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32 METAS
3

Isz Amerikos
Po 34 metu likos paleistas ant 

liuosybes.
Pittsburg. — Sėdėdamas už 

geležiniu sztangu per 34 metus 
ir girdėdamas apie stebuklin
gus iszradimus, 
automobiliu kurie ejna patis 
be arkliu ir maszinos lekia oru 
o laivai 
nuodamas apie tuosius 

daigtus kuriu 
akia negalėjo matyt, tomis die 
nomis iszsipilde 
matyti svieto stebuklus 
liamui McBrecn, 
ves kalėjime 34 metus likos pa 
leistas ant liuosybes, 
bernatorius jam davė 
na.

McBreen nužudė 
ežia Juniata paviete 1HK(> 
te, tada turėdamas 23 metus 
senumo. Sziandien turi 57 
tus ir da neiszrodo 
gu. 1 
venti.
Valdže jieszko 12,000,000 

svaru paslėpto cukriaus.
Maisto admi

nistratorius Williams dažino- 
jas, jog mieste Najorke speku- 
lantai turi paslepia suvirszum 
dvyleka milijonu 
riaus,

st ryt kari u ir 
ejna

prastus

ejna po vandeniu; sap 
nepa- 
savo

pageidimai
Wil- 

kuris perbu-

nes gu
pardo

savo pa-
me-

me
son u zmo-

Prades jisai isz naujo gy-

New York.—

svaru cuk- 
pradejo jieszkoti su pa
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Naujausias Paveikslas Ispanijos Karaliaus Alfonso ir jo Karaliszkos Szeimynos.
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PRANESZIMAS ISZ 
WA5HINGT0N0. Isz Lietuvos I

South Paris, Me.— 
kas bambiza

LIETUVIAI SUMUSZE
VOKIECZIUS- RUSUS

Prie Subatniku, arti Vilniaus, Lietuviu 
vaiskas supliekė Vokieczius-Rusus 

ir juosius nuginklavo.

Kopenhaga. — Vokiecziai— 
Rusai po karnanda pulkaunin
ko Virgoliczo, likos sumusz- 
tais per lietu viszka vaiska d vie 

Subat-
Vilniaus, pa

ll praneszima isz Tietuviszko 
Lietuvei visus

Isz Lictuviszku kaimelu
Spalio

i

juosia susi reni i inuosia 
ninku, artimoje

sztabo Kaune, 
nuginklavo ir paėmė in neleis-
via. Artimoje Kurszenu 
kiecziai—rusai pabėgo 
darni daug ginklu, 
ir kitokio kariszko materijolo.

Badai Leninas paymtas in 
nelatsvia.

Nikalojus Leni-

vo- 
palik- 

amunicijos

Greenfield, Mass.—
17 mire nuo sužeidimu Motie- 

44 metu ko- 
13 diena iszpul- 

damas isz vežimo kada 
arklei pasibaidė, mirdamas li- 
gonbuteje.
dideliam nubudime paezia 
penketą vaiku, pragyveno dau 
geli metu czionais ir užsiyin- 
davo farmeryste; paėjo isz Vii 
niaus redybos, Traku pavieto, 
Vėžionių kaimo. Norints pri
gulėjo prie Icnkiszkos drau
gystes bet likos palaidotas su 
bažnytinėms apejgoms per aj- 
risziu kunigą.

jus Uždavinio, 
kius aplaike

jojo 'll

Velionis paliko 
ir

u ii
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UIHonolulu.
nas badai likos paymtas in ne- 
laisvia per savo prieszininkus, 
pagal daneszima bedratinio te
legrafo, kuri pagavo japonisz- 
kas laivas Tenyo Maru czionai- 
tineje pristovoje. Daugiau ne- 
dažinota isz telegrafo apie suė
mimą Lenino.
Liepojus vokiccziu rankosia.
Liepojus. — Vokiecziai ap

supo Liepoju ir per nustatyta 
nieko neinleidžia 

Vokiecziai sumažino 
duonos porcijas ir kitokio mai 
sto. Gyventojai dabar ne turi 
užtektinai maisto, o jaigu vo
kiecziai laikys ilgai apsiaubus 
miestą, tai ir badas užeis, 
isz kitur maisto 
miestą.
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lis iszkrito isz drebanezios ran
kos ir susikalė 
peit raukdamas 
vusia tyla.
kaieziai žvilgterėjo viens in ki- 

nelai-

in szmotelius, 
užvieszpata- 

Sedintieji jauni-KAUNAS. — .Jau gal bus 
apie 20 metu kaip rusai Kaune 
pastate savo kareiviams dideli 
gražu soborą kih’is atsiejo apie 
2—3 milijonai rubliu. Tame 
sobore buvo dideli varpai, ku
rie buvo girdėti^ už dviejų my
liu, ir tolinus tykame ore. Vo- 

Kauna, siūle 
lietuviams, bet szio ebijojosi ji 
imti. Dabar gi, insikurus Lie
tuvos valstijai nesenai tas so
boras tapo paszvestas in bažny 
ežia ir paskiria lietuviams ka- 

Varpai, ilga laika 
tylejf?, dabar vėl 
reikszdami

Sziomis dienomis tuvos liuosybe ir neprigulmy- 
, laiszkuĮbe.

Labai gražu pamokslą paša-
9

nesLietuvos Prezidento Laiszkas 
ir Kablegramas. Rusai ir 
Vokiecziai Trugdo Lietu
vos Valstybėj Tvarkytis

Bambiza Mockus kaltas už 
piktžodžiavimą prieszais

Dievą. 
Liet uvisz-

Mikola X. Moc-
i pripa

žintas per czionaitini suda kal
tu už piktžodžiavimą prieszais 
Dieva, Motina Szvencziausia 
i.r Szventuosius. r 
na apelavoti tolinus, 
rodos isz to nieko ne bus.

Mockus laiko savo prakalbu 
Rumforde, badai 
szbjaurino viską

szvento o Maino tiesos uždrau- 
dže piktžodžiavimą prieszais 
Dieva. Suvirszum dvideszimts 
judintojų buvo paszauktais 
ant perklausymo kuris tęsęsi 
:ris dienas,

Jau laikas susiprasti 
viams ir neklausyti keliaujen 
ežiu bambizu, kurie 
budais užmuilina 
viams.
Bandytai užmuszc bankieri ir 

sužeido jo broli.
Beaver Falls, Pa.— Vincas 

Sakraida, diroktoris czionaiti- 
nio State Deposit Bank, 

ant smert, o jojo bro 
mirtinai sužeistas 

per bandytus kurie norėjo ap- 
vogt banka.

Keturi vyrai atvažiavo au- •r
tomobilium in banka tris isz ju 
ju inejo in vidų ir paliepė bro
liams iszkelti rankas in 

Vincas sieke 
gulinti revolveri ir

gialba detektyvu ir policijos. Į1."8 isz CTiicagos, likos
Spekulantai taji cukriu ketina 
iszgabenti in Europa už kuri 
payma gerus piningus, bet jei
gu valdžios detektyvams pasi
seks jin surasti, tai žmonis isz 
to pasinaudos.
Raudono Kryžiaus drauguve 
iszleido 170 milijonu doleriu.
Washington, D. C.— Paduo

tam savo raparte, drauguve 
Raudono Kryžiaus, laike 
res iszleido 170 milijonu dole 
riu Europoje.
Francijoj iszleido 95 milijonus 

3823 ligon- 
Czionais Su v. Valst. to 

iszleido ant viso
kiu reikalu ir abazuosia suvir
szum 75 milijonus doleriu. 
Valdže užgriebė 128,000 svaru 

mėsos.
Washngton, D. C. 

me siūlas nusprendė, buk Oha 
jaus valdže turėjo tiesa 
griebti 928 tukstanezius 
ru kiaulienos mėsos nuo Co- 

kompanijos, 
ledaune- 

sia tyksle pakėlimo preku ant 
mėsos. Ohajaus 
žinojus apie tai, 
mesa ir iszpardave žmonims. 
Lenku laivine kompanije su

laikyta per valdžia.
Philadelphia. — 

kompanije 
Korporacya

doleriu ir užlaikė 
bu tęs.
ji draugavę

ka-

fik pacziojern

Suprc-

uz 
s va

milijonai rubliu.

ta, o kuomet atsisuko
mingojo jau nebuvo kambary-

Ir jie visi urnai paszoko
Jie jaute, kad

I

I
ir

lumbia Packing 
kuri laike taja mesa

valdžia da 
paėmė visa

Lenkiszka 
laivine kompanija “Polska 
Ohrętowa Korporacya” kuri 
pardavinėjo szerus su prižadė
jimu, jog perkanti tuosius sze
rus aplaikys po 8 dolerius pro
cento kas metas, likos sulaiky
ta per valdžia, o piningai bus 
sugražinti del tuju, kurie pir
ko taisės ežeras, 
turėjo- savo ofisą

4 4

Kompanije 
2405 E. Al

legheny Ave., kurios galva bu
vo profesoris Stanislovas Po- 
piel, 6 
100 doleriu, surinkdami nuo 
žmoniu 25,000 doleriu ir 11,000 
Liberty bondais.
Toji laivine kompanije ketino 
siunsti laivus teisiog in Danzi- 
ga. Likusius piningus užgrie
bė vaklže ir sugrąžys visiems 
tiems, kurie pirko szerus.
Ohicage automobilei užmusze 

337 žmoniu.
Chicago.— 

automobilei 
o37 žmonių o

szerus pardavinėjo po
9 surinkdami

menesiu,
Bzimet • 
2688.’

In laika deszimts 
užmusze 
sužeido 

už- 
su-

7 žmonių
Iri viena diena tik 

rniiszta asztuoni žmonis, o
■MAŽeido 38,

nuszautas 
lis Jonas

Ijeisma keti-
bet kaip

begediszkai 
kas v ra

Lietu-

visokeis 
akis Lietu

li kos

szu.
pa
ne 

szaudyt 
pataikindamas

isz ju, bet pats aplaike

sukėlimo

vir
pąs i yni t 

likos 
taikytas szuviu, krysdamas 
gyvas, Jonas pradėjo 
in bandytus 
viena
kulka in szona.

Bandytai pasiėmė sužeistoji 
nuvažiavo in szali Ohajaus ru- 
bežiu. Piningu nepaėmė.

Bęlszevikai ketino sukelti 
revoliucije Gary’je.

Gary, Ind.— Platus suraszas 
terp rusiszku bolszoviku buvo 
prasiplatinus ant
czionais revoliucijos ^u pagini 

“Raudonos Gvar 
dijos,” bet ant giliukio 
suraszas likos iszsznipinetas 
per valdžios agentus ir virszi- 
ninkus uždare už sslangu.

Tiejei bolszevikai mane ap
ginkluoti visus buvusius karei 
vius ir užklupti ant visu dirb
tuvių, kurias paymtu po savo 
valdžia ir sutvertu soviata.

duoda

ba sutvertos“ • • - - - tasai

Sudže Gary duoda rodą 
idant visus prieszininkus szio 
sklypo kanuogreieziausia isz- 
gabent in ten isz kur pribuvo, 
nes del tokiu czion vietos

isz ParyPagal pj^nes/Jino 
žiaus, patyrėme kad Lietuvos 
Valstybes Prezidentas Smeto
na yra siuntos Egzekutyviui 
Komitetui net kolos kablogra- 
mas, 
mas in musu pasveikinimą 
Jam tapus prezidentu, szis at
sakymas tilpo Lietuvos laik- 
raszcziuose, bet nei viena kabio 
grama nepasieke Egzekutyvio 
Komiteto. > 
Paryžiaus 1 )e 1 egaci j a 
mums prisiuntė kopijas minėtu 
kablegramu. 
ju:
Lietuviu Egzekutyviui Komi
tetui Washingtone.

“Sveikiname ir 
jam už prielankumair už teikia 
ma tėvynei parama.
nes musu sunkenybes yra ne
apsakomos. Nuoszirdžiai pra- 
szomė tuojaus prisiųsti 
von Lietuviu Dienos 
szimta trisdeszimts tukstan
eziu doleriu; minėtos sumos 
mos nekantriai laukiame. Pir
mutine dalis Amerikos Briga
dos jau artinasi prie Lietuvos, 
reikia dideles sumos jos aprū
pinimui”.

(Pasiraszo) Smetona, Prezi
dentas. '

(Pasiraszo) Vileiszis, Finan
sų Minister! s,

Amerikos Lietuviu Tarybos 
pirmininkas gavo nuo 
vos Prezidento sekanti laiszka. I

“Sužinojęs isz Tamstos laisz 
ko, man raszyto Rugp. 13 d. 
1919 m. kad Lietuva susilauks 
isz Amerikos Lietuviu lapkri- 
ezio men. laivo su valgiais ir 
drabužiais, praszau szirdingai

Lietu
viams ,už ju užuojauta ir gagel- 
ba gimtajam krasztui.”

Kartu su sziuo praneszimu 
siunsziame minėto laiszko foto
grafija.

Pranesza isz Paryžiaus, kad 
vokiecziai ir rusai veržiasi Lie
tuvon ir trugdo Lietuvos val
džiai tvarkytis, 
tos rusu ir vokiecziu

viena isz ju buvo atsaky- 
in musu

Sztai viena isz

dėkojamo

Da bar ti-

Lietu- 
pinigus,

Lietu-

no

li ieczia i, užėmė

re i viams.

ko

4 4
prabylo, ali

nau ja garsa” Lie

girtuoklis jaunimo būreliui 
sedieziam vienoje Kauno val
gykloje. Jaunimas iki valiai 
prisijuokęs isz girtuoklio, pra- 
szanezio, kad ji suszelptu iki 
soeziai, liepe paduoti jam stik
leli degtines ir paprasze, kacĮ 
pasakytu kokia nors kalba ar
ba byla. Nepažinstamasisiį 
iszmaukes stikleli, rimtai ir 
szvelinai tarė:
Kuomet taip in jumis ir save 
žvilgteriu, tai rodosi, kad ma
tau savo senobini paveiksią, sa 
vo buvusiąją spėka 
ma,

byla.

4 4 m
rimtai 

Pamisteles!

ir stipru- 
kurio sziadien tik menki 

likucziai teliko. Iszpurtes

padekuoti Amerikos

Apginkluo- 
gaujos in- 

siverže ties Sziauliais ir pada
ro nemažai bledes, pranasziai 
jie pasielgė ir ties, Hadvilisz- 
kiu.
klibino pasiusti

Lietuvos valdžia pdsis- 
kariuomene 

plieszikus iszvaikyti.
J. J. Bielskis,

.|e.
isz savo vietų.
iszgirdo pamokyki, -kurio iki 
mirties neužmirsz.

skambėjo iki 
j 

mirusiu
t 9

ju ausy
liu i ja 
miesto.

isz

sujudinanti 
“Ir

se be paliovos 
szirdies gilumai 
baisus žodžiai: 
girtuokliu!

LIUDINAVAS — (Mariam- 
poles ap.) Nuo karo bangos 
kuri užliejo visa Lietuva sun
kiai nukentėjo Liudinavo mies 

Beveik

9

telis ir jo aplinkos.
visi miestelėnai ir daugelis isz 
aplinkines pradėjo gyvenimą 
statyti isz pat pamatu.
nors jau ir keliems metams pra
slinkus daugelis žmonių, ypacz 
betureziu, darbo žmones, veda 
sunku gyvenimą: be pastoges, 
drabužio maisto ir tt.

Amerikos misija,
ma po Lietuva, szitai pastebėjo 
ir jaute vargstantiems musu 
valscziaus žmonėms, 
že in savo kraszta,

Dėlto

važineda-

nes
neinleidže in

viskas virto kitaip.

ISZ VISU SZALIU

teliko.
mano veidas, kitados buvo taip 
pat gražus ir skaistus, kaip 
kad dabar jusu.
paveiku kojas, kitados vaiksz- 
cziojau mikliai ir iszdidžiai. Ir 

kitados turėjau namus, 
Tu- 

gražia, 
kaip puikiausia paveikslas, ta- 
cziaus greitu laiku sumindžio
jau jos nekaltybes garbe — 
stiklelijc prigirdžiau jos dora. 
Turėjau vaikelius taip gražius 
ir malonius, kaip pavasario 
kviotkeliai, ir veizėjau in tai,

Dabar katik

asz
szeimyna ir savo garbe, 
rojau pa,ežiuke taip

ir veizėjau in tai 
kaip jie po mano akiu nyko ir 
džiūvo nuo bado ir szalczio.bado ir szalczio 
tarp girto tėvo keiksmu. . .

Turėjau nuosava Szeimyna 
kuri tyriausia meile szilde ma
no gyvenimą, bet asz ta szven- 
ta ugni užgesinau ir nuo to lai
ko manyje užvieszpatavo tam
sybe, szaltis, susna ir mirtis. 
Dabar esu vyru be paozios, tė
vu be vaiku, be pastoges valka
ta, kuriame visi prakilnesni 
jausmai iszgeso. — Ir numiru
siu girtuokliu!”

Varkszas savo kalba pabai
gė: jo akyse pasirodė aszaros, 
balsas apmirė .krutinojo, stikle-

9

Pngri- 
prisiuntė 

sziam pavargusiam kampeliui 
maisto ir drabužiu.

Tik labai gaila, 
žmones ijera tiek geros ir jaut
rios szirdies, kad užjausti var
go’ žmones. Dėlto ir gautosios 
dovanos buvo nesažiniszkai pa 
sidalytos.

Pirmiausia ir geriausia gavo 
ūkininkai, nes kaipo ūkininkui 
arba ukininkaieziui reikia pui
kesniu drabužiu, negu neturtin 
gam, ir dar kokie ūkininkai tie 
se ranka tos dovanos: kurie vi
sai nieko nenukentėjo; kurie su 
vo turto jau nebežino kur pa
dėt, kurie sziandien viso pilni. 
Szitos dovanos no ūkininkams 
atėjo, tik betureziams vargo 
žmonėms, kuriems, pagal jusu 
iszvados, tik likucziai tu lavo
nu teko. 4

Taigi amerikiecziams už do
vanas — aeziu, o mus-

kad musu

Ūkiniu 
kartis geda, kurie taip daro.

Anglijoj anglies gyslos isz-

>*
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Kansas City, Kans.— Musu 
miestas ar tik ne bus tolimiau- 
sii nuo Lietuviu centro, 
nuo Czikagos mes czion gyve
nam pietvakiirosia, nors mies
tas yra vienas isz didžiausiu ir 
puikiausiu szioje Amerikos da 
liję, bet Lietuviszka kolouije 
yra mažiausia. Priežastis ne
žinoma, kad lyg sziolei nebu
vo czion szirdies ir dvasios ku
ri mus daugiau sujungtu ir su
stiprintu dvaseje, bet dabar

Susilau
kėm czion kunigą K. Skrypka 
ir su juom drauge pradėjom 
darbuotis, pataisėm klebonije 
ir iszkasem po jiaja skiepą, 
bažnyczia apdengem, vidų baž 
nyczios puikei iszmalavojom ir 
geleži n ia tvora aptverem. Tau 
kei parengėme visokius susi
rinkimus ir pasilinksminimus 

j su prakalbomis. Bažnytiniam 
chore dainavo tik panaites nes 
nuo kada pribuvo pas mus pro 
fesoris P. K. Vincius isz Chi- 
kagos konservatorijos, trumpu 
laiku užvedė vyru ir merginu 
chorą, kuris ne tik mokinasi 
bažnytiniu giesmių, bet ir tau- 
tiszku kaipo yra rengemi viso
kį žaidimai, vakarelei ir teat
rai.
pasikelinet su gerais vadovais.

— Jeigu kur stokas darbu, 
tai mes czionais turime užtek
tinai, nes po Czikagos sker
dyklai, tai pas mus yra antras 
didžiausios, mokestis mažiau
sia po 46 centus ant valandos 
ir trumpam laike ketina mo- 
kestes padidint; nekurie musu 
tautiecziai uždirba ant dienos 
po 8 ir 10 doleriu ant dienos. 
Pragyvenimas czion pigesnis 
ne kaip kitur, stubos po 4 ir 5 
kambarius galima randąvot 
po 10 ir 12 doleriu.

— Oras czion gal yra svei
kiausias.
gyvena prie pat Szv. Kazimie- 
rio bažnyežios. Czion nesiran 
da jokiu, bedieviu, ciciliku, 
bolszeviku ir kitokiu “kikiu,“ 
nes visi dorus. Lietuvei ir vai
kai vienos motinos Lietuvos. 
Jeigu kas turėtu in czionais 
atvažiuot ant apsigyvenimo, 
tai rastu svetinga priėmimą ir 
jausis .kaip tevyneje Lietuvo
je. — Kareivis B. F. Strumilla. 
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Baisi nelaime kas iki ošia 
Anglijoi.

Peusance, Angliję. — Kasik- 
losia Laraut, kuri randasi arti 
czionaitino miestelio kylo bai
si nelaime kurioje žuvo ketu- 
resdeszimts anglekasiu per nu
trūkima virves su kuria trauke 
isz kasikiu kletka.

;u Žiurkes padaro bledas ant 200 
milijonu doleriu kas metas.
Londonas. — Anglijoi 

metas žiurkes padaro 
ant 200 milijonu doleriu, 
gu tuos pinigus padalytu ant 
gyventoju Anglijoi, tai ant kož 
no pripultu po penkis dolerius 

Dabar valdže sten
gėsi surasti tinkama būda isz- 
naikinimo tuju bledingu sut
vėrimu.
Mckšikonai pagriebė S u v. 

Valst. konsuli Jenkinsa.
Washington, D. C.— Meksi- 

konai negalėdami inkast jokiu 
budu Su v. Valstijos, pavogė 
amerikoniszka konsuli Willia- 
ma Jenkins isz Pueblo miesto, 
pareikalaudami isz ju iszpirki- 
mo sumojo 150 tukstaneziu do
leriu.

Valdže pareikalaus nuo Mek 
siko idant tuojaus sugrąžytu 
konsuli, nes kitaip už tai turės 
atsakyti sunkei. Meksiko val
džia sujieszkos bandytus ir 
stengsis sugrąžyti konsuli gy
va. .
Lipczinska nubausta ant viso 

gyvenimo in kalėjimą.
Leland, Mich. — Sudas nu

baudė Stanislova Lipczinskie- 
ne, kunigo gaspadino, už nužu- 
dinima miniszkos Mares Jani
nos, Isidore, kuria užkasė baž
nytiniam skiepe 12 metu ad- 
gal, ant viso gyvenimo in kale-

bledes.

I

kl

kas 
bledes

Jei-
Žodžiu lietuvei pradėjo

Liotuviu kolionije

bedieviu
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sibaigs 1925 mete.
* Isz mediniu pielaviniu pra 

dojo iszdirbinet karkas del 
czeveryku.

Amerikos komikai iszrado
32 naujas truciznas laiko dirbi
mo amunicijos.

Hindorburgd/; JI ini ja,
taja diena arti milijoną kulku. jima prie sunkaus darbo. Apie

*......... U c‘ Ijai

Kada Anglikai ■ sulaužė 
iszszove

Pirmutinei clektrikinei ka-
rukai pradėjo eiti 1882 mete.

Iszpanijoi randasi mažiau

* Žalczei gali gyventi be mai 
sto per szeszis meuesįus*

k

ta atsitikima musu skaityto-
• • • • v * • ' . . T ’jai yra gerui apsipažiiįia.v *

1 •

laikraszcziu ne kaip klipata
Ęu roptazku ošia v i c s zpat i s t e -

jgtai**1** •-
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KAS GIRDĖT
Kas pasidarė 

kais hiikraszcziais

sirms.
te;
pi i verstais visiems

su lietuvisz- 
isz Euro

pos kad neaplaikomo ne vieno 
niiinario, o mes si u n cz i ame vi- 

Jeigu in kėlės sanvai-
nvaplaikyšime, tai busimo

> 
nes tai nereikalingas kasztas 
siuntinėti be jokios naudos. — 
Meldžiame siunsti jeigu euro- 
piszki iždavejai nori imtinoms 
“Saule.”
» A * A y - „n

Vokiecziai parėdė maskolius 
iii vokiszkas mandioras iszsiun 
te tuosius “
vins paymt i Ryga, 
kojiai ir nekvaili, ba 
vi nėjo savo prieszanis po 
ant kart,
szia žiema mandiotos ir 
koeziai prisiduos, ba nereikės 
niokot po penkis szimtus rnb- 
lii ir daugiau už apsiredima. 

# • > -e ‘

mokėti brangiau už cųkriu ir 
nukent dideli stoka tojo sal
daus ta voro. Poteisybei cuk
riaus Ameriko randasi užtek
tinai ir nesiranda jokios prie
žasties idant toip butu bran- 
gus.

Ejna tiktai apie tai, idant 
uždrausti milijonieriams 
darbiauti ir
nius milijonus ant pardavinė
jimo cukriaus Europoje, 
parsiduoda 
brangei.

Italai pradėjo kovoti prio- 
szais brangenybe cukraus, nes 
pasodino cukrines lendres 148, 
000 a keri u ir tikysi szimet pa
dirbti 286,520,000 svaru 
riaus.
venima, nes ir kitiems da 
gialbes.

Kuboje randasi tiek 
riaus, jog turi jin sukrauti in 
mokslai nes.
lantai jojo neparganena m 
Amerika, nes turi užtektinai ir 
laiko jin ant tolimesnes spekib 
lacijos.

. . i

Kaip turi pasielgti merginos 
iszkeliavia in ddesnius

Sžitoje 
žmonių,

miestus.

szalyje

uz-
sukrauti dides-

vokiszkus’’ karei- 
Bet mas- 

pasida- 
300

Juk maskoliams 
over-

SAULE
1 l 1 t !įi I ' i ' l’.............. - ...

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.

r • V •

East

..  i
AR ŽINOTE KAD. Kur ne yra Dieyo.

M’

i =‘

kuris szio- 
Lie- 

tuvos, kalbėjo Baltinioreje 
apie savo inspudžius laike pra
kalbu, o kaip “Darbininko 
k(»r(‘sp(>nd(‘idas prani‘sza tai 
kalbėjo jisai szitoip:

“Kada asz važinėjau in Lie
tuva. tai maniau sau, kad ten 
atrasiu laisva Lietuvos szali, 
bet apsirikau.
bėjau visai ka kita ir turiu pa
sakyti, kad dar Lietuvos nėra 
laisvos.’’

Tai-gi, isz žodžiu pono Ka
ružos pasirodo, jog nepriklau- 

nereiszkia

Ponas Karužas, 
mis dienomis sugryžo isz 

kalbėjo

kaip

szali
Asz ten paste-

v®
IM

1

H
1

soma Lietuva da 
laisva Lietuva.

raszo 
“Atviras

Sziai vela ka raszo Kastas 
Stiklius: “Atviras laiszkas 
Amerikos Lietuviams: — Per
žiurėjau netyczia man in ran
kas pakliuvusiu keletą Ameri
kos lietuviszku laikraszcziu. 
Isz ju matyt, kad Amerikos lie 
tuviai perdaug saldžiai mano 
apie Lietuva ir laukia tik pro
gos, kuomet gales gryžti in 

nepriguĮminga laisva szali.
tik atbulai: 

žmonių

>»

jjįlI
L 
į:|>
l

4 k

Lietuvoj kaip 
tukstaneziai žmonių laukia 
progos, kuomet gales iszsprus- 
ti in svetimas szalis, o

isz tos vargo ir 
skausmo pilnos Lietuvos.

Mano 
lietuvius 
Lietuva arba isz Lietuvos. Lai 
huną liuosa valia ir kelias — 
kur kam patinka, 
arba važiuoja, 
žengia prie laisves.

iu Amerika,

nuomone, 
raginti —

I
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ypacz

nereikėtų
bėgti in

tegul ejna 
Juk žmonis 

Tad lai ir 
buna visiems laisve — kur kas 
nori nulėkti, kur kam patinka 
— nutūpti.

Žinoma, Lietuvai pageidau
jami isztikiini tautiecziai....
su piningais (auksu), bet ir to
kiems nemažai bus vargo, kol 
nuvargintoj Lietuvoj tinkamai 
insikurs. ’ ’

Ar-gi reike geresnes prasar-
gos, idant czionaitinei 
vei sėdėtu ant vietos!
7 * * » H" ■

Iszsiuntirnas

Lietu-

lietuviszko 
vaisko in pagialba Latviams, 

labai neužtikrjiita 
iszrcrszke

yra labai neužtikrjiita žinia, 
daug Latviu iszrcfszke savo 

pasilikimo neutra- 
prieszais vokieczius 

po kamanda generolo Bernion- 
do, kuris iszsiunte viena isz sa 
vo generolu Altfateri, pobalti- 
kini vokieti in Lietuva su pri
žadėjimais padarymo sutaikos 
su Lietuva. Padėjimai toliaus 
yra labai sumaiszytas ir neaisz 
kus pasielgimas Lietuviu, ku
rie tikėdami vokiecziu propo- 
gandai, szalinasi nuo Lenku, 
kurie lietuviams aiszkina, jog 
tebyre lietuviszka valdžia yra 
labai prietelinga vokieczianis. 
Vokiecziai Kaune turi didelia 
intekmia ant Lietuviu ir arzi- 
na juosius prieszais Lenkus ir 
k itus balti kinius sklypelius 
idant pasidaryti sau tiesu ke
lia per Lietuva terp Latvijos ir 
Lenkijos tiesiog in Rosi ja.

Ar-gi Lietuvei duosis 
duint sau akis ir tikes vokie- 
cziams.

nuomonių 
liszkais

Už tai,

Lenku

ap

kad milžiniszki zo- 
posc/Jai cukriaus hųua ižga-
• » ■ i v r

bentu in užmari, todėl turime
«

kur 
neiszpasnky tinai

cuk- 
Nc tik sau pasaldys gy 

pri-

cu le

Cukriaus speku- 
jojo nepargabena

Tūlas blaivininkas
jog svaiginanti gėrimai su
bjaurina žmogų ir privertineje 
jin ant papildinio visokiu pra
sižengimu.

Jojo tirynejimas sutinka su 
teisvbia.
paniekina žmogų teip, 
doraus ir darbszo 
persimaino ant tinginio ir ne
tinkamo in joki darbu.

Gėrimas svaiginaneziu 
mu permaino žmogaus 
jog užsigeriąs pastoja rėksniu, 
žverium ir tikru gyvuliu, per
maino būda žmogaus 
kaS jame yra.
szaus budo kada pasigėrė bu
na nemalszus ir parodo kokis 
yra jojo tikras būdas.
kas turi meilu būda, 
geriąs pradėjo mylėt kad ir te
legrafini stulpą ant ulyczios; 
melankolikas pradės kampeli- 
je verkt, o garbingi ir mokyti 
žmonis tankui pasigeria palen 
da po stalu ir apsiverkia kaip

aprasze 
svaiginanti gorimai

Nuolatos girtavimas 
jog isz 

žmogaus,

geri- 
buda

ant to, 
Žmogus mal-

Jeigu 
tai pasi-

k ūdyk ia i be jokios priežasties. 
Žmogus linksmo budo, pradės 
szokinet ir dainuot.

Kas geidže pažinti tikra bu- 
ali tai pa

žinti, kaip pasielgines kada už 
Bet.... tokiu bandymu

da savo prie toliu <r 
i f->

s i gere.
jau negalėsime daryti 
užilgio neteksime tos 
bes” 
da.

nes ne- 
“ ramv- 

kur permaino musu bu-

Ne viena lietuviszka iždavys 
te neiždave teip puikaus kalen 
dorinus del savo skaitytoju, ir 
tai už dyka, kaip iždavyste 
“Saules” iždave del savo skai 
tytoju ant 1920 meto,
iždavyste nesigaili nieko del 

, no-

Musu

savo mylemu skaitytoju 
rints turėjo ižduot szimtus do
leriu ant teip puikaus ir dide
lio kalendoriaus.

įMeldžeme visu tujų, ka da 
neatšilygino su prenumerata 
idant paskubintu su prisiunti- 
mu nes paskui grandysią kada 
neaplaikys kalendoriaus,
užilgio pradėsim siuntinėt del 
visu užsimokėjusiu skaitytoju 
taji puiku kalondori.

No

ARTOJAS IR ARELIS.

Užejo nelaimiu karas. Žmo
nes bego nuo neprieteliu. Atėjo 
artojas pievon ir sako in arkli.

— Ekie greieziau paskui 
manos, nes kitaip paims tave 
neprieteliai.

Arklis gi klausia:
— O ka jie man darys 1 — 
Artojas sako:
— Lieps tau dirbti, musz, 

kankys.
— Juk ir tu mane muszi. — 

Tarė arklis. — Nors asz tau isz 
tikimai tarnauju; o dirbti juk 
man vis tiek, ar pas tave, ar 
pas juos, tai nėra ko imtu tavo 

Nori
būti man prietelium, kada tave 
beda isztinka Turėjai proga su 
manim ir pirmiau gražiau ap- 

() nuo gero prieteliaus 
ir asz pats ne 
pasilikti, bet dabar 
tiek.

tu neprieteliu ir bijoti.

sieiti.
bueziau norėjas 

man vis 
Nemanau kad man blo

giau bus. flv. t*“ J. V. K .....8.

yra daug 
kurio užsiima iszvo- 

džiojimu merginu arba slaptu 
ju gaudymu ir perdavimu pa- 
leistuvyscziu namams.

S. V. valdžia ir daugybe su
sitverusiu organizaciju, ku
rios turi už savo tyksln apsau
goti merginas, smarkiai kovo
ja su tokiais iszvedžiotojais, 
vienok isznaikinti visu ju 
gėli;
turi szita gerai žinoti ir Imti 
labai atsargos ten, kur joms 
pasitaiko likti arba gyventi 
vienoms. *

Merginu Apsaugojimo Drau 
gija pastaruoju laiku yra isz- 
loidus 11 patarimu, kurie ne
būtu isz kelio ir lietuvaitėms 
i nsi temyli:

1. Niekuomet nekalbink nc- 
piižinstamu vyru arba moterių

T 
pasi-

organizacijų

nc-
Todel merginos paežius

ne

būt ejk staeziai

ant gatvių, traukiniu, stoeziu 
krautuvėse, ir visokiose 
1 in ksmi n i i nu v ietosi i.

2. Niekuomet paklydusi 
siklausk kelio pas nepažinsta- 
mus žmones,
pas virszininkus kaip tai: po- 
licmanus, geležkeliu virszinin
kus arba krasininkus (paczto- 
rius.)

3. Niekuomet nestovėk 
nu ant kampu gatvių, 
nežinomas vvras arba moteris 
užkalbina tave arba klausia ko 
tad pasakyk, kad pasiteirautu 
pas policmana ir stengkis isz- 
vengti kalbu su , nepažinsta- 
mais.

4. Nokuoniet nevesk namon 
moteres, kuri neva apalpst;i 
ant gatves, bet paszauk polic
mana ir palik viską jo globai.

5. Niekuomet nepriimk 
vezinimu nuo nopazinstamu 
žmonių, kurie kartais 
susitikę szankia savo vežiman.

6. Niekuomet nepriimk 
kvietiniu 
ypatų ir neik viena iii nepa- 
žinstamas vietas, kuriu antra- 
szus gavai nuo svetimo žmo
gaus arba žmonos.

7. Niekuomet neik su sveti
ma ypata (nežiūrint kaip 
siredžius ji butu,) kuri prane- 
sza tau, buk tavo drauge arba 
tavo giminaite nelaime isztiko

greita pagelba. 
Daugiausiai merginu szitokiu 
bildu intraukania amžinon ne
laime.

8. Niekuomet nepriimk sal
dainiu, valgiu arba gorimu 
nuo nepažinstamu ypatų.

9. Niekuomet nevažiuok 
svetima szali arba miestą, pir
miau nesusižinojus ir ne iszty-

: vio-
Joigu

y

nuo

su

neva

pa-

tavęs

uz-
nuo nopažinstmnu

ir reikalinga

valgiu

ap-

in

nei ant

kur iszkalno

rus savo busianezio gyvenimo 
vietos ir draugiu?

10. Niekuomet neik 
vienos nakties iii tokia vieta 
arba miesteli,
saugi nakvyne tau nėra užtik
rinta.

11. Jeigu prisieitu tau gy
venti svetimoje szalyje arba 
vietoje, kur nei kokiu pažins- 
tamu negali surasti, tad pir
miausiai susipažink su vįetL 
niu krikszczioniszkos tikybos 
dvasiszku vadovu, nežvelgiant 
kokios sektos jis nebūtu (kata
likas arba protestonas) ir mal 
dauk ji, idant supažindintu ta 
ve su geriausiais tos vietos, o 
labiausiai tavo tikybos ir tavo 
tautos žmonomis.

TAUTOS FONDO VALDY
BOS ANTRASZAI.

His Eminence
James Cardinal Gibbons

Honorary President, 
Baltimore, Md.

Kun. K. Urbanaviczin's

.p,

Kirą. K. Urbanaviežius, Prez. 
t į Warwick St Newark N. J. 

Kuh. A. Petraitis, Vice—Prez.
105 Main St. Atjiol, Mass.

B. V. Vnisznoras, kasi er i us, 
1514-Garson St.

Pittsburgh, Pa.
K. J. Krusziųskas, sekretorius, 

456 Grand St, Brooklyn N. Y
Kun, F. Kemeszis, kasos glob.

381 Westminister Ave.,

J

381 Wostministor Avė.
Detroit, Mieli,

J. Grajauskas, kasos glob., 
A ^'iC1 ,

K. J. Kruszinskas. 
Sekretorius.

2016 Sarah St, 
Pittsburg', Pa.

iii
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KUR BŪNA?
IF i 0

Pajieszkau Vinca Kacpcraus, pir
miau gyveno Jersey City. Praszau at- 
siszaukt ant adreso.

St. Vasiliauckas,
1012 Melon St.,

Žinoma, kaip pirmai masko- 
lei ne konto kataliku ir norėjo 
visus in maskolius paverst. JCa 
tekisinas buvo mokinamas tik
tai kada ne kada o ir spnvicdi 
vos karta ant meto liopo ojti. 
Turėjo po teisybei mokslas ti
kybos, nes ne suprąstfinam lie- 
žuvije, 
mokyklų peržiūrėtojas, Ruskis 
iii viena mokykla, ir užklauso 
deszimts-metinio vaiko 
mokslo tikybos:

— Kur v ra Dievas?
— Danguje, ant žemes ir 

ant kožnos vietos — atsako.
— Gerai, tai ir sziozion yra? 

— klauso toliau.
— Yra.
— () sziezia lonkeleje, kurio 

jo sėdi, ar ir yra?
— Teip, yra.
— O ir knygoje, kuria lai 

kai rankoje?
— Toje no, — atsake vaikas 

trumpa i m i si y damas.
— Kaip tai ? — paszauke nu • V • j • *1

Kare kasztąvo Suvt, Valst. 
daugiau kaip milijpna doleriu 
kas valanda, per dh motus.

Kad kuro kasztąvo viso

Motiejus Kripas, isz 
Granby, Conn., aplaike sekan- 
cza gromata nuo 
M, Kripo isz ' 
Pazvales apskr., M. Žemeles.

Mes visi porgyvenon) 
laukia vokieczius kurie 
mus varžo ir skriaudė, o kada 
užsibaigė kare, tai novos atėjo 
nmszti bolszevikus, o kąd mu
su valdže da per silpna tai ne
gali stoti priesz vokieczius ir 
nežinomo ko d a galimo sulauk alijentams arti 1.0 bilijonu (lo
ti, daugelis vokiecziu pribuna 
isz Kurlandijos in Lietuva. 
Pas mus stovi vokiecziai ir sa
ko, kad ejs muszti bolszevikus 
ir ejs paymti Dvinska, nes tas 
neteisybe, nes mano pasilikti

> savo brolio 
Kauno radybos

811- 
labai

Lietuvoje arba Kurlandijoj.
Mes vis lankome pagialbos 

isz Anglijos arba Ameriko bot
paszialpos negalime susilaukt, 

teisybei dabar gavome 
sziek tiek maisto isz Ameriko 
už ka tarėme aeziu.
už švara silkių mokėjom po 3 
r. už švara, o dabar tik 1 r., ir 
70 k. cukriną 1 sztuka 25 k. cze 
batai .150 r. kepure 15 r. kortu- 
na arszinus 12 r. vilnų kautas 
10 r. alavolis 50 k. plunksna 75 

laszinei 10 r. 
tauku svaras 4 r. varszkes sva 

kvorta pieno 50 k. 
bulkele 50 k.
50 r. cigaras 1 r. zapalku 20 
k. siūlai szpulelo 18 r. naminis 
tabaks svaras 12 r.
Miro Stasis Kazlauskas, Kaz. 

Kranauckas, And. Matulis, Jo 
Jno. Nakeziunas, 

Jurgis Telisonas, Cecilije 
Antanina gyvena 
daugiau apie jiaises i 
Su pagarba M. Kripas.

Po

Kitados

k. sviestas 8 r.

ras 1 J/j r.

nas (lekia,

butelis arielkos 
zapalku

ii
Rygoje ir 

nežinau.

UŽREGISTRUOTI
JAI IR UŽREGISTRUO

TI KŪDIKIAI.

GALVI-

Arkliu ir galviju augintojai 

valius, nes tas padidina ju ver
te ir dėlto labai pageidaujama.

Sulyginus tai su neatsar
giais tėvais, Public Health Ser
vice duoda szias priežastis, del 
kuriu kūdikiui užgimus reikia 
ji užregistruoti:

.1. Kad prirodyti kas jis yra.
2. Prirodyti tautyste.

3. Dnrodyti kad jis yra 
instatymus gimęs.
4. Parodyti kada vaikas 

teise iustoti in mokykla.

99

bilijohni doleriu arba tiek, jog 
galonui butu iszmokoti už visas 
kares kokias Suv. Valst. turėjo

a MAnuo 1791 meto lyg sziam lai
kui. ,,

Kad tieji pinigai užtektu ant 
vedimo

• t • ' • .♦ __ vi 1 . J _  J

revpliucijonieriszkos 
kares per tūkstanti metu.

Priek tam buvo pąskoUnta

leriu.
Aid armijos ižduota 

szum 14 bilijonu doleriu.
In laika pirmutiniu trijų me

nesiu valdže iždavinejo ]io du 
milijonus ant dienos, kita mota 

22 milijonus ant dienos, o 
nuo Apriliaus 1911 lyg 
liaus J919 iždavinejo po 44 mi
lijonu doleriu.

Visoms vieszyiatystoms kare 
kasztavo 186 bilijonus doleriu.

Daugiausia pinigu ant vedi
mo kares iždave Vokietije, An
glijo ir Francije.

-.................— ■>■■■»------------- - --------

— Labai daug žmonių mis- 
lina, jog laisvo yra del to, kad 
naudot isz artimo.

— Užvydejimas duoda

suvir-

Philadelphia Pa.

po
Apri-

..................... v pa
žint prisiriszima žmogaus prie 
visokiu nieku.

— Jeigu vyras 
siskyre, tai reike suprast 
priesz suėjima in pora 
antra prigaudinejo.

— Ne guodojimas senatvės 
plaut anksti narna, ku-

ir mot ere at- 
jog 

vienas

yra tai g 
riaine reikes nakvot.

Iszlipant isz vagono.
Zydas važiavo nuo Vilkavisz 

kio in Pilviszkius, ba tiktai in

visuomet užregistroja savo gy- r;

pagal

turi

o iszlipa netten turėjo bilietą 
Man možiuose.

— Ej jevrej — paszauke kuu 
dukteris, — tau reikėjo iszlipt 
Pilviszkuose, bu in ten bilietas 
iszpirktas.

— Nu, tai. as asipku pada
riau, — tuojaus sugrysziu kita 
maszina adgal. — Kad as teip 
sveikas buezia.

Viena pati, mylinti labai sa
vo vyra, kuris nuolatos buvo 
užimtas skaitymu, tarė:

— Noretau būti knyga, tai 
asz nuolatos butau su tavim.

Vyras:—- Asz sau velintau, 
kad tu būtumei kalendorium, 

galetau turėt , • į
I

Asz sau veliu tau

tai kas metas 
nauja.

5. Parodyti kada vaikas turi ♦

kuomet reikia

teise pradėti dirbti.
6. Parodyti teise paveldėti 

turtus.
7. Darodytį

stoti kariuomenes tarnyston 
arba paliuosavimas nuo jos.

I

9. Padaryti atsakomu turėti 
nuosavybe, pirkti ir parduoti 
žemes.
10. Gauti tose užimti vieszas 
vietas,

11. Darodyt metus darant ve 
dimo kontraktu.

.12. Kad butu galima daryti 
statistiszkus tirinejimus szą- 
lies sveikatos padėjimo. ’

8. Gauti teise balsuoti.

PAGELBA NULIUDIME.
I I 

...................... ■* "» ' /

Kai liūdnos valandos užstoju, 
Kamuojas vargo sunkumoj, 
O tamsios mintis tad skrajoja 
Ir slegia dvasia gilumoj, -rr
Tai tuomet jioszkau asz ramy- 
Tikruju dvą^iszkudraistu, [bes, 
Kurio priduotu man stiprybes, 
Ir pastatytu vėl tvirtu. 
Toli jioszkotį ju nereikia 
Atrast galiu savyj tuojau,
O, ju pagialbą teip greit veikia, 
Kad nejaueziu vargo sunkaus. 
Krūtinei vėl ramiai kvėpuoja,Krūtinei vėl ramiai kvėpuoja 
Ingydama nauju jiegą. 
Ir joks pavojus negrumoju, 
Visam teip linksma ir smagu. 
O tie vaistai gali kiekviena, 
Tikrai paguost ir suramini 
Atras tamsybėj szviesia diena
Ir dvasios audra iszblaszkyt. 
Isz ju palaimą žmonių triūso, 
Galybe diovįs^kos sroves. 
O Jis vėdinąs'“Tėvo nlusu”—- 
Tai viltis amžinos garbes. J. N

* f J I / , . Į
» , Į . ,

Viena kartu pribuna

Mano brolis Antanas Ir sesuo Kairo 
Azanaviczlai, paeina Įsą Suvajku gub., 
Kalvarijos pav., Simno para., praszau 
atsiszaukt ant adreso

Ona Kvederaviczicne, 
21 Emlock St. Wilkes-Barre, Pa.

isz
j

juk
jog visur yra Dievas

sidyvijas peržiųrotojas — 
pasakei,
tai kodėl knygoje negali būti ?

— Ba.... ba.... — mikeziojo 
studentukas.

— Na, sakyk dirsei! — ak- 
vatina peržiūrėtojas.

— Ba — atsake vaikas —to 
ji knyga maskoliszka, primesta 
mums priverstinai, o kun. pre
fektas mokina mus jog kur pri 

neteisingyste, tonais 
ne yra Dievo.
verta ir

♦

NESITIKĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Sluncziu szirdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra “Tuksian
tis Ir Viena Naktų”. Da tokiu istorijų 
ne esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina dienu ir nakti. Kada paeinu isz 
darbo lai tuojaus grlebluos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga 
pakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules”. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malaiszką^ Sparrows Point Md. 
-----------  ■,----rr-rr ■' ■ i—‘ *

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszgnldimas Sapnu
— 310 Paveikslu, 
ir mes užmokame

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

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, PA.

Mano broliu Frank Thomas (Tamo- 
szaitis) kuris randasi apie Mineapolis, 
Minn; taipgi pajieszkau Urmonhiku 
Mykata, Tamoszlu ir Kazimiera visi 
paeina Isz Domantu, Szauliu apskr. 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.

Gaspars Tamoszaitis,
518 E. 8th St., Kewanee, III.

Mano tėvas Petras Petkus, paeina 
isz Kauno gub., Rascinu
metai atgal gyveno Ccncul, W. Va. da-

Turlu svarbu rei
kalą, praszau atsiszaukt ant adreso.

Jonas Petkus,
Penn Station, Pa.

bar nežinau kur.

Ujczdo, 5

Box 152

JuzesPajieszkau savo
Strėlrnlkloncs,
Matukalcziuto inzbego bu Domininku 
Dcrenzkevicziu; paliko vyra Ir septy
nis vaikus. Kas apie juos žino ma
lonėkit praneszt.

J ieva Raulinicne,
23 Lodi St., Worcester Maw

marczlos 
po tėvu vardan Juze

Mano giminaitis Franciszkus Brana, 
paeina isz Kauno gub., paskutini syki 
girdėjau gyvena Philadelphia, 
gul atslszaukia ant adreso.

Ona Vencloviene,
Republic, Pa.Box 215

Te-

Mano szvogcrls Juozapas Tiknus 
paeina isz Kauno gub., Gruzdžiu pav., 
Raudiszku kaimo, 
ant adreso.

Ant Adomavicz, 
609% E. 8th St.

Tcgul atniszaukla 
(to 87.)

Eric Pa.

Mano brolis Juozapas VaŽo, pirmiau 
gyveno Miners Mills; taipgi mano 
szvogcriai Pranciszkus Navickas Ir 
Vincentas Kazeleke pirmiau gyveno 
Grand Rapids, Mich. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso.

Geo. Važis,
2057 Eakeslde A ve., 

Cleveland, Ohio.

Ant poteriu.
Kuningas per Križiavas die

nas mokino vaikus poteriu ir 
paklauso:

— Na, mano valkelei! kat-
ras pasakysite man, del ko Die
vas iszvare isz rojaus Adoma 
ir Evą?

Už valandėlei viena 
gus mergaite atsake:

— Ba negalėjo 
mokėt.

GERIAUSIA

DOVANA

nuvar-

randa uz-

bu kuria džiaugsis 
per visa meta, yra lal- 
krasztls “Saule”. Skai
tys jaja Ir džiaugsis mo 

tyna, levas, sesuo, brolis ir prictells.
Tiktai $3.00 ant meto, 

gaus Puiku Kalendori.
W. D. IIOCZKOWSKI—COMPANY

1 ip’

Prick tam

Alnhauoy City, Tn.

Geriausi Mainieriams
kojoms tikra gerove, jei atvesite guminiusdus suezedysite pinigus ir suteiksite

avalus “Ball-Band”. Kiekvienas “Ball-Band” bątas ir czeverikas yra nulietas musu spe
cialiu budu, kaipo vientisas szmotas, kuogeriausiai tinkas, jusu kojai ir kuoilgiaųsiaį laikas.

JlBANDRA I
, »

t J1

■if

4 M

n.)
I

* ‘Ball-Band” guminiu avalu isztisi padai yra padaryti specialiai mainieriams avėti. Jie
apsaugoja peretkus ir padaryti teip tamprus ir drūti, kad jr asztriausios akmenų ar anglių
kriaukszles negal ju perpjaut, nei perpleszt.
’■Raudonas Kamuolys” iszspausta ant kiekvieno bato, 
goriausi iszdirbini, koki jus

Pirkdami žiūrėkite kad butu fabriko žyme 
Toji žyme reiszjiia 

alite.•Ball-Band” batai, pus-bacziai (Himiner) ir czeverikai
ar czeveriko.

(Lopac) gaunami balti, raudoni ir juodi. Reikalaukite nuo jūsų pardavėju.
Mishawaka Woolen Manufacturing Company

ml
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smert ir gyvasties
II

Ka ponas czion nori, ma-
Paklause Pod- 

atvesias nuo pirmuti-
no stuboje ? — 
belskis, 
nes baimes.

— Asz noriu ponstva por- 
serget idant kagreieziause pra- 
siszalintum!

— O tai del ko?
Policmeisteris prisiekė poną 

prapuldint.
Szios dienos paroda darbi ni

kų padavė jam mcdcgi ant nu
žiūrėjimo pono, jog esi 
ežias su nikilistais ir 
tais.

susine- 
social iš

— Del Dievo! Kas gaJ ma
ne tame nužiurineti 1 -- paszau 
ke Podbelskis.

— Kulkovas tciĮ) tikrina o 
ir davest patropys. Pone jojo 
sūnūs tai didelis latras, pa tai
ko visokius rasztus nudavine*, 
to ir davadu pridirbs. Tegul 
ponas skubina prasiszalint kad 
ne butu per vėlai.
numanyti, kas poną laukia, jei
gu pateksi in nagus
o ar ponas kada sugryszi irz 
Siberijos, tai didelis klausy
mas.

Pon

rii

Ponu 5 xali

Kiirkovn; 
sugryszi

Bzauke 
susinipi-

prie

u red n inka

— O tu Dievo — Vincuk — 
asz tau sakiau, jog tas žmogus 
tai musu nelaime! 
ponia Vanda didelei 
nūs.

Vyras prisiartino ir kalbėjo:
— Dabar turi apsimalszinti 

mano Vanda reikia imtis 
darbo. ,

O atsigryžias in 
poliejos paklauso:

— Isz kur ponui parėjo ant 
mįsles del mus tai slaptybe po
licijos 1

Ponia — tarė jaunas žmo 
gus —tėvas mano vadinasi Kro 
minskas, tasai senukas, ka d i r 
ba fabrike, o poną labai 
be esi del jojo labai
Del to poną prasergseziu ir ge
rai ponas padarysi, kaip mano 
rodos paklausysi.

— Dėkui ponui — puikus su 
nau puikaus tėvo — tarė Pod
belskis paduodamas ranka ant 
atsisveikinimo.

myli 
geras.

Pabėgimas.

Abudu Podbclskei skubinosi 
už viena kito sudėtinei i daig
ius ka nereikalingiausius ir di
desnes vertes o vidunaktija 
kad būti pasirengusius ant pa
bėgimo. Buvo tai ant pra
džios žiemos 
ant lauku.

Podbeisks turėjo mieri gau
tis artimiausiu keliu lyg austri- 
jokinio rubežiaus fabrikas 
turėjo savo arklius del vežoji- 
mo daigtu ant stacijos geležke- 
liu.
pora arkliu kad davežtu lyg 
rubežiaus.

Sudėjo in rogias 
ginusius daigtus kuriu ne norė
jo palikti, 
apie kudyki. 
vežt in toki szalti.

Buvo tai 
sniegas baltavo>

rubežiaus

Iszrinko ka drueziausius

reikalin-

Podbelskis

SAULE

Pranešamas isz Washingtono.
0

vra * <

dune.

Idetiivini Ilelgljol Ir luxemburge.
Pr)e Lietuva# Delegacijos Paryžiuje 

mitotas, dabar esantis po priežiūra

■ nw $

/

džiausioja nerimastija sėdėjo 
Podbclskei karezemoje, o ady- 
nos iszrode kaip motai.

Žiūrėk io Stasi, ar da sartis 
szlubuoja, taro jau kelintu kar 

Tasai 
Sztai sugryžta su bai-

tu Podbelskis vežojaus. 
iszojo.
nie.

— Poneli, jau po visam 
policmeisteris Kulkovas,
ežia jau užsuka prie kareze* 
mos.

Ponia Vanda kliktelojo. Vin
cas pabalo kaip drobe ir dan
tis sukando.

Ir teisybe, Kutkovas su žan
daru pribuvo ir pirmiauso per
žiurėjo roges stovinezias priesz 
karezema. Palingavo galva su 
užganedijimu, pažino jog rado 
ka norėjo rast.
i nėjo in karezema.

— Vot, pagavome pauksztu 
kus, — tarė su szaipu, paregė
jus Podbelskius. —No gražu bu 
vo del jus, teip greitai bėgti 
isz Žabino. Policije labai lindi 
pono direktoriaus.

ka toki pada
riau, jog mane policije jieszkot 
— atsake Podbelskis 
n i as.

BALTRUVIENE.

Už ininutos

Nežinau4

misinn-

— Ar isztikro — o del ko 
vidunaktije reikėjo bėgt ?

— Ne iszvijo
piktadaryste.

— Labai grąžei pasakei — 
asz ir ne abejoju apie tamistos 
dorybių.
prasižengei,
monstracije pricszais Jio My- 
lesta caru ir nužeminai jojo vir 
szininkus.

— Pats ponas netiki, 
asz esmiu demonstratorium.

— Turiu tikėt, jeigu laike 
kratos tavo name radau dava
dus — visokias gfomatas, adre 
sus, drukus ir t. t.

— Vska buvo galima pa
daryti — sumurmėjo Podbels
kis.

mane kokia

Nes tamista tuom 
jog padarei de-

J°g

Teip, teip, ne reikalinga 
O kam ežia 

man su tamistu nereikalingai 
teip ilgai gaiszyt. Žinai tamis
ta, jog esmių Kutkovas, polic- 

. iVsz ežia

tiejei teisinimai.

meisteris isz Žabino. 
važiavau paskui, kad suaresz- 
tavot tamista, varde caro.

Ponia Vanda, kuri stovėjo 
szale vyro ir drebėjo, 
gargei verkt.

— Ne verk, Vanda — rami
no jiaja Vincas, — Dievas yra 
teisingas, Jis iszrodys mano ne 
nekaltybių, o nubaus tuosius, 
katrie mane ne kaltai perse
kioja.

pradejo

na#.
ir Vokietijos armijų, taipgi grįžtantie
ji i#z Rusijos (Kaukazo, Sibiro, Arch
angelsko) pabėgėliai ir tremtiniai, 
teiposgi isz Prancūzu 
legionu kareiviais 
re daug darbo su parciylais.
Jei visi isz visu paszallu sutraukti vie
non vieton (Vcrdunah) suregistruoti, 
toliau atskirti kareiviai nuo civiliu, 
pagaminti laikraszcziu, knygeliu, isz 
Francijos vyresnybių buvimo vietas, 

liaus vokleezius Humuszuo, pakliuvu- sutaisyti Lietuvos valstybes pasai.

tapo insteigtos tam tikra# pareiviu kp- 

pr. K. Griniau#, stropiai renka Žinias 
apie lietuvius, kaip karo taip Ir civi
lius belaisvius, iszmetytus invaliduo
se szalyąc.

Nesenai bųyo atlankyti lietuviai 
(buvusio Vokietijos bcjclsvojo Ir ve-

Ten kur Suskvahanoje, 
Lictuviszkojc apygardoje, 

Nedelromi,
Ir szventomi dienomi,

Plyklupiai prie bažnyczios 
slankioja,

Iszejnnncziu merginu vok
tuoju, 

In bažnyczia ne inleidže,
Ba visus savo piningus pra- 

leidže.
Vaikinai su szunimi maiszosi, 

Ba daugelis szuniu su savim 
vedasi 

Isz namu neapsižuri, 
Tai už duriu pasilikti turi, 
Tada apie bažnyczia szunes 

ir sportai 
Ar-gi tai negeri sargai?

I

Labiausia rūpinosi 
Mažiuleli turėjo

Indejo in 
patalėlius ir skepeta ir motina 
paėmė ant keliu.
paėmė su savim sena žmogų isz 
fabriko kuris žinojo gerai ke
lia. Prižadėdamas jam surast 
gera vieta Galicijoj ba negalė
jo gugryžt kad ne patekt in na
gus policmesterio.

Iszvažiavo vidunaktija.
Per miestą pervažiavo pama

žėl;, o už miesto suplakė ark
lius.

Negalėjo važiuot artimiau
siu keliu per girres nes buvo 
daug vilku. Drąsinu galėjo 
važiuot vicszkoliii kad ir buvo 
daug toliau.

Be jokio atsitikimo pervažia 
vo viena diena ir da kitos pu-

Nes apie pietus apszlubo 
vienas arklys. Atsivre in viena 
kaima ir sustojo pasiganyt.

Podbelskis butu 
tuojau s, kad butu 
mainyti arklius 
kaime gaut arklį visi buyo už
imti, o su vienu negalėjo toliau 
važiuot. i 
nos kelione

Prižadėdamas jam surast

Tikiu in tai druezei.
Ponas policmeisteri 

miu pono nevalniiiku.
Toje valandoje, kada žanda-1 

ras iszimin,ejo geležinius pan
tu kus isz savo kropsziaus, po
nios Vandos pasibaigė kantry
be. Puolė priesz maskolių ant 
keliu ir melde sudėjus rankas:

— Maloningas ponia, mano 
vyras niekame ne kaltas, pa- 
velinkic mums sugryžti in tė
vynių.

Szetoniszkas szaipas sukrei
vino totorini snuki Kutkovo.

— Tylėk, tylėk, patoga ga- 
lubka, tu ne reikalausi keliaut 
in Siberije — pasiliksi Žabiniu 
— po mano apglobti — o asz 
moku apszenavot tokias galbu-1 
kas — 
veidą.

es-

šia.

važiavęs 
galėjas per
uos negalėjo
n

ir norėjo da paglostyti 
Nes ponia Vanda djrste 

Įėjo ant jojo* su paniekinimu 
paskui pasikėlė ir prisiartino I 
prie savo vyro. /

Tame pradėjo in karezema 
rinktis žmonis ir su baime žiu-1 
rejo kaip Kutkovas dėjo lai
minga ant ranku Podbelskio. 
Paskui palikias abudu paszali- 
neje stubelcje, kur ponia Van
da verke, o pats kalmukas sė
do prie stalo ir tusztino stikle
li po stikleliui.

Jau buvo gerai pritomia, 
Į kaip pamislino apie kelione ad 

O kad vienas isz arkliu 
da szlubavo, Uepe vežėjui pa
likt ta arki i, o ant vietos pa
kinkyti jio, ant kurio atjojo. 
Ne paklausė Stasio vožė jaus, 
kad važiuot vieszkeliu o ne gir 
riomi kur daugybe vilku.

(Tolinus Bus.)

gal.

>

gerai pritomia

Yra czionais tokiu kvailiu 
Isz lietuviszku sporteliu 
Katrie pyksta ir norėtu, 

Kad su jeis mergynos lietu- 
viszkai kalbėtu. 

Ba mat, nesupranta anglikai 
Jog ju ta kalba niekai 

O del ju yra gerai,
Jog pliauszkę kaip piemenai 
Ar-gi tai nosarmata del mer

ginu, 
Kalbėt su tokiu piemeniu. 
Kurie yra kaip pusgalviu 

Užkabinėjo nekaltas mergeles, 
Tikra doras lietuvaites.

Vienas tok is pnsgr įnorius, 
Kvailas ir suvis tamsus, 

Tabrikia mergaites užkabinėjo 
Per ka sarmata turėjo,

Vienas tais mergavęs pamo
kino,

Kad padarytu sarmata del to 
kvailio vaikino.

Na ir prie gero atsitikimo, 
Apdaužo žandus pusgalvio 

vaikino,
O tai gerai, gerai, doros mer

geles,
Jog nepasigailėjote savo ran 

kėlės,
Su kožnu tokiu reikia teip 

padaryti,
Jeigu nuo jo negalima atsi

kratyti.
Tokiu pakuliu yra visur, 
Jeigu nuvažiuoji in kur,

- Gerai mergaites darote, 
Jeigu su tokeis szpicleis ne- 

szn.ekatc
Ba su kvaileis pradėt, 

Tai velujc reti pupų pasidėt.
Teip kaip vienas in mane raszo 

Ir paduoti praszo:
Dvi senmerges atvažiavo, - 
Isz Luzernes atkeliavo,.

Ir kad nenori lietuviszkai 
kalbėti

Ir ant Lietuviu žiūrėti.
O tai grynas melas, szviesios 
.i a. liotu vaitos,

Geru tėvu mergaites, :
Moku lietuviszkai skaityt ir 

raszy t,
i Ne teip kaip tas pakulius ka

>

turi praszyt, 
Kad kas gromata paraszy tu, 
Ir taisos mergaites apjuodytu.

Jeigu da tasai lizinus kada 
da lystu, 

Ir jus užkabinėtu,
Tai jankei i u nepavydėk i te,

Da turėjo pusią die- 
s per girres.

No buvo kitokios rodos kąip 
tiktai laukt, kol gal arklys pa- 
Mtaisyr j.7- 4>. < ,7 w .

Kožnas žino jog jeigu reikia suomenes yra jau prinokiąs del 
laukt, tai labai ilgiuosi. * Di- smerties, _____,„

•»

- Žmogus,

♦k

kurio gyvastis 
ne užlaiko kokio troszkimo, 
arba kokis privalumas del vi-

h:. *■ - &
t
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Buvimas pareiviu yra nepavydėti- draugijos ateitu pagclbon ir paskirtu 
Tai daugiausiai belaisviai Rusu tūlas sumas siuntinėjimui laikraszczlu 

1 lietuviams belaisviams, iszmctylicms 
invairiuopc Vakarines Europos vieto
se.
SURASZAS LIETUVIU BELGIJOJ.

Sekantieji lietuviai buvusieji karo 
belaisvėje Vokietijoj, dabar yra Belgi
joj, lageryj Hauthem, netoli Furnc: 

L Radauskas Jonas
2. Davidžlukas Danielius
3 Pukalovls Aleksandra
4. Jasiukalcis Boleslavas
5. Saikovskis Francas
6 Bružą# Jonas
7. Venclova Antanas
8. Maoz.lauskas Antanas

i) Klpzis Antanas
10. Vltoika Rapolas
11. Lcgus Zigmontas
12. Bornotaviczius Jonas
13 Žalis Vitors
14. Komantancus Jonas.
16 Szoszkinas Antanas
16. l/cveika Antanas
17. Bigenis Aleksandra
18 Vcpsztas Zigmontas
19. Blažovlczi’us Konstantinas
20. Tunaitis Kazimieras
21. Vlaskovski Aleksandra
22. Joglinskis Antanas
23. Paponigis Ipolitas

4. Maslovskis Edmontas
25. Mcclala Juozas
26. Mozuk’s Antanas
27. Kuzmickls Juozapas
28. Cibulskis Stanislovas
29. Andžijeysliis Juozapas

' U N1 ON ■
svetimtaueziu

Komisijai pasida-
Reikia

f

^NATIONAL 
L BANK 
k MAHANOY
^. Cl T Y

l

Capitol Stock 1125,000.00 
burpius Ahoflti 98100,000.00

rtl

HioJI FranciJon). HUkonscntryoti Vcr- Reikia koinlsijoH narius važinėti po 
Juos Lietuviu karlszkos misi- apgyventas pareiviu vietas. Toliau, 

jos Paryžiuje pordetlnis, pulkininkas [kaipo galutinas siekis, reikės samdyti 
Gedgaudas ir kun. Adomas Vilimas.

apgyventas pareiviu vietas. Toliau,
Mokame antra procentą ant 

sudėtu piningu. Procentą pri- 
dedarn prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
suose, nepaisant ar atncszat 
parodyt knygute ar ne.

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

Bankas adaras nuo 9 vai. 
ryte lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryto 11 g 12 vai.

traukiniai ar laivai, kad pargabenus 
pareivlus Lietuvon. Žodžiu, tam 
dalykui reikalinga žmonių ir pinigu. 
Tuom reik žinoma užsiimti patiems 
Lietuviams, nes kitaip musu pareiviu 
dalis persiraszys prie Lenku arba prie 
kitu svetimu valstybių.

Žodžiu,Laiko szio atsilankymo daugiau# szlm 
to užsirasze pastoti lietuviu arm i Jon.

Vėliaus Pareiviu Komisija delegavo 
kun. A. Vilimą nuvykti BelgiJon ir 
Luxcmburgan, 1 
randasi lietuviu, 
belaisvėj, dirbusiu prie voklcczlu fron 
to ir vėliaus, volticcziams pasitraultus, 
likusiu Belgijoj ir Luxcmburge.

Pareiviu Komisijos pasiustinys isz- 
buvo kelionėje nuo 14 iki 22d. rugpju- 
rlo svarbesnes chl-cse-o ,.: . 
ežio ir sugryžes pagamino raportu, ku 
rio svarbesnes vietos yra sekanezios, Į jome Ra(i tari)C LUXomburgo

kur, girdėta, taip pat 
, buvusiu Vokietijos

patlcB kun. Vilimo Žodžiais jau paduo
dant:

“Rugpjuczio 14 d. inzvažiavau 
Paryžiaus ir sekaneziojo dienojo pa
siekiau Brussels, Belgijos sostine. 
Rugpjuczio 16 d. nuvykau in Belgijos

isz

<

I

LI XEMIK’RGO LIETUVIAI
Apie Luxcmburge csanczlus lietu

vius pasiuntinys prancsze sekanczial:
“Rugpjuczio 20 d. esu atvažiavęs in 

Luxemburgo sostine aplankyti lietu
viu ir sukžlnoti ju padėjimą.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlcc-Proz.
J. B. FERGUSON, Kasierlus.
R. T. EDWARDS, Vice.Kas.Žino- 

ir Kob- 
lonzo yra daug lietuviu, bot notų rojo
me antvanzo, kur jio yra suainlctc. 
Luxemburgo soHtinojc sužinojau, kad 
lietuviai yra miestelyje Each, 16 kilo- 

Tą paczla 
diena 20-to rugpjuczio nuvažiavau in 
—— suradau keliolika lietuviu

metru nuo Luxemburgo.

karo ministerija tikslu gauti leidimą1 Each ir 
atlankyti ir suraHzytl visus lietuvius 
karo belaisvius isz Vokietijos, dabar 
csanczlus Bclgljojei lageryj Hauthem 
prie Furnos.

"Pasirodo, kad Bojgljos karo minis
terija visai nebuvo gavusi musu laisz- 
ko isz 29 d. liepos 1919 m., kuriame 
buvome praszo Belgijos Valdžios su
rinkti visus lietuvius, karo belaisvius, 
isz Vokietijos, in viena lageri, atski
riant Juos nuo lenku ir rusu. Ta pa
ežiu diena esu gavės isz Belgijos ka
ro ministerijos leidimą atlankyti lie
tuvius, karo belaisvius isz Vokietijos 
Belgijoj, ir juos suraszyti. Vakaro 
iszvažiavau in miesteli Furncs, netoli 
lietuviu lagerio Hauthem, o nedėliojo 
17 d. Rugpjuczio po plotu apsilankiau 
pas belaisviu lagerio Komendantą, ku
ris, patikrines man duotus popierius 
isz Belgijos Karo Ministerijos, davė 
man palydovu belgu kapitonu.

Lietuviai dirba geležies

Jd*l 1—»
o i

nv

suraszyt i.

Ket
virtojo valandoje po pietų nuojova in 
lietuviu karo belaisviu lageri. Visi su
sai ir kartu lietuviai yra laikomi ka- 
riszkojo valdoje.

BELAISVIU SUVA RGIMAS.
Abelna visi Žmonių iszvalzda yra 

Valgis dar szloks- 
toks, bet rubai Ir ayalai visai menki. 
Visi žmones be Jokio darbo. Daug 

ir verto

labai suvargusn.

r}

Paskui žmo-

kartu lietuvius prikalbinėjo 
in rusu ir lenku legionus, bet Jie visa
dos atsisakė stoti in tuos legionus ir 
laikėsi nuoszalial.

Visi lietuviai karo belaisviai susi
rinko pi lę savo lentų urvelio viename 
būrelyje ir asz. jiems papasakojau 
apie Lietuva, Lietuvos valdžios susi- 
tverima ir Lietuviu kariuomenes at
siradimą, visa valanda,
nes stato man invalrius klausimus ir 
asz paaiszkinau.

Antro! dienoi, 18-to Rugpjuczio, ve! 
atėjau in lageri ir surasziusiu, 37 žmo 
nes užsirasze ir tai keli su didele bai
me, kad nenuvožtu ju in Odesa ar 
Archangelską. . . (skaityk surasza ki
toj vietoj.)

"Rugpjuczio 19 <1. važiuodamas per 
Brussels in Luxcmburga, nuėjau in 
Belgijos Užsieniu Dalyku Ministerija, 
kad galutinai susitarus apie grąžini
mą lietuviu karo belaisviu isz. Belgijos 
in Lietuva per Vokietija, 
dar Belgijos Valdžia norą tiesioginiuo
se sentikiuose su Vokietija, tai sutar
ta, kad Belgijos Ambasadorius Pary
žiuje ))us ingaliotas Belgijos Valdžios 
tarties su Prancūzu Valdžia kas link 
gražinimo lietuviu karo belaisviu isz 
Belgijos ir Frąncuzijos kartu per Vo
kietija,

LIETUVIU BELAISVIAI 
PRANCŪZIJOJE

Susitverusi prie Lietuvos Delegaci
jos Paryžiuje tam tikra pareiviu Ko
misija kartu su Komitetu nukentoju- 
slcins nuo kuro szelpkitc, apskaitė, jo
go! paezioj Francijoj dabar yra apie 
600 Lietuviii norineziu gryžti Lietu
von, apie 150 Ju randasi Belgijoj, apie 
200 Prusu Lietuviu belaisviu yra Fyan 
cljoj, Anglijoj, Belgijoj, Rumunijoj. 
Francijoj daugiausiai Lietuviu VcrdU- 
no (Meuse), (Detachoment Lituanien) 
paskui Nancy (Moselle) (23 sect, ir 
120 Regim.) Loriaine, Algerljoj, Taigi

Kadangi

»>

600 Lietuviii norineziu gryžti
• i i L >■

Žandus apdaužykite. 
, O tada asz jus pagirsiu, 
Ir jusu narš/uma apskelbsiu. 

Kur teip buvo, da nesakysiu 
Del saves pasilaikysiu,

O jeigu tas pakulius nepasi- 
' v* t liaus, 

bot su 
koezelu gaus.
. + I.,.—..,. »

Tai ne tik su delnu,

y

Tėvas ir jaunikis jojo dukters.
(Į ’ ,

Tovns:— Žinai tamista, jog 
30 

nes dabar no gausi, net
mano duktė turi pasogos 
sziintu,
po mano smerezet.

Jeigu te i p, taiJaunikis:— Jeigu teip, tai 
gailiuosi, jog veseiles ne bus, 
ba asz turiu toki būda, f A « • « •ba asz turiu toki būda 
ant bargo nieko ne imu, ne pa- 
cziosl

jog

< j'
1'. A

.1.-
b: '•>

HzcVnynu.
Czla bevelk visi lietuviai yra atva

žiavo Ihz Lietuvos priesz karą. Dau
giausiai isz Suvalkų Gubernijos. Tame 
miestelyje yra geležies pabrikai. Pat
sai miestelis labai gražus ir ka tik 
pastatytas,
pabrikuose vieni naktimis o kiti dieno 
mis . Uždarbis nedidelis. Vos tik 
gali pragyventi, o su szeimynomls, tai 
ir sunkokas pragyvenimas, 
dalis lietuviui yra vedė ir turi valku. 
Beveik viena treczia dalis visu 
yra susižeidė sunkiai pabrikuose. 
Neturi vieni dcszines kojos, o kiti kai- 

Už sunku sužeidimą gauna szlo- 
kl-toki atlyginimą ir lengvesni darba.

“Visu lietuviu, be iszmintics yra di
delis noras gryžti Lietuvon ir prisidė
ti savo paskutinėmis pajiegomis prie 
Lietuvos atstatymo, bot žiemos bijosi 
gryžti, nes ne visi turi Lietuvoje savo 
pastoges in neturi žieminiu rubli, su 
mažais valkais, tai yra pavojingas 
žingsnis važiuoti in Lietuva giliam ru- 
donj.

Beveik visi Lietuviai yra gerai susi
prato. Skaito ir lietuviszkus laikrasz- 
czlus. Deltogi visu ju noras yra tuo
jau# gauti Lietuvos Valstybes paspor- 
tus ir svetimtauczlains parodyti, kad 
jio norą rusai arba lenkai.

Kad palengvinus suslnoszhna 
Lietuvos Valdžios atstovais Paryžiuje 
ir abelnai su Lletuyos Valdžia, jie yra 
sutarė sudaryti Lietuviu Komitetą, 
iszrinkdami pirmininku gerai pas!la
vinusi žmogų, kuris, kaip Jie sako, 
bus ju "prezidentu” ir Lietuvos Vals
tybes “konsulu”. Praszo pas juos lan
kytis tankinus ir atminti ju dvasios 
reikalus.

Nors jau keli metai, kaip jie yra to
li nuo Lietuvos, bet, viskas pasilieka 
lietuviszkas: meilumas, vaistingunaas 
ir pasillnksmlniainas dainų daineles. 
Surasziau 17 szoin)yniu, 
suraszys ir atsius jie paty#.

Virszmineti du apraszymai maždaug 
parodo gyvenimu musu tėvynainiu 
daugolyj vietų Francuzijoj, Belgijoj, 
Vokietijoj ir t. t. 
vaikai, 
Europa, yra didžiai reikalingi paszal- 
pos, vieni materiales, kiti morales. 
Reik sustiprinti ju dvasia pakirsta Il
gu karo nelaimiu ir vargu1, reik palong 
vinti jiems grįžimą Lietuvon, 
besitverianti Lietuvos Valstybe, dar 
kovojanti už savo likimą, tuo tarpu 
nepajiegia aprūpinti visu panasziu rei 
kalu taip, kaip tas reikėtų, ir kaip ji 
norėtu. Jei musu szclpimu užsiman- 
czios organizacijos "atkreiptu atyda 
ir in szi reikalu isztestu snvo 
tiems skiu'džiums, 
džiaugsmo galėtu padaryti tos organi

Uždarbis nedidelis.

Didesne

vyru
sunkiai

ros.

su

o likusius

Visi szltie Lietuvos 
likimo iszblaszkyti po visa

Jauna,

ranka
kiek 1 gero, kiek

30. Karėj va Adomas
31. Bagdcvicc Rapolas
32. Jasiunas Jonas
34. Bagdzcviczlus Boleslavas
35. Akincza Boleslavas
36. Latiszinskas Juozas
87. Kuszclls Petras
38. Mllevlczia Bronislavas.

Pasl rodžiu

UBsuS
REMEDY SS}

CO.,
Pataria vartoti sekančius pasakraiugus vaisius:

spaudojes Amerikos 
gandui, buk lenkai Kauna užomo, lie
tuviai pradėjo nerimauti ir užpylė mu
su ofisą laiszkais ir tclcgramais rei
kalaudami patikrinanezto atsakymo. 
Todėl, sziuomi pažymėdami, kad rei
kalo nei isz Paryžiaus nei isz Lietu
vos aiszkaus praneszimo dar negavom 
vienok turime gera pamatu 
kad tai yra netiesa.
lenkai Ir rusai su didžiausiu Įnirtimu 
varo savo propaganda Amerikos spau
doje norėdami kaip Lietuvos tain ir 
kitu pa Baltiko tautu klausima užslo
pinti.

Pamenam gerai, dar pradžioje sziu 
metu Amerikos spaudoje praskambėjo 
buk Lietuvos valdžia praszlusi Jxmki- 
jos prisiųsti savo kariuomene
von, vėliaus pasirodo kad tai buvo len
ku tikslai sudarytas melas, 
apie Kauno užėmimą 
isz burbulu ncszvarios lenku 
gandos.
LIETUVIU INFORMACIJOS BIURAS

tvirtinti
Szluo tarpu

Ursus Gyduoles nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmus o sudrutina visų žmoįų ir busti- 
prina nuvariusias nervas. Kaina..#<3«F>O 
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perus ir nuodingus dalykus kraujuje, padaro 
Švarų ir stiprų kraują. Kaina. IfrD.OO 

Ursus Plaukų Apsaugotoms, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina £3.00 

Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, šita 
mostis yra gera dėl visokių uodoslygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir 1.1. Kaina ... Sbl.OO 

Ursus Milteliai nuo kvepėjnno ir prakaitavi
mo kojų, vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina ............................ 7Rc
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo di<Wau-

l'iM
1 ji.nl įiift 
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Lletu-

Gandas 
irgi yra vienas 

propa-

DAKTARAS W. BURKE <
LIETUVIS

418 W. Market St. Pottsville!— <
Su visoms ligoms priima, nuo 

valandos iki 10 valanda isz ryto, 
1 iki II vai popiet. (I iki 8 vakare.

A, C. NOVĄKAŲSKAS
•j A rlxr^lrn fa a ••Advokatas 

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

Naujas Lietuviszkas Graboriui 
j Kuzis Rėklaitis | 
{ 516 W. SPRUCE ST. j 

J MAHANOY CITY, PA. <

ŽIUĘĘKITE CZIA!
$1.45 vertes knygų už $1.00

sius ir seniausius kernus. Kaina F»Oc 
Ursus Vidupių Svelnitojas, pi£ulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina ... F>Oc 
Ursus Lašai nuo Danių skaudėjimo, nuo ui- 
degimo dantų smegenų arba abelnai skausmo 
šios gyduoles surnažjs skausmą, nors dantis 
i r bu t u skylėti. Kaina ..... .... R()c 
Reikalaukite musų Gyduolių kataiiogo. Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO.,
160 H. Wells SI., Dep. B. Chicago, III.

Lietuviszkas Graborius

A. J,SAKALAUSKAS

i —

801 EAST PINE ST. 
MAHANOY CITY, JPA.
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Reikalaujame Jauni 
une tu

ri liueso laiko vakarais, gali uždirbti nuo 
stubas 
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$10 iki $15 į sąvaitę, pereidami per Mu
•u musų nauju iltsdimu. Atsiiaukit 

URSUS REMEDY CO..
180 N. WELLS lt., Dtp. B. CHICAGO, XL.
laišku:

Dtp. B.

W. TRASKAUSKAS 
_4BAB0BnJS-* 
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jPIRMUTINIS LIETUVISZKAS ’ 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA.

Laidoja Kunus Numirusia, Pasamdo 
automobilius, riglnus Ir vežimus del 
laidotuvių, kriksztlnlu, pasivažinėjimo 
ir Lt. Krausto daigtus Ir Lt.
520 W. Centre SL. Mahanoj City. Po.

No. 1. “Purlžlaus Nnskiirclis“ ir “In- 
grabanns” 324 puslapiu, 6 per !) coliu 
didumo..................................
No. 2. “Kunlngo Tąsia pi U” 
ka“ ir “l’akąruoklis“ ....220 puslapiu. 
Szitos knygos preke yra .............  35c.

No. 3. “Auksiniai Peiliai“ ir “Dvynos 
Karalaites“
Sargo Simu ir Dukterį“ 
puslapiu .......... ...............

No. 4. 13 Istorijų “Apie Kupcziaus 
Sunu Jyrgi“ f*Apie Kapitonu Tunika Ir

1 “Vargingas 
Gyvenimas ir Smertis“ “Javarovas Ir 
jo Klintis“ “Gaidžio Pamokslas“ 
“Apie Neimtus Daigtus” “Tris Paiuo- 
kinliuai“ “Ap|e Žmogų, Velnią ir Dun
duli“ *^Trls Vaiczius“ “Duszla Paku- 
tavojonczla Liepoje“ “A»u“ 
“Apie labai diden Szelmi“ 
Stikline arba sakyk visada teisybe 
108 dideliu puslapiu

Visas knygas sudėti in viena pasidaro 
net 866 dideliu puslapiu puikiu skai
tiniu. Prisiuskito $1, o tuojuus gausite 
visas knygas per paczta. Nelaukite nes 
mažai ju turimo.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.45 
bot jeigu prisiusite $1 tai gausite visas 
virsz-minotas knygas poi’ paczta, mos 
užmokame nuslustirao kasztus. Visos 
istorijoj yra labai puikios ii' užlipan- 
czioH ir tikrai gvarantluam kad jumis 
patiks. Kas myli gražiu istorijų pasi
skaityti tai dar turi giara proga pirkti 
už pigia prekia. pay ilgi vakarai užei
na tai Ir laikas imti# prįo sktiaymp. 
Prisiuskito popierini doleri ir adresa- 
vokite sziteip: W, D. Boczkowsld-Co.

Malianoy City, Pa.

zacijos tiems niusu apleistiems bro
liams. Kiek naudos isz to butu ir inu 
su jaunai Valstybei, kuomet tokiu bu- 
du butu lengvinama jos sunki naszta. 

Dar pora žodžiu, 
tarpinlnkyste Lietuviu Egzekutyvio 
Komiteto Washingtonc praszo Ameri
kos Lietuviu laikraszcziu kad jie siun
tinėtu Delegacijos adresu Paryžiun 
bent po doszimts kopijų suvo laikrasz
cziu musu belaisviams iszdalinti. Mu
su laikrasztininkai, kaip žinoma, dik- 
toka skaitliu Savo laikraszcziu siunti
nėja už dyka invairioma instaigoms. DencyJka ^lereinka“ 
Sunku butu reikalauti nuo ju, kad jio 
vieni aprūpintu laikraszcziais visas 

Butu todėl gerai, kad pavie-

Delegacija per

isz vlsb Frakcijoj, ; Belgijoj jau dabar 
M'iskaitoma apie 800-1000 lietuviu. 
Infęrmųojant pulk. Gedgaudo, apie 
150 ju insirasze Lietuvos Kariuome-1 vietas, 
ncn. nlai asmenis iy taipgi invairios musu

Jau vienas metas suėjo nuo kada Bulgarai pasidavė alli-
jeutams. Kur randasi Turkus!

1

J* 1. I • H* 1d dili' ■■ I' ■ ••••.• .JsWllh;
*į Al .'ta ■ ■ iv ..A '</ .i

Preke 50c.
“In Meri-

Ir “Apisuka apie Girios 
214 dileliu 
Preke 35c.

"Gaidžio

“Apie Neszvaru 
“Sidabro 

i“
Preke 25c.

Naujas Isxradlmas del plauku.

Dekavoje % milijono žmonių už 
pulkus plaukus, o teip-gi sulaiko puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuolusiu, atauga tankus plau
kai: G varant y.
Pasakykite kitoms tautoms.

Dr#. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N.

Informacijas dykai.
Raszy-

kito pas:

Dr. KOLER
638 Penn Avo. Pittsburgh’, Pa.

Dr. KOIJER yra viena* 
tlnls tarpe Lietuviu da< 
ktaras Pittsburgo. Mo
kinosi Varsz&voje, stu
dijavo bogije 28 m. 1d- 
Yalrl^s ligas vyru ir 
motoru, todėl jas nuo> 
dugnini pažintus. Gydo 
užslnuodlnima kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, niežėjimui 
Ilgas tinimo, 5 n vairi as ligas paelnan- 
czias nuo neezystumo'kraujo, 
užaukite ypatlszkat, per laiszkus aai 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklsxkal 
Ir Ruslszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte Iii B 
vakare. Nodellomis iki 2-v. popiet

AUf

PR AS ARBA! Visus laiszkūp o ir 
piningus in iszlelstuve “Saule1’ reike 
visados siusti ant szito adreso: W. D. 
BocskowskbCo. Mahanoy City, Pa.

Saule

f 
» * «Ni i«l * iW iMII a, Mi * n,,, a*,, w |O, o, mm —I II— RO IBI

Telefonai, Bell - Kensington 5816 
Keystone, - East. 6720 

Dr. E. G. KLIMAS.
TEUSIKELE IN NAUJA VIETA 

Priėmimo valandas:
Lik! 10,vai. ryto. 6-8 vai. vakare 

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.
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Žinios Vietines
I Kun. Augustaitis aplai
ke liūdna žinia isz Lietuvos, 
buk jojo tėvelis pasimirė. Nu- 

szirdis s <«»• 
netekus savo tėvo, 
laike gailės miszes 
įnirusio.

— Sziauczius Gužinskas pir 
ko narna nuo Jono Dillono, kur 
nuo daugeli metu radosi whole 
sale pardavyste arielkos.

limlo sunaus-kunigo,
už kuri at-vu z duszia

Ou- 
žinskas perkels czeveriku szto 
ra in nauja vieta o Dillenas gy
vens pi i va t isz k a i.

— St rvt kario kompanijų 
ketina pabusti karukus su nau 
jeis darbininkais, jeigu mit 
burmistrai jiem 
jos apsauga 
kokis nesi

to 
duotu palici- 

jeigu kiltu 
(įpratimas terp straik 

laužiu ir žmonių.
ki prižadėjimu, 
pradės ejti.

— Jeigu 
Petras Petrusoviezius,

s 
laike

Aplaike te
ka rukai vėla

miesto

szo pas Simon Bnsunvage, 
N. E. Arlington Sir., 
iloah, kuris turi svarbu 
la pas i i n.

— Praeita

gyvena 
lai ra- 

238 
Shenan- 

reika-

Se rodos
vagis msigavo m
tan<» Tamiilonio ir Petro Juo- 
zupaviezio ir isznesze tavoro 
vertes ant keletą (leseiku do
leriu.

nakt i 
saldinus An

isznesze 
aid keletą desetku

DEDANT IN DĖŽĖS ME
LUS OBUOLIUS.

Reikia nuplauti obuolius ku
rio iioperdaug minkszti. 
kui iszimti szerdis, 
galiama, jei bus tuojaus varto
jami), 
ti vandeni ir palaikyti dvi ini- 

Iszemus sudėti in szal- 
.vandeni. Paskui sudėti 

juos in stiklines bonkas arba 
blokines ir ant ju užpilti knrsz- 
to sirupo, kuris padaromas vi
rinant 214 svarus cukraus ir 
5*/t kvortų

Pas- 
(nulupti

Indeti juos in verdan-

Jto

IN THE

NOTICE.

COURT OFORPHANS’ 
SCHULYKILL COUNTY

NOTICE IS HEREBY GIVEN that 
tho appraisements of tho decedents 
herein named, sotting apart the per
sonal or other property to the use of 
widows and children, have been filed 

and that they
will bo presented to the Judge of tho 
Orphans’ Court of said county for the 
confirmation nisi on Monday Nov. 10,

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

Burko St. Burke, Attys.
13 Maurer....First and final account of 

Philip E. Maurer, 
Estate of Georgo D. Maurer, late 
of tho Township of Hegins,

Adin, of tho

in the Clerk’s Office,
nuli, 
ta Paskui

Paskuivandens.
liuosai uždėjus dangtelius, in
deli bonkas in verdanti vande
ni ir virinti apie 20 minutu. 

gerai už- 
apversti ir

virinti
Juos iszemus reikia 
sukti dangtelius, 
atvėsus suvynioti in popiera ir 
jiadet i. Kai]) ilgai reikia 
rinti tegaliama sprensti 
nuo vaisiaus prinokimo, ir žiū
rėti, kati nt'pernminytu spalvos 
ir nesuminksztetu.

Kietus ir ruksztus

vi-
I iki ai

Obuoliai cieli su- 
valgo-

1919, *at.10:30 a. m.
1 Tenants. Appraisement of the per-

sonul Estate of Joseph Tonanls, 
late of the Borough of Shenan
doah, deceased.

Burke St. Burko ,Attys.
2 llnss Appraisement of tho

al Estate ot 
late of the Township 
deceased. F

3 Broinor.. Appraisement of the 
Lewis

person 
Benjamin H. Hass, 

of Hegins, 
R. S. Bashoro, Atty.

__ -.j per
sonal Estate of Lewis Broinor, 
laic of the Township of West 
Penn, deceased. R. J. Graeff, Atty.

per 
sonal Estate if William Minahan, 
late of tho Borough of Frackville, 
deceased.

5 Kanfiiiiin ...Appraisement
personal Estate of

aman. late of the Township of Por
ter, deceased.

6 Zlmlėr....Appraisement, of the

of

4 Mlnahnn Appraisement of tho

Roy P. Hicks, Atty. 
of the 

Harry Kauf-

de-
J. E. Sones, Atty.

14 Rnmbergcr....First and final ac
count ot Clara C. Ramberger, 
Adtnx. of tho Estate of Jacob J. Į 
Ramberger, late of the Township 
of Upper Mahantonga, deceased.

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

Cyrus Klinger, Adm. of tho Estate 
of Lafayette Klinger, late of the 
Township of Barry, deceased.

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

Wm. Hi Minnich, Adm. of the Es
tate of Stanton A. Minnich, late of 
Hegins Township, deceased.

J. E. Sones, Atty.
account 

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

Harry O. Hagg, Atty 
account

ceased.
mid

17 Gallagher....First and final

■UH W H.. jb IM

42 11 Imo....First and final account of
Allen J. Himo,
tato of Jacob. F. Himo, late of tho 
City of Pottsville, deceased.

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

Charles Brennan, et al. Exctrs. of 
the Estate of Torrance Mohan, 
late of the Borough of Minersville 

deceased. John B. McGurl, Atty.
44 Hoilner....Second and final account

John W. Clemens,
Estate of Edward M. Heilncr, Into 
of tho City of Pottsville, deceased.

John W. Clemens, Atty.
45 Moyer....First and final account of

Walter L. Moyer, Adm. of the Es
tate of John H. Moyer, late of the 
Borough of Orwigsburg, deceased.

J. L. Stauffer, Atty.
46 Pollard....First, and final account of

Clara H. Pollard, ct al. Extrs. of 
the Estate of John H. Pollard, 
late of the Borough of Mahanoy 
City, deceased. R. P. Swank, Atty.

47 Bilcsath....Firsr and C%WMU11L I
of William Bliosath, Exctr. of tho

Exctr. of 1 lie Es-

John B. McGurl, Atty.

City, deceased. R. 1
47 nileHath....Firsr and

Exctr. of tho

final account

Estate of Wilhelmina Blicsath, 
late of the Township of Branch, 

Goo. G. Brumm, Atty.

of

deceased.

t* KARPETAI ir DYV0NA11i
<♦
♦t*

X
I:

i 
X X X

PERKANT tiesoj? isz fabriko yra viena priežastį 
jog musu Dyvonai visada geriau ir naujesni iszro- 

Priliginant geruma, musu prekes 
yra žemesni negu kituose sztoruose kurie ne tiek
daug ant kart perka. Karpetai ir Dyvonai, kaipo 

eina

do negu kiti.

ir kitoki tavorai, 
Dabar yra laikas pirkt.

brangyn kožna menesi. 
Da galime jumis parduoti

4*

T
£

❖

Y

1
9x12 Sunkus 

Brussell Dyvonai 
Parduodame po 

$30.50

9x12 Brussell 
Dyvonus, keletą 

gatunku po 
$ 24.00 

9x12 Aksomo 
Dyvonai po 

$34.50

9x12 Axminster 
Dyvonai po 

$42.50
X48 Sloan....First and final account of

Edna Boyer Sloan, Exctrx. of the 
Estate of Thomas Sloan, late of 
tho City of Pottsville, deceased.

M. H. Moyer, Atty.
49 Mizcrnck....First and final account

of Michael Pouchan, Exctr. of the 
Estate of John Mizerack, late of 
tho Borough of Saint Clair, do- 

T. C. McCarthy, Atty.
50 Brooke....First and final acepunt of

Margaret Steinman, Admnx. of 
tho Estate of Anna Brooke, latd 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-

i nllla May Stride Hausrath.
R. P. Swank, Atty.

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.

Į George L. Reed, Atty,
and final ac

count of J. M. Merwlnc, Adin, of 
the Estate of Walter Bucciarelli, 
late of tho Borough of Girardville, 
deceased.

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

M. A. Kilker, Atty, 
account of 

Irwin B. Reed, Adm. of tho Estate 
of Ellen V. Reed,
Township of North Manheim, de- 

Gcorgc L. Recd,-Atty.
57 Sharndln... First and final account 

of G. B. Moore, et al.
Estate of Daniel Sharadin,

i
v
T
f

18 •hirgulfn....First and final
• of A. W. Czalkowskl, Adm. of tho 

Estate of Anthony Jurguita, late 
of tho Borough of Shenandoah, 
deceased.

Gražu gatunku Axministcr Karpetu dol'dide
liu parleriu ir miega tubes.

Geras pasirinkimas Karpetu tropams, daug 
visokiu gatunku.

Klijonkes, Skudurinei ir Ingrain Karpetai po 
specialiszkos prekes.

4
Harry O. Haag, Atty.

per
sonal Estate of Issue Zimler, late 
of the Borough 
deceased.

7 Haldeman . Appraisement

Burke St. Burke, Attys.
19 Taras....First and final account of

John W. Reilly, Jr.
Estate of K loment 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 Potsvillc, deceased.

R. S. Bashore, Atty.

tceased.Adm. of theof Shenandoah, 
Burke &. Burko, Aflys.

Of the 
personal Estate- of Frank S. Ilal- 

latc of tho Township of

X

obuolius 
galima nulupti, iszimti szerdis 
ir iszvirti taip kai]) tiugszezitm 
pažymėta.
virinti gali būti visai]) 
mi.

Ant pusrycziu, 
eukru;
obuoliai;
galiama obuolius kepti taukuo
se kur parsziena kopė 
Sirupą virtu 
sunaudoti < 
________ B-

JAMES R. WALTON. 
Kandidatas ant 
Prothonotary.

Steinman, t
su pionu ir
kai]) keptiiszkepti, 

su kepta parsziena —

t

Y ❖

doman,
Washington, deceased.

R. 8. Bashoro, Atty.
8 Ressler ...Appraisement of the Es

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

R. S. Bashoro, Atty.

I

X Guinan’s MAHANOY CITY. 
SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA.
ir t. t. 

galimaprigulei i 
d rau

pui-

norite 
4zial])ines 

pasiraszy k i te
Yra tai vi c 

na isz firiicziausiu draugys- 
cziii Mahanojuje. Susirinki
mai atšilimui Nedelioj po 20-ta 
dienai kožno menesio Bocz- 
kauskn

Jeigu
prie gero:- 
gvste's tai 
Gedimino Kliubo.

drueziausiu 
Mahanojuje.

kožno 
saloje.

— p. A. T. Kaczunas su sa
vo k rūta neziais pa veikslais szi 
met atlankys Mabanoju 4-ta d. 
Gruodžio.

— Utarninko 
bus paskutini* diena del 
davimo “drūto“ alaus.

vakara ,]HU 
par
is ra-drūto 

vorninkai, saliuninkai ir gery- 
kai da vis turi vilti kad prezi-
dentas Wlsonas gal da pasira- 
szvs ant tolesnio 
pa įdavimo

pavelijimo 
bet jeigu 

]>riesz ta diena nepasiraszys 
tai jau bus uždrausta daryti ir 
pardavinėti alų. Jeigu už
draus pardavima alaus tai tu
rėsimo gerti “near beer, 
temprensa, ir kitokius lengvus 
gorimus.

— Gedemino Kliubas 
susirinkimą

va-

alaus, 
diena i

specialiszka

y >

y

obuoliu
1 a ra n t gorima.

i
9 Kessler. Appraisement of tho real 

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

Ilegins, deceased. Under Act of 1917.

of ■ Shenandoah, 
Burke & Burke Attys.

904m

R. S. Bashoro, Atty.
10 Leiby ..Appraisement of the perso

nal Estate of
late of the Borough of Port Car

bon, deceased.
11 Brown.. Appraisement of the

William J. Leiby,
Novembe-

Lietu-
diena 
rinkiniai

O 
•)

Pl’O-

Utarninke 
rio pripuola 
viai privalo duoti baisa už at
šaka n ežius kondidatus.
tlionotary ofisas reikalauja nt-
sakanezio žmogaus kuris galė
tu atsakaneziai vesti priderys- 
tes tame ofise. James R. Wal 
ton yra kandidatas ant to ure- 

pil-do ir v ra tinkamas vvras 
dvt ta urėdą. Todėl Lietuviai 
privalo už toki žmog nbalsuoti 
Neužmirszkite duoti baisa 
James

u z
R. Walton kandidatu 

ant Prothonotary. (ad.)

BALIUS IR TRAUKIMAS.
....Parengė....

SZV. PETRO IR POVILO PARAPIJA 
Isz Tamaqua, Ta.

hi- 28 SPALIO (OCTOBER)
kys 
ateinaiiezin Nedelia 7 vai. 
kare, Boczkausku saloje. Susi
rink imas užszauktas kas-link 
ateinaneziu rinkimu.

Lietuviu Kooperativisz- 
kani sztore galima dabar pirk- 

sekanezias prekes: 
po 25c. 

pork-
rukyti szol- 

po 
beef nuo 

rib-

t i mesa už 
Szvicži szolderei 

o 30c.
cieli 

svaras, o .»uc. svaras, 
czaps 38c. svaras, 

rukvti hamsai 
jautiena boilin

18c. Iv
rost 25c. stoikas 35c. fra n k-fort 

ring ba

derei 20c.
33c., <r

20e., czuk-rost ir

strait balombalnuos, 
lones ir smok sasiez po 24c. ku 

parszena 3pc.
ras, geriausias muilas 5c. r 6c. 
silkes partrauktos isz 
siu kompanijų tris
viena nž 20c., geresniu 
niekur kitur negausite.
aplaikeme karu 
tus maiszu ir 
parduoti negu kiti sztorai,
tus miltus parduosime po $6.65

u kitur

kvt i sasiuz 30c.

uz
gerian- 
25c.

silkių
Ka tik

miltu 8 szim- 
pigiaus 

szi-

ir

galime

yra tai 85c. pigiau neg
Teip-gi vi-galėtumėt pirkti.

šoki kiti valgomi tavorai galite 
negupigiau pas mumis pirkti 

Pirkite musu sztore o
511 W. 

(2 t.) 
vilniu

kitur.
suczedinsite pininga, 
Centre St.

— Visokiu

r>

koloriu
del sveteriu, kepurių, skepetu 
ir 1.1. Specialiszkos prekes per 
trumpa laika, gausite pas Jen- 

129 W. Centre
St. Mahanoy City, Pa. (t.f.
nie Refowich,

BOCZKAUSKU SALEJE.

Panedeli 27 Oct. Cannon-hole 
Oun Club, balius.

Utarnike 28 Oct. Humane Fire 
Co. balius.

29 Oct.
K liti bo, balius.

Ketverge 30 Oct. Hickory Kliu 
boj balius.

Seredoj Atlas A. C.

J

1919

LIBERTY SALEJE 
Prasidės 7 valanda vakare.

£*Teipgi laike szito Baliaus bus Trati 
klmas kuris ketina būti per pereita 
Pikniką Ir dar likos perkeltas Ir atsi
bus drage su szitu Baliu.
INŽANGA: ....
Moterims ir Merginoms . . . 25c 

Kvieczla nuoszirdžlai visus,
(0 28) KOMITETAS.

Vyrams 50c

BALSUOKITE UŽ
James R. Walton

KANDIDATAS ANT
PROTHONOTARY

Rinkimai Utarninke 4 Novcmberio. 
Praszo juso balso Ir intckmes.

Mahanojaus Lietuviai Isz treczio 
vardo privalo balsuoti už

Ronald S. Reed
KANDIDATAS ANT " 

Konsclmono, Trecziam Vorde 
Rinkimai Utarninke 4 Novcmberio.

Praszo juso balso ir Intckmes.

ANT
Register of Wills

BALSUOKITE UŽ

9

M"

šį

* Bi
1 n

FRANK C. BALL
Isz Mahanoy City, Pa.

Rinkimai Utarninke 4-ta Nov.

M. J. Fleming, Atty, 
per

sonal Estate of Hazel Brown, late 
of tho Township of West Mahanoy 

Burke &. Burke, Attys.
.. __ i per

sonal estate of John M. Bassler, 
late of the Borough of Tamaqua, 
deceased. F. P. Krebs, Atty.

per
sonal Estate of Peter Gregas, late 
of tho Borough of Shenandoah, de 

Burke & Burke, Attys.

deceascd. F
12 Bassler....Appraisement of the

13 Gregas .^Appraisement of tho

ceased.
14 Gibson. ..Appraisement of the Real 

Estate of Matthew B. Gibson, 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 of the Orphans* Court

NOTICE
NOTICE IS HEREBY GIVEN that 

the Executors, Administrators, Guar
dians, Trustees, etc. 
filed treir respective accounts In the 
following estates 
office nt

hereby named,

in the Regietcr’s 
Pottsville, in and for tho 

County of Schuylkill, which accounts 
having been allowed l>y the Register 
will be presented to the Judge of the 
Orphans’ Court for confirmation nisi, 
on Monday November 10, 1919, atNovember 30, 
10:30 a. m. In the city of Pottsville, as 
follows, to wit:

1 Schweinhnrt.... First and final ac
count of Dena Bolich, Exctrx. of 
tho Estate of Daniel Schweinhart, 
late of the Township of Barry, 
deceased. Walter G. Treibly, Atty.

Kennedy....First and final account 
of William H. Semmet, Adm., of 
the estate of Charles Kennedy, 
late of the Township of South 
Manheim, deceased.

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

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

Walter G. Treibly, Atty.
4 Koch....Flrst and final account of 

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

5 Mensch....First and final account of
Charles A. Mensch, 
Estate of Lousla S. Mensch, late 
of tho Borough of Auburn, 
ceased. M. H. Moyer, Atty.

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

7 Hosko....First and final account of
Stephan F. Payer, 
Estate of John Hosko, late of the 
Township of East Union, 
•ceased. ~___ ___ F

8 Tonanls....First and final account
of Wm. Snyder, Adm., of tho Es
tate1 of Joseph Tenants, late of the 
Borough of Shenandoah, deceas
ed. Burko & Burko, Attys.

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

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

F. V. Filbert, Atty.
11 Novodonsky....First and. final ac

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

2

Adm. of tho

dė

of

ti Carl....First and final

Adm., of the

de
jos. H. Garrahan, Atty.

late of

11 Novodonsky....First and. final

de-
N. S. Farquhar, Atty. 54 Bucclarelli ..First

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

Holtzman....First and final account 
of George W. Gensemer, guardian 
of Annie Holtzman, minor.

J. L. N. Channell, Atty.
23 Troches ...Accouna of the Schuyl

kill Trust Company, Admn. of the 
Estate of Adam Troches, lute of 
the Borough of Minersville, 
ceased.

24 Reynolds....First, and final account
of Thomas J. Reynolds, Exctr. tof 
the Estate of Mary Reynolds, late 
of the Township ot Blythe, decea- 
»ed. J. L. Stauffer, Atty.

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

26 Ruch ..First j^rid final account ot
Alfred I,. Rųph, Adm. of the Es
tate of Claudp A. Ruch, late of the 
Township of Walker, deceased.

, W. L. Kramer, Atty.
27 Miller....First and final account of

Jennie M. Miller, Admnx. of tho 
Estate of J. Irvin Miller, late of 
the Township of Hubloy, deceased 

R. 8. Bashore, Atty.
28 Lesser....First and final account of 

Adm. of the Es
late of the

Borough of Orwigsburg, deceased. 
George Striegol, Atty. 

.. . ---- ------ 1 account
of Dollie E. Gregory, of the Es
tate of John' Gregory, late of the 
Borough of Shenandoah, deceased.

W. L. Kramer, Atty.
30 Kuraitis ...First and final account 

of Albin A. Mejusky, Trustee of 
the Estate of George Karaitis, late 
of the Borough of Shenandoah, de 

Burke & Burke, Attys.

George Losses, 
tato of Lydia Lessor,

29 Gregory. ..First and final

ceased.
31 Klinger....First and final account of

Ira A. Erdman,
tato of Goldie Klinger, late of tho 
Township of Hoglns,

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

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

ceased. J. A. Noecker, Atty,
final ac

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

Burke & Burko, Attys.
34 Richter....First and final account

of Wilber Richter, Adm. of the Es
tate of Esther Richter, late of the 
Township of West Mahanoy, de
ceased. r

35 Sholleiiberger....First and final
account of J. W. Sallade, Exctr. 
of tho Estate of Fictta Shollon- 

late of the Township of 
South Manheim, deceased.

F. V. Filbert. Atty.
36 lloutz....First and final account of

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

, Harry O. Haag, Atty.

Adin of the Es-

deceased.

o 3 Barkniickas....FiTst and

E, W. Shoemaker, Atty.
1 ac-

borger,

37 McGee....First and final account of 
John McGee, ot. al Exctrs. of tho 
Estate of Patrick McGee, late of 
tho Township of Blythe, deceased.

T. A. McCarthy, Atty,
38 Minnich..,.‘First and final account

of Amelia J. Minnich, Admnx. of 
tho 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,

the Borough of Mahanoy City, de
ceased. R, p. Swank, Atty.

Admnx. of the
Estate of Edward Jones, late of

40 Weston....First and final account of 
Howard W- Weston, Adm. of the 
Estate of Elanor A. Westo, late of
the City of Pottsville, deceased. 

Cyrus M. Palmer, Atty.
I account 

of A. J. Schooner, et. al Exctrs. of 
the Estate of ‘Elizabeth Richards, 
late of tho Borough of Shenan
doah, deceased. E. D. Smith, Atty.

41 Richards.,.. Supplemental

AI. A. Kilkor, Atty.

56..Heed ..First and final

late of tho

ceased.

Exctrs. of

Adm. C.

the 
late of the Borough of Schuylkill 
Haven, deceased.

J. A. Noecker, Atty.
58 Goodhead ... First and final account 

of Gladys A. Goodhead,
T. A. of the Estate of Laura Good
head, late of the Borough of She
nandoah, deceased.

Walter G. Treibly, Atty.
FRANK C. BALL 

Register of Wills.
Pottsville; Pa., Oct. 9, 1919
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J. J.AUSTRA
Lietuviszkas Daktaras.

Ponas Austrą nesenei sugryžo 
in Amerika isz Europos. Jisai
isztarnavo du metu Amerikos 
kariumeneje kaipo Liutonau- 
tas medikąliszkam skyriuje ir 
per tuos du metus radosi Fran
ci joje, Belgijoje ir Vokietijoj. 
Jisai pabaigęs augszcziausias 
mokslaiues Shcuandoah 1912 
mete, po tam pabaigė dakta- 
riszka mokslą 1916 m., Jeffer
son Medical College Philadel
phia 1917 mete jisai pristojo in 
St. Mary’s Hospital Philadel
phia kur iszbuvo suvirsz metus 
laiko. Dabar sugryžias isz ka 
riumenos, apsistojo savo mies
te Shenundorije kur 
ofisą po No. 113 E. Coal St. 
Galium jin jo ofise rasti lyg 9 
vai. ryte, 
piet, ir nuo 6 lyg 9 vai. vakare. 
Lietuviai privalo su daktarisz- 
kais reikalais pas savo tautieti 
kreiptis o jisai jumis visame 
patarnaus kanuogeriausia.

nuo 12 lyg ol

Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur

Banka kuri jums geriausia patarnauja 
yra tai banka kuri privalote sau paskirti 

Juso banka yra banna in kuri dedate savo piningus.
Merchants Banking Trust Co. banka visada yra pasiren

gia jumis patarnauti.
Yra tai banka apie kuri kožnas mislina, kada jiems reikia 
pirkti namus.
geriausia investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu 
del nupirkimo namo. Yra tai banka kuri prigelbsta žmo
guj biznije.
iszpildymuj juso testamento, administratorių juso 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

Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo

gera rodą kas-link bankinu reikalu arba atidarys jumis
« s • « l> • • * • ♦ • ___ .  - _ _ A _paezedžiu skyrių kur juso pinigai atnesz procentą.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI— 
L. Eckert, Vice-Prea

A. DhDimjwicm M. O&tuIa
T. G. Hoi n iby

D. M. Graham, Pre*-
J. II. tjiarrahau, Attorney W.F. Kyukewicz

P. C. Fenton

■v

F

D. F. Guinan, Treaa.
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551
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienyti} Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington Street, New York, N, Y.
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KNYGA SVEIKATA TURĖTU 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO!
Musų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja šitą dideles verlča kny£ą Sveikatą skaityti 
vyrams ir moterims, nueinantiems vaikus. Kny. 
ga Sveikata turi 339 puslapius ir kelis Šimtus viso
kių paveikslų apie žmogaus kimo sudėjimą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja

H14 its o run ir Satyra* T<Rr*l
Mole n i surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

puslapius. Gražiais audimo apdaruose tik $1.00

IPoHktnptys K3mr"11n 1 nlcM ir nukė
limas kortų su dadljimų visokių Štukų, juokų ir 
Šposų. Puslapių 30. Kaštuoja tiktai.............25 c.

SVEIKATA

M o t rop o l i to 
grojamoji ir kalba
moji mašina. Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainuoti Šią 
grojamą mašiną, rei
kia girdyti jos puikų, 
gryną, smagų Ir tyrą 
balsą, o tik tąsyk kul
nas sutiks ant to. kad 
yra (ai geriausias ins
trumentas už teip pi- 
gę prekę.

KAINA $12.50
Siųsdami! pinigus adresuokite:

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




