlo ranku, kurie 
buvo maistu skolinami Europai, tapo 
atskirta septyni milijonai doleriu stai
giam reikalui ir tuos pinigus naudota 
kaipo auka. American Relief Adminis
tration atstovas pažymėjo kad isz tos 
sumos buvo szclpema Lietdva, todėl 
Lietuvai nerelkes tonais ištiestu pinl-

pupos.

*

dien trjukszmai visur, 
uinkai negalėdami 
žmonių, samdo 
idant suszaukinetu kostume-

•f ', r' 1 ■ f s«* ■■ 1 > ’*• „ ,, ’

rius kaip ruskis ant koszes.
Neatsimena miisu broliai kiek

‘\ '? ■ * H *

už taji praleista pininga kar- 
ezomosia nuszluostytu aszaru 
del savo artimu Lietuvoje jei
gu tik duotu closzimta dali tu 
piningu ka praloidže ant links 
mybiu. Ateis laikai, kad saliu- 
įlinkai tuosius savo kostunio-

‘ komitetą, kuris veikia
rengtj, todėl A. L. T. Tarybos posėdy
je (30 d. rugsėjo) likosi pailgintas lai
kas. Dabar Liuosybes Savaite prasidės 
nuo 15d. ir tesis iki 31d. szio mene
sio.

Liet. Neprlgulmybcs Fondas.

Vagei pamate kur stovinti ark 
nuva-

Jegu ka 
randa vežimtiosia tai parduo
da. Palicije da nesusege ne vie 
no vagies. ’

100,000 lęovoje prieszais xįus i^zvarys laukan, nes ne tu 
ros piningu ant praleidimu.

Angliszka vai- z' ■

P. S. Del informacijų teksites kreip
tis prie L. Neprigul. Fondo Sekretoris

Ii su vežimu, inseda ir 
žiujoe su viskuom.

kolera.

adrepu:Miss P. Jurgeliute, ,307 
goth. St., Now York City, N. Y.

t

. KUR BUNA?

w.

/

gu gražinti. Lietuvoje scelpimo darbut 
iszleista apie puse milijoną doleriu.

Mano brolis Stanislovas Gudauckis, 
paeina, isz Kaltinanti miestelio, para 

17 metu atgal gyveno Chi- 
Turlu 

Jeigu kas apie ji 
. žino; meldžiu praneszt.

Jonas Gudauckas, 
Box 17,

Ir wolos.
cago, III Dabar nezintfu kur. 
sVarbu reikalą..

••

Strainieno,Cliicago.— jsirainieno, gy
venusi prie 3151 S. Bnlatcd St. 
ir kuria paszove jos vyras pa
leisdamas in jin tris szuvius ir 
paskui pats pasipjaudamas, 
dabar yra Peoples . ligonbutyj 
;ir prižiūrintis jid” 
iszemo kulkas iš mano,

London.-
džia paskyrė 100,000 , žmonių 
ant kęvojimo prieszais kolera, 
kuri pradėjo balsei prasiplati- 
nęt (pę, Indija,.
. a -V. ‘ I

X
Dodson, Md. (0.17)

Bolszevikai turi 39,000 
apginkluotu kareiviu ant szlati 
rinib Miitd^ I6o!obo’ vakaruo-

*

Mano pus-brolla, Antanas Brundza, 
prioazf įkarai gyveno Shenandoah, Pa?, 
po tam iszvažiavo in , Lietuva, pankui 
gUdojaji ktid apsistojo apie Bayonne, 

. ... - n , y Sųvą|ką gub.,«Kuktu kaimo,
ant Ž'ienmibJ Rosijo^j1 raildsi ?Tegul 'ątslsaūkla ant adreso: (
797 tlhtl . , Vincas Branka,

Port Carbon, Pa

Žmonis lėnais 
^rie ^aszUyo, Jafcai. prade jo. mirti nuo tosios

Praejtą, metą)( ifizspaudino

l

• • ‘ Dr. Nkrdcl 
kad ji 

už kokios poros sanvaieziu pa- 
sveiksianti.

šia; W6;000 'plettillo; Wž;bbD
-i V*. Vw'<: . .Iiii'i u L . ■baisios ligo^.o tukstanezoi ser-se, sakoma, užatakąvo lietuvio $316$00j turinti 54^407 pąfila

OG-J ■ -'"“J1 '' ‘
Itenykazte gimnazija užmusz

1...

piu 
t,

>i',t
’j

/"'I 

/ į . 
ik ju/į OHM

A i ’ ■ c 727,060.

■kBBRiKra''mHl'IIH OaHHmidi .t*

r-f1'I
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■



I

I

/
2KAS GIRDĖT

KALENDOMS

7

F

r
f

f

I

i

N

R’

■

k

f

1

“SAULES“
ANT 1920 METO.

Ar gal jauti iteuž-

1

pasiliktu jokiu lindintoju.”
Bet neatėjo jiems arit minties, 
jog>pasiliko da vienas isztisi- pas tyus tokis:

SAULE i.1 ? ‘ ‘ . l/tiMinrii Vi J j-
♦ 

szyti, ba nežinau ar szita gto 
matą daejs ftr no. Adresas

1

A r R* WIFR1 —
U

Srtai kas talpinasi kalendorije 
ant atejnanczio meto, kuri 

aplaikys skaitytojai 
už dyka.

H encephalitis let liar-

l Kalendoriniai užraszai ant 1920 
meto.

2. Eros.
3. Perk* limos Szventeo.
4. Keturi metai laiko .
5. Naujos dienos szvlesos Instaty- 
mas.

6. Užtemimai ant 1920 meto.
7. Amerikonlszkos Szventes.
8. Tolumas europiniu miestu 

New Yorko.
9. Pasninkai 1920 mote •

10. Skaitlls gyventoju.
11. Skirtumas laiko.
12. Lietuvos Dydeji Kuning.

raliai.

Isz

Ir ka-

13. Pirmutinis prezidentas llotuvisz-
kos re publikos.

I. Velykos del kožno meto nuo 1801

Jankai.
vellnlmai nuo

turn, ar sėdėt per visa dio\a 
minksztam kreslia, arb.i dirbti 
fabrike?
ganadina, jog turi isz ryto kol
tis anksti ir skubinti in darba ?

K 4

Jeigu teip, tai žinokit Žmogau 
jog kenti ant naujos ligos va
dinamos 
gia.”

Užklauso kas tai do liga?
Sztai toji liga* tai dūkimai 

praminė tinginystn, o knd toji 
liga bunn užkrėczinmo.ii, tai 
daktarai dabar jieszko mdiio- 
bo, kuris taja liga praplatina.

Mokslas iszaiszkina jog prie 
žaste, kuri priverozin 
prie darbo, no yra tai
del piningu, no prisotimas pil
vo su maistu, yra tai tiktai no
ras prie darbo, 
norą F
neoz pasirūpint jin, 
turėtum permainyt savo davba 
kuri sziandien dirbi.

Ne butu pro szali užr.iizyti 
taja nauja liga in savo žod/ ia 
nes mokslas iszras da nav . /vs 
niu ligų, kaip musu lietuvhzki 
literatai iszkala kas 
po kelis naujus ir 
žodžius.

minuses prletclis — chrlszkas 
szuo, jog tasai isztikiamas žvė
ris parodys kapa ir kaltinin
kus savo mylcino pono.

Jeigu tai butu prijautia — 
szuo butu puolės auka teip-gi 
nuo kulkos. ’Bet tojo nesiti- 

“nes pageidimas kraujo
apjakino juosius, kaip upjaki-

Lithuania.
Suvalkų rady bos,

Mariampdlcs upskrlczio,
Kalvarijos valscziays, 

Cibavo kaimo.
Antanas Stnnkoviežius.

, * ‘ L*1 *' i '• > t • •

Skolostikai Lukszytei—Ado 
maitlėnėi, 4845 W. 14-th St., 

na visus tuos bolszevikiszktis Cicero, Ill., raszo jos tėvai isz 
vadus Rosijoj, kurie sktibina bveiviszkiu kaimo, Panevėžio

kejo,

su nesusipratimu prie savo apskriezio: 
prapulties.” sveiki ir gyvi,

žmogų 
meile

Ar turi taji 
Jeigu ne, tai turi 

norinrs
Rr 2000.

15. Menesei su szventuju vardais; 
Atmaina oro Ir permainos menu
lio

16. Pasveikinimas lr
Tar.idaikoa.

17. Stebuklingi rieszutal.
18. Raudonasis Žibintuvas.
19. Pasiszventlmas gero draugo.
20. Dvyleka Žodžiu teisybes.
21. Kaip Jokūbas losze kaziras su 

velniu už duszla.
22. Ka darote, darote patįs del saves
23. Prakeikti szokykai.
24. Rūta
25. Aszaros motinos.
26. Nubausta mergina.
27. Skarbai ant pliko kalno.
28. "inventas ,Jurgis Ir griausmas.
29. Rctkalingos žinutes del atėji les 

del kožno.
30. Ka ženklina 50 bilijonu doleriu.
31. Svarbiausi atsitikimai karėjo.
32. Vardai visokiu žolių, szaknu, la-

1 lėtuviszkai ang-

Amoriko Vaiku Fondo draft 
guvo,. apgarsina, buk vaiku 
maitinimas vidurines Europos 
da ant ilginus plas i teps ir jog

4 ’ ♦ j k A I • ♦ ' 1 ‘ 1 I * * ' , * *

liaut szelpti visom spėkoms 
tuosius mažitilelius, nes du roi-

buk vaiku
t . i • t >, į » i ; j * ’

amerikiecziąi neprivalo
t

Mes esamo
tik .musu Valiute mire Rugs. 
28, 1017. Palaidojom Palau
kiu koplyczioj. Gyvenamo toj 
paezioj vietoj, {riobos nesude- 
p ’ I * ' I > 1 ‘ < J I

go. Pas irius labai brangu. 
Vidutihoi kai^Ve 2,(100 rub., vi
dutiniam ąrkliui 5,000 rub. avo '. i į ' •1 * * i •' ę. 4 iloi 100 rub., trijų nedoliu par-

ŽIUilĖKFl’E CZJA! $1.85 vertes pulkn 
. ............. w............... Icnygu tik už $1. 
> MParižlnus NiiMkurells’* ir “In- 
grubunas0 324 pustapiu, 6 per 9 coliu 
didumo. ............... ................... Preke 50c.
N,o. 2. “K ii dingo PiiHlaptik** “In Merl- 
kn” Ir “Pnkaruoklls0. ....220 puslapiu. 
SzItOH knygoj preke yra ............  35c.

No, 3. ‘‘AuIihUiIuI Peiliai” ir “Dvynos 
Karalaites”. 214 puslapiu. P roko 25c.

No. 4. “Apie Kupczlu Sunu Jurgi” Ir 
“Kapitoną Tunika”. 108 puslapiu. 25c.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.36 
bot jeigu prisiusite $1 tai gausito visas 
vii-sz-tninotas knygas per pdczta, mos 
užmokamo ntisiusttmo kdsztmj. Visos 
istorijos yra labai puikios ir užlųipi- 
czios ir tikrai gvarnntinam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi glara proga pirkti 
už pigia prokla. Dar ilgi vakarai užei
na tai ir laikas Imtis prlo sldlaymo. 
Prislusklte popierini doleri ir adresa- 
voklto szitoip: W. D. lloczkonskl-Co.

Mahanoy City, Pa,

K ‘F,
i

I.

i

k'

» Vl / a ' < iPas irius labai brangu.
t J

ke kanecz mnityti ir szolpii j*ii sziulcui 60 rub., rugiu pului da
1 j . i h ’ 41 ' i * *■. < t i * * T i ' i • , . ’ ’ « i l i ♦ ' ! k ■ ■ *

go Flavijoje J200,000 vaiku;

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

S

-ta rr’v.vo 
negirlejns

pelių ir t. t.
llNzkal ir lotynlazkal.

33. Stebėtina# miestan New Yorkas.
34. Leklojlmas oru 1919 mete
35. Privalo tik moteris, monologas.
36. Pavėlavimo apgailėjimas.
37. Nusiminimas
38. Perspėjo.
39. Oj liūdna, liūdna.
40. Mažas skirtumas.
41. Be apetito.

,42. Paparczio žiedas.
43. Kvaili žmonis.
44. Pasaka apie lobfnlnka Ir netur- 
: teli.
45. Naujos Mlkaldos Sabbos kara

lienes Pranaszystes. (Visas apra- 
szimas patalpintas kalendorije.)

46. Naujas 'že\nlapls svieto.
47. Perspejima\oro ant kožno meto.
48. Katallogas
49. Apgarsinimai biznierių.
50. Priedas Mažas kiszeuinls kalen

ti orelis Ir sieninis 
raudonoms szveutems.

Prisinnsdami savo prenume
rata, neužmirszkitę brangus 
skaitytojai, jog prenumerata 
dabar yra 3 doleriai ant meto.

Kada kalendoriai bus su- 
r’nti ir apipjaustyti, pradėsim 
tuo ' ^siuntinėt. Todėl pasku
binkite su prisiuntimu prenu
meratos, nes žinote, jog szian- 
dien 
daugvkasztuoje, o jum tris do
leriai ant viso meto kaip nieko 
už kujt|tpos>,turite daug smagu
mo.

Dabar laikas užraszyti “Sau 
le” del savo gyminiu ir pažins 
tarnu Lietuvoje. Koki džiaugs-

“Saule” pa 
Gimines už

4
iUh
žein

V Icnygu

kalendoris su

iždavysta laikraszczio

Neužmirszki-

• ma apturės, jeigu
reis isz Ameriko.
tai jus laimins ir džiaugsis rie- 
iszpasakytinai.
te apie tuosius vargszus ir 
unszluostysite jiems aszaras 
per nusiuntimą “
bus d« 1 jnju linksmybe per vi
sus HJ'tUS.

• •

Saules” kuri

Petrograde, stalioeioje kita
dos milžiniszkos karalystes Ro I «
sijoj, kinezikai parduoda žmo
giena po 139 rubliu už švara. 
— Kas tai galėjo tikėt penki 
metai adgal, jog staliezioje ga
lingu caru gyvens 
ėdžiai?!

žmog-

Pagal paskutini surasza >per 
valdžia tai Suvienytuosia Vale 
tijosia randasi 7,250,000 fnrmu 
o praejta meta buvo juju tik-, 
tai 6,361,000. Kas gali sakyti, 
jog visi žmonis trauke in di
desnius miestusT

Skaitytojau, ka sau veliu-

f

“už
tai da yra viltis 

o tai 
, ..... ....... .. „i Jamaika

nes ant tosios salos gėrimas 
guztes ne yra uždrausta.

Jeigu dabar kas norėtu 
liet kirmelia,” 
ir paskutine pagialba, 

nuvažiuot inyra

Pagal kariszko sztabo pra- 
Suv. Valst.

378,503 lyg 23 
Rugsėjo, padalintu sekaneziai:
33,065 Europoje; 7,614 kelio
nėje isz Europos; 304,250 rado 
si Suv. Valst.

neszima, tai 
riumenes buvo

k n-

Kas kiszasi isztraukimo len- 
kiszkos ir lietuviszkos kariu- 
menes in savo rubežius paskir
tus per augszcziausia taikos 
taryba, marszalka Focbhs ra- 
sze lietuviszkam siuntiniui Pa 
ryžiujo, jog nusprendimas ra
sai “jokiu budu neporszkadije 
paskyrimo rubežiu torp Lietu
vos o Lenkijos ir ne viena isz 
tuju tautu ne turi jokios prie
kabes užėmimo tuju aplinki
niu, kokias juju
lyg sziai dienai buvo užemia.

kariumenes
, f

vie-

Tasai, kuris buvo

Ant kapo, kuriame sutasta 
szmotolei nužudytos cariszkos 
szeimynos, pasiliko tik 
nas ir paskutinis ir visados isz
tikiamas priėtelis savo buvu
sio pono — cariszkas szuo. 
Kas do baisus pasitycziojantis 
likimas!
ponu gyvasties ir mirties mi
lijonu savo padonu, dingo bai
sia mirezia, paniekintas ir na- 
žudiritas baisu budu, o pasiliko 
jam terp visu gyvųjų prieteliu 
tiktai — jojo išztikiam'as szuo.

Tasai szuo be paliovos slan
kinėjo prie kapo cariszkos sZei 
mynos ir staugė gailei ’paskui 
savo poną. Atėjo laikas Lada 
bolszevikai Įikos ižguitais isz 
tosios aplinkines, o vaiskus ge-

LIETUVIŠKA AGENTŪRA!
Perkame, parduodamo ir rtiainome namus, Jotus ir 

i________  ‘ _____
lotu pardavimui RoSelhnd — Chicagos 
aplinkčse. "r-____
Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

Apdraudžiame (inšiurlname) nuo ugnlejs namus, 
biznius, naininius.jakandus geriausiose kompanijose.

Apdraudžlame (inšiuriname) nuo visokių nelaimi.. 
kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties.

Atliekamo perkalbėtojo (interpreter) darbą courl’- 
uofce.

Parūpiname visokias legalfškas popieras ir doku
mentus. ' '

Padaromo visokius vertimus i {vairias kalbas.
Visokius patarimu# apie provas ir kitus dalykus 

suteikiamo dykrrt.
Allieknrhc visokius spaudos darbus. — Todėl jeigu, 

norite gauti gražų, dailiŠką Ir laiku dtliktą spaudos dar
bą, tai paveskite jj mums. Klauskite kalnų per laiš
kus arba asmeniškai.

Parduodame visokias lietuviškas knygas, atvirutes,

Parduodame grojamas mašinas (gramofonus) ir lie
tuvišku^ rekordus.

Rašykite jdėdami 2c stempą ir gausite musų kata- 
liogą. »:

Abclnai su visokiais reikalais kreipkitės prie mus, 
mes jums patarnausime. Rašydami laiškus adre

suokite:

ir formas. Turime daugybę gerų ir nebrangių namų ir 
i mieste ir jo 

Turime dųtigybę fcerų farmų pardavimui
mieste ir jo

ilčių nelaimių,

Atliekamo perkalbtojo (interpreterj darbą court’-

t>r), tai paveskite jj mums.

laiškams popieras agentams ir pavieniai.

V1.■"u.

u

Shincziu Hzirdinga padokavono už 
teip puikia knyga kokia yra ‘'TjikHtnn- 
tiH Ir Vlojin ‘Njiktn’% Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitos kokias 
radau tojo knygoje, kuri mano palink
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojaus griobiuos už knygos, 
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo aplo ta knyga 
pakol sau neparsl gabenau ^z redystes 
"Saules”. Vėlinu kožnam jlajtupirkti 
ir skaityti o turos smagumo ((augiau 
kaip už szlinta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszka, Sparrows Point Md.

o Rašydami laiškus adre- )

S. P. TANIS & CO.,
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL.

t tau

LJ

bar 10 rub., Beniau buvo 100

* ' ’) ' i ,. * :

nas kiatiszinis 15 kap., 
miaii buvo 80 kapeikų; drapa-

\r • i %, i "i , ’ 4 » *

nos
10 rub., vidntiniems 

' i f j • | i ; / ', •

kams 100 rub,, vyriszkiehis ba
tams 200 rub., Kurie dabar tu
ri parduoti javu ar gyvuliu tai 
szilkuose szlama, o kurie nieko 
ne turi, tie medinėmis apsiavė 
ir drobiniais rūbais apsivilkę.

Isz musu daug vyru 
karau.
bai serga sziltinemis, 
mis ir kitokiomis ligomis.

Kaip klausiant, ar gauname 
pinigu, tai negaunam, negavo
me nevieno graszio ir negirdė
jom, kad kas nors butu gavės. 
Girdžiam, kad ateina isz Ame
rikos ir mėsos ir tauku ir mil
tu, ale mėsos amerikanskos 
svarui 4 rubliai, tauku svarui 
5 markes ir niekur negali gau-

Su valdžia tai ka ir .bękal- 
1 beti, tik užmokam už žeme, mo 
kesezius, pabuvai du 
menesius ir vėl mokėk po 
lias deszimtia — 
mes nedaug turim; o kuris turi 
bent 20 deszimtiniu tai riidka 
szimtais.

_ » •

Toliaus, girdžiam jau kal
bant, kad žada padaryti vergi
ja ar baudžiava. . Kaip toliau 
bus, nieko nežinom, tilo dabar 
tai tik spėk duoti, ir vis val
džiai: duok gyvuliu, duok gru 
du, duok svięsto, duok kiauszi- ! •niu, duok audeklo, duok pan- 
cziaku, duok tabakos ka tik 
žmogus turi, visa ka jiems, vis 
duok ir duok;....

.< , ■ i \ į i •' M * 1 .. ' /' 1 % i ■ * ’ » < . 1 i'

Austrijoj 225,000; Czekoslavo- riib., inesos svarui Grub.
k ijoj' GOOjOOO; įerikjoj 1,200,- t L' J . j ; . ’•» 'Jei . _ L ■ l. . J *LW < .

000; Lietuvoje 50,000; Latvijoj 
60,000; Estonijoj 70,00Q ir Fin4

, Vaiku 
Fondo pirmsedis danesza, buk 
Budapešte neatbūtinai

landijoj 0O,O0O vaiku.,

i reik,e
,. r ; • . • ‘ , i . i

daug maisto ir apredalo del
‘ ' I ’ ' r | ; I ..-

vaiku, kurie ne turi visai nie
ko.

Musu mylemi skaitytojai 
prisinnsdami prenumerata 
“Saule,” dekavoje szirdingai 
ir už laikraszti 
“yra tai 
tis ant svieto.

Ka reiszke geriauses?
Jeigu žmogui kas daugiau

sia patinka, tai iszreiszke savo 
nuomone per žodi 
bet žmogui turi patikti labai 
tokis dalykas, jeigu isz szir- 
dies sa,ro kalba geriauses!.....

Tas pats ir su laikraszcziu. s 
arime sziandien dauge- 
niviszku 

bet.... be smoko.
Pūtis nesigyriame, nes mu

su sudžįos yra musu skaityto
jai, kurie “ 
suvirszum 30 metu, 
žmonim nepatiktu tai 
le” butu senei jau mirus 
del žmonių “Saule” yra 
riaušes laikrasztis» ant svieto 
o tas riuptendimas daugy la
bai daug ženklina del laikrasz- 
czio.

Vox populi, vox Deo! — 
(Balsas žmonių yra balsas Die 
vo.)

Acziu szirdingai, mieli skai
tytojai, už jusu szirdinga isz- 
reiszkima ir nuomone, nes jei
gu jums patinka laikarsztis, 
tai yra geriauses užmokestis 
del redaktoriaus, kuris taji 
laikrriszti rėdo ir stengėsi jum 
visame intikti.

OROMATOS ISZ LIETUVOS

Saule,
’ už

’ Juk t 
Ii

y y

liet’

mylemi
u z

pridedami: 
geriausias laikrasz- 

y y

geriauses

laikraszcziu
/

Saule” užlaikineje 
o jeigu 

“Sau- 
bet 
ge-Saule

1

y

Prisiunsta redakcijai 4 Saulei?
Rugpjucžio 26 diena u . i f ‘ t < i < ' I •KugpjucZio zb diena su- 

laukejn in Kalvarijos valscziu
• I

' • » * , ♦ ■ I .

atvažiavo Amerikos atstovai.
Negalėjom raszyti in Ariierika J I • ♦ X, M „ 'i

nerolo Kolczako, atrado szuni 
o per jojo pagialba ir kapa ėa- 
riszkos szeimynos. , 

Isztikiamas szuo parodo no
tik kaph vaikus savo puvuslo jieszkos gimines. Tai-gi mel- 
pono, nes uostiniu atrado Ir jo
jo žadintojus kurie gavosi iri 
Yankas gen. Kolczako, o kuriu

pirmiau, nes neturėjome adre
so, bet kada sulaukėm atsto- 'y. ‘ Y ' i ( f 'į* '
yus, tai mums liepa raszyti in

. I 4 . , t f | “ Į< ’ 4 ,

Amoriko taryba, tai mums šu-;

V le
pi r-

T

Vaidelota Apysaka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
eu paveikslėliais, 177 puslapiu, Preke 35o 

W. D. Bocxkowitki'Co. Mahanoy City, Pa.

— Kartūno prasto arszinui
czevery-

j v

paėmė
Apie mus žmones la- 

rauple-

tris 
ke- 

kai mes že-

ar

Raulas Januleviczius isz Ma r
lianoy City aplaike gromata
nuo uoszvio And. Kvedo isz

. I

Suvalkų gub.,
pa v., Klevines kaimo.

Raszytas laiszkaš ię Rug-

Mariampoles

pjuczio. O dabar asz Andrius 
Kvedas su savo prisiega, abti- 

osamedu duodame žinot kad ’ i , r • . „
viską ežionais

negaliu apraszyti tiktai tiek
sveiki ir gyVi...

kad nieko netekome, ne drapa
nų. ne sodeliu,
teip nuogi kaip pirsztas, teip ’ 
mos būname ir nežinorrie da ko | 
sulauksime senatvei.....
gausime nuo jusu gromata tai I 
tada daugiau apraszysįmo....

ne puodelhi,

Kaip

radosi net 163 ypfttos. Žadin
tojai stos ant teismo Ornnke, 
Sibire, a'pkaltiriti už nužiidini- 
ma cariszkos szeimynos, Kurie 
bus stiszatfdyti ftr iszkarti.

Bolszevikai ne tik ka iszžu- 
dino cAriszka szeimyna, bet dr 

f “idant tįė- 
^ <1* | 11 i F * 'Jf

visus josios thrhus, 
v! I ‘ •'

.4 t Ii I

♦ Ikr

dižame sujies^koti mu^u suftu 
Antana Stankevicziu ir broli 
Juozą Štąnkevicziu, ar jieje 
gyvi ir sveiki ir meldžiu kJaht 
pas mus atraszytu. Pas uitis 
gyvenimas toks: “Kulkos pas 
mus bizgejo diena ir naktį ir

visi,
laukėm mirties kas valanda 
bet aeziu pilvui iszlikom 
gyyifiri.gyvenam tam paežįaip 
daigte. . ‘ "* 'baugiau negaliu ra

lt".

4

Pana Ona Martin, pasida- ) 
ve ant repubiikohisžko tikioto J 
ant senatoriaus in Suv» Vulst. 
isfe NoVttdoh. 1

Upe bunajūs plauke per 
sklypus kuriu gyventojai kai- ) 
ba 52 kalboms, f ♦ * I M ; I

*

Ilgys tosios
‘ ’ V T r -f 

upes iszneąza ant dvięju, tuks- 
taneziu invliu.

Geriausi Mainieriams

į»tl

U u

r

i kojoms tikra gerove, jei atvesite guminius 
Ball-Band” batas ir czeverikas yra nulietas musu spe- 

kuogeriausiai tinkas jusu kojai ir kuoilgiausiai laikas.

pinigus ir suteiksite 
. Kiekvienas

Jus suezedysite
Ball-Band” 

cialiu būdu, kaipo vientisas szmotas,
avalus i i t i

B A )

' “Ball-Band” guminiu Avalu isztisi padai yra padaryti specialiai mainieriams avėti. Jie

Pirkdami žiūrėkite kad butu fabriko žyme 
Toji žyme reiszkia

finsauEoia peretkus ir padaryti taip tamprus ir drūti, kad ir asztriausios akmenų ar anglių l rS •' i , . •_ x_ !_ _zxz.r.4 T>iI Z?uil/ci/l Iviifn ■PnliTilm yvmn
“Raudonas Kamuolys” iszspausta ant kiekvieno bato, 

# _ - - • • b i • • » 1 f A 11 **11 O r'i'V* rl ) ' lxnt n i 1

geriausi 
(Lopac) gaunami

kriauksžles negal ju perpjaut, nei pcrplcszt..
min.,■ ar czeveiiko.
riszdirbinh koki jus galite. Ball-Bmid" batai, pus-bacziai (Iliminer) ir czeverikai

i balti, raudoni ir juodi. Reikalaukite nuo justi pardavėju.
Mishawaka Woolen Manufacturing Company 

Mishawaka, Ind.414 Water St., 
Infttnign, kuri iezinokn milijonus del gerumo0.

L-

HIM I NĖR’

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
1) Ątstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystes) ir 

pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.
Padatyti Lietuva Nėprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies 
pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.

Pakelti Lietuvoje abelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt.
Pagerinti Lietuviu Gyvehima organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant 
gerus uždarbius, palengvinant ingijima ukes inrankiu,.maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
1) Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi

2)

3)
4)

Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardaVojimui ir tt.

Organteuojh Keleiviu Narna aprūpinimui kcliaujanczįu in Lietuva ir in kitas szalis. 
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
jošzkojinius (davietnhslis), iszgauna dokumentąipą konsulo paliudijimus ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkotporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto czarterio it po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau ’penkių szeru vienam žmogui.
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyVeiiant. Bendrove steigto

2)
3)

L. A. Bendroves

savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose. . ,; , '
Visi dėkitės prie Lietuvos atstatymo bendroves!

Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
rc-i w t\ f Y 
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Burilčas
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Na, tai kasi ' /
Juk visiems Žinotna jog 

gyliu tūzas, tai smertis in trau 
ke metu.

— Tai kas tokia klaidingai 
pasakė.
, — Tai ka jis ženklina tegul 
man-gi ponas pasako?

— Hum, ne noretau apie 
tai sakyti, kad Žasaitiene 
paniekyti.

— O maloningas pone! tik
tai pasakykie man 
nieką nesakysiu.

Ar tikrai!
Tiktai poneli mano 

esmių teisinga motere.
— Gvliu tūzas ženklina 

t v 4

skarba užkasta.
— Tai kam apie tai ne paša 

ke Žasaitiene?
— Ba ji ji 

apie būrimą, 
smoka.

— Tai ponelis sakai skar

tūzas

ne

asz priesz

asz

tiek nusimano 
ka kiaule apie

b

— Na teip! Skarbas, o ne 
smerlis; džiaugsmas 
liūdimas. t _

— Tai kam,Grablikas trau- 
kije meto nunųre — ture nedra 
sei JuodaitieYie.

— Ar jisai

o ne nu-

, .'Įuvl ■*

gal gere jier
daug.

— Juk gere ir gerai gere!
— Tai nuo to numirė, o jo

jo skarba guli lyg sziai dienai 
žemeje. Gaila labai!

Ir man teip rodos, 
tai ne smertis, tiktai skarbas?

Na teip yra. , ;
O kur tas skarbas?

— Asz to nežinau, turi dva
sios paklaust.

Paklausk brangus pone-

kad

žibintai-
Ant stalo gulėjo

■ 1

Ii, paklausk!
Velei užgesino žibintaite, ve 

lei pradėjo kibirksztes rody
tis.

Už valandos velei 
te užsidegė.
suraszyta popiera. Profesoris 
pradėjo skaityt.

Skarbas Juodaitienes ran-
. _____ po kryžium.

Reikia jieszkot ant 3 adynos 
po gaidžiu 3 žingsneis nuo kry 
žiaus, 3 žingsnei in kairia, 
in deszine szali.

3
k

Tai jau po visam- Profeso- 
ris iszvede, Juodaitiene. 
vo didelei
ga. Suras skarba, vietoje smer 
ties! Ar-gi ne buvo isz ko

Bu-
linksma ir laimin-

a

i

BALTRUVIENE.

SAULE
____ , •'« _£•.,<■ t _______ t -

ragui vaisiu augliilmo žlnpvo iJ. Člose.

Nprs, dėjimas ln dožas (canning) Ir 

žinoma)}?teczlau 1ėz vaiClu gdllnma pa 
daryti Ir kitu dalykb, kurio pravartu 
žlomos laike turėti. < Jokiu valgomu 
vaisiu ’htidrelkia IszmcBtl ant 'nnieku 
b'čt tiek kiėk tik gailauta, pdriaudofi 
darant vaisiu sviesta. Ji dirbant, 
pros ir pageidaujama tureli .goriausiu

♦ *.♦,T K Lat H'j
JT * . •• *

M "U ■ 1 t ‘ I

Szuke sutriuszkejo ir suby-
1

sybei ne jis, tiktai dvasios, ku
riais jis ant pareikrilavimo pa- rojo puolias ant szmotėliu. 
szaukia.
atstovi Žasaitiene boba! No

Nieką pHėsz jin no

verta su koja paspirti
— Ir ka tau pasakėt—klau

t «

sinejo prisįspyribs Juodaitis.
— TuojaUs. viską norėtu-

I
_ ' ’ \ . I . A. I

j 'i* ** * '/ *

mei ant k a f* t žinoti —paszauke 
pati. — Pasakiau tau, jog jis 
ne isz galvos kąlbejo, kaip Žlt- 
saitienę, tiktai dvasioj. Kaba

— O lėzgabytojau Dieve?
Sumuszei .pUoda, plhhv 

gai susimaisžys su žeme, — ru 
žijo Juodaitis.

megstli. (taryti kludl v-V a

t

paszauke, tai buyo piktos, ug-
nia spjaudą, nes turėjo ^Musy
ti ir atsakyneti ąrit ( visu už 
klausymu profesąriau^. (

iiž
klausymu profesoriau^.

— Ir kaip Raibojo ?
— Kad no butu nė butu. 

Dėjo profesoris, balta pbpibra, 
o dvasios 'atrakinęjo rasžtu.

— Ir kas josios paraszo del 
tatos? ' t 1

— Ach, daug.daigtu, net bi 
jau tau pasakyti,* kad kas ne- 
susimaiszytu. Žasaitiene ne 

ne tiek, 
Kož- 

o

Nprs. dėjimas in dožos (canning) ir 
džiovinimas vdisiu yru geriausiai visu

• ■ .. 1.. . ’ »T Vj ■ Tk ».«v. at r J* a «. •
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daryti ir kitu dalykti, kurio iiravnrtu
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OhUolbi Sbe Giros.J H • i V,.* ‘t

Gttli hnfi 'bn dvnrtinq Vulsiu, teczlau galiama pttyėkmingal avasios vartuotivlr BVolkft8|ft8 dans sugedusiu-
•rVI|

Palaiik, asz su
t ~

kada ju.
• l • £ •» nori paimti, 

runka išžintinbsjii.
Pasilenkė ir pradėjo pamn- 

. Pa
rodos 

ISzeftie 
viską ant yirsząus ir padėjo

> r

X I

želi, prarankinOti szukari.
' - r r ( ’ | .

juto ka tdki ininkszto,
skudpras ir 'poiperas.

Gėrės obuoliu sviesta? dažnai pada
romas ir bo giros. l/Žtektlnai vandens 
reikia pridėti prie nuluptu ir supjaus-, 
tytu obuoliu, tuoipot padarys skysta 
obuoliu sriuba, paskui iszlongvo virti, 
ant pulžbk ugnies apie 3 ar 4 valan
das. Rudasis cukrus tinkamesnis, ne
gu baltasis, kuris reikia indeti kadi 
baigias virti. Cukrus kuris apsistoja 

‘aąt dugno New Orleans sirupo bacz- 
kos yra labai geras. Svaro ant galiono 
užtenka^ bet tas priguli nuo skonio, 
kaip ir cinamonas, kviapantieji pipirai 
Jr gvaizdikai, kuriuos prideda sviestui 
iszvirus. ’ I J,

perdėti Ue

•J .
. * * ♦ 

llelkiilltogl Indai.
i R

Tuos paęzius indus, kurto randas bo 
Veik kiekvienoje virtuvėje, galiama 
vartbti Ir dirbant vaišiu svietu, Yra 
pageidaujama, bot nėra būtinai reika
linga, turėti paiiota Urba alumlnini ka 
Iria, kurisftyutu ylentlk tam ir vartoja- 
biąs. 'Kiti reikalingi indai yra kosztu- 
vas, vėlinis slotos, grūstuvas, snikavl- 
jnui puodeliai Jr skaurndos.

Dideli goložihlaj ar variniai katilai, 
kurio būdavo seilinu vartojami, dir- 
barit obuoliu sviesta lauko, daugely 
ylotu ir dabar tdbovurtojalml,

♦ ♦ *
Obuoliu Sviestas su Obuoline Gira.

Norę, dabar obuoliu sviestas ir jiera 
szibjo szalyjo teip placzlai vartojamas 
kaip sėhtau^kad buvb, teczlau jis tdbe- 
ra gerai Žinoma. Nėra geresnio budo 
suvartoti gerus obuolius ir sveikai! da
lis sugedusius obuoliu, kaip padaryti 
isz ju sviesta.

Nors Isz visokiu obuoliu galintą pa
daryti gera sviesta, bet geriausia pa
sisekto, jei gorės ruszios obuoliai yra 
vartojami ir jei jie gerai verda. Suvie
nytu Vąlšilju žemdirbystes Dopart- 
meritas yra atradęs, kad vasariniai 
obuoliai tinka gėra sviesta daryti. Klo 
tuju obuoliu sviestas noteip gerai nu
siseka, jeigu Jie norą pcrkoszti per 
dratinl sieteli. Tokios riiszies obuolius 
reikia suvartoti dąrymul obuoliu sriu
bos, ir pcrkoszti prlėsz sumalszant su 
ruksžczlais, dedant treeždali saldžiųjų 
ir du treczdailu pikszcziuju. Perdaug 
prinokė obuoliai negeistini, ir jeigu 
juos prisieitu vartoti, roikia truputi 
ųksuso indeti. Tiek uksuso dotl, kiek 
skonis roikalauje. Tiktai szvieži saldi 
gira arba štorrizuota turi but vartoja
ma. Tol reikia virinti, kol pusė belie
ka. Jeigu virinta gira yra karsžta su
pilta in blokines ar bonkas ja galima 
ir voliah sunaudoti dariniui sviesto.

Nuhiptus ir supjaustytus obuolius 
reikia iszvirinti sykiu su gira, kad pa
darius obuoliu sviesta vienu sykiu, ar
ba pirmiau galiama padaryti obuoliu 
sriuba, kuria paskui iszvordl sykiu.su 
gira. Su kietais obuoliais pastarasis 
būdas patartinas. Reikia tol virti kol 
gira ir obuoliai nebeslskyria, o tuomet 
atszalcfl sviestas bds tirsztas, kaip ir 
gera obuoliu sriuba. Tirsztuma garima 
nutalkintl po jo ntszaldant.

Dažniausiai ‘ yra liną lygias dalis 
Obuoliu/lr giros Jkad. padarius sviesta 
kaip reikiant. Kitu žodžiu, penkis (5) 
galionus ąaldžios giroh reikia nuvirin
ti, kol lieką puatreczio (2%) galionu, 
o potam penkis galionus nuluptu ir 
supiaustytu obuoliu reikia pridėti prie 
giros ir viflntf. •

Kad padarius gera sviesta svarbu 
yra ilgai, ir pamažu virinti (nuo 4 iki 
6 valandų) ir dažnai maiszytl.

• t , ,.h t - - ________

pridėti kada baigia virti.
i 

bet galiama dėti daugiau ar mažiau, 
(arba visai nedėti) kaip kam tinka.

Obuoliu sviestas yra paskanintas da 
dcdannt po puse szauksztuko malto 
cinamono, gvizdiku (doves) ir kve-, 
pianeziuju pipiru (allspice.) Szituos 
visus reikia sudėti ir sumaiszyti kada 
jau užbaigia virti. (

Kol dar karsztas, obuoliu sviesta roi 
kla supilti ln iszvlrlntas bonkas, sti-

rals dangteliais. Ta 'padarius, reikia 
dar ’sekanczial yirinti. Gerai užvožtas 
dangteliais sudėti pilnas bonkas ln in
dą turint" užtektinai'gilumo juos ap
semti, inpiltl vtondens, uždengti ir už
dėti ant.ugnies.-Pradėti skaityti laika

5 minutu ant kiekvienos kvortos, 10 
minutu ant kiekvieno pUs-galiono, isz- 

padeti saugojo vietojo,, kol reikės var- 
.totl. Neteikia-mitinti dangtelio, kol rei 
kla vartoti. Jeigu dangteliai neužsi.vo-

"l' 
dangteliuose vaszkuotos popieros. Tas

nuo polesiu ir gedimo obuoliu sviesto,

— Motyn

OTEVAS NEUŽMIRSZTA ‘ '
•Apie sieratelfub.

M, A. Mill ,«■ i» m ■JB . ......

Sesuo LeoriOra,
miniszku francuziszkam kliosz 
torije sėdėjo prie štnlo Ofise, o 
priesz jiaja gulėjo rokuridu 
knyga in kuria žiurėjo nuliu- I t 
dus, nes iszlajdos klios?to- 
tiaus szimet laibai pasididino, 
o inejgu kaip ir nebuvo.

paszauke jau
nesne miniszka, kuri atėjo in 
ofisą — ka daryt? neturime ne 
szmotelio duonos? '

Perdetine uždengė veidą del 
iiais; padėjimas buvo apverk
tinas. Kliosžtorije radosi de
szimts zokoninkiu ir asztuones 
deszimts sioratoliu, isz kur im
ti del visu duonos?

— Dievas mils neapleis, se
sute — tarė malszei perdetine.

— Gerai motyn, bet dabar
tiniam padėjimo ka padarysi
me?

♦ t *

Obuoliu Sviestas su Uogų Skystimu.
---- I ėobn

Jeigu geistina turėti ubgu skonio, 
galima pridėti ju skistimo. Ant kiek
vieno galiono nuluptu Ir supjaustytu 
obuoliu iszyirtU ir porkosztu, viena 
pUi}kvqrt<) Uogų skystimo, vienas sva
ras rudojo cukraus, ir ,,'ketvlrta-daim 
szauksztūko druskos turi būti inmai- 
szyta. Virinti reiklu iszlongvo, jr ‘ per 
dvi yalahdas dažnai maiszytl arba kol 
nepasidarys tirsztas, tada inmaiszyti 
viena szauksztuka cinamono, ir kol 
karsztas supilti in bonkas. Paskui vi
rinti bonkas teip kaip buvo'daroma su 
obuoliu sviestu.

»b ♦ ♦

/• • i

Viena moterėlė in savo vyra
, <, kalbėjo, I

Tokia litanija jam.iszdestinojo 
‘^Ar namieje nesedesi?

Ko in miestą vilksiesi? 
Dtisziilk reikalą turiu, 
Nnmien būti negaliu,

Prie kliubo priguliu, 
Tai vdtavoti ejti turiu.

Tiek to, ejk, ejk.
(I žiūrėk tuojaus pareik.

Bn jeigu kur užtruksi
Tai kudju neteksi,

Dievaž paymsiu szluotn, 
Tai .parodysiu tau vota. 
Dusziuk, dtisziuk nustok, 
Durna savo užeziaupk,

Ba kad ir ant galvos pasistosi, 
Manes nesulaikvsi.

Ar da tu prakeiktas zaunysi
♦ Ir man priėszinesi?

4 1 t» • ' , i 1

ant pievos.
4— j Kas tai kali būti?
— Taktai pamažėĮi imke, 

kad kafne pagadytumei — kai 
bėjo Juodaitis.

Jau pradėjo szvišt, tai Juo- j * * t t d,
diiitiene painaŽeli pradėjo atvi 
niot. Surado,ant galo ne dide
li sz popieros su szniureliu ap- 
rišžtą:

— Jau turiu 
su džiaugsmu.

— Ka turi?
— Da nežnau kas tai yra?

I f

*

Grusziu Sviestas.

* 1 /iszmano ant būrimo, 
kiėk musu žila kumele, 
na kazira ženklina ka kita, 
ne ta, ka ta ,buba sake. Nes 
asz prižadėjau profesoriui nie- gal auksinis žiedas, ar deiman 
kam ne sakyt, tai ir tap lie sa
kysiu. J

— Kaip sau nori.
— Aha, jau pyksti, nes da

viau žodi, tai dalaikysiu. Tik
tai ta liepe tau profesoris paša 
kyti, idant su manim 
mei pas kryžių 
nakt, ir pamaezytumei atkast 
skarba.

— Ar skarba? ka tu kalbi?
— Teip meiluk, tikra skar- 

Tasai gyliu tūzas, suvis
ne ženklina smerti, kaip kvai
la boba nubure, tiktai ženkli
na skarba.

Niekam apie tai ne sakyk 
tiktai* pareng du spatug ir szia 
nakt, po gaidžiu eisiva to skar 
bo jieszkot. O dal^ar duokie 
man ka valgyt ba baisei esmių 
alkana.

Juodaitis nusiszypsojo nžga 
nėdintas. Jeiįu jau pati nori 
valgyti, tai bus sveika! Paszau 
ke tarnaite isz sodo ir liepe pa [pirkt už tuosius piningils. Ka- 
gamyti pietus, kiauszinienes |da jau viskas galvoje perbėgo, 

atsiminė sau ant galo, jog jei- r V , i, • . *
gu profesoris ne butu pasakius 
kur skarbas, tai ne butu sura
dus.
kaip Grabliko.

Po teisybei priguli jam puse 
piningu.

♦ ♦ • e / uin

ne ta, ka ta .boba sake.

nuejtu-
ant 3 adynos

ba!

ai! dideleis spirgais.
Vakare ilgai rodavojosi abu 

du apie išzemima ^karbo. Su 
tarė, jog Agotą kas o kaip pa
ils, tai jiaja iszvaduos. Juodai
tis ant galo, kaipo sveikas vy
ras pastunavijo ne miegot per 

pa-

u

paszauke.

nes ežia yni kokis bran-

Grilsziu svlėstas yra daromas taip 
kaip obuoliu sviestas bb giros. Gru- 
szis (uri būti užtektinai prinokusios. 
Reikia ji as nulupti ir supjaustyti ir ln 
dėti ln puodą pridėjus truputi van
dens, ir tol virinti, kol nepasidarys 
minksztos. Paskui reikia indeli cuk
raus viena puoduką ant kiekvienos 
kvortos ir virinti dar nud pusantros 
iki dvieju valandų. , Sviestas tada turi 
būti jau užtektinai tirsztas. ^Truputis 
citrinos skistimo, imbiro, einamo, ir 
kitu kvepianeziu žolių turi būti gerai 
inmalszyta, kol da> karszta. Paskui 
supilti ln karsztas bonkas ir vėl virin
ti panASzlai, kaip buvo daroma su 
obubliy sviestu.

i ♦ * *

9

t

— Melstis, melstis, 
veizdos Dievo, mus neapleis.

— Jeigu motyna atsiduos 
tiktai (int ApveWlofe’’'*‘Dievo, 
tai manau, jog sziandien netu
rėsimo ka valgyt, ne ejna apie 
mane tiktai apie mažus vaikus 
kurie reikalauja labai maisto.

Vargsze

0 Ap-

sesuo Regina Ida!
t Kaip matai pantapli -imsi- Nesistebėkime jiai, nesitinku

ar

'tas -
^uS (teigtas.

Atriszo pakeli ir padėjus 
ant žiursto pradėjo atyinioti 
atSargei, kad kas ne isz pultu. 
Ant galo gavosi in viduri.

— Žitirek, žiūrėk, ežia vie
ni pningai, po deszimts vien- 
lenczei! Tai mano, mano skar
bas ! ,

Geresni kaip sidabrinei,
auksinis žiedus — tarė Juodai 
tis. ,

Deku: tau Dieve. Dabar tai 
jau tikiu profesoriui, o ta ra- 

t * t 4 

gana su szunimi iszpjtidysiu.
Perskaitė atsargai piningus.

Tuojaus pirksiu*sau EarVute. 
t —. Peržegriokie juosius kad 
in smala ne pavirstu 
Juodaitis.

I I * <

duobe, kad žmonis ne pažintu.
Juodaitiene turėjo tukstan- 

ezius visokiu užmanymu,

1 . tarė
Reikia iszlyginti

ka
Jeigu cukrus vartojamas, reikia jin 

. K6ks sva
ras ant kiekvieno galiono gerai yra,

'l’crslku (Peach) Sviestas.
' ,,—

Sudėti persikus in dratinl gurbą ir 
Įmerkti in verdanti vandeni kol ju lu
penos nenusilups, baskui Inmerktl ln 
sztlta vandeni, Ir lupenos lengvai nu
silups. Gerai prinokusieji Ir neturin
tieji priaugusiu prie minksztimu kail
iuku yra geriausi. Sugrusti vaisius 
ir virti be vandens. Ant kiekvienos 
vaisiu dalies dėti puse tiek cukraus, 
isz lengvo virinti, Ir dažnai maiszytl, 
kol nesutirsztes. Galima kelius czie- 
lus persikus sykiu su sviestu iszvirti. 
Karszta sviesta sudėti ln bonkas ir 
panasziai daryti, kaip su obuoliu svies 
tu.

.P Z j V. 4 ' * •

Persiku {Pencil) Sviestas’ darytas hz' 
džiovintu Ir virintu Persiku.

I ' į • •' ,|

Kada šviežus persikai per brangus, 
persiku sviesta galima padaryti isz 
džiovintu ir virintu persiku. Ant ke- 
turiu svaru džiovintu persiku dėti dvi 
kvortl virintu. Vandenyje iszmirkyti 
džiovintus'persikus per kelias valan
das tir virinti, kol. suininkszteja. Pri
dėti virintus persikus ir pcrkoszti vis
ką* per dratinl seteli. . Inmaiszyti pUs- 
trcczio (%) svaro cukraus ir isz leng
vo virinti, dažnai maiszant, per dvi va- 
landi arba kol sutlrsztės. Sudėti ln 
bonkas, kol karsztas ir pabaszlal da-

Ant kiekvienos

trauksiu
Ir per zunda užtrauksiu. 

Dusziuk, duszelia susivaldykie
Savo sveikata czedykie, 

Ašz ejti turiu,
Ant tavo zauniu nežiūriu. 

Ar da tu szrinc snuki sznekesi. 
Kaip szuo ant žydo losi?

Pantapli pagriebė, 
Porteriu vyrui užreže, 

Net pypke isz dantų iszpuole, 
ln szmėtelius susikūlė, 

Sztai isz to susirupeziavo, 
Pirmiausia boba vyra užgavo

Tas ir heapslleido,
Su bludu bobai in galva pa

leido.
Burdingieriai paszoko,
Isz to didelio stroko, 

Pesztukus atskyrė nuo vien 
kito, 

nuo kliubo na
mie pasiliko.

Bet ir vyfas

J

>

S

Ir butu skarbas dingias
klines, lr l$itus panaszlus indus sU ge-

Kol dar karsztas, obuoliu sviesta roi

Ar-gi ne 
džiaugtis? 

Bucziavo 
profesoriaus su aszaromi 
džiaugsmo ir klausė, kiek nori 
užmokėt už žygiu?

— Man nieko ne reikia. Ei
kite abudu su savo vyru kur 
sakiau, paimkite su savim spa 
ta ir kąskite, kad surast skar
ba žemeje paslėpta.

Agota prižadėjo viską pada
ryti, kaip profesoris pasakė ir 
da karta padekavojus •-iszejo.

Sėdo szale vyro apt stovin- 
btivo nuilsus.

ne ga- 
Už va

landėlės kada pasilsėjo, o pa-

nuolatos rankas 
su

ezo suolelio;
Ant užklausymo vyro, 
lejo tuojaus atsakyti.
J • ■ ~

ėmus vyra už rankos, tarė: 
apie— Eikiva, apie svarbus 

daigtus tūriu pasakyti.
Eidama tylėjo ir baimingai 

žiurėjo ant praejviu mat, kad 
ne paimtu paslėpti skarbo. ,

Kada parėjo namon, iszsiun 
te tarnaite su Vaikais in sode- 
I, o uždarus duris su stumute, 
tarė: .r

Diddiny (teigtas tfpsake

■ 4 ■,i .. ii. ’ ' ■ į- ’

ciela nakti, o po gaidžiui
budy t paezia. C

Vo antrai adjmai isžejo abu
du pamaželi užkluonem in ga-

’ | jin 50 rubliu, kalbėdama jog 
jam teisingai priguli.

Nes .profesoriui padekavojd 
už piningus r -davinėjo rodą,

Juodaitis pagyre ta užmany į 
ma paezei.

Ant rytojaus nuėjo pas pro- Ado tada, kada garas pasirodo, ‘ Ir po 
fesori, ir danesze jam, jog vis

ryti kaip su obuoliu sviestu.
♦ * F

Slyvų Šviesins.

Nuplauti slyvas, indeti jias in puodą 
su irupueziu vandens ir virinti kol su- 
minksztes. Paskui atskirti lupena^ ir 
ktinlukus, iszkosziant per dratinl sete
ri. Su tuoms'kurios turi didelius kau-

* Jeigu jum vyruezei atrodo 
* 

lyg bėdos,
Kad mergos szilkuos redos, 
Skrandus neszioje ir laikro

dukus,
ii. wu įuoipH’Kurios tun aiuenus Kau-i t * ... -
Inkus, gal bgutu geriau inmerktl ln Kitus kalbina vaikinukus,
karszta vandeni, kol lupena sprogsta,
fiaskui sudėti ln szalta vandeni ir tada 
Upenos lengvai nusimauna, slyva-per

lą kaimo, kur stovėjo kryžius, 
kad tiktai ne patikt ka? Ant 
gijittko ne patiko pieko

kas išZŠipilHe, padėjo priesz lmtI ‘bonklis ir padėti atvesti; paskui

būti kukarka kliosztorrje, ku
riame nieko nesirado.

— Sukalbėkime tris Sveika 
Marija — atsake perdetine — 
ant garbes Szv. Antano ir pri
žadėkime Miszes, o pamatysi 
sesuk, jog turėsimo duonos da 
priesz pusryczius.

Vos pabaigė poterius, kad 
sztai iszgirdo skambanti varpe 
Ii prie duriu. Kokis buvo \iiisi- 
stebejimas sesers Reginaldos,' 
kada paregėjo dn vežimus 
duona stovinezius prie kliosZ- 
tGriaiiš.

Kokis v tai ponas priėjus prie 
mlniszkos tarė:

H į
— Guodotina sesere, mano 

duonkepiai pagadino man szia 
dien du peczius‘duonos; užmir 
szo ppffieti in teszla druskos. 
Džiatigsiliošiu, jeigu priymsi 
taja duona in kliosztori, per- 
praszau jeigu ne bus gardus bo 
druskos.

? Be jokio perpraszyino 
Tai Szventas Antanas teip su- 

^rede, jog tamišta nėužmirszai 
. apie irius. — Ir apsakė jam 

apie savo malda in Szv. Anta
nu, idant joms prigialbetu.

Ponas Latour, ’turtingiau
sias duonkepis mieste, atsiiie-

>( 1

asz

su

Jeigu jum szirdele kankina, 
Kad su kitais vaikinais mer

gina,
I ET .. : F f j % Fį f A-

slskiria ir kaulukus iszsilma.
‘ Jeigu slyvos turi daug skistimo, tai 
reikia perleisti per kosztuva, ir pas
kui v|rii)tl kol sutlrsztės. Ant kiek
vienos dalies vaisiu reikia dėti nuo pu 
peš iki trijų ketvrta daliu cukraus, daž 
ha maiszant, kol sviestas nepasidaro 
tirsztas. Jeigu geistina turėti sviesta 
■rugsztesniu, mažiau cukraus galima 
vartoti. Cinamonas, kvepiantieji plpl 
rai ir gvaizdikai turi būti pyidetl, kada 

’Jau iszverdą. ,
Slyvų sviestas turi but! sudetgs in 

bonkas ar;stiklus, ir panasziai daryti 
kaip su obuoliu sviestu, arba užpilti 
karsztu vaszku. )

reikia perleisti per kosztuva, ir
t *

Jeigu esat mokyti, 
Bandykit Dievo prasžyti, 
Kad atejtu laikas senovės

I 1 I " lt

.toti. Nereikia niilmti dangtelio, kol rei 

žla gerai, reikia priesz virinant indeti 

vlrinlnias yra dėlto, kad apsaugoti 
n 1 nuo polesiu ir gedimo Obuoliu sviesto,

kad nusipirktu sau gėra kar- ir užima vieta vaszko, kuris dabar yra 
4 •• .1 ’ »* k»<n»iiVHn įminiu «ir I An 4- 4 Ktiil

« V * V <P V P* ** . w V* 4P <p P-* WR X

panasziai sterilizuojami, bet jeigu to 
nėftallhiha daryti, tada reikia karszfu 
t 

bus apriargoti nuo gedimo. 
............ ........... ............ ..............

I

• ir lai
mingai kryžius, dzionais atsi
sėdo ir lauke, Ladą dvare už- 
skambins 3 mdyna.
skambino 3 adyria, paszoko^ 
Agota žegnodamasi ir kalbė
dama; Kristau ^Vieszpati, da
bar mano atejtis iszsipildys. 

keno teisybe ar 
profesoriaus ar 
Palauk vyreli, asz mieruosiu 
žngsnius, ba tai mano reika-| 
las. •

Stojo po kryžium ir baimin
gai pradėjo skaityt; vienas — 
du —trys.— Paskui skaitė 3 
žingsnius in kairia, paskui vėl, 
in deszinia szali.

—y Szicži’a — tarė tfipteleda 
ma druczęi su koja. Biskuti že 
mę slegsta po manim. Duokie 
dusziuk spata, kad skarbas ne |<' .jįrba iazguldimas Sapnu ’ 
pabėgtu.

. — L / v *

už piningus r -davinėjo rodą

f

Voš isz-

Pažiūrėsiu 9

I ye,‘ o taįa ir jaih kada jSiėnu- 
|ko atnesz;

Pakinėse Juodaitiene, pirko 
karve ir kas diena siuntinėjo 

’[profesoriui szviežio pieno.
Žasaitiends. •juodaitiene velei buvo svei

ka, raudona ir riebi kaip tolot 
kas,, apie smerti ne nemislina, w
tyeziuojesi isz Zasaitienes ir 
sako: — 
bia: * > /

Eike pas gera meisteri,
O ne pas bile koki fuszeri. , 

(GALAS.)

gerai paskalas skel-

brangus. Visi vaisią syiestai turi būti

vaszku (paraffin) užpilti, Ir tūbini jie
A ’<...• a * I . • . - J J k. \ A * 4

i * V ♦ ’ 
Duokie

‘Pagriebė spata ir pradėjo
kašt su kalszcziu. w '
atkasinėjo tolyn žemes,
adgal ‘riė byrėtu.

Juodaitis 
kad

W vtfteflflcfc pataikė atnt mtr

*
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vienos dalies vaisiu reikia dėti nuo pu 

ha maiszant, kol sviestas nepasidaro

Cinamonas, kvepiantieji plpl

jau Iszverdą.
. i 

bonkas ar; stiklus, ir panasziai daryti

vartoti.

Kad su Jevos rūbais vaiksz- 
/ ■>

ežiotu žmones, 
O 'fiatis palaukit ant kampu 

stovėt, 
Tada ir merginos palauš 

vaiksztinėt.

A

galybia

UETUVISZKAS
SAPNINYKAS

'V

1205 ’Puslapiu — 310 Paveikslii. 
Tiktai 75o. ir mes užmokėme 
nusiuntimo kasztus. Prisiusikit 
70c. o ‘ tnojaus gausite knygą 
per įjaczta. Adresavoklte: '

W. D. BOOZKOWSKi-CO.
r ■

^700. <
per įjaczta. Adresavoklte: 

KI-00
. _________ i

iOįįiį?
4 .

< -S T' ..

1

X.

i 
■r-—':

>>

/ X

Bandykit ka ririujo isžiridkt,
Ne kaip ant kampu Ažik:us 

šzokt.
1 t * .

Ilėi dovanos moterėlės, r
(ĮAr-gi jau neturite šarma teles,

>

pe ėu misi szypsoj imu:* *
— Gjiodotina motyn, 

pats per savo isžtyrinejima 
persitikrinau apie
szvęnto Antano. Jeigu atejteje 
reikalauąit duonos, tai duokite 
man žinot, o szirdingaį jum 
prisiimsiu kiek reikalausite ba . 
jeigu Šzv. Antanas kožnu kar
tu man pagadys dū peczius 
duonos, tai trpmpam laike sti- I ♦ > k ‘ * 1 ’ *,* " 1 „ f į • ■
barikrutyczia.

— Tcgitl ponas nesibijo jog 
Szv. Antanas yra geru tėvu 
del tujii,'kurie jam užsitiki.

I

(įirtos po ūlyczia strapa’lojet 
j Pacisios save isjyudkėtė.

(»
e

Ahglikai pirsztais Ijąclo ir 
: . sžaiikė,x ..t Dj&miĮvuj

Kada tokia pasirodo lauke.
O ir be laisriu kėlios gyvena, 

O jau nuo senatvės stenk, 
pa tucįm laiicu apie jus už

tylėsiu, 
Bet jeigu da karta pamatysiu, 

Svietui ap'gatšysiū,

i)a tiiom

Ir su koeziolu aptaisysiu. ,

Milijėheriai nuo žanriniu ■Įlipa už visokį tnvbni ’ir maistu.
sukraudami milijonus, o darbininkai turi uŽ yiska‘mokėti tri
gubai. — Kur trindami darbininkas? 1 ilCl Jį 11 4 I I

i «**! .

NenŽmlmklte kud dnbar “SAULES" 
t, prenumerata yra |3.0Q ant viso meto

o Sijotą t H,

ė.'i
įft 'Z'

^11 įįįlft.

„i T’
Įkalt

A
J ..r f ■itT TT <■

L•i
♦

’. I 
'.'n h. f'..

I
ji. j-.n/'Lir!"!, LilkA

Tasai tikras Atsitikimas ku- 
i'9lŠ ’Alete Franci- 

jog kožnam 
atsitikime turime melsti Die
vo pagialbos per 
sZvėiltujti, o
duos th, ko riiio Jojo praszdme.

------------------------------------------------------*----------------------------------------------------------------------------

Persiku (Peach) Sviestas su Citrinos 
Skis! Imu.

Nulupti, iszlmtl
tyti 15 svaru persiku, sudėti ln puodą 
ir virinti jių paežiu sunkoje.
45 nifhuths (r 'f»rldbtl 5 
raus. ’... .
skistima viehos citrinoj ir dar apte 
kokia minute virinti. Virinant dažnai 
reikia malsžytl.
kol, kkrsztas ir panasziai apsieiti kaip

ris atsitiko

Dievas
užtarimu

mums

aulukus ir supjaus

> Virinti 
svarus cuk- 

Viririti dar 15 minutu pridėti

bu obuoliu sviestu.

. i. ;
i. ■ ilisifn. MEl'k hMc ii
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NOTICE IS HEREBY GIVEN that 
the Executors, Administrators, Guar
dians, Trustees, etc. hereby named.

Žinios Vietines 
t 

! » ■ —

I Prakalbos — Prakalbos.
< . --- *
Nedelioj
Boczkausku svetainėje 
prakalbos. Bus aiszkinama 
kad galima prisidėti prie Lie
tuvos gelbejimo ne tiktai au
komis, bet ir kitokiais budais 
prie prigulėjimu , in
bendroves, isz kuriu bus 
tuvai ir mums nauda — Jokiu 
partijų klausymai nebus lie- 
cziami 
n is.

Oct 19—ttt filed trelr respective accounts In the
iwks blowing estatesi In the Register's 

office at Pottsville, In and for the 
County of Schuylkill, which accounts 
having been allowed by the Register

. * A * _ _ ' •will bo presented to the Judge of the 
Orphans' Court for confirmation nisi, 
on Monday November 10, 1919, at

as
Lietuviu

Lie-

klausymai •r
- Vien tik grynas biz- 

/Kteikite paklausyti visi, 
nors savo naudos delei. 
kiu atiku nebus renkamu ir in- 
žanga taip pat dovanai.

L. A. P. Bendrove.'^ 
Įvardavimo

Jo-

geri— Ant
(Estey) vargonai parsiduos pi 

Atsiszankit ant adreso:
24 W. Pine St. (t. 82)

giai.

r>

I
Visokiu Naujausiu Madų ant Rudens ir Žiemos 

Rasite Guinans’ Sztore, del juso pasirinkimo. , / * ——   - J  - --- 1 - —   - ---- --- *— ---------- -- --- - ■ - -- - - - - - - -- -    

1919, 
10:30 a. m. in the city of Pdttsville, 
follows, to wit: ' -

1 Schwelnhart.... First and final ac
count of Dena Bolich, Exctrx. of 
the Estate of Daniel Schwelnhart,

4

11 •

T 
T 
T T ?l 
i 
T 
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UNION 
[NATIONAL

BANK
MAHANOY

CITY

’!$>»- I

X

Ka perkate pas Guinana, turi but atsakantis. Guinana sztoras yra žinomas del gero tavoro.f

X

uiu iiHiaio ot nanici fccnweiniiart, ♦ 
late of the Township of Barry, 
/I Anzxn n A<1 m it i_. * , H I

A
I. ▼

T 
T y 
T T Y Y 
Y

Capitol Stock |12r>,OOOJM) 
Surplus & Profits $J€0,(MXUM)

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
ded am prie junu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno 
suose, nepaisant ar atnoszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir Jkb turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai, popiet, Subato- 
mis 9 ryte lig 12 vai.

deceased. Walter Q. Trclbly, Atty.
2 (Kennedy... First and final account

of William H. Scmmct, 
the
late of the Township of South 
Manheim, deceased.

Geo. M. Paxson, Atty.
3 B eber. First and final account of

Harry Weber, Adm. of the Estate 
of Henry Weber, late of the Bo
rough of Ashland, deceased.

Walter G. Trclbly, Atty.
4 Koch....First and final account of

Luther M. Koch, ct. al Adms., of 
the Estate of Marla Koch, late of 
the Township of East Brunswick, 
deceased. M. H. Moyer, Atty.

5 Mensch....First and final account of
Charles A. Mensch, 
Estate of Lousia 8. Mensch, 
of the Borough of Auburn, de
ceased. M. H. Moyer, Atty.

account of 
Harvey Carl, Adm., of the Estate 
of David Carl, late of the Town
ship of Ilubloy, R.S.Bashorc, Atty.

7 Ilosko...First and final account of 
Stephan F. Payer,
Estate of John Hosko, late of the 
Township of Mast Union,

Jos. H. Qarrahan, Atty.

r

Adm., of 
estates of Charles Kennedy,

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vice-Prez.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS, Vlce-Kas.! 

t
UBsuS

REMEDY®Parsiduoda naminei daig 
nes loc- 

iszvažiuoje in
tai.

kita
Kas pirks gales pa- 6 Carl... First and finai

♦> <♦
Adm. of the 

late Andarokai ir jekeš moterių ir merginu. Szlebes del moterių, merginu ir mergaieziu, kalinei,♦ AAUViaA A A junup ** 4*av> aaa ^*44 v m vm aa^vvvaaU) iaiva f" AAA U4 Al AAAv? A įį aitZil U y JVČlAlllCAy PAUVtU Al

I visada rasito dideli pasirinkimą, todėl galite visada rasti miera ir kolora ir ceiki kad geriausia jumis patinka.
& kite savo drapana pas GUINANA.

mo.

Gausite adgal pinigus jeigu ne esate užganėdinti.

siutai ir kotais
- Pir- 1

_____ i
(Oct. 17) 

koloriu vilniu
Adm., of the

do-

i GUINANS 9 MAHANOY CITY - SHENANDOAH 
MT. CARMEL, PA. •«

O♦
J
t

P:y;^į(įuos pigei 
nininke 
miestą.
randavo! i stubas del gyveni-

Atsiszaukite po No. 621 
jVV. Market St.

— Visokiu 
del sveteliu, kepurių, skepetu
ir 1.1. Sp<‘<'jaliszkos prekes per 
trumpa laika, gausite pas Jen
nie Refowich, 
St. Mahanoy City, Pa.

129 W. Centre 
(t.f.

BOCZKAUSKU SALEJE.

ranedeli 13 Oct. LaBelle Kliu
bo, balius.

15 Oct.Seredoj 
balius.

Sukatoj

Elite Kliubo

18 Oct.
Kliubo, szokiai.

Panedeli
Kliubo, balius.

22

La Fayette

20 Oct. Bohemian

SiTedoj
bo, szokiai. 

Subatoj

Oct. La Belle Kliu-

La Fayette

Cannon-hole

25 Oct.
Kliubo, szokiai.

Panedeli 27 Oct.
(j u n Club, balius.

Utarnike 28 Oct. Humane Fire 
Co. balius.

Seredoj 29 Oct.
Kliubo, balius.

Ketverge 30 Oct. Hickory Kliu 
bo, balius.

Atlas A. C.

Žydu Kares Pagelbos Fondas.
Siunczia ir duoda 

del visu nuvargusiu nuo kares
Jie dalinasi lygiai

su Lietuviais, Lenkais, Slavo- 
Czeko-Slavokais ir t. t. 

aukas pas II. B.

Europoje.

paszialpa

* kais,
Siunskih*
Friedberg, Mahanoy City, Pa.

pas

ANT

Register of Wills
i BALSUOKITE UŽ

FRANK C. BALL
Isz Mahanoy City, Pa.

Rinkimai Utarninke 4-ta Nov.

A. C. NOVAKAUSKAS
Advokatas• •

• • • •

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

Naujas Lietuviszkas Graborlui 
| Kaži s Rėklaitis—i 
J 516 W. SPRUCE ST* j 
c MAHANOY CITY, FA. <

J
AM

ceased.
8 Tenanls ...First and final account 

of Wm. Snyder, Adm., of the 
tate of Joseph Tenanls, late of the 
Borough of Shenandoah, deceas
ed. Burke & Burke, Attys.

9 Jiminison ...First and final account 
of Elizabeth Jimmison, Admnx. of 
the Estate of of Issac Jimmison, 
late of the Township of Washing
ton, deceased. R. S. Bashore, Atty.

10 Wagner First and final account 
of Frank J. Wagner, Adm. of the 
Estate of Jared Wagner, 
the Borough of Auburn.

F. V. Filbert, Atty, 
final ac

count of John S. Gregor, Exctr. of 
the Estate of Mike Novodonsky, 
late of the City of Pottsville, de
ceased. F. V. Filbert, Atty.

late of Lydia Lesser, late of the 
Borough of Orwigsburg, deceased.

George Striogai, Atty, 
account 

of Dolllo E. Gregory, of the Es
tate of John Gregory, late of the 
Borough of Shenandoah, deceased.

29 Gregory....First and finai

30

X

the City of Pottsville, deceased.
M. H., Moyer, Atty.

49 Mlzernck....First and final account 
of Michael Ppuchan, Exctr. of the 
Estate of John Mizcrack, late of 
the
ceased.

7 Hiildcriuin.. .Appraisement of the 
personal Estate of Frank S. Hal
deman, late of'the Township of 
Washington, deceased.

Pajieszko isz Lietuvos giminiu.

late of

11 Novodonsky . First and

12 Finnerty....First and final account 
of Elizabeth J. Finnerty, Admnx. 
of the Estate ot Martin J. Finner
ty, late of the Borough of Shenan
doah, deceased.

Burke & Burke, Attys.

Adm. of the

de-
ceased.

and final ac-
Ramberger,

deceased.

‘13 Maurer .. First and final account of 
Philip E. Maurer, 
Estate of George D. Maurer, late 
of the Township of Hegins,

J. E. Sones, Atty.
14 Ramberger ...First

count of Clara C.
Admx. of the Estate of Jacob J. 
Ramberger, late of the Township 
of Upper Mahantonga,

J. E. Sones, Atty.
15 Klinger ...First and final acount of

Cyrus Klinger, Adm. of the Estate 
of I .afalette Klinger, late of the 
Township of Barry, deceased.

J. E. Sones, Atty.
16 .Minnich ..First and final acount of

Wm. H. Minnich, Adm. of lhe Es
tate of Stanton A. Minnicn, late of 
Hegins Township, deceased.

J. E. Sones, Atty.
17 Gnllegher ...First and final account

of Harry O. Hagg, Exctr. of the 
Estate of Justina Gallegher, late 
of the City of Pottsville, deceased.

Harry O. Hagg, Atty
18 Jurgulta. ..First and final account

of A. W. Czaikowskl, Adm. of the 
Estate of Anthony Jurgulta, late 
of the Borough of Shenandoah, 
deceased.

19 Tarns ...First and final account of
John W. Reilly, Jr. Adm. of the 
Estate of K lement Taras, late of 
the Township of Blythe, deceased.

John F. Whalen, Atty.
20 Eckert .. First and final account of

Rose Blow, Exctrx. of the Estate 
of George M. Eckert, late of the 
City of Potsville, deceased.

R. S. Bashore, Atty.

Burke Sc Burke, Attys.

21 Brobst....First and final account of
Jesse L. Probst,
Estate of Charles R. Brobst, late 
of the Borough of Shenandoah, 
deceased.

22 Holtzman....First and final account

Admnx. of the

Burke & Burke Attya.

of George W. Gcnsemer, guardian 
of Annie Holtzman, minor.

J. L. N. Channell, Atty.
23 Troches....Accouna of the Sch\|yl-

kill Trust Company, Admn. of <T»e 
Estate of Adam Trcchos, late of 
the Borough of Minersville, de
ceased. N. S. Farquhar, Atty.

24 Reynolds....First and final account 
of Thomas J. Reynolds, Exctr. of 
the Estate of Mary Reynolds, late 
of the Township of Blythe, decea

sed. J. l. Stauffer, Atty.

N. S. Farquhar, Atty.

25 Petrash....First and final account
of B. J. Duffy, Adm. of the Estate 
of Magdalena Husta Potrash, late 
of the Borough of Coal Dale, de
ceased. b. J. Duffy, Atty.

26 Ruch ...First and final accoupt of

C' O • <f JaS»
Patiria vartoti ukaotlus pasakaingoi vaistas:

Ursus Gyduolės nuo Reumatiamo, palengvi
na skausmus o sudrutina visų žmogų ir susti
prinajiu vargusis s nervas. Kaina.. SO • SO 
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perus ir nuodingus dalykus kraujuje, padaro 
švarų ir stipru kraujų. Kaina... 1F3.OO 
Ursus Plaukų Apsangotojas, sudrutina senus 
Ir ataugina naujus plaukus. Kaina. J>3.OO 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, Šita 
mostis yra gera dfeTvisokių uodo* lygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir Lt, Kaina.....
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina ..?.......................  7Rc
Ursus Vaistai nuo-K gydo didžiau-

R. S. Bashore, Atty.
8 Ressler....Appraisement of the Es

tate of Almond C. Ressler, late ot 
the Township of Hegins, deceased.

R. S. Bashore, Atty.
9 Ressler...Appraisement of the real

and personal estate of Almond C. 
Ressler, late of the Township of 

Hegins, deceased. Under Act of 1917,
R. S. Bashore, Atty.

10 Lelby ...Appraisement of the perso
nal Estate of William J. Leiby, 
late of the Borough of Port Car- 

M. J. Fleming, Atty.

ap- 
atsilie-

Borough of Saint Clair, de- 
T. C. McCarthy, Atty. 

W. L. Kramer, Atty. 50 Brooke....First and final account of 
Margaret Steinman, Admnx.. of 
the Estate of Anna Brooke, late of 
the City of Pottsville, deceased..

Cyrus M. Palmer, Aty.
51 Barry.,..First and final account of 

Elizabeth S. Barry, Admnx. of the 
Estate of Lula Barry, or Lula M. 
Barry, late of the Borough of To
wer (City, deceased.

Harry O. Haag, Atty.
53 Stride ...First and final account of 

Harrison Ball, guardian of Manil
la May Stride, a minor, now Ma
nilla May Stride Hausrath,

* v c R. P. Swank, Ątty.
53 Wagner....Third and final account 

of Daniel P. Wagner et al. Exctrs. 
of the* Estate of Martin Wagner, 
late of the Township of North 
Manheim, deceased.

Georgo L. Reed, Atty, 
and final ac

count of J. M. Morwlne, Adm. of 
the Estate of Walter Bucciarelli, 
late of the Borough of Girardville, 
deceased.

55 Holdn....First and final account of 
Daniel F. Guinan, Adm/ of the Es
tate of Peter Holda, late of the 
Township of Butler, deceased.

M. A. Kilkor, Atty.
56..Reed....First and -final

Ira A. Erdman,

ceased.
33 Barknnckas....First and

deccased.

Kuraitis....First and final account 
of Albin A. Melusky, Trustee of 
the Estate of George Karaitis, late 
of the Borough of Shenandoah, de 

ceased. Burke Sc Burke, Attys.
31 Klinger....First and final account of 

Adm of the Es
tate of Goldie Klinger, late of the 
Township of Hegins,

J. E. Sones, Atty.
32 Cagey....First and final account of

Jeremiah C. Casey, ct. al, Adms. 
of the Estate of John Casey, late 
of the Borough of Cressona, de- 

J. A. Noecker, Atty, 
final ac

count of William Mlnkevicz, Adm. 
of the Estate of Joseph Barkauc- 
kas, late of the Borough of She
nandoah, deceased.

Burke & Burke, Attys.
34 Richter....First and (Inal account 

of Wilber Richter, Adm. of the Es
tate of Esther Richter, late of the 
Township of West Mahanoy^ de
ceased. E. W. Shoemaker, Atty.E. W. Shoemaker, Atty.

35 Sliollenberger.. .First and final afc-
account of J. W. Salląde, Exctr. 
of the Estate of Fiotta Shollen- 
berger, I 
South Manheim, deceased.

F. V. Filbert, Atty.
36 Hontz....First and final account of

Charles C. Houtz, Adm. of thę Es
tate of John A. Houtz, late of the 
Township of Porter, deceased.

late of the Township of

. f Harry O. Haag, Atty.
37 McGee....First and final account of 

John McGee, ct. al Exctrs. of the 
Estate of Patrick McGee, late of 
the Township of Blythe, deceased. 

Ti A. McCarthy, Atty.
Minnich....First and final account 
of Amelia J. Minnich, Adninx. of 
the Estate of J. H. Minnich, late of 
the Township of Hegins, deceased. 

John W. Moyer, Atty.
39 Jones....First and final account of 

Emma J. Brown,
Estate of Edward Jones, late of 
the Borough of Mahanoy City, de
ceased. R. P. Swank, Atty. 

Weston....First and final account of 
Howard W. Weston, Adm. of the 
Estate of Elanor A. Westo, late of 
the C|ty of Pottsville, deceased.

Cyrus M. Palmer, Atty.
I account

38

40

41

42

54 Bucciarelli.,..FlrHt

M. A. Kilkor, Atty.

1 account of 
Irwin R. Reed, Adm. of the Estate 
of Ellen V. Reed, late of the 
Township bf North Manheim, de
ceased.

Admnx. of the

Richards....Supplemental
of A. J. Schooner, ot. al Exctrs. of 
the Estate of Elizabeth Richards, 
late of the Borough of ’ Shenan
doah, deceased. E. D. Smith, Atty. 

Hlme....First and final account of 
Alien J. Hhno, Exctr. of the Es
tate of Jacob. F. Himo, late of the 
City of Pottsville, deceased.

R. S. Bashore, Atty.
43 Molinn..,.First and final account of 

Charles Brennan, et al. Exctrs. of 
’ the Estate of Terrance Mohan,
• lito of the Borough of Minersville 

deceased. <“
44 Hoilner....Second and final account

John W. Clemens,. Exctr; of the 
Estate of Edward M. Hcilner, late 
of the City of Pottsville, deceased. 

John W. Clemons, Atty,
45 Moycr....Flrst and final accoi^nt of

John B, MčGurl, Atty.

bon, deceased.
11 Brown....Appraisement of the per

sonal Estate of Hazel Brown; late 
of the Township of West Mahanoy 
deceased. Burke & Burke, Attys.

12 Bassier....Appralsomo,nt of the per
sonal estate of John M. Bassler, 
late of the Borough ot Tamaqua, 
deceased. F. P. Krebs, Atty.

13 Gregas....Appraisement of the per- f.

ceased. •

sonal Estate Of Peter Gregas, late 
of the Borough of Shenandoah, de 

Burke & JJurko, Attys.
14 Gibson....Appraisement of the "Real

Estate of Matthew B. Gibsbn, late 
of the Township of North Man
heim, deceased, under Act of 1917.

, . T. C. Condron, Atty.
FRANK C. BALL,
Pottsville, Pa. Oct. 9, 1919

Clerk ot the Orphans* Court

Asz Magdalena Milianckie- 
ne isz miesto Kalvarijos, 
skriezio Mariampoles, 
pin in visus Amcrikioczius ir
ineldžiuMnan praneszti arba te
gul patis man duoda žino kur 
gyvena mano sūnūs Juozas 
Batvinskas isz kaimo Nauvin- 
kos, Kalvarijos valsczio, 
riampoles apskriezio; mano se 
šuo Katre Guriene svainis Au
drus Gurąs. Per kare likomės 
labai nuvarginti ir kentėjome 
daug. Toip-gi tegul atsiszau- 
ke Jonas ir Katre Grigaiczei, 
jeigu d a yra sveiki ir gyvi. A d- 

1 

resavokite: _ (to 81)
Eurępe Lithuania, 

Miestas Kalvarija,
Apkryczio Marijampole, 

Magdalena Miliauckiene.

mano

Mft-

iilfS I&ina F>Oc 
Ursua Vidurių Švelnitojai, pifulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be akau-

1 amo einant lauk, sutaiso pilvą Ir padaro ape
titą valdyti ir būti sveiku. Kaina.... ISOc 
Ursus Lašai nuo Dantų akaudžjimo, nuo už- | 
degimo dantų smegenų arba abelnai skausmo 
šios gyduolšs sumažjs skausmu nors dantis 
ir butu^kylž 11. Kaina...............  F^Oc
Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo* Ra
šydami adi eiliokite šitaip:

URSUS REMEDY CO.,
160 N. Wells Sf.. Dep. B. Chicago, III.
_ ____ -LL n_i , - — I-. - -- - -■ -■ ■ -------------------- --------- J

sius ir senistisius korAd

Hl

1

***** — *” "*■ ****~~ — — - -
Lietuviszkas Graborius

J, SAK ALMJCKIS
801 EAST PINE ST.

MAHANOY CITY, PA.

- .ilBb dbffHr -^Tltirffihi/‘ vį

Reikalaujame įįjjjjjįjjS t

PRASARGA! Visus lalszkus o ir 
piningus in IszleisVave "Saule” rolke 
visados siusti ant szito ądreso: W5 D. 
Boczkoįvskl-Co. Mahanoy City, Pa.

-------------------------------- - .T..... . ..........................................................-

AGEN 
vaikinai,"kurie tu

ri liuoso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
e reidam i per atubaa 

l tik
$10 iki $15 į savaitę, pereidami per atu 
su musų nauju iiraaimu. A Ui lauk i t

UKSUS REMEDY COM
1W N. WILLS lt. Dtp. B. CHICAGO, ILL
taiiku:

Dtp. B.

.Alfred L. Ruch, Adm. of the Es
tate of Claude A. Ruch, lato of the 
Township of Walker, deceased.

W. L. Kramer, Atty.
27 Mlllor....FinR, and final account of

Jennie Mf. filler, Admnx. of die 
Estate ofTJrltvftr Miller,- iate oL - 
the Township of Hubley, deceased

R. S. Bashore, Atty:
28 Le8ser....F!rst and final account of

George Leases, Adm. ot the Es-
\

Walter L, Mbyer, Adm. of the Es
tate of John H. Moyer, late of the 
Borough of Orwigsburg, deceased.

J. L. Stauffer, Atty.
46 Follnr<l....First and final account of 

Clara H. Pollard, et al. Extrs. of 
thę. Estate of Johrt H. pollard, 
late of the Borough of Mahanoy
City, deceased. R. P. Swank,' Atty.

IsHiHHlBlHHMHIHflHNiB c
_j *J .J Jl

■

George t L. Reed, Atty.
57 Sharadin....First gnd,4Jpal account 

of G. B. Moore, et al.
the Estate i 
late of the Borough of Schuylkill 

. Haven, deceased.. S f,, •
J4. A. Noecker, Atty. 

Goodhend....Eirst apd Jinai account 
of Gladys Ą. Goodhead, Adm. C. 
T. A. ęf tho/i Estate ,pf Lttura Good
head, late of the Borough of She
nandoah, deceased.

Walter G, Treibly, Atty.
?FRANJ£ C. BALL
- : Register of Wills.

Pottsville, Pa., Oct. 9, 1919

Exctrs. of
of Daniel Sharadin,

58

IN

NOTICE.
THE ORPHANS' COURT

SCHULYKHaL COUNTY
OF

NOTICE IS HEREBY GIVEN that ~ 
the appraisements of the decedents 
herein named,' setting apart the per
sonal or othci’ property to the use of 
widows and children, have been filed 
In the Clerk’s; Office, and that they
wlll bo presented to the Judge of the 
Orphans’ Court of said county for the
conflrmatidn nisi op Monday Nov, 10,
1919, at 10:30 a* m.

1 Tenants.'.Appraisement of the per-

47 Bliesath....First and final account 
of William Bliesath, Exctr, of the 
Estate'- of >. Wilhelmina Blipsa.th,

________ _ d• » 

deceased. Goo. G. Brumm, Atty."'
48 Sioftn....Flrst and final account of

Edna Boyer Sloan, Exctrx. of the 
Estate of Thomas Sloan, late of

J

<■ * lato-oL tlm.,TownsWP.^. q( JJranch
Goo. G. Brumm, Atty,

fl
k '’V1 aim. <<

j ■■

sonal Estate of Joseph Tenants,
> stlate of the Borough,, of Shehan- 

doah, deceased. J
Burke £ Burko .Attys.1 ■ ’ ~ r —rr -- - -«r — -

2 Hush Appraisement of the person
al Estate of: ^Bę^ jam In Hk Hass, 
late of the Town’shlp- of Hegins, 
deceased. R. S. Bashorp, Atty.

3 Broinor....Appraisomorit of the per
sonal Estate of Lewis Breiner,

ę^jainln Hk Hubs, 
n’shlp of Hegins, 

R. S. Bashorp, Ątty.

late of the Township of West 
Penn, deceased, R. J, Graeff, Atty.

4 Minahnn...‘.Appraisement oKtho per
sonal Estate If William Mtnahan,

deceased. 7 , 7 "Z77_,
5 Kaufman...Appraisement pf

.Ati, _ 
sonal Estate if William MTna^han, 
late of the Borough of Frackville, 

Roy P. Hicks, Atty.
1 the 

personal Estate of Harry Kauf-
ainan,. Ute oj! the .Township of Por
ter, deceased? littrry O. Hdaį&'Atty.

6 Zfiiitoi,....A'ppi‘alsoment‘ Of‘-thG -porrA ..
littrry O.Uda^'Atty

sonal Estate of Isaac Zimldr, late

Banka kuri jums geriausia patarnauja 
yra tai banka kuri privalote sau paskirti 
J ūso banka yra bamea in kuri dedate savo piningus. 

Merchants Banking Trust Co. banka visada yra pasiren
gia jumis patarnauti.

Yra tai banka apie kijri kožnas mislina, kada jiems reikia 
pirkti namus.
geriausia investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu 
del nupirkimo namo. Yra tai banka kuri prigelbsta žmo-

Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur

Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo

W. TRASKAUSKAS

‘ PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Nnmlruslu, Pasamdo 
automobilius, rlgtnus Ir vežimus 
latdotuvlu, krlkfiztlniu, paFlTaitnejluno 
Ir tt Krausto daigius ir Lt.
52(1 W. Centre 8U Mahanoy City* Fa.

guj biznije.
iszpildymuj j ūso testamento, administratorių j ūso turto 
arba apiekunais ant paliktu vaiku. ,
Yra tai banka in kuri privalote dėti savo pinigus. Visada 
yra pasirenge jumis patarnauti ir su noru duos jumis 
gera rodą kas-link bankinu reikalu arba atidarys jumis
paezedžiu skyrių kur juso pinigai atneša procentą.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

^-DIREKTORIAI— 
,JL». Eckert, Vice-Pres.

J. H. Gamihnn, Attorney W.F. Rynkewic* A. Danlsewica M. Uavula 
T. G. Ho'niby

D. M. Graham, Prea.

Pt Q, Fęntan 
. ."T . . 1

i 
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7

7

i.

Žinomas per 25 metus

9

D. F, Guinan, Tretu.

ir Valdžios prižiūrimas

1851 
ul

Naujas Iszrndimas del plaukiu

Dekavojc % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o teip-^gl sulaiko puo
limą plauku labai trumpam lalkd. in 
vieta iszpuolusiu, a tail g a tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykaL 
Rahzy* 

Drse Brnndzas Cosmetics, 
SpL Brooklyn, N. X

Dr. KOLER

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kai|> pirma 

„ \ _* taip ir dabartaip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
MHUI .. ...................................................................................................... "I, ............. WI ....................................... .................................................... . ....... .. ............ ..

v

8
8

88 
i
9 o

638 Penn Ave. Pittsburgh, P*«
I)r‘ yrft Vten»-

\ J> Unte tarpe Lietuviu da> 
ktaras Pittsburgh. Mo

li kinosl Varszavoje, rt«H
► dljavo begije 24 m. in-*
► Vairias ligas vyru ir 

moterų, todėl jas nuo* 
dujiniai pažinota. Gydą 
Ulsinuodinlma kraujo

ir silpnybes vyru, spuogus, nieiejimas 
ligas tinimo, tnvalrias ligas paeinan
čias nuo neczystumb kraujo.
azaukite ypatiszkal, per laiazkim aaa 
negyda.il. Dr. Koler kalba I/enkiaak*i 
ir RuslszkaL
Ofisos valandos: nuo B ryte lig I 
vakare. Nedėliotais Iki 2-v. poptet

<^l W 1111 <WĮ|. Oil Oh W O-o. O- O. ooo **•»■ O’“***

Telefonai, Bell - Kensington 5816 
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte.

*1'8538. JB. Alieghsny Avė. 
‘ “PHILADELPHIA, PA.

11 X

AtM-

r

9
8ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
'•>■■■ 'meldžiame kreiptis pas: ,t\..

Henry J. Schnitzer State BankW* V.'* *', T .
41 • WashingtonjBtrect, 1 New’ York, N, Y.

____ ______ _ —**•*** t.

8
8

6*8 vai, vakare i
i

5
deceased. Burke & Burke, Attys,
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negyda.il



