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Isz Amerikos
Privertė prie apsipaeziavimo, 

dabar skundže ant 50,000 
doleriu.

lll._T. V. Vallenti-Aurora,
22 metu senumo buvo pri- 

keturis metus adgal 
t apsipaeziavimo su 19 metu 

kurios nekentė ir ne- 
Prie tosios vinezevo- 

advokatas ir
Mergina buvo pra- 

ir teip

ne, 
spirtas 
an 
mergina, 
mylėjo, 
m
<
sirac 
jiaja gyventi.
tine apskundė daktara ir

ant 50 tukstaneziu do
leriu, bet ne del to, kad jam pi
ningai butu
idant nubausti tuosius 
vikus už prigavima jojo.

?s prispyrė jin 
lak ta ras.

lusi o > negalėjo su 
Dabar Vallen- 

nd-
vokąta

reikalingi bet 
apga-

Praejta meta likos pakarta 43 
nigerei.

Washington, D. C.— 
senatoriaus Curtiso i 
kuri perdėjo senatui, tai praej
ta meta Suv. Valst. 
karta 43 nigerei už 
prasikaltimus, o daugiausia už 
užklupima ant

Keturi baltieje ir asztuo- 
ni nigerei likos sudeginti.

Prieit turn nripciko • valdžia, 
buk toji nesistengia užbėgti 
nektaizinems piknikams (lin- 
cziavimams) ir mažai apie tai 
rūpinasi ir užtraukė ant saves

Senatorius stenge- 
tiems lincziavi-

Pagal 
r aparto

likos pa-
visokius

baltųjų mote
rių.

papeikimą, 
si užbėgti 
niams.

Baisus darbas insiutusio 
vokieczio.

Saint Paul, Minu.— 
Schwartza likos uždarytas pa
vieto

Jonas

kalėjimo
mas, buk nužudo savo paežiu.

pripažino, 
tankiu barniu 

motere

T prisipažinda-

bukSchwartza 
isz priežasties 
su paczia, motere innesze 
skunda ant persiskyrimo. Ana 
diena Schwartza, 
mon, uždare 
ežias ir duris 
ežia su

paczia

y

nuojas na- 
visas langeny- 

po tam kirto pa- 
Matydamas,

pusgyve stengėsi 
nubėgo in

> 
czebatu.

jog motere 
priejti prie lovos,
tvartą, pasiėmė kirvi, kirto pa 
ežiai per galva, užmuszdamas 
nelaiminga ant vietos. Po tam 
darbui žadintojas nuėjo ant pa 
licijos, apsakydamas viską kas 
atsitiko.

Vyras ėjo su kita; pati kryto 
negyva isz gailesezio.

Milwaukee! \Vis.-r- 
tukstanezei žmonių ėjo 
a 
leist diena linksmai 
motere paregėjus

M
- 1.............  Iiony -- - - - Jr .................“T-

Neatidarys saliunu pakol su-:
tarties ne bus priymta.

Washington, D. C. —
rints kariszkas departamentas 
apskelbė, 
jau užsilaikė, 
raliszko prokuratoriaus 
monia,
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ISZ VISU SZALIUIžgero tonika nuo plauku, 
abudu apjako.

Kranas Car-
pardave

Mobile, Ala.— 
barbens, kuris 

dviems vyrams kolos /bonkutes 
w f

toniko nuo plauku, o ticjei iž- 
apjako, po 

bet

so,

geria taji tonika 
tam apskunsdami Carso, 
sudže barberi paleido ant liuo- 
sybes, nes už tai neatsako ka 
jieje su juom padare.

Nauja liga prasiplatino terp 
vyru.

Philadelphia. — Nepaprasta 
liga apėmė czionaitinius vyrus 
kurios priežaste yra nuspren
dimas sudžiaus Dickinsono.

r< >. * 1 / I r. Į

No

buk demobilizacije 
bet pagal gene

liu o- 
prohibicija negali būti

atszaukta pakol Su v. Valst. ne 
užtvirtins taikos sutarties.

Prohibicijos instatimai pa
rodo, kad toji gal pasilikt lyg 
užsibaigimni demobilizavimui 
armijos.

Tasai sudže nusprendė 
sali liniukas gali 
arielka tiktai del gydimo, 
tosios priežasties vyrai prade- stovoje. 
jo lankytis in Saliunus, nuduo
dami kad yra nesveiki ir pri- 
kimusziu balsu praszo idant 
jiems saliuninkas duotu stikle
li arielkos. Žinoma, jog vieno 
stiklelio neužtenka

Belgijos karalius atplauko in 
Amerika.

Now York.— Seredos diena 
karalius Belgijos su paczia iry

pardavinėti sunum iszlipo isz laivo George
Isz

tiek atsilanko in

ant iszgy- 
dimo suardytu žmogiszkn ner
vu ?

Ligoniu
saliunus, jog bartenderei 
gali apsidirbt, o kaip kur, 
rojo priymti daugiau in 
gialba aprūpint ligonius.

ne- 
tu- 
pa-

Metodistu Epis- 
bažnyczios 

v
lamingai y

Kuningysta neapsimoka; dau
gelis pametineje taji stoną.

Chicago.— 
kopalu
isz priežasties pabrangimo gy
venimo, negali prigulinezei gy
venti pagal savo stoną ir 
metine ja kuningysta. 
lis užsiyma kitokiais
kurie geriau apsimoka ne kaip 
kuningysta.

Kun. C. A. Nyman, 
Broadway metodistu
ežioj, gavo darba prie Guaran
tee Trust Kompanijos New 
Yorke.
buvo $2,000 metams, dabar jis
gausias $4,000. Tai-gi pameta 
kunigyste dar szie kunigai: A. 
T. Tliibodea’u S. B. Edwond-

C. A. Kelley ir P. A. Rice.

pa- 
Dau ge
bi zne is

buvęs 
bažnv- •>

Jo kunigiszka alga

SOI)

Jonas Mitchellis paliko 
$300,000.

New York.— Buvusia angle- 
kasiu prezidentas
cbell, kuris nesenei mire

Jonas Mit- 
, pa

liko turto vertes ant 300 tuks- 
taneziu doleriu, kuriuos pada
lino del savo paezios ir dvieju 
vaiku. —
darbininkiszko vado.

Puikus turtas del

Kada 
in tc- 

trua ir kitas vietas idant pra- Swineford,
J

y f
• •• •

“Sztai jisai 
ir kryto ne-

Palicije

kokia tai 
savo vyra 

ejnant su kokia tai nežinoma 
motere suszuko: 
ejna su kita..
gyva ant ulyczios.
nuveže nelaiminga in ligonbu- 
tia kur isztyrinejo, buk motoro 

sutrukimo szirdies 
gailesezio, kada pa
ti savo Vyra su mer-

mirė nuo 
isz didelio

ejnanmate
gina.

Kada
varde moteres, tuojaus
tavos nelaba vyra.

palici je dhžinoš pra- 
iiresz-

I i '
«A

PREZIDENTO WILSONO NAMAS KURIAME PAVOJINGAI SERGA. NAMAS YRA
APSZVIESTAS NAKTĮ PER ELEKTRIKĄ.Washington ezionaitineje pri- 

Majoras miesto ir 
vice-prezidentas Marshall pa
sveikino ženklyvus sveezius. 
Karalius atlankos Washingto- 
na,
lankyti 
tus.

NEDORA MOTERE. ISZ ROSIJOS

keliaus per Suv. Valst. at- 
ženklyviausius mios-

Nužudė savo vyra su geležiniu 
sztanga; paslėpė daržinėj; 
prisipažino ant kapiniu.

Pfadže tojo viso erge-

Da apie pakorimą ir sudegini
mą nigerio Omahoje.

Omaha, Nebr. — Musu, spe- 
cialiszkas korespondentas pra
nesza pradže pakorimo ir sude
ginimo nigerio ip už ka teip 
myne žmonių inirszo ant majo
ro miesto kad ir jin norėjo pa
kart.
lio buvo tokia:

Baltas vaikinas ėjo su savo 
mylema Agnieszka Loebeckin
to, czokiszka mergaite, tasai 
juodas velniukas 
volveri in juos, 
idant vaikinas atiduotu mergi
na jam.
in krūmus iszžagojo jiaja. Ka
da nigeri suome, apkaltino jin 
tiktai ant 30 dienu in kalėjimą 
už teip bjauru darba. 
dagirdė apie tokia 
gysta sūdo ir kiti baltieje su
sitarė* fžgauti nigeri isz kalėji
mo ir padaryti jam gala. Isz- 
lauže kalėjimo duris, bet pir
ma apsiginklavo su ginklais pa 
ymtus isz panszapiu. Majoras 
miesto matydamas tokia my- 
nia žmonių paszauke :“Im the 
officer of the law! ’ ’ 
uždėjo virvia ant majoro kak
lo ir norėjo teip-gi pakart, nes 
jisai labai užstojo už juoduo
sius, bet po tam virve nupjovė 
ir nuveže in ligonbuti.
nigeri Iszvilko 
nuo devinto augszto, 
virve tint kaklo ir tris moteres 
isztrauko jin ant stulpo. Myne

mergaite, 
atkiszes re- 
pareikalavo

Nutraukęs mergina

Czekai 
neteisiu-

Kas tokia

Kada 
isz kalėjimo 

užmetė

Viena akis melina kita juoda, paregėjus nigeri pradėjo sz.au-

Sunbury, Pa.— Kada Jonas 
24 mętu senumo, 

isz Sellinsgrove, atėjo in suda 
iszpirkti lalantis ant medžiok
les, nemažai nhflistebejo rasz- 
tininkas kada jojo užklauso 
kokias turi tikis. Jonas atsa
ke, jog melina ir juoda. Ir isz- 
tikruju teip buvo, 
rdsztininkas gerai 
nėjo Jono akims, rado 
melina o kita juoda.

Tai hieko {japbasto. Pas mus 
Skulkino pavieto tankei gali
ma užtomyt daugeli 
su

nes kada 
prisižiuri- 

viona

Lietuviu 
molinoms ir juodoms akimi 

o ypatingai po pedei.
I * I

ŽAGARE. —Gražaicziu kaimo, 
Monika 

savo vyra 
Joną Gurski pagrižusi isz karo. 
To žveriszko darbo priežastis 
buvo nedoras sugyvenimas su 
tarnaujaneziu pas ja vaikinu. 
Pagalinus pargrįžo vyras, isz- 
vargos koletą luptu karo lau
kuose net ir nelaisvoje kentės. 
Bet sztai nepraeina ne keletas 
menesi, kaip pasigirsta gandas 

Gurskis pražuvo, pati nužu
džius”. Sujudo valdžia jieszko 
ti, klausinėti, bet nieko nesuse
ka. Žinoma, pati gynėsi, 
dama vyras iszojos nežinia k ui 
Pasislėpus gi Gurskienes 
brui tarnui visi ūžte uže, 
Gurskis tikrai esąs nužudytas. 
Gaškiene suaresztuota, bot vis, 
ginasi. Ir kažin kaip butu pasi
baigęs tas tamsus darbas, jeigu 
ne vienas atsitikimas. Sztai 
praslinkus jau dviems 
šiam po Gurskio pražuvimo ras 
ta apie Szakyna miszko 
nas. Pradėta tirineti, 
yra žuvęs J. Gurskis. Todėl G T 
birželio iszkilmingai palaidota 

Skaitlinga

N. Žagarės para’pijoj, 
Gurskiene nužudo

C 4

saky

Bolszcvikai numeravo^ vaikus.
Odesa.— Jeigu Juozo Ben- 

dorinus sūnūs vadytusi Jonas, 
tai dabar turės vadytis ne Jo
nukas tiktai Benderius 
46.”
užmanymą, 
ki vardai bus praszalinti atej- 
teje o tiktai bus žinomi pagal

Jeigu naujas ku- 
Jam* ‘neduos 

pagal

Bolszeviku 
cariszkuo-

“No.
Pagal bolszeviku nauja 

visi krikszczionisz

Surado brangius paveikslus.
Petrogradas. — 

kamisorius surado 
šia kambariuosia Carskoje Se
lo, daugeli skrynių su bran- 
geis paveikslais kuriu yra apie 
tūkstantis.
veikslai buvo prisiunsti Katri-
nai Antrai isz Rymo ir lyg 
sziol buvo užkalti skryniosia.

Badai ticjei pa-

numarins.
dykis užgims tdi
vai’da tiktai numara ir
taji numara bus žinomas.

Kaip tai bus navatna
;okis kudykis pauags o jin su
nikęs ant ulyezios draugas pa-

UT.T»1« NT/t

■az .. žiėminia 
darbuojasi 

Pskovo
kada

atinije 
artimojo 

nibežiaus.)

. sveikins: 
se- arba 
jog 948!

mene-

jo
Javo-

<Y tai

atrastasis lavonas, 
minia lydėjo ji in kapus. Ėjo

Halo No. 47,634 
kaip ejnasi No. 497,23G,- 

r
4 (

A te j te je Rosijoj kožnas 
res užraszyti in knygutia 
mari savo pažinstamo.

Viena isz didžiausiu skerdynių 
žydu jau prasidėjo.

Viena isz didžiau- 
žydu

Paymta 11 Soviatu miestu, .

Helsingfft’r^nsT.
rusišzka 
s marke i
(prie estoniszko
Nežiūrint ant smarkiu bolsze- 
vikiszku atsispyrimu, likos pa 
ymta vienuolika miestu nuo so 
viatu ir daug visokio 
jolo.

mą teri-

tu
nu-

Užmusztar 17 iszpaniszku 
kareiviu.

Madrid, Iszpanija.— 
kiecziai netikėtinai 
ant iszpaniszko garnizono už
migdami 12 iszpaniszku karei 
viu ir penkis aficieris. 
iszpaniszku kareiviu pabėgo. .
Japonijoj tonas anglių $15 > 

uždarbci 60 centu ant 
dienos.

Tokio.— Japonijoj, kur szia- 
dien darbininkas uždirba 60 
centu ant dienos, tai anglie par 
siduoda po 15 doleriu už tona. 
Nėužilgio Japonijoj ketina už
vesti visur elektriką, nee turi 
daug smarkiu ezuliniu kurie 
varytu elektriko maezinas.
Visas miestas sunaikintas per 

tvana.
Mexico, City, Mex.— Dideli 

tvanai kurio kylo Chiripaee pa 
dare daug bledes.
Chilon likos
Kiek jame žuvo žmonių tai da

Suvirszum 600 
namu vanduo nunesze arba su 
naikino; tukstanezei 
pasiliko be pastoges o biedea

Prie Tonala ir San Pedro.
,"A W Bu

vanduo užliejo arti tris mylės 
geležinkelio Pan-American.

Neduos vokiecziams maisto 
jeigu neapleis Lietuvos.

London.— Ana diena talki
ninkai perspėjo Vokietija, kad 
ji isz naujo bus blokuojama. 
Negausianti isz užsieniu nei 
maisto, nei kitko, jei tuojaus 
neatszauksianti savo kariume- 
nes isz Lietuvos ir Latvijos.

Vokietija posenovei nepa
klauso talkininku perspėjimo.

Dabar laikraszoziai ežia pra
nesza, jog talkininkai su vakar 
diena pradėjo blokuoti Vokie
tija. Nei vienas laivas su mais
tu nebus leidžiamas plaukti in 
Vokietijos pakraszczį^S lygi to 
limesnio parėdymo.

Katrie laivai buvo iszplauke 
tie nesustabdyti 
Tiems leista pasiekti Vokieti- 

I jos uostus.
Taip pat vyriausioje talki

ninku taryboje tariamasi 
bjaus sustiprinti blokada ap
link bolszevikiszka Rosi ja.

Vokieežiai atszaukia savo ( * ■ 'L " i ' I
generolą.

I ' a' > i *

Basei, Szveicarije.—- Isz Ber f i| r t, • *
lino ežia praneszta, jog niekais 
nuėjusios visos vokieozldb val
džios pastangos atszaukti isz 
Pabalti jos generolą ton der 
Go^tz su jo kariūmene»

Tad dabar vokiecziu valdžia 
insikiusi .paežiam.generolui 
von der Goltz keliauti Berly- 
nan- . ; 4 AJ

nedažinota.

Moro- 
užklupo I

Daug

i

*

Miestelis 
visas užlietas.

.milžiniezkda. ’ »•

žmonių

v?: p

1
1* 'į

I i J

<1

v

I

i

■i

———-———— 
Pricteliszkas pasikalbėjimas.

— Isztikro ne suprantu ta
vos dukrele! Priesz dvi nede- 
lias norėjosi savo vyra pamest 
o kaip matau, 
me gyvenate?

—* Tai teisybe, motinėlė 
re jau pamest, o ir 
tai užsiminiau.
dama, jog jisai isz

tai volei sutiki-

t i I

II 
fa 

. i
| 

■I

Odesa.—
siu skerdynių
3osijos keliolika dienu adgal.

riežastis tame yra, jog dides- 
bolszeviku susideda 

sz žydu, todėl priesz visus žy
dus kylo didžiausia neapykan
ta kurios generolas Denikinas 
negali apmalszyti.

prasidėjo , no 
apie

>
te dalis

paskui grabu ir žudytoja, Mo- i
nika Gurskiene, apsupta 
džios milicijautais.

Prie duobes kun.
kas pradėjo
graudinga pamoksta, raginda
mas kaltininke prisipažinti vie 
szui, nes daug esą prirodymu 
jos kalczios. Bot Gurskiene gy 
nesi nieko panaszaus nepada-

Ilgai kunigas kalbėjo, 
bet galugale jo žodžiai užgavo 
žmogžudės nuožmia
Gurskiene prisipažino Ton pat

protokahrTaigi Gurskiene pa n‘eti,1° evoliucija ir nėužilgio

dusi.

y vai-

sakyti
Kaszcziu-

didžiai

szirdi ir

prie duobes buvo suraszytas

jam
Vienok maty

to labai 
džiaugėsi, tai ant tu patycziu
no atsiskyrinesiu. 1'i I

nikino, 
dinti kanuodaugiausia 
ir kaip

Gera galva.
— Asz turiu labai gera gal

va, kas tiktai inejna, tai jau to 
ne užmirsztu. Teip kalbėjo szto 
re.vienas žmogelis.

Sztorninkas atsiliepė:— Tai 
gi, o ka man kaltas

Petį u ra su 
50,000 vyru prisidėjo prie Dė

kų r io užduoto yra žu- 
žydus

praneszimai skelbia, 
;ai Rosijoje nėužilgio nepasi- 
liks ne vieno žydo. _ ui to n0 atsiracni!

Majoras Daris kuris randasi 
su Raudonu Kryžių pranesza,*
jog Rosijoj kerszina dcszimts

kaipo

kelionėje.

la-

{ w
■l,f 1

■'.p

už valgi,
/

— Tai ve, pasaka bene asz 
valgius dėjausi in galva, 
kas nuėjo in pilvą.

Vis-
J

ti, jog riet szmotelei jojo kupo 
isztes^kejo po visa plyczia, po 
tam nuleido ir traukinėjo kuna 
po kėlės ulyczeš ant galo kas 
buvo pasilikia isz nigerio su
degino ant laužo. Tame sumi- 
szirrie žt^d keliolika ypatų ir 
arti sžimta sužeido.

Teip-#i Bumiszimas už nigeri.
Vienas iszHelena* Ark.—

Daktaras pažiurėjas ligoniuipasiliko
Valstijos Rosijoj.
Itosijoj randasi keturios 
prigulmingos Valstijos, kurios 
yra valdomos per prezidehtdk 
ir turi savo atskyrius tiesas,

K • Tei’ko 
kazokai Kubauo kazokai ir Žio 
mįu kažokai. .
dienos yra suskaitytos ir nebž- 
ilgio dings isz szio svieto Le
nino kruvina valdžia.

Finai sumusze bolszevikus.
EinldndijOS

Suvienytos
Jau dabar aht liežuvio, pakraipo su galva 

ne-

sake, jog 8 dienoj balandžio pa 
t i nužudžiusi savo vyra arkly- 
dej, pati drožusi su geležine 
sztanga in galva, o žvėris tar
nas perdures peiliu kakla. Bet 
kaip visi nustebo, kada' Gurs- - -
kieno pasako, jog laidojamasis ]
— nesąs jos vyras. Jis esąs už- tos yra Dono kazokai 
kastas daržinėj. Iszkarto neno
rėta tikėti, bet paskui isztikru- 
ju rado gilioj duobėj, akmenais 
užversta vargsza Jonu Gurski. 
Sekminių diena liko dar iszkil 
mingiau palaidotas tikrasis Jo 
nas Gurskis, daliyaujant nesu- 

i žmonių.
To kankinio kūnas palaidotas 
ant seniu N. f 
Gurskienes sėbro dar nosuras- 

nioko apie 
intariamaji lavonu pirmiaus 
surasta. Kailiu buk esąs tokios 
pat ruazies kaip a. a. Gurskis 

--- --------

do j, pati drožusi

o

Bolszo vizito f’

nigeru nužudė czionaitini mies skaitomai daugybei
to aldermona isz ko kylo sumi- 
szimas kuriame likos užmuszta 
keturi nigerei o keli balti gy
ventojai likos sužeisti.
te vieszpatauje didele ueapyo 
kauta prieszais nigerus.

Mies-

ir tarė:
‘ — Ar tu turi norą ant val-
feio?

-L- Kodėl po, — atsake ligo* 
nis -r- tiktai duokio szian dak
tare jeigu atsineszei.

Sudia.
— Ar jau buvai norint kar

ta nubaustas, — 
džia vagio.

—- Ar jau buvau nubaustas 
lies.per septinis 
nepavogiau.

bolszoyikus ties Bhlath. ‘'Sitkb-*1
ma, kadi - szianio muszijo(turėjo '' ‘ -i.

t

paklausė su-
I Nesibijo. ■.tyM’

y i

1

i

I

I ■ II >

Trompas klausė farmerio:—» 
Ar geras kelias in karezema 
ka girnoje stovit

Teip, nes sergelis, ba 
yra daug trernpu ant kelio.

—* . Mau nieko užsistos, ba

Helsingfors. — metus nieko
Žagarės kapu, generolas' Balakevicz StiiiliisziT

ta. Tiktai nežinia Tai tu pasitaisei!
Teip ponas Sūdžiau

1

pasiduot net
u. devizije,.

..A

ba
visd bolšžo^iku'p6'rįseptinis metus sėdėjau ka-Įesupo dozoru palicijos, mane 
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2 SAULE

neteko

KAS GIRDĖT
■............. lįi I , J J

Nuo 1 Sausio szitt motu 
Suv. Va 1st. buvo du tnkstan- 
cziai visokiu straiku kurie žmo 
uinis padare bledes ant 25 mi
lijonu doleriu, tai yra,
tiek algų, o darbdavei per tuo
sius streikus nukeiito ant 100 
milijonu doleriu.

Ant susirinkimu darbdaviu 
ir darbininku kuris atsibus szi 
menesi Washingtone, ketina 
apsvarstyti, kaip užbėgti dar- 
bininkiszkiems nesuprati
mams.

Daejo žine isz Berlino, buk 
Chicago randasi zokoninke, ku 
ri pasiliko locnininke 19 mili
jonu doleriu, kuriuos jiai pa
liko josios dede, kuris mirė 
Indijosia. — Dabar žinome, 
jog laime yra akla.

kuri tingimergina, 
atneszti savo

Del k<> 
nnejti m k romą 
motinai kelis svarus cukriaus, 
gali vakarais szokti net sze- 
szes ir daugiau myliu?

Ant barberiu sejmo kuris to
mis dienomis atsibuvo 
Buffalo, N. Y.

n

mieste 
likos nutarta, 

idant in barberiu unije nebūtu 
priviliamos moteriszki barbe- 

Norints musu mieste ne
siranda moteriszku barberiu, 
bet randasi daugelis tokiu ino- 
ivrelin, kurios ne viena vyra 
gerai nuskuto ir tai be muilo, 
bet ar tosios geistu instoti in 
barberiu unija, tai akyva butu 
žinoti.

■    -— ■ ■■■PlgfW I ■■ I t J ■■ ! ■■■ S III II1 !■■ iliwBMMiQ 11 B—Ą||įį fe | j | 'į i f  j „I Ad

bin kylo nuo 50 lyg 75 procen- GROMATOS ISZ LIETUVOS REIKALE LIET LIUO-
A

LO o ir visokį pasilinksmini-.. .. . -_____________*

mai pabrango ant 50 procento. . .Kąpyp . Pfntapas x.ve>kvi<|
Oj lazdų dukrelei ir moti- Mass, gavojaiszka isz tėvynės 

t Eržvilko parapijos* nuo bro-
— . I lįo. Raszo, kad brolis Domi- 

’■» \ ir v -i • / ♦

ilrmI imtIr i triiipyjii ilTlin i <« • b I VftlKRzc/.IOJfitio I^IUOSYUKH HAVAI-ejna moksliszki gineza ap e |Raszo kaci Ju sodziuje, Balan- TE8, tmo 1B iki 22 dienos Spalio mo- 
LmŪzk i j., i__ _ nedld,' tai lalkttH yra labai trumpafi irdziuose, krito ledu, taip daug, Įt^i |)0 tolesniu aUdoilojltnu, dar kur

i 
nnn Ir (lukteriu, atidejUB tuomlaik vi-

SAVAITES.
? i Į * < ■.

Kaip jau Žinoma skaitaneziai laik- 
raszczius visuomenei isz Lietuvos Nc- 
prlgulmyhės Fondo B4 A; L. Tautines 

dodo Knlvitt mlva ITarybos pirniojo pnskėlblmodelel ap- ueao ^,UV18 mirė. iVK|kBzczl6j|ttio, Llu08YBES HAVAI.
TĘS, hub 15 iki 22 dienos Spalio inc- 
netilo, tai' laikus yra labai trumpas ir 

-’Itodel be tolesniu atldėliojitnu, dar kai* 
kad 20 valandų praslinkus bū- kvleczisme visus tikrus Lietuvos su 

v . . nūs ir dukteris, atidėjus tuomlaik vl-
VO galima semt BU sauja. Yra HUB kitus reikalus, griebtis prie ren- 
daug lietaus. giniesi sutikti LltJOSYBES SAVAITE

I visomis iszgalemirt. ■ Virtu musu tru-* 
Lietuviai dabar esame links- XkloJ“1“'1“ --™-~K’'’“““--- 

jin paleistu ant liuosybes, tvir-|mi> kad torime. savy valdo,, bot partbl'

U? i* *
Boston

locni-

—*** 
nai!
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Mieste Poughhkoopie, N. Y., nįnvas įr

žmogų kuris pabueziavo savo 
myleimi arkli, už ka jin pra
minė “iszmintingi“ nepilno 
proto ir patalpino in priglauda 
del paikszu.
padavė peticijo in suda, idant

už ka jin pra- 
iszmintingi

Tasai žmogus

Yra

Todėl, gerbiamieji, visi prie

tindamas, jog ticjoi ku jin už- dallK vlsko ir trūksta. Brangs-

Jonas Rockefeller is, 
ninkas Standard Oil kompani
jos, paaukavo 20 milijonu do-

Žinios nuo Parižiaus 
Lietuviu Delegacijos

■ —■ ■ ■
PRIE MOBILIZACIJOS KA 

.. RIU IR KARININKU.
* ’ * ’ ' L1 „1 < j 1

Gegužio 2G diena buvo insa- 
kytrt. Lietuvoje abelna mobili
zacija. v

Liepos 10 diena Kraszto Ap
saugos Ministerija priogtam 
paskelbė, kad, “visi Lietuvoj 
Ipiliecziai gimimo nuo 1894 iki!
I - x 1 a • e a o ’ «

> *
jį

piliecziai gimimo nito 1894 ikil 
1900 metu, esantieji užrubežije 
privalo gryžti Lietuvon ir sto- 
♦ i Ii nni-i Ati lyo vni»YiAYinn D

tokios, o tik iszvardvtu dvieju nijos nustatymu 
jos nariu. Lietuviu Delegaci
ja atsisako dalyvauti, motivuo-1 
dama fuomi, kad Lietuviams 
oficialiai dalyvauti Lenku Ko- 

iszeitu pręjudicija,
Jog Lietuva yra dalimi Lenki
jos, ir reikalavo, kad Lietu
viams butu sutverta speciale 
komisija. Apib ribas Lietu
vos ir Lenkijos Lietuviu Dele
gacija, kaip tokia, sutiko svars 
tyti ir Lenku Komisijoj. Kvįefl 
ta kita karta Delegacija ph-

jos nariu.

misijoje >

Lietuviu Delegaci

jos, ir reikalavo, kad Lietu-

Lietuviu Pa- 
gHVU- 

Kur ji dabar eina Traku, 
Vilniaus ir Szvenczioniu payie

ryžiaus Delegacija nėra 
si.

i

tuose, iki szįol nesužinpta. Isz 
patikėtinu szaltiniu tik sužino
jome, kad demarkacijos linija 
yra perkelta ir pietuose, Suval
kų gubernijoj, kur ji , einanti 
nova kalbiszkomis ribomis, pa
liekant Lenku pusėje Suvalkus 
ir dali Seimi pavieto, gal 
Seinų miestu. Prie Nemuno 
riba tarpe Lietuviu ir Lenku 
esanti, kaip buvo -— Augusta- 
!vo kanalas.

Lietuviu Delegacija priesz 
szitaš Lenku priemones rasz- 
tais ir siusdama in invairias in 
įstaigas delegacijos, gyvu žo- 

užprotestavo. 
del mainymo siefiu apie Su
valkus ir Šeirius, ktir jokiu bpe 
racijų priesz Bolszevlkus nera. 
Lietuviu Delegacija Alijan- 
tams aiszkino, kokios liūdnos 
isz to gali būti pasekmes ir pra 
neszė, kad pa ti s už jas neatsa
kys, tuo labiau, kad pames ir 
pranesze, kad patis už jas ne
atsakys, tuo labiau, kad padrą
sinti ta politiki Lenkai jau pe

su
U

1 ' 1
Ii 1

sirinte ten savus ingaliotinius 
brof. Valdemaru ir pp. Klima 
)r Siemaszka. '■ ’

Tuoj po to General is Taikos 
Sekretoriatas atsiuntė in Lie
tuviu Delegacija p. Morrisopa, 
Amerikieti,
Lietuviai sutiktu, kad ju reiUti- 
lai butu svarstomi vienoje*kd- 
,misijoj su Pabūltmario tautd- 

Delegacija sutiko. .To
kiu būda sudaryta Pabaltmą- 
rio Tautu Komisija, kurioje 
kaip minėjome yra svarstomi 
reikalai Finu, Estu, Ltiivhi it 
Lietuviu. Pirmuoju szios ko
misijos pirmsedžiu buvo p. Es
me Howard, anglas, Kitu “Big

tautu atstovai buvo: p.ireje ir naujai nustatyta demar- 
Morrison, nuo Amerikięcziu, p. 
Camerer nuo franeuzu, Ir “mar
kizas de la Torėtto nuo-Italu ir 
vienas Japonas. • Dabar pirm- 
sedžiu yra Markizas dę la To
retto. .

Lietuviu Delegacija 
komisijai žodžiu ir rasztais ne
kart iszdejo Savus reikalavi
mus ir aspiniCijttš.
nuolat, kilus kokiems klausi
mams ir komplikacijoms Dele
gacija in ta komisija, nuolat

Bent karta parodykime Havo ti mobilizacijos kariumenon“.

ežia yra suprantamai visi Lio- 
•zZiai, neskiriant ti
kai bos kikia jie na-

pliietiszka drąsu ir sutartina darba Į Po vardu Lietuvos pillecziu
dėl savo tovynes-LIotuvos labo!

hirn nniks7ii name Datin vra ūybo didele. Pavyzdžiui Vidu- Vinosė “ ifėtiivįszkoflo .* kolloplJose L * T.;iįnn„;n:lala paiKSZii namo patiH yra « Irengkite'prakalbas, koncertus, persta-1tuvos piliecziai
. ... _ ■ - -- ,

i,llw I tik TėtdMa’ir Tinkite rtukue. LIETUVOS | mi’nin vnHnhi KU NEVHlatlLMYlHCS JSZOAVIMtH Kad ’■ J11101“' .
JdąrbM nitu sutartinai; tat' mum. yra Specihlis insakymns yra iszleis

nepilno proto, aiszkindamas, K*110 karve kainuoja virsz 2,000j tymua;1 bei Milus, kaip kur npitnkybeH Į kejimo, ne 
jog arklys yrą vertas daugiau auksiniu arba rubliu,.gera I * > _ • ** AAA . 1 1 •

nepilno proto, užklausdamas, ar džiu griežtai

kaip nekurie apie o,000 rubliu. -?
kurio-neatstojo " . -
Pabucziavimas Pr praneuzdami kad visi, kiti.I 

arklio yra nevienokis ir skyrė- dttr esamo gyvi, praszome dau

paguodones ne 
‘ ‘ iszmintingi “> 
geto arklio.

si tuom in 
cziot......

Dekavojame. jums už laiszka

kur jin reikia, bu- K’ftU puraszyti* r ♦

1 . : .. • I ' ’---------
— Mikas Kujszis isz Saint
Episkopoliniu Charles, .Ilkppplaike.sekanczia 

kuningu Detroite,1 .Jikos -per-|gromata ikz Lietuvos. 
mainyta nokurios maldos ir 

Da-

Ant sejmo

vinozevones ceremonijos,
kada Episkopolinei kil

ni ngai surisza jauna pora kal
ba tuosius žodžius: 
tuom žiedu asz tave
vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir 
Dvasios Szventos.

Episkopolai 
skyrimus poru ir jeigu bažny-
czia suvineziavoja pora tai 
žmogus negali juju persk i r t.

bar,

° Su Sži- 
suriszu,

>»

netiki in persi-

Afrikonu nuomone isz kur pas 
pirmus žmonis ant svieto 
geras ir piktas atsirado.

isz

Asz Marijona Kuisziene 
szau keletą žodeliu in 
brangu teveli, apznaimydama, 
jog esame sveiki ir linksmi 
kad aplnikeme ntio savo tėve
lio žinia kad yra da gyvas ir 
sveikas o ka mes nukentėjom 
per kare tai nieko, bile tik mu
su tėvelis yra gyvas.
pyk teveli apie siuntimą pinin
gu, ba mes nežinom kokie pi
ningai Rosijoj bus, nes dabar
tiniu piningu, niekas neyma. 
Naujenos pas mus tokios: Ni
kodemas suims mirė ir matu- 
szele mirė, teip-gi duokit žinia

In viena isz savo gromatu, Baltutukams kad ir ju tėvelis 
John Adams, augsztas, isz Su- ir brolis Petras mirė. Meldžia- 
vienytu Valstijų vyras, paduo- me visu giminiu paraszyti pas 
da toki aprasffiyma vieno inteli- mus kelis žodelius.
gentno Afrikono apie sutveri- szvogėris parėjo gyvas isz ka-

ra- 
savo

NEPR1GULMYDES JSZGAVIMUI Kad
reikAHnįaa’ vienas ęcntraė, isz( kurio tas kas Imk inteligentijos, kurs
butu galiniu gailtt ’ visas reikalingas | skamba
infortnaėljas.
bar L? Nepriguimybes Fondas, kuris

Tokiu centru yra da- “kariszku kardu pti- 
regimui, visi Lietuvos pilie-

mis?

ir hipinasi finanstniafs reikalais visu ežiai, iszejusie nemažiau kaip
ttd,° keturiu klasių mokslą (gimna- 

org.nl-Uju,.miesto ar kitu mokyklų) 
zaciju lt draugijų dar korta meldžia- visi ausztuju tnokslu studentai

I gimimo mio 1894 iki 1900, yra 
szaukiami ir mobilizuojami. Vi

m. Birželio

Sk rasite1 po SZituom atsiliepimu.
Visu ttilifiti veikėja,1 kuopu, organl-

bėff SaVftitėa 1 vakarui Pratiertžkite 
mum^ kAdn, kur Ir kaip rengiama.
|kuf bus reikalingi koki nork patari-1si turi nevėliau sz 
m ai, arba kalbėtojai, mos stengsimos menesio 10 dienos užsiregis- 
I . * h 1 i > 4 M . . . A 4 . . . . I •>
kalbėtojas it avskolbimtis prisiusime 
atspaude. Yra pakviesta 30 goriau
sio kalbėtoju Isz Invatrlu lietuvlszku _______
kolionlju ir nuo daugelio jah kauta pa I PreyJdentas

■paJar,nĮ”8, truoti pas Apskricziu Vifszi-

Five

Ncsiru-

Stubgo

leriu ant moksliuku institutu. ma 8vieto> ir 8ero ir Pikta- Af-Įres ir Stasis kloniojesi visiems, 
o ana diena vela paaukavo du 
milijonus doleriu del babtistu 
pastorių, nes tieje dvasiszkie- 
je buvo mažai apmokami.
Akyva, ar dabar Rockefelleris 
nepakials prekes ant gazoli
no?

rikonas likos parvežtas isz AL Laukėme greito atsakymo nuo 
rikos in Amerika ir parduotas jusu visu.
del vergystes, arba už novai- tokia: Lithuania.- Kauno 

__ ninka. Ale in koki laika pabu-|redybos, Tauragės apskryczio, 
poną, pastojo i

Į

Su Dievu, Adresas 
Lithuania.

atspaude. įlinkus gyvenamoje vietoj.
Po insakyniu yra pasirasze 

, Min. 
Kraszto 

Apsaugos Ministeris Merkelis,

Smetona
Pinnin. Slezeviczius,sižadojimo žodis, kad pasirengė yra 

kalbėti po kelias prakalbas, kur jiems 
tik bUs nuskirta.

ya‘pgl..pra.szy.tun?eJ. vlc”mia’|Ministeriu Kabineto Reikalu 
Vedėjas Petkevicziiis.

Szie insakimai palieczia Lie- 
tymus, bei bailus, kad toki vakaru už- Į tuvius gyvenanczius Ameriko- 

jo, Anglijoje ir kitur užsieniuo 
se.

BATALIJOS 
KOMISIJA.

armistice

,1

Europoje stokas 82 milijonu 
tonu anglių idant turėtu užtek
tinai szia žiema. Jau toje se
nute Europa nuolatos bedavo- 
je ir stena nuo savo sunkeny
bių.

Spėjama, buk milijonai Ame 
rikonu atlankys Francije atei
nanti meta. Jau geležinkelei 
ir laivynes kompanijos pradė
jo pakelinei prekes važiavimo 
idant uždirbti ant to milijonus. 
Locnininkai europiniu hotelin 
lupa nuo pakelevingu nemie- 
laszirdipgai, nes už maža .kam
barėli yma nuo 300 lyg 500 
ftanku ant sanvaites, o dides
ni hofvlei tiek reikalaujo ant 
dienos.

Merginos pradėjo bedavot 
po visas Suv. Valst. jog negali 
pngulinczei apsiredyt, o katra 
ir no^et.u kokius parėdus nusi
pirkt lai daug kasztuoje.

, Ana diena motina Cecilijos 
Goldstein, innesze praszima in 
suda, idant jiai pavėlintu nau
doti daugiau piningu isz palik
to turto po mirezei tėvo, ,nes 
ka dabar aplaiko, tai neužten
ka ant paredu. Seniau mergi
na galėjo apsiredyt gerai ant 
$30 ant sanvaites bet 
reikia $10.
szaiszki’no 

kas 
ve ri k ai 
$7 tai

dabar 
, Motina sudžiul 

, jog sziandien vis- 
pn bnmgO* ypatingai ezo- 

ka kaaztavo kitados po 
dabar po $15 ir $20; 

skrybėlės $10 ir $15; gorsetai 
po $10 o materijolas ant sale-

i

I

vias pas savo poną, pastojo isz Žygaicziu valstijos, 
mintingu ir geru tarnu jog jio(kaimas, 
ponas pradėjo jin mylėt ir rei
kalaut del visokiu patarnavi
mu laike balių ir prie puikiau 
sios parodos Afrikonu turėjo 
but.

Vienam vėlybam vakare bu
vo Afrikonas drauge terp 
augsztu asabu prie zobovos, o 
kur vienas isz ju pradėjo kal
bėt apie prasikaltima pirmu te 
vu Adomo ir Evos, perstatyda- 
mfts kaip nuo to laiko kada pir 
mi tėvai prasikalto, tai nuomo- 
niszkas ir moraliszkas geras ir 
piktas ant svieto, atsirado. Ta
da Afrikonas atsiliepe, to pui
kaus vyro paaiszkinima isz- 
klausė.

— Musu Afrikos kraszte'ne 
teip žmonis apie ta dalyka kal-i 
ba suvis kitaip. — Szuo ir žal-i 
tis buvo pastatyti in lenktines^ 
— tarė jis, ir kad szuo but pir
ma nubogins in paženklinta 
vieta, tai svietas but pasilikęs 
nd kaltu it laimingu, 
žaltis szuni apibėgo in lenkti
nes tai svietas dabar yra grioeg 
nas Ir pilnas Visokiu persekiot 
jimu ir kėntejimu.

Afrikonas tolinus kalbėjo,— 
kada szuo su žaloziu. pradėjo 
bėgt, Visi Szventi, sake, 
žaltis liks per szuni pralenktas 
ir svietas liks laimingu, ale sur 
vis kitaip stojosi. Besiskubi
nant szuniui su žalcziu in Pri
skirta vieta, szuo rado pakelije 
kaula ir atsigulė graužt, o žak 
tis isz to naudojo.su igreitumU 
prisiyrė igi paskirtai vietai it 
kol szuo kaulą sugraužė žaltis 
apgalėjo szuni įr.sugadino svie 
taautauižiu. .r.vun

■ Bolcziu

4 n

ale kad

kad

Zizmarej, Traku apskriezio, 
Kitaviszkiu valsoziaus, sen. Ki 
taviszkes, raszyta del M. Kaz- 
laucko, Philadelphia.

Mieli mano vaikelei!— Nuo- 
szirdžei acziū už gromata ku
ria aplaikiau 20 Rug. Asz Ma 
rijona Blujane, praneszn jums, 
kad asz jusu motina llkaus vie
ką, tėvas Motiejus mirė jau 
bus treti metai, sūnūs Antanas 
apsivedė, pagy.veniūs su moto
re po dvieju menesiu mirė. 
Lauka atidaviau ant puses 
Vincui Maleckiui* apsėtas tu- 
geis. Mieli vaikelei, jeigu ga- 
lesyt tai sugryžkit in teViszkia 
ba asz negajiu aprupyti visko, 
nes Daminikas Bhljus nori pa- 
ymti dėl saves.kolei asz esmių 
gyva nes sveikatos neturiu* 
Laukiu jusu stlgryžimo mieli 
vaikelei bet gal , nesulauksiu. 
Naujienos tokios: 
apleido mus,
randasi netoli nuo mus o lietu- 
Viszka. katlumeno stovi Kitar 
visžkosė. 
gyventi kada vokiecziai ežiom
stovėjo, nes dabat yra leng
viau, tik nežine kaip ilgai len
kai, Užgriebti mušu brango 
Lietuva, o tuom z lalk turime 
būti nepriklausomi,
ąpjrąšzyti kaip Amėrike rūpi
nasi jnusū broliai apie Letuva. 
Pasilieku jusu motina, Marijo
nu. Blujene. ‘ ♦
r ’ » 1 \

ežiu tautieczlu, kad LluoByben Savai- I 
toje, kur yra jau paairongo turdti bu
vo naudai draugiJoB vakaruH, perBta- 
I ............................................... ‘ ‘ ‘

darbiai butu jei M Visi, tai bent dali- Į 
mlH paskirti Lietuvos Neprlgulmybes 
Fondan.
u-žhietaktkrtoul—ulaRim ta hrd aoeta

BROLIAI LIETUVIAI AMERIKIE* 
CZIAI! Bent karta privalomo atsi
minti ir paezvenBtl del savo prigimto 
kraszto — Lietuvos! Ji laukia nuo 
musu pagelbos, rieprigulmybes fszga- 
vlme. Poaukaukitpe savo trusu Liuo- 
sybes Savaitėje, kas kuom galime. 
PaRlHklrklme drąsesnius, iszkalbin- 
gesnius arba intekmingesnius savo 
viengėhczius rinkti aukas Lietuvos 
nepriguimybes iBzgavitntti. Rinkime 
ne vien nuo lietuviu, bot ir nuo žydu, 
kurio gerai pažypta musu politikom 
reikalus ir savo Alkomis nemažai pri
sidės dėl Lietuvos Nepriklausomybei* 
iszgavinlo. 1

Chicagos apyilnkoje, siekiant Cleve- 
land’a, Detroit’a ir Grand Rapids, 
Mieli., ir in vakarilH Illinois ir Wis- 
oonsln’o valstijas, del informacijų, ren 
gojai kreipkitės prie “Chicagon Lietu
viu Tarybos” sekret, gerb. J. Evaldo, 
2654 W. 69th std„ Chicago, Ill. Gi ry
tiniu Valstijų ir Naujosios Anglijos lie 
tuviai (PenneyIvanljos, New York’o, 

JConnectlcut’o, Massachusotts'o ir Ma
ryland’©) delel informacijų ir kalbė
toji! kreipkitės hziuOml adresu:- Lie 
tuvos Nepriguimybes Fondas. 307 W. 
30th str., New York, N. Y. Kurie rei
kalausite kalbėtoju ir apskelbimu, tai 
Isz laiko mums praneszkite, kad butu 
laiko atspausdinti apgarsinimus su 
jusu svetaines adresu ir laiku it pri
siųsti pacztu del ju iszplatinimo.

Pilnai tikliho, kad szis szventas dar 
bas bus sutiktas su atvira szlrdžla ir 
visi, kurio trokszta Lietuvai laisvos, 
pasidarbuos LIĖl'UVOS L1UOSYBES 
SAVAITĖJE' suriUHdaml 100,000 do
leriu Lietuvos riėprigUhnybes išgavi
mui.

LIETUVOS NEPRIULMYBES FON
DAS. P. Jurgellutė, Sekret.

P. S. — Visiems* reikalaujantiems 
smulkesniu patarimu arba ihfornulci-- 
ju link Liuosybos Savaites rengimosi, 
patariame lalsžkfti# kreiptis in L. Ne- 
prigulinybes Fonda, 307 W. 30th Str.,‘ 
New York, N. Y. Isz ežia pastovus 
žmogus greitai pasluA Visas .Jtiforma- 
cijas laiszkais.
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Pats apsigavo.
Mužikas nuolatos pardtivine 

jo sviesta del vieno duonkepio 
ir dabar atvežė du svarus svies 

pttbhkopis tarė: ' ;to.

TAUTU

kacijos linija ir ėjo prie Seiri
ju ir Merkines. Paskutines 
vienok žinios, atėjusios isz 
Kauno per karjera, parodo, 
kad Lenkai iszvyti isz Seiriju, 
Merkines, linkui. Seinai ir

szitai Suvalkai Lietuviu rankose.
, Isz Kauno 29 Liepos sz. m. 

gautas dokumentas laikinu ka
ro paliaubų su Lenku operuo- 
janezia Lietuvoje divizija, po 
kuriuom isz Lietuviu puses pa- 
siraszyta Gen. !

Ir dabar

Žukauskio, isz
kreipiasi. kurio matyt, kad dabartine

Patsai faktas sutvėrimo Bal
tijos Tautu Komisijos, ypacz 
priskiriama ir pavedimas szi- 
tai komisijai Lietuviu reikalu 
yra dideles .svaybos.
Taikos Konferencija mus frik- 
tiszkai skyrė nuo Lenku. Szio- 
je dvasioje nfe§,‘ Lietuviai pri
valome ir toliausi eiti, artinda
miesi su Pabaltmario tautomis, 
Latviais i r, Estais.. ........ .

DEMAKRACIJOS LINIJOS.
Demarkracijos linija kaip sa 

vo laiku telegramomis prane- 
me, ir tokiu budu pasiliko tik szemė, buvo nustatyta nuo Au- 
atstovai Amerikos, Anglijos, gustavo miesto kanalu iki Ne- 
Francijos ir Italijos (The big muno, prie intaikos upes An- 

Nuo ežia ant Varėnos 
ir gelėžkeliu Gardinas Vilniūs- 
Svinskas taip, kad Lenkai ūži- 

a geležkeliu Gardinas-Vil- 
nius-Dvinskas taip, kad Len
kai užima geležkeli ir penkis 
kilometrus teritorijos in vaka
rus iszilgai geležkelio.

/
Paskelbus uarmistice” pra

džioje in Taikos Konferencija 
Paryžiuje buvo kviesti atsto
vai maž-daug visu karo priesz 
vokieczius dalyvavusiu Al i jun
tu pripažintu tautu.

Greitai vieūok tautu
Ius ome svarstyti tik atstovai

« • 'll iv* • • I • •

Juoini

reika-

penkių dužiųjų vieszpntiju — 
Anglu, 
(talu, ;

hiietikris, * Francuzu, 
ir Japonu (The Big 

Five). Vėliaus atpuolė Japo
nai, kaipo menkiaus užintere- 
rnoti Europos reikalu nustaty-

f»• • •

fronto linija yra sekanti: Mer
kine, Butrimonis, Stakliszkis, 
Užuguostis, Žydiszkes, Bendra 
Jagelionis, Zaborze Musninkai, 
Szirvintai, Giedraicziai, Aku- 
dutiszkis, Pakalne, Kukutisz- 
kis, Tauragine, Varniszkis Ka- 

, Rimszonis, 
(Visi szitie mies- 

cziukai ir sodžia yra po Lenku 
pusei)

rl

kiszkis, Duksztai 
Vidžiai .

atstovai Amerikos, Anglijos gustavo miesto kanalu iki Ne-

vokiecziai 
o lenku armije-

Buvo labai bloga

PrasZau

p»l

NeaifldHiMte kad dabar “SAULES*
L . t
# M*Aetei:
brenntaerak yra |MA0 ant viso akėk

1 , M ’ • H J » - t
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Four) po vadovyste prezideno 
Wilsono, Lloyd George, Cle
menceau ir Orlando, kaipo re- 
presentantu tu keturiu valsti
jų su vienu abelnu organu 
“Generaliu Sekretoriatu“ (Ge 
neral Sekretaririt de la Confe
rence de la Paią).

Prie Taikos Konferencijos 
tapo insteigtos kelios atsl(y- 
riems reikalams tarybos, kaip 
ve: “ Karišzkoi i Taryba ’ \

Ekonomine
Karišzkoji 

Augszcziausioji 
Taryba“ ir k.

i Svarstymui 
susitverusiu arba besitverian- 
cziu valstybių liko sutvertos 
teritoriales komisijos, in ku
rias paprastai ineina atstovai 
nuo penkių didžiųjų valstybių 
(The Big Five). Pavyzdžiu 
yra: L ' .

reikalu naujai

ežios.

ŠEINIU DELEGACIJA. 
PARYŽIUJE.

Sziomis dienomis atsilankė 
Paryžiuje kanauninkas Nar- 
jauskas, Seinų diecezijos kan
cleris ir kun. Laukaitis, buvęs 
durnos nuo Suvalkų gub. atą-

Atvažiavo jie, kaipo
specialiai Pietines Lietuvos ats 
tovai, ginti Lietuvos pakrasz- 
czius priesz Lenku pasikėsini
mus.

31 d. Liepos, jie, kartu su J.

tovas.

Ėj, žmogeli, asz nualinu, 
jog ežia pe bus du svarai ir tū
riu norint karta pasvert*

Kada:pasvero, ne pasvėrė ke 
tverties. svaro. i

Žiūrėk, žmogeli, tai tu ma- 
ho jūū ūūo senei taip prigttudLj 
lieji? . . ■ . / j
i 'if-r Q ne ponulęli, asz ne pri- į 
gandinoju. Mat asz heįturiu na- 
iūiejd svairstelos, nes kada tik 
ęViesta svbritf* tai atsveteme 

1 i* 9 i
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O ne ponulęli, asz no pri-

tiek, kiek duonp svėrė.

’ *’ Akyvas.
Žydas: —(Pohas grafas ka

ti klek Le i buk fū- 
<nr r / * r> i» i ».

Akyvos.

dai asz ntsimsū savo skole! 
f O klek Leibuk

^4 lliVVM*, • i ,<(.'■ I
Z.t— Nu kam to reikia? asž tu
ri 05 matos, t s . .

j įU. rjr Matai tokia s®uas esi,

, Grafas: 
r i metu!/
' c

p nori žinot,.
1 I | *, | I 4/ 1
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ltakį IrrondėntuKomi
sija, Jugo-Slavu Komisija, Ce
cho- Slovaku Komisija, Bulga
ru Komisija, Gyeku Komisija, 
Lenku Komisija ir Baltįszkuju 
Tautu Komisija.

Baltišzkojc Komisijoj yfa
svarstomi' reikalai Finu* Estu, 
Latviū ir Lietuviu. . Insteigta 
ji vėliausiai, nes tik po pasira-
szypiri taikos su vokiecziais. Ik

itpLyisps, sžitos, keturios tautos, 
taigi ir tieiuylul, jei kuri tutfe- 
dUVo kokius reikalus su Taikos
taigi ir Liciūvlūl, jei kuri tutė-

K^etencijai savo
’ re- 

vindikacijas in Generali Tai- 
keš■ J^rinfe^ncijos Šękreforia- 
ta, arba/ .kanszkaiš ktahšimais

mėtapYftiiĮ(iuinus,; notas ir 

kpš. Kdrifę^ncijos Šekretorin-

in Generate Karė Taryba; eko-
notnitikis klftusiihaiį in Aiigsž 
cziausiaja. Ękoftomipę Taryba.

rus iszilgai geležkelio. Len
ku sferos juosta aplink Vil
niaus miestą bene daeina iki 
Vievio. Oficialiai szios’ de
markacijos linijos nustatymas 
Lietuviu Delegacijai Paryžiu
je pranesztas nebuvo. Jis bu
vęs pranosztas Lietuviu val
džiai Kaune. 'i<i

Lenkai perėjo szia deriiarka- 
cijos linija ir jiega užėmę tūlu 
Lietuvos miestus, ypacz Traku 
paviete. Buvo susirėmimai Lęn 
ku su Lietuviais ir buvo krau
jo praliejimas: Daug užmusz- 
tu ir sužeistu. Kauno valdžiai 
ir Lietuviu Delegacijai ’ Pary
žiuje smarkiai užprotestavus 
pas Alijantus, marszaląs Foch 
pasiuntė Lenkams insakyma 
gryžti atgal už linijos.
i.
rasztu pfdneszta Taikos Kon- 
feronbijos Sekretoriato Liepos 
menesi. ,

In keletą dienu po to sužino
ta neoficialiu budu ir isz laik- 
raszcziu, kad w Lėhkai nepasi
traukia atgal, tik pfieszingai, 
demarkacijorlinija visu Lietu
vos pėrUbežiu |iękęįsį perkelta 
gilyn in Lietuva ir tokiu budu 
Lenku okupuętos Lietuvos da
lys yra kaip ’Ir Rnnkcionuoja- 
m6s. f

4*

. . .. Dele
gacijai buvo apie till oficialiai

Žilium Amerikos Lietuviu prie 
Lietuviu Delegacijos atstovu, 
matėsi su prof. Lordu, nariu 
Lenku Komisijos, o 1d. Rug- 
pjuczio su p. M. Yczu atsilan
kė pas Markizą de la Toretto, 
pirmininką Baltijos Tautu Ko
misijos.

Abiejose vietose, jie iszdeste 
pietines Lituvos padėjimą is
toriniu, etnografiniu kalbiszku 
ir kultūrinių žvilgsniu.
pejo Taikos Konferencija, koki 
pragaisztinga visuose Lietu
viuose inspudi padarys žinia, 
kad Lenkams yra leidžiama už 
imti Pietines ir Rytines Lietu
vos miestai, kurie amžiais bu- 

i valstybes, 
apie Seinus, 

susi-

Pers-

*

cziausiaja. Ekonominę, Taryba.
Iszkart Taikos Konferencija 

liotejo svarstyti Lietuviu rei
kalus Lenku Subkom|$jo.b
■landžio 23 d. Prof. Vnkknnaras
<S... ’.J 1

rfilio įekretoriato
ir p. yėįfttg buvo kviesti gene- 
rhlio ^kretorinto in Lenku 
Koinisijajiyarstytiu•.-.statiązkuš, 
etnbgrafius ir .ekonominius Lie 
n^sai oficialia užkviętimas bet 
ne Lietuviu Delęgaoijoš, kaipo
ip^sai oficialis už.kviętimas bet

I'lilWiL •* $V i. -J 11'-:

Sži Iperkelima linijos 
ant vietos, Lietuvoje nustaeziu 
si Ali juntu Militare Komisija. "4 * * • \> >•
esanti ta, kh(t Militare.Komisi
ja insitjkinh^i; bdk pelikių ki- 
loiiiotfit juosta prie geležkalio 
Gardinas Vilnius , Dvinskas 
esanti Lenku mil Įtarėme ope- 

priesz t >C « I*

Linijos perkelinio priežastis

. Bolszevikus
Oficialiu praneszimo

i J-

racijoms 
siaura.
apie szi nauja demarkacijos Ii-

I J 1 1 *
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vo dalimi Lietuviu 
Ypacz aiszkino 
kad ths miestas nuo pat 
tvėrimo Seinų diecezijos buvo 
sostine vyskupo vienos isz tri
jų Lietuvos Vyskupijų, kad ten 
yra auklėjanti Lietuvius kuni
gus seminarija, kad pastarai
siais laikais Lietuviu atbudino 
Seinai buvo vienu svarbiausiu 
centru Lietuviu apszvietimo ir 
kultūros, kad priesz karo ežia 
lUAupirj unqe>[ ofeuIpiozsI 
laikraszcziai ir dabar yra dvi 
lietuviszkos gimnazijos ir kitos 
Lietuviu kultūrines instaigos.

Atsihinkumas szios delegaci
jos pasiliko
Ypacz markizas de la 
pažadėjo savo intakos. Ne Sei
nai, ne Suvalkai, ne visa ryti
ne dalis Augustavo pavieto, 
kur gyvena ne Lenkai tik Bal- 
1 rusai, jokiu budu negali pri- 

Ten visada

LUl')0>t

be inspudžio.
Toretto

gulėti Lenkams, 
buvo ir bus Lietuva.

VINIKAS.
(GALAS.)
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padaro togul dribar pataiso. Įmė sutikime; kol kvaraba ho
v

? Nuvažiavo. Daug Juodaitis atposze in kaima raganos, 
prirugojo del burtininkes, o to- —
ji nmlsitei viską iszklause. Tan- 1™ »ž josios iszgydima? 
koi del josios'tns atsitaikinėjo, 1_
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liga,

Juodaitis 
damas su galva, nes ne daug 
isz to džiaugėsi. Tarė tiesiog:

Ar tai' ‘ btivė insisonojus 
ar ne buvo, tai man ne

doto, gana kad serga. Duokle 
kokiu žolių, o ‘ užmokėsiu ge
rai.

' — Asz užmokesties no reika 
lauju, — duosi ka loskele —nes 
asz isz augszto sakau,

> 11

Ir dnotumoi szimta rub-

' Duosiu noringai, norint 
Paf- 

Ago-|duQsiu jaucziu ir pora kiaulių,
i •

,1

o Vis mokėjo isž to isžsisukt. Įjnjd ne turiu prie savos. 
Juk ji j i no prikalbinėjo
tos, knd nubiirt del josios utei-|už 3 dienu bus piningai.

— Tai ateisi pas mane 
piningais.

Juodaitis išėjo užganėdintas
1*1.1

ti. ju

mmiin miVŲ oiikiui) 
O kn,'kad'ir kitos tokius tu

rėjo, 
Tai ir boba to uŽsiporejo, 

No tutojo kur pasidėt, 
pristojo prik žydą trirnaUt. 
Kas nakt po ihiėsta spacie- 

■ ‘ ravo,
Ka tik.nore jo, tai gnvo,

t

Viena nuine*

— Dabar gydyki liga; ka
į>er būrimą invaroi 1
»— Hm, liga tai kaip nara- 

vistas arklys.
ta, antra inspiria treczia inkan 
da, o kitam duodasi vešt, kaip 
erukas. Juom daugiau pagelbi-

1

hinku, tuom labinus suerzina (ros ne gautu.
O jus jau buvote pas

i * i i t
nuo profošoriatis. Tikėjo dide- 
loii jog tas oina paezia iszgy- 
dys. Ne gaikį jam duot szim
ta rubliu.

jog tai Ilga.
sena lign ir greitai no iszois. kuninga ir pas daktaru ir visu 
Isz palengvo turimo prie jds 
ymtis. Asz czia turiu žolių kur 
ir apmalszys
Anksti ir vakare iszvirti ir 
duoti 
Paskui pažiūrėsime ka daryti.

Juodaitis paėmė žoles, užmo
kėjo ir iszejo namon. Forspoji-* mas, jog atsakinėjo pagialbos. 
mus ilgos ligos jin no mažai 
surūpino. Ir kas dabar prižiu
ręs narna ir vaikus?

tavo moterė.

Duotu ir tūkstanti, 
ba ir už tūkstanti tokios motė- 

t 
ryto-

' M7 .... .... ~
kra parapijose naujoji pdlioije dar-. Kalvarija. Miliciaj dare kra 

ta Gei'riicziu sodžiuje pas ūki
ninką Miką. “Jiėszkoja ginklu 
mat ’szis buvo praszcs leidimo 
szautuvo laikymui; Nieko 
radę, arosztavo ji ir iszveže inį 
Seda pas karininka*Pleeko, ku 
ris tardės ar nors jis, ar jo sū
nūs bolszevikai. Mat, pas mus 
tokia gadyne kris “cicili- 
kas,” tai tas ir “bolszevikas.” 
Ta paežią diena buvo aresztuo- 
tas ir ūkininkas L. Sondeckis, 
taipogi do.lei ginklu ir del sū
naus, kuris, būdamas Sedos ap 
skrities komitete? esą papikti
nęs “ne savo plauko” žmones.

I

Po tardymo abu ‘ ‘ cici Ii k n ” 
paliuosuoti.

-— Pas mus labai iszsiplati- 
no karsžtlige. Žmones mirszta.. 
Gydytou pagialba ne visiems 
prieinama.
Visa szeimyna ant patalo, nėra 
kam prižiūrėti, visi bijo, bėga 
nuo tos limpanczios ligos. La

užai krėtė ta ja liga
Rci-

Isz Lietuvos
VOKIECZIAI TURI 

APLEISTI LIETUVA.

Kitaip Vokietijai bug sustab
dyta maisto gabenimas, sa-: 
ko talkininku Vikriausioji 

taryba. 
\ ' S. I

g,....... ...

Vilnius.— Vyriausioji tary
ba šziaridiėh nutarė pasiunsti 
per marszaln Foch fiotn Vokie
tijai, reikalaujrinczia, kad vo- 
kiocziii kareiviai evakuotu Lie 
tuva, su prigrašinimu ■ asztriu 
priemonių, jei reikalavimas no 
bus iszpildytas.

Nota pranesza Vokietijai, 
kad maitinimas bus tuojaUs su 
stabdytas ir finansiniai 
tarimai, kuriu ji praszė,

tiebtis

VISI

Kalvarija.
Kalvarijos apylinkėje

i

bvmeeziu .varinėja ūkininkus 
vežioti žmonos ir daigtus kur 
nori ir -kiek nori.

Stebėtina, .kad 
lenkai

sugeba organizuotis ir net misz 
kus žmonoms dalyti, 
dėtus su Lenkija.

V- V

kad Zemaicziuose dar besuspe-
jo gerai susitvarkyti vyriausy
bes atstovai.

Szvenczioneliai.

kad tik
Tai rodo11

1
>

Isz kitu miestu šii vyrftiš ih 
pažinto suėjo, 

Ktmiajlend važi
nėjo, 

Kur gerus laikus turėjo.
Valgo, gero, ka tik norėjo, 

Kada jau visiems insipyko, 
Tai in Brooklyna atvyko, 

Fabriko darba gavo, 
Ba jau Visko czion rrigrivo. 
Jtjš moterėles, saugokite sa- 

. r ■ Vo vyrus,
Jeigu yra tykas ir geras, 

Nuo tos bobos, 
Nelabos. > <

Tai net in
I tai tas ir 1

Atėjo czia 
lenkai rado koletą bolszeviku. 
Savuosius bolszevikus gyvus 
paliko, lietuvi-gi Jankauska 
suszaudo. Priesz susznudymn 
buvo pakviestas vietinis kle
bonas kun. Czaglis iszklauęyti 
Jankauskio iszpnžinties. Jan
kauskas iszpažinti atliko ir 
prasžo pastatyti ant jo kapo 
kryžių. Daves net pinigu. Ku
nigas numirusiojo valia iszpil- 
de — pastate kryžių; padėjo 
ant kryžiaus suszaudytojo pa
varde ir
Szvontraszczio. 
prikibo dabar 
Ju laikrasztis 
ka”
turn, Szvenczioneliu kunigas 
butu bolszevikas. Lenkai pra
dėjo reikalauti kunigą prasza 
lint.
labai, yra persekiojami 
rusu ministro Stolypino 
tu.

< l cicilikn

kaime rodavojotes. 
lūžo ir nieko ne bijo, 
drtbar galiu padaryti ?

— Gal da pagelbesi, juk 
tu daugiau žinai negu kunin- 
gas ir daktaras — kalbėjo prisi 
gerindamas Juodaitis matyda-

Liga in-
Ka asz

jaucziu ir poru

M

gerti indejus medaus. ,

Ne kvaila ji ji no kvaila.
Po ilgam vilkinimui, davė 

Žasaitieno kokiu žolelių,Tarnaite
pati viską negales prižiūrėti.' parodyt savo gera szirdi. — Ne 
Ka gaspadine tai gaspadine.

Namieje velei rūpestis buvo.
Pati nenorėjo girirt iszvirtu 
gjrduoliu ir kalbėjo silpnu bal
su: ■

Numir-

kad

Tuojaus nusidavė ant 
jaus in miesteli, pardavė pora 

kiaulių, kad 
įtik (tirėti piningus.’Paczei nie
ko ne sake, ba ir no reikalavo 
Įsakyti. Užsimokėjo skolos, ko
kias turėjo isz priežasties pa
ezios ligos.

In treczia diena nuėjo pas 
profesori ir padėjo ant stalo 
szimta rubliu.

d Esi žmogus dalaikantis 
žodi, matau, jog trokszti del 
paezios sveikatos — tarė prote 
šoris.

— Oj troksztu, 
kaip det saves1 paties.

— Na, tai gerai, imsimės už 
gydimo.
laiko, jog asz pats 
galiu.

troksztu,

i
susi- 

bus
pertraukti, jei Lietuva 
evakuota.

Gen von der Goltz tūri tvir
ta parama visos reakcines Vo
kietijos, taip-gi militaristu ir 
monarchistu, kurie vis dar te
bėra stipriais, nežiūrint sumu- 

. szimo. Vyriausias tarybas
Tai su kocBOĮU per szohns gaus.

Jeigu in kur atejs, i suvarykite,
Duokite su SŽlUota' ir da pa- 
r - Vilgykito, 
Pravardes dri nesakysiu,

Da slaptybėje užlaikysiu, 
Bet jeigu nopaeiliaus, szimo.

‘ gautos privatiszkos .žinios pa-

Yra kiemai kur

numirti tau? Asz ne kvaila.
Aut to ne yra gyduo-

Juk

nepertik-
Motere vis savo

noras

i
Tiktai pasakau isz 

vienas ne 
Tu man turi prigelbet 

tame reikale.
— Jeigu reikia, tai reikia. 

(Toliaus Bus.)

In Rodcilenda nulapsejau,
In Viciiri plėisa užėjau, 

Vesoile atsiprovinejo,
Už stalo bobeles sėdėjo,

O merginoj su vyrais meilei 
sznabždejo,

Ka sznabždejo, niekas negir
dėjo,

uždirbo tiek nuo Juddaiczio 
kiek tikėjosi, nes visada ne bu
vo ant tuszčzio.;

Agota ne norėjo gyduolių.
» »

Jug no sukakus metu ir teip 
numirti turi. •

— Da lyg metu gana toli — 
norint kiek

gyduoles pagelbės del tavęs ir 
io teip kankysiesi lovoje.

— Tai gal tu norėtumei 
<ad da tau priesz sinerti dirb-

Gu lesiu 
ir gana tai nors pasilsi turėsiu:

.lt*

Gana prisidirbau, da no del 
eitos dirbsiu! • Juk tu po ma
no smerezei vienas ne iszsibusi. 
— Asz ant lentos; hf Už k i tos K.-.

Juodaitis mate, jog ant užsi- 
spiriino paezios ne yra liekars- 

Pastanavijo nieko no kai- 
Gal tas bus geriausia gy-

tos. 
bet, 
duole.

Vidu vasarojo atvažiavo pro 
fesoris isz Seinų, kad pakvė
puot szviežiu oru. Ne toli nuo 
Juodaicziu pasisamdė sekly- 
ežia nuo gaspadoriaus ir teip 
nopažinstamas del kaimuoeziu 
gyveno sau. Žmonis jin guodo- 
jo ba iszrode ant verto guodo- 
nes bft turėjo puiku sztolta • ir 
ilga žiluka barzda o vis ■ mato 
bu knyga rankoje.
;' — Tai turbut
kytas žmogus — kalbėjo kai- 
muocziai.
/.Juodaitis jau

I

Ir asz gnt galo, 
Prisėdau prie stalo, 
prie vienos bobutės, 
Kad iszgiart gužutes, 
11a nuvargus buvau, 
Tai iszsigiart norėjau.

* i iii •

Da butau ilginus nedėjus, 
Kad nėbutau smarve prijUtUš"

Mat keli jauni Lietuvei, 
Mislinau, jog tai cziutabakei-

rodo, kad von der Goltz’ turi 
bot ma

noma, kad jis gali surinkti ar
mija iki puses milijono, priža
dant atstoigima Vokietijos im 

. porijos ir panaikinima atlygi
nimo talkininkams.

Iki sziol valdžia vis tvirtino, 
kad ji bejioge ka nors padary
ti, kad privertus von dor Goltz 
evakuoti Lietuva ir taikos kon 
ferencija mano, kad tai tiesa, 
kadangi valdžia yra taip silp
na, jog ji gali pulti, jei grieb
tųsi asztriu priemonių priesz 
Vokietijos karįuinku dįdvyn, 
.^eęziaus taryba.. penkiu mu- 

tare kad gen. von der Goltz 
prieszinimasis pasiekė tokia

apid 50,000 kareiviu,

« •

Ba kožnas gumuli ’ dantysią v‘e^1> kad reikia ka nors dary-

— Kas man isz to. 
ti reikia — ne iszliksiu, kad ir 
kasžin kokias gyduoles gersiu, kalbėjo vyras, tai 
Gaila tiktai piningu?

— Kad tai yra gyduokles, 
kad ne numirtumei.

— Ka tu žinai. Vakar paro
de kaziras kad turiu 
Bzimet.
liu’

Juodaitis dabar suprato isz 
kur ėmėsi liga jojo paezios. 
Pradėjo per tai paczei perkal
binėti idant kaziroms netikė
tu o ir jokiems burtams,
girdėjo ne viena karta bažny- 
ozioje, jog in burtus nereikia 
tikėti ir jog nieko ne ženklina.

Žod žei Juodaiczio 
Tino paezios. 
kalbėjo.

— O ar Grablikas ne numi
rė in meta, kaip jam iszbure?

Juodaitienei dingo 
valgio ne valgė ne miegojo ir
per nedele labai pasibaigė. Vy
ras ant tikro susirūpino klausi
nėjo rodos pas žmonis, pas ku- 
ninga, ant pagalios nusidavė 
pas daktara.

— Daktaras užrasze gyduo
les ir liepe perkalbinėti visaip 
del ligones. Raminti jiaja vi
saip, o ir iszvežt ant kokio lai
ko kur pas gimines.

— Kam tas viskas — kalbė
jo Juodaitiehc — tai ne reika- ris duos kokia rodą, 
linga metimas piningu.

: Kada vyras prisispyrias per 
destinejo del josios tai kalbė
jo:*

didelei mo-

visur buvo 
hpejas jieszkodamas pagialbos 
del savo paezios. Ir pamisllno 
feati, gal tas mokytės profeso-

| Ilgai svarstesi .sumislinias, 
gnt galo insidrasinias; > nuėjo 
jaas profesori* • i

Profesons sėdo užsidunkso- 
— Juk teip nori, tai iszger- jjas ant kėdes. Kada inejo Juo-

siu ant kart ciela bonkute, 
nes persitikri, kad tai ant 
niek.
ne aptieka ne permainys!

Gyduoles ne pagelbėjo, Juo
daitis kasėsi in galva ir kalbė
jo:
— Tai rots padare man er

gelio burtininke.
man pasirodo kada kaime, tai 
asz del josios tokia pirti 
kursiu, kad ilgai ne tižmirsz!

— Tik tu ne pursztikauk — 
malszino pati. — Ka ji ji kalta? 
Juk kazira man iszbnro atejto, 
o ne

Kas kaiti paskirta, tai

daitis, dirstelėjo profesons ir 
parodias su ranka kede,- 
Szc kad sestu.' '
i Juodaitis paėjo kelis žings
nius labai nedrasei. Tasai po
nelis del jojo f stebėtinai iszro- 

Nesisekojam szneket ir 
negalėjo pradėt kalbėt, ko jis

pra-

BALTRUVIENE.
■ ■ ■ — ! ' .

Viena bobelka isz Žemaitijos, 
Isz žinomos parapijos, 
Brooklyne apsisedo, 

Kur visokes kalojinas praėjo.
'Lietuvoje kelis vaikus ir vy

ra paliko, 
Jau keli metai kaip czion at-

■ .1 vyko, v-
O kad krajui niekai buvo, 

Tai i,n czionais kaip pribuvo, 
Triksus visokius pradėjo da

ryti,
Savo piktybia varyti. 

Krajujc viską in miestą no- 
sziojo, t 

Ka sugriebė su žydais andla-
> t . ■ L - vojo, .
r Su miesežioniais lebavojo,

i Kol i ji ėžion pribuvo, 
Isz pradžios pas Lietuvi tar- 

iiaVo, l 
‘ Kol žibutiniu dantų negavo, 
Kada tas Lietuvis >tai pamate,. 

Laukan nuo saves iszmote. <’ 
Tai-gi, sveikus (Jautis davė 

isztraukt,^’

turėjo,
Ir smirdaneziu žalumu seilojo, 

O mandry be tuju/kvailiu, 
Lietuviszku naktigoniu.

J * 4 • * IA . į

Buvo ir»keli anglikai,
Nuo ulyczios niekszai,

Tai kada arielka su ežiu su- 
nlaisze, 

Visu smegenis susimaiszo,
v Pradėjo plovot,

Po risią strapalęt,
O-Vienas teip nusilakė, 

Jog namon pareit nepataiko,
Ant saidvoko gulėjo, 

Sztines aplink bėginėjo. 
Mat visi naktigonykai,
Tai' dideli inteligentai, 
Kaip ežiu nusikando,

Tai ir angliszka kalba atranda 
Ko žydas'bijosi.

Žydas lyg 20 metu bijosi sžu 
nies/ idant jin pe in kastu, nuo 
20 lyg 24 bijosi idant jin in 
Vaiska nepaimtu j nito 24 lyg 
smėrties, bijosi kalėjimo, ba 
vis užsiiminoje no toje prekys
te ir szakaravimu, jog. kožna

n *

J 1

J

ti, kad palaikius garbe ir pp- 
guodone taikos gonferencijos 
ir talkininku vaistybiu.

Taryba mano, kad valstybes 
sutiks vėl praktiszkai 
kuoti . Vokietija, atkertant nuo 
jos pirkly ba, maista, reikmenis 
medėgas ir finansus, jei Angli
jos, Franci jos, Amerikos ir Ita 
Ii jos žmones bus intikrinti kad 
yra pavojus pražudyti visus 
kares laimėjimus, jei von der

užblo-

bjausiai
Szarnėlcs ir kiti sodžiai, 
kalingrt butu kad vyriausybe 
labinus tuo pasirūpintu 
užkirtus keli tai ligai, 
iszsiplatinimo kai*sztliges, 
Irindes mokyklos buvo laikinai 
uždarytos.

Del skiriamosios sienos.
Ta skiriamąja siena, kuri ga 

lutinai nustatyta tarp lenku ir 
lietuviu kariuomenių, no tani 
vaistybiu. Apie tai, kad ji pri
valėtu ir tolinu palikti, 
būti no kalbos: ' tai butu tokia 
lietuviu nuoskaudri, kurios ne- 
tižmiršztnme. Ir leisti negali
me, kad lenkai, tiek jau musu 
žemes iszverte, dar imtųsi nu
tautinti net tokias vietas, kaip 
Marcinkonys, Vapeną, Valki
ninkus ir k. in vasarius nuo

M M'?!**....... *• < . .

Vilniaus, kur grynu gryniausi 
lietuviai; taip pat in sziaure 
nuo Vilniaus tokie Szvenczio- 
nys, Strunaicziai, Adutiszkis, 
Daugeliszke, Melagėliai, Ceiki- 
ne, Palusze, Tvereczius ir kiti. 
Szitoji demarkacijos linija, ei
dama per Kauno gub., atskirtu 
nuo musu dideli plota su Duksz 
tu, Rimsze', Apsą, Pelikais, Avi 
liaiš ir k.

Vilniaus žemoje Sumeliszke 
pripažinta lenkams, nors ji už 
24 kilometru nuo delžkelio 
už 10, kaip turi būti.

«11

kad 
Dele i 

abi

negali

J

, ne
Ka tai

Goltz ir toliau gales budavoti; reiszkia1? Kiti sako taip : kur
reakcine militare maszina, kuo 
mot talkininkai demobilizuoja- 
si ir nusiginkluoja^

do.

Tegul tik

už

Žasiene. <
Ne josios buvo kaziros 

taisės kazires sudėjo kaip ji-o
(ji norėjo. , (

Ko tolyn tai Juodaitis da la
biau* pers Hi k rišėjo, jog tame

keletu žodžiu isz 
Lenkininkai 

prie klebono. 
“Žiemiu Wilens

iszpuczia taip, kad, tar-

Dabar kunigai lietuviai 
, kaip 

me- 
Tuo keliu lenkininkai no

ti Lietuvos gyventojus in Pols 
cza patraukti. •

Lietuvos valdžia galop isz- 
gavo savo imtinius isz bolsze
viku nelaisvos. Tas. imtiniais 
pasimainymas

ritėjo kas jani kenkė ir koki rei 
” 4 ’’ < r j'/ ii'( }

kala turėjo.
.< Profosęnjius greitai suprato
padėjimą žmogelio.
būda žmoniu'ir 'žinojo papro-

i < L t t /ežius žmonių ir juju tamsuma.

< > / ■ i

• >1O,

Pažinojov f

Isztestu nedrasei žodžiu supra
tu-apie ka eina ir nusijuokiąs 
gerduszei paklausė:

.)— Juk myli' savo paezia ir 
nori kad butu sveika?

— Jeigu ne įnyletau, tai ne 
jies^koUiu rodos po svietą. Juk

y m kalte burtininkes. J i ji tai Įgyvenome su savim didžiausia-

b

turėjo i vykti 
Liepos 23 d. ant plento, einan- 
czio isz Dvinsko in 
Bolszevikai gražino: 
kun. Vailokaiti, 
kun. prof. Roini, ady. Tumėną, 
Bortkeviczieno, Staszinski, J į

adv. Ch|ilccki, isz Ukmergės, 
uk. Radzevicziu nuo
ges, uk. Kukta, kun. 
isz Rokiszkio, Prieszdzierki isz 
Rokiszkio, kun. Usa, Rubinaus 
ka ir Urbonaiti isz Dusetu. 

t

Bolszevikams už juos gražino 
39 bolszevikus. •

Maletai. Czia atvykę lenkai 
paliepė raszyties, kas noreą 
prie lenku, kas prie lietuviu, o 

eisią
Bet 

dėlto
(

Želva, Kauno gub. Liepos 24 
d* netoli szio miestelio in Dva- 
reliszkiu sodžių atvyko keturi 
legijonininkrii. Apiplesze ūki 
ninka Joną Matojuna; paome 
batu# lasziniu, sviesto ir kito
kiu daigtu ir, iszvažiavo.

-m * ................

Tai ir turėjo už ka.
— Ko teip Antanuk verki?
— U-gi mane meišteris su 

paszengoėzium teip labai mu- 
sze!

— Tai gal kame drueziai pra 
sikalti?

— E, ktrr-giL tiktai jis teip 
supyko, jog jiam užgimė tre
czia, duktė L ,.
ŽIŪRĖKITE ČZlAt $145 vertei pulku 
————  -------- knygų tik ui 11.

No. 1. “Padžiaus Nuskurolis** Ir “In- 
gnibniiHs” 324 puslapiu, 6 pęr •) coliu 
didutno. ...k...,rr..................... . Preke Mki.
No. 2. “KuningtI Paslaptis” *IU Meri- 
ka** Ir “Pakaruoklis” ,...2Ž0 puslapiu. 
Šaltos knygos preke ..1...........Hfic.

No. 3. “Auksiniai Peiliui* ir ^Dvynos 
Karalaites”. 214 puslapiu. Preke 21>c.

No. 4. “Apie Knpcxlu Snnu Jurgi” ir 
“Kapitonu Tunika”* 108 pualnfiiu. 25c.

Jagu isz musu katalogu pirktumėt 
tai reiktu mokėt už visas knygas $1.35 
bot joigu prisiusite $1 tai gausite vlaaa 
vlrsz-minetas knygas per pnezta, maa 
užmokame nushistimo kasrtiis. Vlsok 
istorijos yra labai puikios ir. užiman- 
czios ir tikrai gvarantinam kad Jumis 
patiks. Kas myli gražiu Istorijų pasi- 
skaitytl ta! dar turi glara proga pirkti 
už pigia prekia. Dar ilgL vakarai užei
na tai Ir laikas luptis prie aktlaymo. 
Priaiuskite popierini doleri ir adresa- 
vokite szitelp: W. D. fiocakovrakl-ėo.

Mahaaay (įtt* įfk

Ukmerge.
L. Gira, 

kun. Dogeli,

i
Staszinski

Ukmer-
Ruszku

paskui duosią ginklu ir 
kariauti prie vokiecfcius. 
maža kas nori kariauti 
ir maža tesirasze.lenkai dar nestovėjo per 10 ki

lom., tai jie atsistosią; bot kur 
jau stovėjo, kad ir daug to
liau, isz ten nobepasitrauksia. 
Argi taip bus ?

9

Lietuviu dip- 
kroipti dome in Kauno ligonį* lomatija czia bus pilnai pralai

mėjusi, jei neapgyne. no Seinų, 
Veik, niekus nelanko, trtrsi, bu-[Punsko, Spialininku.

Maletai.—
legioninku suszauktas susirin
kimas,* kuriam praneszo, kad 
galima nusipirkti dudnos po 
50 ritblid puda. žmones netru 
kus sudėjo daug pinigu. Ma- 

svaras 4 rub* 
lia^, rugiu pūdas . 10p. Rubliu. 

t puvo įgalioti duonos parvežti

Kaunas.— Mus prašzo at-

Iniu kareivius ligonius, kuriu

Ypa- 
cziai butu pageidaujama, kad 
ligonines lankytu besimokinau 
czįoji jaunuomene, prisikalbėtu 
su kareiviais, paskaitytu jiems 
tttnėsztU knygų ir laikrassicahi

tu jtlos visai iižinirsže. Czionais buvo

i

v JS-" i

na Paraszytu jiems laiszktt in gi- lėtuose duonos

<\ ■A

valanda yra vertas kalėjimo

Oktubetio įpenėsi jo W18, mete vokiečiai uždege miestą

minos, nuramintu juos, pakeltu 
ju upa ir t* t. t./ .» • : .

—- .In czia parvažiavo didis Įsz Vilniaus,Elijas,.Gordiuas ir 
Amerikos lietuviu visuomenės 
darbininkas d-ras Jonas Szlių- 
pas. 1

■•M? ' * - " ■ < t j ; *'

Seda. Ant Kefrežo kapiniu 
(dti Vaistu riUO Sedos) Balan
džio 16 d. suszaiidyta Plėchan- 
cziaus/ gaspadjno.1 pal. 26 d: agitatorių*, Kol gražini kalbėjo 
text pat^ėuszaudyti 8 žmones;

(Sėdėsi ApMiVj)
Czia jioszkamas ūkininkas V.

Renavas

i Į
Juozapas.Sežn. Nuvyko jie jau 
poberado duobos, Žmonos la
bai pasipiktino tokiu prigavi* 
mu, nesmodik duonos negavo,
t • X f

bet drir turėjo atlyginti .kelio-.
nes iszlaidas. . . ’ »
-Ceikiniai. Czia buvo lenku

Cambrai in kuri inejo Anglikai. — Kur yra gyventojai sūdė*
I • t Ii , . F ; f. ’ ,! ’

t

t •

' ■ . 1 f ' (

gūsio miesto T /. i ■' t

Ji.U* X*:-
kurio# paraiveie nttsaove

ji1-’ "Ii. . •

U ■ v J i J ■ J

Virgaudis, buk. buvęs /‘didelis 
cieilikas.’1 Karta darant krata 
jo namuose, kuomet jo nerasta 
apdaužė jo žmona ir iszsiveže 
aenalijflL,tW4jiU“W;
kurios parsiveže nttsaove. u M

v V- ?

'V A 4:
:i

''i J'- . .4>- '.i Ji i■ ■ ; V« i
Ji

i

ir visa ko kalnus žadėjo, 
nps klausė.
nieko neduoda, tik isz žmonių 
iinn maištu, tai moterėles kai 
kur su.szluotomis pragyne svo- 
czius. ,

i žmo
Kai pamato, kad

A

Eitzisskis. Isz Eisiszkid' pa
reina žiriip; kad Rodunos, No- 
ezos, Kalesninkų ir Eisziszkio

! t

■ .. V
i '■

h. t. f
iii. 'a»..

'■T'
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SAULE

Žinios Vietines
i.......f...... ............

— Arctbiskupas Dougherty 
apvažiuos Skulkino pavietu 
pirma karta apie vidurijo Ok- 
toberio tyksle birmavones ir 
paszventinimo naujos parapi
nes mokslaines Port Carbone.

— Subatos pusiaunakti ve
la sustojo bėgiot strytkarei mu 
su miesto, nes motormanai ir 
kunduktoriai sustraikavo ant 
didesnes mokesties ir goresniu 
iszlygu darbo.
res dabar daugiau 
arba važiuoti automobile!s. Di
džiausia sunkenybe bus angle- 
kasiams kurie turėjo važiuot 
in darba in aplinkines kasyk-

Ka daryt, kožnas darbi
ninkas sziandien provinasi pa

pe r gy-

Isz Lietuviszku kaimelu

Cleveland, Ohio.— Prancisz- 
kus, 18 metu, mylemas sūnūs 
ponstvos Pranoiszko Szilszins- 
ku, persiskyrė su sziuom svie
tu 24 diena Rugsėjo, po do- 
szimts menesiu ligos nuo inks
tu.

motina,

sucla Kuri atsibus szi menesi.
Czionais'randasi mažai goru 

lietuviszku.- kataliku, 
bolszovikai negalėjo pritraukt 
prie saves,' todėl nutarė parsi- 
traukt bamlnža Mockų, gal 
jam pasisektu juos iszvost isz 
kelio, bet tiejoi nesidavė prisi- 
monyt bambizui Mockui kuris 
tiek primonijo žmonių su savo 
apgirstoms. Mittot jūs bol-

kuriu

rr
i

Th 
Jin 
4* U

1
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SUTRAUKA REKON-
...

r
r

kv1
1 'T 
• I

i

U

Žmonelei tu- 
vaikszcz'ot

las.

kėlimo mokesties, uos 
venimas brangus o piningeliu 
neužtenka.

— Suėjo metas

smaugė žmonis, o

kadanuo
musu mieste nelaba intlueiua 

mokslaines, 
bažnyczios ir pasilinksminimo
vietos buvo uždarytos.

Viesza, Szirdinga Acziu, 
Szv. Juozapo Bažnytinis 

Choras Mahanoy City, Pa. 
suteikta dovana $20.00

taria
>

v u z
15 d.

Augusto, 1919 Kuruo lai k au
kavo W. D. Boczkauskas: 
Szv. J. B. Choro Ygaliotinis.

P. J. Kubertaviczius.
koloriu

del sveteriu, kepurių
— Visokiu vilniu 

skepetu
ir 1.1. Specialiszkos prekes per 
trumpa laika, gausite pas Jen- 

129 W. Centre 
(t.f. 

kuris
isz Francijos,

nie Refowicli, 
St. Mahanoy City, Pa.

— .Juozas Szukaitis 
nesenei gryžio
pirko Juozo Szato buezerne 
po No. 335 R. Pine St. Naujas 
biznieris gerai supranta ta 
bizni, kadangi ilga laika dirbo 
prie to užsiėmimo. Jisai žada 

tik geriausia tavora ir 
pardavinės pigiau negu kiti 
buezerei. Ne tik ka visoki mesa 
pardavinės nes ir visokius val
gomus tavoms ir groserius. Už
eikite pas nauja biznierių jisai 
užganėdins jus visame ir su- 
czedinsite pininga 
pas jin įneša ir groserius. (O10

laikyti
pigiau

pirkdami

BOCZKAUSKU SALEJE.

La Fayette

La Fayette

Panedeli 6 Oct. Lietuviu Base 
Bali Kliubo, balius.

Ketverge 9 Oct.
Kliubo, szokiai.

Petnyczioj, 10 Oct. Zazz Band 
Maskaradinis balius.

Subatoj 11 Oct.
Kliubo, szokiai.

Nedėlios va k a ra 12 Oct. Mote
rių Prog. Draug. Prakalbos.

•Panedeli 13 Oct. LaBelle Kliu
bo, balius.

Seredoj 15 Oct. Elite Kliubo 
balius.

Subatoj 18 Oct.
Kliubo, szokiai.

Panedeli 20 Oct.
Kliubo, balius.

Seredoj 22 Oct. La Belle Kliu
bo, szokiai.

(Subatoj 25 Oct.
Kliubo, szokiai.

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

Utarnike 28 Oct. Humane Fire 
Co. balius.

Seredoj 29 Oct.
Kliubo, balius.

Ketverge 30 Oct. Hickory Kliu 
bo, balius.

La Fayette

Bohemian

La Fayette

Atlas A. 0.

DIDELIS BALIUS
Parengė Szv. Petro ir Povilo 

Parapija isz Tamaqua, Pa.
28 SPALIO (OCTOBER) 1D19 

...Liberty Saloje...
Prasidės 7 valanda vakaro.

INŽANGA: Vyrams 50c., Mo
terims ir Merginoms 25c.

Kvieczia nuoszirdžiai visus 
v(O-28) Komitetas.>

X

y

užsiėmė 
Skurskis.

bažnvti-
Laidotuvėms

Povylas

<l Sau

Velionis paliko didžiau
siam nubudimo tęva, 
brolius ir seseris. Laidotuves 
atsibuvo 29'Rug. su 
neins apeigoms.

graborius
Velionis Prancisz- 

kus labai mylėjo skaityti 
le” ir kitus ragino prie skai
tymo ir buvo tikrai lietuvisz- 
kas patrijotas. Lai silsysi am
žinam atsilsi o Dievas surami
na likusius tėvelius ir gimines.

apgavystėms.
szevikai ka padai:et> visus.Lie? 
tuvius aptorszet priesz Ame
rikonus', skurie laiko visus Lie
tuvius už bolszovikus, o židelis 
turėjo jus pamokyt ir jums 
Maižicsziaus 
dinet. —

Prioraszas.—

(t

mokslus iszgul-
K. M.”

pribuvusiems in
ap-

Maino valsti
jos tiesos uždraudže ir baudže 
už paniekinimą tikėjimo ir Die 
vo, o jeigu Mockus pasiliks 
kaltu, tai už tai bus prigulin- 
ezei nubasutas. 
idant Lietuvei 
nesiduotu
kiems kėliaujentiems 
kams, kurie nenori jusu iszga- 
nimo tik jusu dolerius. —Red.

Jau laikas 
susiprastu ir 

apsimonyt

Kewanee, Ill.— Darbai e j na 
gana gerai o 
czionais ne sunku darbus 
laikyti, nes nekurios dirbtuves
pradėjo dirbti ir naktimis. Lie
tuviu czion randasi in szimta 
szeimynu ir pavieiųu gana di- 

Turimc savodelis būrelis.
bažnyczia bet parapijonai ne
labai yra užganėdinti isz savo 
prabaszcziaus ir nekuriu ko- 
mitetiniu sąnariu.
ketina sutvarkyti ir 
pared ka.

Neužilgio
užvesti

Rumford, Maine.— Sept. 15 
atvažiavo in czionais bambizas 
Mockus, tas pats kuris nosenei 
lietuviams pardavinėjo 
kius monus ir velnius

O kad czion
1 i etų v i szk os bažny cz i os

viso-
gvven-J

viso- 
apgavi-

STRUKOIJOS DARBO.
-.....

Kongresas. Rugsėjo 23 so
nata s iszneszo .. Sen.. Kenyon ’o 
rezoliucija, kad daryti inves- 
tigacijas plieno darbininku 
straiko, ir nuspronsti ar bus 
galima panaudoti Fodorali Vei
kimą. Tyrinejim|islbuvo Son. 
Mokslo ir Darbo Komiteto 
pradėtas Rugs; 25 d.

Kares Dept. Departmontas k 
pranesza kad Kariumones Ii* 
gonbueziuose bus galima vi
siems paleistiems kareiviams 
ir jurininkams gauti aprūpini.- • ’ 'f.' « 
ma.

Moteris, 
porta i 
“kad skaiezius moterių dirban 
ežiu Britanijoje Rugp. 1. 1914 
m., buvo 45,000, 
1919 m. 170,000/

Fed. Rezervo Bordas. Dr. A.
Miller, kalbėdamas apie 

Pragyvenimo branguma pro
blema Am.
Industrijos susirinkime, 
cago, Rugs. 24, pasakė kad, 
“pragyvenimo brangumo pro
blemos asztriausiojį,forma yra 
darbo ir algų problemos.

Mokslas. N. Y, Times Rugs. 
26 d., talpino Taiitiszkos Moks 
lo Draugijos praneszima 
Suvienytu Valstija 
mokyklos pradėjo nauja moks
lo meta su trukumu 38,000 mo
kytoju.

Paszialpa.

Komcrcijiniai ra- 
Rugs. .17 d., pranesza,

o Liepos 1

t

Ma-

C.
4 c

r ■

Draugijų Kepimo 
Chi-

kad 
vieszos

<

t t

£

t

i

Ž1
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Pirkite Pecziu dabar
• ' f Ji1 >, ■ •

____________________, . . - ----- ■ " -- -- ■■   - , - -     

f

Nelaukite kol ateis szaltas oras. . '
■■ į ■ \ ‘ Į - .... .

Reikalausite peėziaus ar hitčrio. ’
’ ■ ■■■ nw

f*

h

ž 
f 
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Guinano sztoras perka daugiau pecziu negu bile
kokis kitas sztoras visam paviete. 

I1
Visi žino kad Guinano peczei yra gvarantyti.

Guinanai sako: 
gaunate kita peczu. 

■'I

Visi gire Guinano peczius.

juso piningai adgalios arba

■’i 
r

t

5

J. Itt
i
t

Prasti ar enamilavoti peczei ir hiterei.

Galite pigiau pirkti pas Guinana.
’ p f, h

'•■ž r'v.
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UNION 
.NATIONAL

BANK
M4MAH0Y

CITY

V 
F

Capitol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $160^000.00

Mokame antra procentą ant 
sudCtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio Ir Liepos mene- 
suoso, nepaisant ar atnoszat 
parodyt knygute ar ne.

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

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

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasteriąs.
R. T. EDWARDS. Vico.Kas.

'"‘I 6
*hbiA...—<• Na

Už tai kad Guinanas perka pgiau negu kiti. T

GUINANS’
MAHANOY CITY. SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA. it X

LIETUVIŠKA AGENTŪRA!

damas Detroito.
nėra
ne kuningo, o lietuvei pavirtę 
in bolszovikus 
pamokslo
Dieva ir Jojo Motina iszvadin- 
damas visokeis bjaureis žo- 
džeis, rodydamas juju paveiks 
lūs ir badydamas su lazdele

pradėjo laiko
niekint kuningus,

su

nu-

KUR BUNA?
I

Pajieszko isz Lietuvos giminiu.
Asz Magdalena Miliauckie- 

ne isz miesto Kalvarijos, ap- 
skriezio Mariampoles,. atsilie
piu iii visus Amerikieczius ir 
meldžiu pian praneszti arba te
gul patis man duoda žino kur 
gyvena mano sūnūs Juozas 
Batvinskas isz kaimo Nauvin- 
kos, Kalvarijos valsczio,
riAmpoles apskriezio; mano so 
šuo Katre Gurienc svainis Au
drus Gurąs. Per kare likomės 
labai nuvarginti ir kentėjome 
daug. Teip-gi tegul atsiszau- 
ke Jonas ir Katre Grigaiczei, 
jeigu da yra sveiki ir gyvi. Ad
resą vok i te : (to 81)

Europe Lithuania, 
Miestas Kalvarija,

Apkryczio Marijampole,
• Magdalena KĮiĮiauckiene.

Praneszama isz
New Yorko kad Amerikos žy
dai per 8 meildsius baigantis 

surinko be-Rugpjuczio 31 d.,
Veik $8,000,000-pagelbai žydu 
užmaryje; ir adugiau negu pu
se szitu pinigu buvo sunaudo
ta Len'kijoje.K •

SKAITYKITE “SAULE” 
❖ ❖ ❖ 

SKAITYKITE "SAULE”

Perkame, parduodame ir mainome namus, lotus ir 
ir farmas. Turime daugybę gerų ir nebrangių narnų Ir 
lotų pardavimui Roseland — Chicagos mieste ir jo 
nplinkčsc. Turime daugybę gerų farmų pardavimui 
Wisconsin, Michigan ir kitose valstijose.

Apdraudžjame (inšiu’rinamc) nuo ugnies namus, 
biznius, naminius rakandus geriausiose kompanijose.

Apdraudžiamc (Inšiuriname) nuo visokių nelaimių, 
kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties. .........

Atliekame perkalbėtojo (interpreter) darbų court’- 
uose.

Parūpiname visokius legališkas popieras doku
mentus. ’ ■ . J

Padarome visokius vertimus i Įvairias kalbas.
Visokius patarimus apie provas ir kitus dalykus 

suteikiame dykai. ’ ' , •
■ Atliekamo visokius spaudos darbus. — Tųję! jeigu 

norite griūt i gražų, dailiškij |r laiku atliktų spaudos dar
bų, tai paveskite j| mums. Klauskite kuinų per laiš
kus arba asmeniškai.

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

Parduddnme grojamas niašinus (gramofonus) ir lie
tuviškus rekordus.

ir farmas. Turime daugybę gerų ir nebrangių namų Ir
I

Turime daugybę gerų farmų pardavimui

biznius, naminius rakandus geriausiose kompanijose, 

kaip tai: ligos, sužeidimų ir mirties. . .

UBsys
REMEDY^ 

CO., Ja!
Pataria uRotl tehnčlui pasitempi

Ursus Gyduoles nuo Reumatizmo, paJenįvi- 
na skausmus o sudrulina visą žmogų ir susti
prina nuvargusias nervas. Kaina..flhO.RO
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perus ir nuodingus dalykus kraujuje. padaro 
švarų ir stiprų kraują* Kaina.
Ursus Plaukų Apsaugotojo, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina
Ursus Mestis nuo Egzema arba Odos* šita 
mostls yra gera dll visokių uodos lygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna-

I rinkyio,nušalimo ir t.t. Kaina....... Sl.OO
—ll . .. — ~ I ■ ........ ■ I IIIMRW HU ■ --------—

Ursus Milteliai nuo kvepijimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas bakaukas ii£ydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina...................... ...,7Bc
Ursus Vaistai nuo Kornu, Hfydo didžiau
sius ir seniausius komua. Kaina .... KOc 
Ūraua Vidurių Švelnitojas, pigulkos kurios 

I veikia Švelniai ir reguliuoja vidurius, be akau- 
I amo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape- 
I titą valgyti ir būti sveiku. Kaina.......SOc
I Ursus Lažai nuo Dantų skaudžjimo, nuo už- 
I degimo dantų smegenų arba absloal skausmo 
| žios gyduolčs sumaž|s skausmą, nors dantis 
I ir butu skylžti. Kaina........••*•*........ KOc
| Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra- 
| lydami ad t e suok it c Šitaip:

URSUS REMEDY CO
1601. Walls SI.,

•9
vaistas:

••

Dep. B. Chicago, III.

szaukdamas, jog jin už tai nie
kas negali aresztavot. Atsira 
do kelios doros inotercs, 
ejo in žydelio sztbra Abraomu
Steerna, kuriam apsakė viską. 
Abromkui net kraujas sustin
go gislosia iszgirdes apie to
kias plovones Mockaus, nutarė 
bedievi pamokyt. Nuėjo pats 
paklausyt tuju plovoniu ir pa
davė Mockų pd teismu kuvii 
pernakvojas kozoje. Atėjo teis
mas 17 Sept. Mockus persitrau / 
ke savo advokatu Bagocziu isz 
Bostono ir buvo perklausymai. 
Laike teismo Bagoczius 
tiek nuo vaistinio advokato 
jog
Teismas nuėjo

gavo
vaistinio

neturėjo kur akiu padėti, 
in augsztesni

Didelis Vycziu” Balius.< c

Kurie negirdėjote apie Tamaqua 
Vyczlu rengiamus vakarus? Sztai vėl 
rengia dideli balių in kuri suvažiuos 
vaikinai ir merginos praleisti smagiai 
vakara. Balius atsibus 8-tn d. Spalio 
(Pktobcrio) ant Liberty sales. Boyles(Pkiober
orkestrą. Jnžanga vyrams 50c. Motc- 
rems ir morginojns 25c. .Atsilankykite 
visi, kvicęzla nUoszirdžial visus.

KOMITETAS

ANT RANDOS.

Geras namas tinkamas del dir
bimo tomprenco. Atsiszaukito 
in Quin’s buczorne,
Main ir Centre St. Mahanoy
City, Pa. (Oct. 7)

kampas

A. c. novAkauskas 
Advokatas

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA.

—. ....... .i- .            ■ 

ANT PARBAVIMO.

• •
• •

Namai ant dvieju familiju po 11 rui
mu, 
biznio.

Pirmullhi ruimai padaryti del 
Lotas 50 per 200 pedu ant 

High Street, Coaldalo,' Ba. namai ge
ram padėjimo. Parai,duop pigei.

Atsiszaukito tuojaus ant adreso.
'T >' (Oct. 10.)

Peter Gudinhs, 
144 E. High St. '

.   1—,

Naujas Lietuviszkas Graborius 
I Kazis Rėklaitis | 
l 516 W. SPRUCE ST. | 
} MAHANOY ęiTY, PA. <

PaVHiduop pigei.
t -j. — A M , * V

144 E. High St Coaldale, Pa.

4# * . ’i' “ f I 1. 4,1 ' <

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)
Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:

Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant didelį kapitalu pramones (iszdirbystes) ir 
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje. t-" ;

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies 
pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas. 0;

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

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:

2)

3)
4)

1) Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Ęoreign Exchange) Skyriumi,
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui ir tt. V ? ‘ •

2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui Jkęįiaujancziu in Lietuva ir in kitas szalis,
3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz-? 

jeszkojimus (daviernastis), iszgauna dokumentams konsulo paliudijimus ir tt.

piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivakorcziu pardavojimui 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 yisiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didėsniuose Lietuvos miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO. BENDRO VESI
’' ” * ' I ' • •' I «t...» , t •

tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių ‘szeru vienam žmogui. L. A. Bendroves

Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:
Lithuanian Development Corporation

320 Fifth Ave, York, N* Y. 9

,1

■ Atliekamo visokius spaudos darbus. — Tųjęl jeigu 
norite griūti gražų, dniliškų |r laiku atliktų spaudos dar
bų, tai paveskite j| mums. Klauskite kainų per laiš
kus arba asmeniškai.

Parduodame visokias lietuviškas knygas, atvirutes, 
amis popieras agentams ir pavieniai.
Parduddame grojamas mašinas (gramofonus) ir Jie-

Rašykite jdčdami 2c stempę ir gausite musų kata- 
Jiogų.

Abclnai su visokiais reikalais kreipkitės prie mus,

e e e o m ■» bu id» gi • e o i

Lietuviszkas Graborius

A. J. ŠAKALAUCIAŠ
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

o mes jums patarnausime. Rnšydami laiškus adre-
I

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

suokite: : Jauni I 
une tu- I 

ri liueso laiko vakarais, gali uždirbt; nuo I
‘ Reikalaujame
$10 ikl $15 į savaitę, pereidami per stubai 
su mhsų nauju išradimu* A įsišauki t Uk 

URSUS REMEDY COM •
110 N. WFLLS 8t.f Dap. B. CHICAGO, ILL
laišku:

Dd>. B.

r

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

Juso banka yra banxa in kuri dedate savo piningus. 
Merchants Banking Trust Co. banka visada yra pasiren 
, gia jumis patarnauti.
Yra tai banka apiėkuri kožnas mislina, kada jiems reikia 
pirkti namus. Yra tai bąnka kuri duos jumis rodą kur 
geriausia investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu" 
del nupirkimo namo. Yrą tai banka kuri prigelbsta žmo
guj bizni j e.
iszpildymuj juso testamento, administratorių juso turto

t * • « * J* ’ ta • h • . •« ’A

I

Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo, < -

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 atnesz procentą.paezedžiu skyrių kur juso pinigai atnesz procentą

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

—Direktoriai—'
L. Eckert, Vice-Prt*.

A. Dani sew ic« M. Gavula
T. G. Hoi ns by t

D. M. Graham, Pren.
J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewica

- P* O. Fenton

I*“

\

W. TRASKAUSKAS
%

*-GRABORIŪSx

i- rJF
- i i mi ii .fin

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PJ£.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlginus ir vežimus del 
laidotuvių, krlkaztinlu, piudvaDnojlm© 
Ir t-t. Krausto dalytus fr t-t.
529 W. Centre SU

Naujas iszradlrnag del plaukiu

'Xw,- V I

Mahsnny City, Pa.

Dckavojo % milijono Žmonių už 
puikus plaukus, o telp-gl sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty.
Pasakykite kitoms tautoms, 
kite pas:

Informacijas dykai, 
Raszy- 

Drs. Rrnndzas Cosmetics, 
St a. W. Brooklyn, N.

T

f

D, F. Guinari) Treaa.

oecoccossoccoosoooosogoaocoso

O

.. .. .. -^*7
Žinomas per 25 metus it Valdžios prižiūrimas.

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų* Valstijų Valdžiai kaip pirma 

^liip ir dabar
4 A <

SIUNČIA PINIGUS I LIETUVA
Į n mil S I m p  UII  , I III III By II     11 .. ................. . Il-Il. HUB iwii na

A 'ir gvarimtuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

, . A y meldžiame kreiptis pas:

Henry J. ScKnitzęr State BankjFtenry muimuixci kjuhc ucuik , 
141 Washington Street, New York, N, Y."

1
k

8.5

Dr. KOLER
638 Penn Ave. Pittsburgh, Pk.

Dr. KOLER yra viena* 
« tints tarpo Lietuviu da

ktaras Pittsburgh, Mo- 
kinosi Varsiavoje, sty* 

^4, d i javo begije ii m. in-< 
J* vairias llgaa vyru ir 

* moterų, todėl jas duo* 
vdugnlaf pažinota. Gydą 

užslnuodlnlma kraujo 
Ir silpnybes vyru, spuogus, nletejimus 
ligas tinimo, invafrias Ilgas paeinant 
ežias nuo neozystumo kraujo, 
szaukite ypatlszkat, per lalszkus ass 
negydau. Dr. Koler kalba Lenklszkal 
ir Ruslszkal.
Of i bob valandos: nuo 9 ryte lig I 
vakare. Nedeliomis iki 2-v. popiet

R..x.
• 2s.

At«t-

O" «•» «•»«*- ♦ -**'• «•
Telefonai, Bell - Kensington 5316

Keystone, - East 6720
Dr. E. G. KLIMAS.

TEKŠI K EI.E IN NAUJA VIETA
Prįcmlino valandas;

Lik! 10 vai. ryte. 6 - rVlftj vakare
2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.
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