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Isz Amerikos
subatoje

du

Aresztavoti už naslepima 
35,000 svaru cukriaus.

Scranton, Pa.— Už paslėpi
mą cukriaus likos aresztavoti 

žvdai Izraelus ir Ilarrv • •
Grccnbergai, per valdžios agon 

Badai broliai Greenbur- 
gai turėjo paslepia 
ežius svaru cukriaus, tyksle 
idant padaryt ant jojo didesni 
giszpfta.

Kuboje

tas.
35 tukstan 

cukriaus,

randasi suvirszum 
400 tukstaneziu tonu cukriaus 
bet isz priežasties stokos laivu, 
negali taji cukriu atgabeni in 
Su v. Valstijos.

Filadelfijos c•ukriaus dirbtu
ves szia sanvaite iszsiuns dau
gybių cukriaus po visus dides
nius kremus ant iždalinimo 
del žmonių.

Matvt cukrinei 
pabijojo valdžios 
cukriu

ant

spekulantai 
ir pradėjo 
iszsiuntinet

vaikszczioje

daugiau 
del žmonių, nes slapti agentai 

po didžiauses 
krautuves ir daro revizije o jei
gu katra spekulanta randa kai 
tu, tai tiiojaus skundže ir turi 
užmokėti dideliu bausmia.
Pacziule 73-metinio senelio 
skundžia jin už neisztikymista.

New York.— Ana diena at- 
sibuo akyvas teismas W. E. D. 
Stokeso, turinti 73 metus, ku
ris skundže savo jauna pacziu
le Helena, 33 metu senumo, 
geisdamas kuo in»in« persisky 
rimo, 
v o
nesnius mylimus, 
jinja lankosi ant 
Patogi ir pilnos gyvasties He
lena, apreiszke savo
vyrui, jog jiji teip-gi innesze 
skunda prieszais jin už neiszti
kymista ir laikymą kėlės my
limas su kurioms praleidineje

Senas
9

Senukas nžmetineja sa 
paeziulei, jog turi kelis jati- 

kurie pas 
permainų.

senyvam•'F

linksmai savo laika.
Stokes yra milijonierius, o szei 
mynoje užėjo didelis godumas 
ant jojo milijonu, laike jojo 
mirimo.

Senukas turėdamas 73 me
tus, gali padaryti netikėtina 
juoką visiems tiems, kurie gei- 
dž.p jojo mirties. Nenaudoja 
jisai jokiu stebuklingu gyduo
lių daktaro Voronovo, ir užlai
ko jauna pacziule ir kitas mei
lingas balandėles del savo pa
silinksminimo.
nesu i u sziandieniniu vyruku

•7 >

negali priesz taji senuką pasi
statyti ir privalo nuo jojo ym- 
ti paveizda.
Vyras pabueziavo savo motina 

pati jin pamėtė.
Harrisburg, Pa. — 

kad Earl Cook pirmiausia pa
bueziavo savo motina ejdamas 
in darba,

paezia

Nenaudoja

Daugelis jau- 
sziandieni niu

Už tai,

po tam pabueziavo 
savo paežiu, 
pamote jin ir

to j i užpykus 
dabar jieszko

i

STRAIKAS PRASIDĖS 
NOV. 1.

Indianapolis.— Slraikas yrs 
neapsisaugoj amas 
Virszininkai unijos iždave pa
liepimą idant darbininkai su 
stotu taja diena.

Valdže pasirengineje užbeg 
ti tam straikui kad ir roiketv 
iszszaukt vaiska ant apsaugo 
jinio tuju darbininku kurie 
geidžo dirbti.

Jeigu straikas
prasidės subatoje, tai galima 
tikėtis dideliu sunriszimu vi 
sur, kur tik randasi minksztol 
anglekasyklos.
me visus Lietuvius, nosikiszti
in jokius maiszaczius, nes ant 
atejviu sudeda didžiauses kai 
tęs už ka gali būti iszvaryti is2 
Ameriko.

isztiknijv

Pcrscrgsta

Turėdamas

si tran kės,
metu senumo

Užmuszo kudyki būdamas 
girtu.

Scranton, Pa.— 
du galonus arielkos savo auto-
mobiliuje ir pats būdamas už 

Leonas Kabaszins 
kas, užmusze 5 
sūneli Jono Caroll, kuri moti
na iszsiunte in sztora.

Kabaszinskas likos areszta- 
votu ir pastatytu po kaucije.

Kiek reikia sziawien ant 
pragyvenimo.

Washington, D. C.— 
dien szeimynoms reike

1,083 
vyrui

Ci • nzia- 
nema- 

žiau kaip 2,263 doleriai ant isz 
simaitinimo del penkių ypatų, 
nevedusiai moteriszkei 
doleriai -o- 11 e ved u s i u m
mažiausia tūkstanti doleriu. 
Teip apgarsina statistikos bju 
ras po prižiūra Meeherio. Szei 
mynai mažiausia reikia iszleis- 
ti ant maisto $773.95; drabu
žiams $513,72; ant vyro iszej- 
na $121.16; moteriai $166.46; 
vienuolika metu vaikui $96.6^ 
penkių metu mergaitei $82.50. 
Szviesa, randas ir kuri $428;

Isz

leis.

arielkos už
Vagiu

ant kitu dalyk” $546.82. 
viso ant meto ^,262.47.

Pavogė arielkos už $40.000./
Saint Louis, Me.— Vagei in- 

sigavo in valdžios skloda, kur 
radosi daug arielkos, pavogda
mi už 30 tukstaneziu doleriu, 
kuria iszsiveže su automobi-

Ta paezia nakti insigavo
iii kita skloda Levy Distilling 
Co. isz kur paėmė 
deszimts tukstaneziu. 
nesusekta.
Praszalina atejvius nuo darbo 

kurie ne turi popieru.
Washington, D. C.— Valdže 

pradėjo praszalint nuo darbo 
visus atejvius kurie ne turi 
ukesiszku popieru. 
tanti praszalins tomis 
mis isz randaviszku dirbtuvių. 
Badai dideli fabrikai seks pė
doms valdžios ir teip-gi pra
szalins visus tuos, kurie neno-

ne
Apie tnks 

dieno

persiskyrimo'. Cookns ne labai ri Pll«ilikti ukesais sz.io sklypo.
prieszinasi persiskyrimui 
keliolika kartu kada sugryžo 
isz darbo, guosdavo ant paežiu 
les guzutia kuria gere pati ir 
kitus vyriszktis sveczius priym 
davo pas save.
Kalėdos bus baltos, žiema 

lengva be jokiu pušniu.
Reading, Pa.— Seni žmonis, 

kurie užsiyma pranaszavimu 
koks bus oras, speje, buk Ka
lėdos bus baltos szimet, tai vra

nes

hiremme sniego apie ta laika, 
niu pušniu neturėsi- I 1 •bet sff . *'tiu pušniu neturėsi

me o žienmmus lengva, kaip 
I rmaszauje Jori\ Drake, ku
ris jau ne karta inspejo teisin
ga žiema, 
bus < 
sinamlos, jo

K Drake

ne

Amerikonai iždavinejo ant gė
rimu 2,400,000,000 kas metas.
Washington, D. C.— Pagal 

apraszima žinaneziu ypatų, tai 
Amerikonai ižduodavo kas me 
tas ant gėrimu du bilijonus, 
400 milijonu doleriu, 
milžiniszkas
žrnogiszko smagumo, 
tuosius piningus galima butu 
suezedyt ir nupirkt ka 
naudingo tai butu akyva 
siems. Paymkime, jog galima
pastatyti nameli už tris tuks
tanezius doleriu del vienos 
szeimynos, o už visus piningus 
ka iszleidžema ant gėrimu, ga
lima butu pastatyt tokiu namu 
net 800 tukstanezius.
nant tuosius piningus per pen
kis metus, galima butu pasta
tyti 40 milijonus tokiu namu 
ir ne butu stekas namu Emeri

iždavimas
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BELGIJOS KARALIUS ATLANKĖ ROOSE VELTO KAPA

O

ANT KURIO SUDĖJO

Isz Lietuvos
tas karo stovis.

eiti
va i ksz

11

Kaune Rngp. 29 d. i d ves 
Nuo 9 vai. va 

karo lygi 5 ryto uždrausta isz- 
gatven. Rugsėjo 30 d. Ko

mendanto insakymu
czioti vakarais leista lygi 
valandų.

— Szauliuose Rugsėjo 30 d. 
vokiecziai kareiviai norėjo isz 
lietuviu atimti kazermes. Lie
tuviai buvo pasirengė juos tin- 

Tada vok i e-

29 moki-

kainai- sutikti.
ežiai užpuolė ant lietuviu gim
nazijos. Prasidėjo szandyniasis 
Vokiocziai sužeidė 
uitis ir 2 mokytoju.
— Aeroplanas nukrito. Rug 
sėjo 28 d. Kaune vienas geres- 
iritiju Tuleinvos lakūnu, F. Szul 
cas, nukrito žemen. Patsai la
kūnas labai sutrenktas po va
landėlės pasimirė.

— Nelaime su nuodais. Bau 
laicziu

Gave nuodu, uždavė j n 
gi, paėmė 

iszejo toliau 
Ateje iii artima

kaimo (Telsziu ap.) 
Krikszcziuno szeimvna, iszei- 
dama in pievas, paliko 8 ir 7 
metu Vnl?'»swprižiureti mažes
niuosius vaikulft Tiems nusi
bodo mažesniuosius saugoti ir 
todėl jie sumanė juos nunuo
dyti, kad tuo budu laisvais lik 
tu.
mažiesiems, patys 
duonos kampeli 
vaikszczioti. 
kaiina, pasiprasze naktigulto. 
Ten juos pažino, nuėjo pas ju 
tėvus ir rado 3 nunuodytus vai 
kus. Dideliu vargu vaikus pa 
sisekc iszgelboti. 

I

— Kurszenai. Kolczak i nin
ku priesaika. Czionai pasakoja 
kaip kolczakininkai prisiekia: 
44ne priznaju ni kakoi Litvi, ui 
Latiszci, ni Polszi
vozstanovit criria batiuszku i 
nedelitnuju Rosiju. 
persižegnoja 

Į stalu.
i Kelme. Isz musu vokiecziai 
negali iszsidanginti: vagia ple 
szia, parduoda privogtus daig 
tus, o paskui atsiima, taip bu
vo ir su musu klebonu;
laiko adgal pardavė jam arkli 
už 250 rub., o atėjo kiti ir šaky

> prisiagaju

ir
” Tris syk 
pabueziuoja

kiek

padetimi durbi-naudodamos 
niūkūs mėgino buvo tikslams 
sunaudot lenku ir

Bet tai nepasiseko.
Ekononiiiiiiiiiis darbininku rci
kala v imus patenkinus, 
kas pasibaigė ta paezia diėna. paszto reikalu vedėjai

bolszeviku
agentai.

strai-

Juk dabar turėtu būti keletas 
dienraszcziu, o ne vienas ar du 
Kai daugumas musu laikrasz
cziu <‘jo Vilniuje, tuomet prenu 
meratoriu buvo daugiau negu 
dabar. Argi dabar

visais frontais.

sza paežius rusus.

ilgio.

— Kova, su bolszcvikais eina 
Indomu tai 

kad bolszevikus musza visi Be
rnsai: lietuviai, estai, lat
viai, anglai, bet bolszevikai mu 

Taip szio-
mis dienomis bolszevikai su- 
musze rusu sziaures korpusą ir 

.tuojau buvo estu latviu ir lietu 
p(,( as ylų sunHlKZfit tai bolsze-

L°|vikai tuojau sumusze didžiule 
, . .... .......Mat tie, ku-
lBZ3kv-......-- x— nlsu

nenuveikia
mi, už tai nuveikiami tie, kurie 
neszn su savim nauju caru jun
ga, kaip sztai: Kolczakas, De
nikinas ir kiti rusu generolai. 
Bolszevikus iszvijus isz Lietu
vos ir pervarius per Dauguvos 
upe, Lietuvos kariuomene da
bar stovi prie pat Dvinsko. Ru
sai mėgina

4L’ill t?

I

ii 
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ISZ VISU SZALIUIISZ ROSIJOS
Milžiniszkas areoplanas kuria

me sutilps 24 žmonis.
London.— Telegramas isz 

Leipsiko, Vokietijos, pranesza 
buk tonais toms dienomis likos 
padirbtas didžiausias areopla
nas ant svieto. Tojo milžino 
sparnai turi 130 pėdu ploczio, 
20 pėdu augszczio o 73

Turi du motorius 
500 arkliu drūtumo ir du 
250 arkliu drūtumo, 
riant visokiu mekaniku, 1 
maszina pakels da 18 pasažie- 
riu su bagažu.
Sudegė 42 ypatos nelaimėje 

ant geležinkelio.
Benthen, Vokietija.- 

moje Krasno\/cu, Szležingeje, 
susidūrė pasažierinis trūkis su 
tavorinu. Po tam užsidegė vi
si vagonai kuri uosiu sudege 42 
ypatos o 60 baise i apdeginti, 
nes negalėjo in laika iszsigauti 
isz sulužusiii vagonu, o pagial- 
ba isz niekur nepribuvo in lai 
ka gelbėti nelaimingus.
Italai neapkenezia Ameriko.
Finnic. — Vietiniam teatre 

kada orkiestra užgrajino ame- 
rikoniszka himną ir rode vėlia
va o publika atsistojo ant pa- 
guodones, nekurie Italai 
dėjo szvilpt ir szaukti:

_I)O Doninko armija.
;.. rie gina savo žeme nuo 

v?’’1 jungo, bolszeviku

Arti

J"

ii
i 'I 111 liln

I
1
i

* : II t
atstumti atgal ir 

Įniks nuo laiko daro puolimu, 
bet be vaisiu .

< — Rusijos valstybe, bolsze
viku valdoma, gyvena dabar 
sunkius laikus Bolszeviku me- 

puses, malszina 
aledama sukilimus ir ka- 

prieszi n inkais 
Su estais, lat-

'>,111

lU

'UII

.i
'M II VU
>IĮ

losi in visas 
kur gt...___
riauja su savo 
isz visu pusiu, 
vinis ir lietuviais bolszevikams 
nepasiseke, todėl jie szioms 
trims valstybėms buvo pasiūlė 
taika, norėdami tuo budu pa
silsėti ir paskui pulti Denikino 
ir Kolczako kariuomenes. Bol
szeviku kovos su Kolczaku 
maždaug e«tr tokioxrtal bolsze 
vi kai nugali Kolczaka, tai Kol- 
czakas bolszevikus, tai vėl žiū
rėk bolszevikai nusivaro Kol- 

visa to matyti, 
kad dar ne viena karta bolsze
vikai negales Kolczaka arba 
Denikina, arba szie bolszevi- 

Bolszevikai norėtu jau 
ir su santarv etaikintis. 
labiausiai jiems rupi užmegzti 
kokie nors rysziai su Vokietija, 
kad galėtu isz jos paskui gauti 
amunicijos (ginklu) kuri jiems 
reikalinga tolimesniam karui 
su Deninkinu, Kolczaku ir su 
visais kitais bolszevizmo prie- 
szininkais.

Lenku fronte nauju invykiu 
buvo. Rugsėjo 20 d. lenku legio 
na i eme žygiuoti ant Ukmergės 
Czia pasitiko juos lietuviu ka
reiviai ir invyko atkakliu mu- 
sziu. Yra sužeistu ir nukautu. 
Girdėti, kad lenkai mėgina pul 
ti lietuvius ir kitose fronto da- 

Reikalinga budri ir stip 
r i sargyba, taip pat vietos žmo
nių susi pietimas in kovos bū
rius.

— Suomiai apreiszke nenori 
dalyvauti Petrapilio ofenzyvo- 

Santaųye gi norinti ir de
danti visas pastangas, kad ga
lėtu intraukti Suomius in ak
tinga kova bu bolszevikais. 
Suomiu gyventoju nuomone da 
linasi in dvi dalis.
guma palaiko prezidentą Štai- • 
berga, kurisnesenai pareiszke, 
kad suomiai nemana dalyvauti 
karo qygiuosepriesz Petrapili. 
Mažuma palaiko Mauerheima, 

pritaria dalyvavimui 
Ofenzyvoje.

— Rusijos sziaureje ArcĮian- 
gelsko srity, anglamsdaug kliu ' 
do tie patys rusai, kurie neva 
kariauja priesz bolszevikus, 
bdt isz tikrųjų patys yra nedis
ciplinuoti ir daro visokiu ple- 
szimu. T 
sai negali pasitikėti tais 
sais, nes jie anglu kariuomenei 
pasidarė pavojingesni, 
prieszais stovinezioji raudono- 

Anot anglu laik
raszcziu, karas Rusijos sziaure 

aikvojimas anglu.
žmonių ir pinigu taip pat jis 
neturi vertes pastatytajai Ar
changelske santarvės vyriau-

negalėtu 
pasiru- 

butii— Vilkaviszkis.
Vilkavifizkio apskrities 
būtent Vižainio ir Vistyczio 
sritis, 
gionieriai snlyg 
kacijos linija.” 
atsitikimas iszszauke didžiau
si bruzdėjimą. Daugelis 
ri tikėti kad išz tu vietų pasi- 
traukimas musu Inilicijos ir ko 
mendanturu butu padarytas 
su auksztesneSes valdžios ži
nia .Žmonos linkę manyti kad 
czia ar apsileidimas, 
vimas, kaip kad buvo Scinuo-

Upas visu pakilęs, ypacz 
areziau lenku užimtuju vietų. 
Visi, net moterys, pasiryžę giii 
tis, jei lenkai drystu dar toliau 
ejti.
Lietuvos pacztas da nesutvar

kytas.
Kaunas. —Jei musu pasztas 

dirba netinkamai, tai daug ka 
kaltinti czia negalima, nes nau
jai kuriamoje valstybėje kitaip 
ir būti negali, 
gerai supranta ir žino, 
cziau visa tai sukandus dantis 
kęsti galima ligi tam tikro laip 
snio, o kas jau ta laipsni perei
na, ta ireiszkia — jog yra kur 
nors apsileidimas, neprižiureji 
rnas ir t. t. Kalti, žinoma ir pa
tys žmones, 
vietų tik ir laukia, kad jiems 
kas ateitu, viską intaisytu kaip 
reikiant, o jie už visa tai aeziu 
pasakytu.

Miestuose pasztas dar szaip 
iaip dirba ir žmones 
nor$ ne visus, laik raszczius bei 
lui^zkus. Bet tolimesnėse nuo 
miestu vietose tikras vargas. 
Ten tik netyczia patenka vie
nas kitas kurio nors laikrasž- 
czio numeris, ir todėl 
ten gyvena visokeis uplctkais

darni pripažinti ju savystovybo.

Pietine 
' dali

ir
nesenai u žeme lenku Ie

na uja ‘‘demur 
Žmonose tas

ncno

ar iszda-

riau

se.

Ta dalyku visi 
Ta-

kurie daugelyje

gauna,

Juk tam

<k>

atnesza

negalima

pinti, kad laikraszcziai 
laiku nusiuneziami, kad jie ne
būtu prapuldomi.
dalykui nereikia nauju leszu, 
reikia tik einamasai darbas ge- 

sutvarkyti. Labiausiai
reiketu atkreipti aki in provin
cijos paszto instnigas, kurios 
ligsziol yra mažai tvarkingos, 
Pagal ia u kiek vie n o 4va I sezinti s 
valdybos turėtu pasirūpinti, 
kad siuneziami laikraszcziai ir 
laiszkai butu po kaimus iszne- 
sziojami.

Blogas pasztas dar
ta blogybe, kad jis isz tolimųjų 
užkampiu iszvaiko intoligenti- 
nes musu pajiegas. Juk inte
ligentas negali ilgai gyventi to 
kioje vietoje, kur
gauti nei knygų, nes ten negali 
ma jausti ne tik pasaulio, bet ir 
Lietuvos pulso plakimo, 
pauasziu vietų inteligentas pri 
verstas bėgti in dideli miestą 
kur visokios naujos žinios g:v 
tai gaunamos ir kur kas valan
da matyti visos szalies politi
kos padėtis.

Taip, geras pasztas 
daug ka padaryti, 
met isznyktu daugelis nesusi
pratimu, del kuriu dabar kai 
kurie musu žmones nerimauja.

grei

galėtu 
Gal tuo-

I’RANESZIMAS ISZ WAS111NGT0N0.

Nepriklausomu Valstybių Blokas Prie 
Talkos Konferencijos Tautos Buvu-

- sios Po Rusijos Junga Sutarė 
Veikti Iszvien.

Dar didžia jam Euro jos karui bosi- 
bolszovikams 

t dauggclis 
Rusijos

Rusija 
tautu, bu- 
jungu, pasi- 

teiso ir

pra- 
nZU- 

lyn sp Amerika, szalyn su Wil 
Už trupuezio butu ki- 

, bet 
szaltesnios galvos apmąlszino 
anierikoniszkus ■’kareivius ku
rie norėjo nubaust 
nius.
Kanadiecziai parsivežė isz

Franci jos 5,000 moterių.
Montreal, Kanada.— Kana- 

diszki kareiviai kurie tarnavo 
Francijoj parsivežė po karei 
penkis tukstanezius moterių 
su kurioms apsivedė.
turėjo praneszti kasztus parga 
benimo tu j u moterių o drauge 
ir vaikus, kuriai kasztavo arti 
pusantro milijono doleriu.
Iszpaniszki fabrikantai iszmes 

visus darbininkus.
Madrid.— Ant sejmo iszpa- 

niszku fabrikantu, likos nutar
ta apgarsinti generaliszka 
kauta” visoje Iszpanijoj diena 
4 Lap.
panijoj fabrikantai ketina dar 
bininkus praszalinti nuo dar
bo.

šonui”
lūs kruvinas sumiszilnas

czesnaki-

cžakas.

k u s.
Bet

Valdže

4 4 lo

Taja diena visoj Isz-

atsitiki-ir kaikurlouse
del insileidimo in 

Sziu valstybių atsto-

(Kaukazo musulmonai).

Ivse.
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vienodumas 
muoso bendrumas, 
konferencija.
vai visiems delegacijoms pasiraszlus,
Inteike Taikos Konferoencijai bendra 
nota del nepriklausomybes pripažini
mo. Ypatingos organizacijos nebuvo. 
Pirmininkaudavo tos valstybes atsto
vas, pas kuri nariai susirinkdavo.

Vėliaus prie to bloko prisidėjo Balt- 
gudžiai ir 'Azobodžiano respublikos 
atstovai.

Buvo momentas, kad del Baltgudžlu I 
respublikos atstovu taktikos neprllan- Į 
klai nusistaeziusios del Lietuvos. Lie
tuviu delegacija isz to bloko buvo isz- 
stojusi, kol Baltgudžial nomodifikuos 
savo reikalavimu. Dabar santikiai 
su tomis valstybėmis vėl yra palaiko
mi geri. Baltiko komisijai besvars
tant iszlmtinai tik trijų palaikomi ge
ri. Baltiko komisijai besvarstant 
iszlmtinai tik trijų valstybių reikalus, 
(Estu, Latviu, Lietuviu) Lietuvos De
legacijos iniciativa, tapo sudarytas 
ankstesnis blokas sziu trijų valstybių. 
Pauasziu budu, kaip ir visu vlrszmine 
tu valstybių, daromi susirinkimai, ko
ordinuojamas veikimas ir svarstomi 
bendri reikalai. Pastaruoju laiku 
sudaryt asnet 
saryszlu, quasi 
visu trijų valstybių atstovu yra prie
lankiai svarstomas.
LIETUVIU INFORMACIJOS BIURAS.

tenslant ir 
suardžius, 
vusiu Į po 
naudojo apsisprendimo
pasiskelbė nepriklausomomis valsty- 

Dar toli priesz Armistice, 
reikalavo

Bet dali
žmones 

i 

paskalomis,apie svarbesne ži
nia suqinojo po dvieju ar trijų 
menesiu. • Taip dalykams sto
vint, sodiecziai nenori ne laik- 

i žino 
Laik-

darni, kad tas arklys yra pa- raszcziu iszsiraszyti, nes
vogtas, ir kad savininkui rct-Yra tai

ant|kia atiduoti szi arkli, paenre ta 
o jeigu

tokio
vi-

bemis.
Lietuviai, Latviai ir Estai 
uoprigulmybes, pasiuntė savo Delega
cijas in Londoną, in Paryžių, praszy-

Visi
sąjungininkai iszsiroiszko, kad jie do 
facto pripažįsta susitverusias ’tose vai 
stybeso valdžias ir kad Talkos Konfe
rencijai susidarius, busiąs tas klau
simas galutinai, iszrisztas ir nepri
klausomybe busianti pripažinta.
tos tautos, nors aiszku prižadu pavie
niui negavo, bot to paties isę Rpnfo- 

Konferencijai prasi
dėjus, visu- szitu nauju valstybių delc-

kuris

kad ju vi stiek negaus.) 
raszczius gi daugiausia perka 
nuvažiavę in miestai
dangi in miestą tenka važinėti

Ki-

arkli isz jo ir tokiu budu pyay 
žuvo klebonui 950 rub. Reiketu 
jau žmonėms susiprašt\5

— Kaune, Rugs. 16 d. buvo 
darbininku straikas. Reikala
vimai buvo ekonominiai, bet 
buvo ir tok iii, kurie turėjo po
litikos žymiu, pav. reikalavi
mas paleisti visus politikos 
prasikaltėlius. Kada buvo pa
klausta, ar tai norima, kad bu- 
itu paleistą nescnoill( suimtieji 
lenku provokatoriai^ 
ninku vadai nuo saYo roikahi- 

I vimo atsisakė. Apskritai pa- 
iataztajo Jwd bloga ekonomine

O ka- roncijos lauke.
reikalai.

projektas artymesnfu
konfederacijos, kurs

ne dažnai, o tik retkareziuis tai Racijos reikalavo, kad jos butu insi- 
Icistos in Talkos Konferencija. Dl- 

. džiosios valstybes su insileidimu nesi
skubino. Tada imta daryti sąjungą tu 
valstybių, kurios tvoros! pilnais nepri
klausomybes pamatais.

Susidaro blokas isz Estu, 
Lietuviu, Ukrainu ir Gruzinu, 
buvo tai konferacija, tik neperiodines 
konferencijos virszminotu valstybių 
atstovu bendros taktikos nustatymui 
ir kaikurlu bendru visoms valstybėms 
reikalu svarstymui.
buvo padaryta apsilankant pas Taikos 
Konfęrenęijos pirmininkus ir didžių
jų valstybių, delegacijų galvas.
kytasi tos nuomones, kad induodant 
notM konferencijai, butu mMr4nuV

Dl-leistos in Talkos Konferencija.ir visu laikraszczio numeri ne
gauna. Tokiu budu ir tie skai
tytojai, kurie no viską ghuna 
skaityti, negali orientuotis da
bartinio gyvenimo verpetuose, 
negalim tinkamai reaguoti in 
bet kurio negeistino reiszkino 
pasirodymu.

Antra vertus, esant nedide- 
straikii-. doliam laikraszcziu prenume

ratorių skaieziui musu laik
raszcziu leidėjai negali dides
niu ar dažnai leisti laikrasaeziu

Fokiu budu anglai vi- 
ru-

/

Latviu,
No

REIKALINGA DEL VISU. negu

Szalcziu teip-gi 
m pa

nėrei kalaus tiek 
Pet 

zoj bėdos nedaro ir tas 
irią yra pasirengiąs aut ,vi~ u

. geriawua.iwierta.., Ike ir rando tein brangios,

lideliu ir žmonis t. I> 
cr

anglu ir.sziltu drapanų.

kti rii| 
ko,

V18-

Czodi-
Bendru žygiu

Lal-

Suvinuo- 
Ir indeklto in gromata, 

telpgl už 5c. stompa o gausite tuziną 
dailiu popieru tinkamu del visu in 
Lietuva siusti, su pasveikinimais ir 
dainelėms. Su kokiu nors reikalu vi
sada reikė indetl in gromata 2c. Stem- 
pa

J. YerusevlcBiuB,

Laiszkai eina in Lietuva, 
kito kvoteri ji armija.

je esąs tik

BOX 88 Lawrexct, Mxm. sybei ir armija F palaikyti.
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Už paslepi- 
eukriaus likos aresztavoti 
žvdai Izraelus ir Harrv

Aresztavoti už naslepima 
35.000 svaru cukriaus.

Scranton, Pa. 
ma 
du
Grccnbergai, per valdžios agen 

Badai broliai Grccnbur- 
gai turėjo paslepia 35 tukstan 
ežius svaru cukriaus, tyksle 
idant padaryt ant jojo didesni 
giszefta.

Kuboje randasi suvirszum 
400 tukstaneziu tonu cukriaus 
bet isz priežasties stokos laivu, 
negali taji cukriu atgabeni in 
Suv. Valstijes.

Filadelfijos cukriaus dirbtu- 
sanvaite iszsiuns dau- 

gybia cukriaus po visus dides- 
ant

isz tikrųjų

ves szia

randasi

nius kromus 
del žmonių.

Matvt cukrinei 
pabijojo valdžios ir 

daugiau 
nes i 

po

iždą 1 in i mo

spekulantai 
pradėjo 

iszsiuntinet 
slapti agentai

cukriu
del žmonių, 
vaikszezioje po didžiauses 
krautuves ir daro revizija o jei 
gu katra spekulanta randa kai 
tu, tai tuojaus skundže ir turi 
užmokėti didelia bausmia.
Pacziule 73-metinio senelio 
skundžia jin už neisztikymista.

New York.— Ana diena at- 
sibuo akyvas teismas W. E. D. 
Stokeso, turinti 73 metus, ku
ris skundže savo jauna pacziu
le Helena, 33 metu senumo, 
geisdamas nuo iosin” persisky 
rimo, 
v o 
no: 
jiaja

Senukas užmeti ne ja sa 
pacziulei, jog turi kelis jau

smus mylimus, 
lankosi ant

Patogi ir pilnos gyvasties He
lena, apreiszke savo senyvam 
vyrui, 
skunda prieszais jin už nciszti- 
kvinista ir laikvma kėlės mv-

> Or >'r

limas su kurioms praleidineje
Senas 
o szei

kurie pas 
permainų.

apreiszke savo
jog jiji teip-gi innesze

me- 
galj padaryti netikėtina

linksmai savo laika.
Stokes yra milijonierius, 
įnynoje užėjo didelis godumas 
ant jojo milijonu, laike jojo 
mirimo.

Senukas turėdamas 73 
tus,
juoką visiems tiems, kurie gei- 
džp jojo mirties. Nenaudoja 
jisai jokiu stebuklingu gyduo
lių daktaro Voronovo, ir užlai
ko jauna paoziule ir kitas mei
lingas balandėles del savo pa
silinksminimo.
nesnin sziandieniniu vyruku 
negali priesz taji senuką pasi
statyti ir privalo nuo jojo ym- 
ti paveizda.
Vyras pabueziavo savo motina 

pati jin pamote.
Harrisburg, Pa. — Už tai 

kad Karl Cook pirmiausia pa 
bueziavo savo motina ejdamas 
in darba, po tam pabueziavo 

paezia

Nenaudoja

Daugelis jau- 
sziandien i ni u

5

po tam 
savo paezia, 
pamėto jin ir 
persiskyrimo'. Cookas ne labai 
prieszinasi persiskyrimui, nes 
keliolika kartu kada sugryžo 
isz darbo, guosdavo ant paežiu 
les guzutia kuria gere pati ir 
kitus vyriszkus sveczius priym 
davo pas save.
Kalėdos bus baltos, žiema 

lengva be jokiu pušniu.
Reading, Pa.— Seni žmonis, 

kurie užsiyma pranaszaviinu 
koks bus oras, spėjo, buk Ka
lėdos bus baltos szimet, tai yra 
turėsimo sniego apie ta laika, 
bet snieginiu pušniu neturėsi
mo o žiema bus lengva, kaip 
pranaszauje Jonas Drake, ku
ris jau ne karta inspejo teisin
ga žiema. Szalcziu teip-gi ne 
bus dideliu ir žmonis tuom pa
sinaudos, jog nereikalaus tiek 

pet 4*

toji užpykus 
dabar jieszko

anglu ir, sziUty.(trapami, 
l'k Zk X-1 ir*, f o «

STRAIKAS PRASIDĖS 
NOV. 1.

Indianapolis.— Straikas yr 
neapsisaugojamas 
Virszininkai unijos iždavo pa
liepimu idant darbininkai su 
stotu taja diena.

Valdže pasirengineje užbeg 
ti tam straikui kad ir reikėtų 
iszszaukt vaiska ant apsaugo 
jimo tuju darbininku kurie 
geidžo dirbti.

Joigu straikas
prasidės subatoje, tai galima 
tikėtis dideliu sumiszimu vi 
su r, kur tik randasi minkszto? 
anglekasyklos. Perserga! a 
me visus Lietuvius, nosikiszti 
in jokius maiszaczius, nes ant 
atejviu sudeda didžiauses kai 
tęs už ka gali būti iszvaryti is2 
Ameriko.

Užmuszo kudyki būdamas 
girtu.

Sera n t on, Pa.— 
du galonus arielkos savo auto
mobili u je ir pats būdamas už 
si trati k (‘s,

Turėdamasrr

metu senumo 
moti-

Leonas Kabaszins 
kas, užmuszo 5 
sūneli Jono Caroll, kuri 
na iszsiunte in sztora.

Kabaszinskas likos areszta- 
votu ir pastatytu po kaucije.

Kiek reikia sziaūien ant 
pragyvenimo.

Washington, D. C.— 
dien szeimvnoms reike

u * bzia-
nema-

žiau kaip 2,263 doleriai ant isz 
simaitinimo del penkiu ypatų, 
nevedusiai motcriszkei 
doleriai o 
mažiausia 
rn ‘

1,083
įieveckiBiam 
tūkstanti doleriu.

Teip apgarsina statistikos bju 
ras po prižiūra Meeberio. Szei 
mynai mažiausia reikia iszleis- 
ti ant maisto $773.95; drabn- 

3 ant vyro iszcj- 
moteriai $166.46;

vienuolika metu vaikui $96.60; 
penkiu metu mergaitei $82.50. 
Szviesa, randas ir kuri 
ant kitu dalyku $546.82.
viso ant meto $2,262.47.

žiams $513,72 
na $121.16;
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ISZ ROSIJOS
— Kova, su bolszevikais eina 

Indomu tai

London.—

ISZ VISU SZALIU
— »i» ui*——1 .......... m1—

Milžinidzkas areoplanas kuria
me sutilps 24 žmonis.

Telegramas isz
Leipsiko, Vokietijos, pranesza 
buk tonais toms dienomis likos 
padirbtas didžiausias areopla- 

Tojo milžino 
sparnai turi 130 pėdu ploczio,
20 pėdu augszczio o 73 

Turi du motorius 
500 arkliu drūtumo ir du 
250 arkliu drūtumo, 
riant visokiu

lias ant svieto.

ilgio.
pedas 

po 
po 

Iszskv- 
t o j i

Arti

Isz Lietuvos
Kaune Rugp. 29 d. inves 

tas karo stovis.

padėtimi naudodamos 
niūkūs mėgino savo 
sunaudot lenku ir

Bet tai nepasiseko.
Kkonomininius darbininku re.i
kalavimus patenkinus,

agentai.

vaiksz-
11

kamai- sutikti.

Lie

Nuo 9 vai. va 
karo lygi 5 ryto uždrausta isz- 
eiti gatvėn. Rugsėjo 30 d. Ko
mendanto insakvmu 
czioti vakarais leista lygi 
valandų.

— Szauliuose Rugsėjo 30 d. 
vokiecziai kareiviai norėjo isz 
lietuviu atimti kazormes. 
tuviai buvo pasirengo juos tin- 

Tada vokie
cziai užpuolė ant lietuviu gini- 

vy r u i nazi jos. Frasid ėjo szan dy n i as i S 
Vokiecziai sužeidė 
nius ir 21 mokytoju.
— Aeroplanas nukrito. R ug 
sėjo 28 d. Kaune vienas geres
ni U jii Ta etų vos lakūnu, F. Szul 
cas, nukrito žemom Patsai la
kūnas labai sutrenktas po va
landėlės pasimirė.

— Nelaime su nuodais. Ran 
kaimo (Telsziu ap.)

Krikszcziuno szeimyna, iszei- 
dama iii pievas, paliko 8 ir 7 
metu vaikus prižiūrėti mažes
niuosius vaikus. Tiems nusi
bodo mažesniuosius saugoti ir 
odei jie sumanė juos nunuo

dyti, kad tuo budu laisvais lik 
Gave nuodu, uždavė ju 

gi, paėmė 
iszejo toliau

29 moki-

$428; laicziu

Pavogė arielkos už $40.000.
Saint Louis, Me.— Vagei in-Otlllll iJlHlIb, DLU.----- V clįįCl ui-

sigavo in valdžios skloda, kur 
radosi daug arielkos, pavogda
mi už 30 tukstaneziu doleriu, 

su automobi- 
Ta paezia nakti insigavo

kuria iszsiveže 
leis. T 
in kita skloda Levy Distilling 
Co. isz kur paėmė 
deszimts tukstaneziu. 
nesusekta.
Praszalina atejvius nuo darbo 

kurie-ne turi popieru.
Washington, D. C.— Valdže 

pradėjo praszalint nuo darbo 
visus atejvius kurie ne turi 
ukesiszku popieru. 
tau t i praszalina tomis 
mis isz randaviszku dirbtuvių. 
Badai dideli fabrikai seks pė
doms valdžios ir teip-gi 'pra- 
szalins visus tuos, kurie neno
ri pasilikti ukesais szio sklypo. 
Amerikonai iždavinejo ant gė
rimu 2,400,000,000 kas metas.
Washington, D. C.— Pagal 

apraszima žinaneziu ypatų, tai 
Amerikonai ižduodavo kas me 
tas ant gėrimu du bilijonus, 
400 milijonu doleriu, 
milžiniszkas 
žrnogiszko smagumo, 
tuosius piningus galima butu 
suezedyt ir nupirk t ka 
naudingo tai butu akyva 
siems. Paymkime, jog galima 
pastatyti nameli už tris tuks
tanezius doleriu del vienos 
szoimynosi, o už visus piningus 
ka iszleidžema ant gėrimu, ga
lima butu pastatyt tokiu namu 
net 800 tukstanezius.
nant tuosius piningus per pen
kis metus, galima butu pasta- 

<rv\ « L « r« 4-i...*:

arielkos už
Vagiu

ne
Apie tuks 

dieno-

visais frontais.
kad bolszevikus musza visi ne
rti sa i : estai

darbi- 
likslams 

bolszeviku

Juk dabar turėtu būti keletas 
dienraszcziu, o ne vienas ar du 
Kai daugumas musu laikrasz- 
cziu (\jo Vilniuje, tuomet prenu 

negu

tu.
mažiesiems, patys
duonos kampeli,

Atėjo in artima
pasiprasze naktigulto.

vaikszczioti,
'.atima,
Ten juos pažino, nuėjo pas jn
;evus ir rado 3 nunuodytus vai

Dideliu vargu vaikus pa
o

KUS.
sisekc iszgelboti.

I

— Kurszenai. Kolczak i nin
ku priesaika. Czionai pasakoja 

■ kaip koiezakininkai prisiekia: 
“ne prizuaju ni kakoi Litvi, ni 
Latiszei, n i Polszi, prisiagaju 
vozstanovit ciiria batiuszku i 

.” Tris syk 
pabueziuoja

n i Polszi

Yra tai 
ižduvimas 

o
ant 

jeigu

tokio
vi-

Czodi-

lietuviui, estai, lat
viai, anglai, bet bolszevikai mu 

Taip szio- 
mis dienomis bolszevikai 
musze rusu sziaures korpusą ir 
tuojau buvo estu latviu ir lietu 
viii sumuszti, liet už tai bolsze
vikai tuojau smnusze didžiule 
Deninko armija, 
rie gina savo žeme 
jungo, bolszeviku nenuveikia
mi, už tai nuveikiami tie, kurie 
nosza su savim nauju caru jun
ga, kaip sztai: Kolczakas, De
nikinas ir kiti rusu generolai. 
Bolszevikus iszvijus isz Lietu
vos ir pervarius per Dauguvos 
upe, Lietuvos kariuomene da
bar stovi prie pat Dvinsko. Ru
sai mėgina atstumti atgal ir 
laiks nuo laiko daro puolimu, 
bet be vaisiu .

, — Rusijos valstybe, bolsze
viku valdoma, 
sunkius laikus Bolszeviku mė
tosi in visas puses, malszina 
kur galėdama sukilimus ir ka
riauja su savo 
isz visu pusiu.

sza paežius rusus.
sa

Mat tie, ku
riuo rusumekaniku, 

maszina pakels da 18 pasažie 
riu su bagažu.
Sudegc 42 ypatos nelaimėje 

ant geležinkelio.
Benthen, Vokietija

moję Krasno^icu, Szležingeje, 
susidūrė pasažierinis trūkis su 
tavorinu. Po tam užsidegė vi
si vagonai kuriuosia sudege 42 
ypatos o 60 baise i apdeginti, 
nes negalėjo in laika iszsigauti 
isz sulūžusia vagonu, o pagial- 
ba isz niekur nepribuvo in lai 
ka gelbėti nelaimingus.
Italai neapkenezia Ameriko.
Finnic. — Vietiniam teatre 

kada orkieslra užgrajino ame- 
rikoniszka himną ir rode vėlia
va o publika atsistojo ant pa- 
guodones, ne kurie Italai 
dėjo szvilpt ir szaukti:

gyvena dabar
meratoriu buvo daugiau 

negalėtu 
pasirū

pint i, kad laikraszcziai 1 
laiku nusiuneziami, kad j'u

Juk tam

Argi dabarstrai- dabar.
kas pasibaigė ta paezia diėna. paszto reikalu vedėjai 

Pietine 
x dali,

Vistyezio

— Vilkaviszkis.
Vilkaviszkio apskrities 
būtent Vižainio ir 
sritis, nesenai užėmę lenku le
gionieriai su lyg nauja 
kacijos linija.” 
atsitikimas iszszauke didžiau
si bruzdėjimą. Daugelis neno 
ri tikėti kad isz tu vietų pasi
traukimasmusu niilicijos ir ko 
mendanturu butu 
su auksztesneses valdžios ži
nia .Žmones linkę manyti kad 
czia ar apsileidimus, ar iszda- 
vimas, kaip kad buvo Seinuo-

Upas visu pakilęs, ypacz 
areziau lenku užimtųjų vietų. 
Visi, net moterys, pasiryžę gili 
tis, jei lenkai drystu dar toliau 
ejti.
Lietuvos pacztas da nesutvar

kytas.
Kaunas. — Jei musu pasztas 

dirba netinkamai, tai daug ka 
kaltinti czia negalima, nes nau
jai kuriamojo valstybėje kitaip 
ir būti negali, 
gerai supranta ir žino, 
eziau visa tai sukandus dantis 
kęsti galima ligi tam tikro laip 
snio, o kas jau ta laipsni perei
na, ta ireiszkia — jog yra kur 
nors apsileidimas, neprižiureji 
mas ir t. t. Kalti, žinoma ir pa
tys žmones, 
vietų tik ir laukia, kad jiems 
kas ateitu, viską intaisytu kaip 
reikiant, o jie už visa tai aeziu 
pasakytu.

Miestuose pasztas dar szaip 
gauna,

1

‘ ‘demur
Žmonose tas

padarytas 
valdžios

se.

Ta dalyku Visi 
Ta-

kurie daugelyje

butu
e ne

butu prapiddomi.
dalykui nereikia nauju t(‘szu,

g®;
Labiausiai

atnesza

reikia tik einamasai darbas 
riau sutvarkyti.
reiketu atkreipti aki in provin
cijos paszto instaigas, kurios 
ligsziol yra mažai tvarkingos, 
Pagaliau kiekvieno (valscziaus 
valdybos turėtu pasirūpinti, 
kad siuneziami laikraszcziai ir 
laiszkai butu po kaimus iszne- 
sziojami.

Blogas pasztas dar
ta blogybe, kad jis isz tolimųjų 
užkampiu iszvaiko inteligcnti- 
nes musu pajiegas.
ligentas negali ilgai gyventi to' 
kioje vietoje, kur negalima 
gauti nei knygų, nes ten negali 
ma jausti ne tik pasaulio, bet ir 
Lietuvos pulso plakimo. Isz 
panasziu vietų inteligentas pri 
verstas bėgti in dideli miestą, 

grei

Juk inte-

kur visokios naujos žinios 
tai gaunamos ir kur kas valan
da matyti visos szalies politi
kos padėtis.

, geras pasztas 
daug ka padaryti.
met isznyktu daugelis nesusi
pratimu, del

galėtu 
Gal tuo-

kuriu dabar kai
kurie musu žmones nerimauja.

PRANESZIMAS ISZ WASHINGTONO.

Nepriklausomu Valstybių Blokas Prie 
Taikos Konferencijos Tautos Buvu-

- sios Po Rusijos J n nga Sutarė 
Veikti Iszvien.

p ra-
< t (Jrjo

lyn sp Ameriku, szalyn su Wil 
Už trupuezio butu ki

bei
šonui”
lūs kruvinas sumiszifnas, 
szaltesnios galvos apmalszino
amerikoniszkuS kitreivins ku
rie norėjo nubaust 
nius.
Kanadiecziai parsivežė isz

Francijos 5,000 moterių.
Montreal, Kanada.— Kana- 

diszki kareiviai kurie tarnavo 
Franci joj parsivežė po 
penkis

czesnaki-

Valdže

karei 
tukstanezius moterių 

su kurioms apsivedė.
turėjo praneszti kasztus parga
benimo tuju moterių o drauge 
ir vaikus, kuriai kasztavo arti 
pusantro milijono doleriu.
Iszpaniszki fabrikantai iszmes 

visus darbininkus. *<*■
Madrid.— Ant sejmo iszpa- 

niszku fabrikantu, likos nutar- 
“lo

kauta” visoje Iszpanijoj diena 
Taja dienu visoj Isz

panijoj fabrikantai ketina dar 
bininkus praszalinti nuo, dar
bo.

ta apgarsinti generaliszka

4 Lap.

del insileidimo in 
Sziu valstybių atsto-

cžakas.

bolszevi-
Bolszevikai norėtu jau 

Bet

prieszininkais 
Su estais, lat

viais ir lietuviais bolszevikams 
nepasiseko, todėl jie szioms 
trims valstybėms buvo pasiūlė 
taika, norėdami tuo budu pa
silsėti ir paskui pulti Denikino 
ir Kolczako kariuomenes. Bol
szeviku kovos su Kolczaku 
maždaug esti- tokios! tai bolsze 
v i kai nugali Kolčzaka, tai Kol- 
czakas bolszevikus, tai vėl žiū
rėk bolszevikai nusivaro Kol- 

Isz visa to matyti,
I kad dar ne viena karta bolsze- 
vikai negales Kolczaka arba 
Denikina, arba szie 
kus.
ir su santarv etaikintis.
labiausiai jiems rupi užmegzti 
kokie nors rysziai su Vokietija, 
kad galėtu isz jos paskui gauti 
amunicijos (ginklu) kuri jiems 
reikalinga tolimesniam karui 
su Deninkinu, Kolczaku ir su 
visais kitais bolszevizmo prie- 
szininkais.

Lenku fronte nauju invykiu 
buvo. Rugsėjo 20 d. lenku legio 
nai eme žygiuoti ant Ukmergės 
Czia pasitiko juos lietuviu ka
reiviai ir invyko atkakliu mu- 
sziu. Yra sužeistu ir nukautu. 
Girdėti, kad lenkai mėgina pul 

|ti lietuvius ir kitose fronto da- 
Reikalinga budri ir stip

ri sargyba, taip pat vietos žmo
nių susipietimas in kovos bū
rius.

— Suomiai apreiszke nenori 
dalyvauti Petrapilio ofenzyvo- 

Santai;ve gi norinti ir de
danti visas pastangas, kad ga
lėtu intraukti Suomius in ak
tinga kova bu bolszevikais. 
Suomiu gyventoju nuomone da 
linasi in dvi dalis. Bet dau
guma palaiko prezidentą StaL 
berga, kurisnesenai pareiszke, 
kad suomiai nemana dalyvauti 
karo qygiuosepriesz Petrapili. 
Mažuma palaiko Mąnerheima, 

pritaria dalyvavimui
Ofenzyvoje.

— Rusijos sziaureje Archan
gelsko srity, anglamsdaug kliu 
do tie patys rusai, kurie neva 
kariauja priesz bolszevikus, 
bčt isz tikrųjų patys yra nedis
ciplinuoti ir daro visokiu plc- 
szimu. T

Ivse.

’■I
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nedelimuju Rosiju. 
persižegnoja 
stala.

Kelme. Tsz musu vokiecziai 
negali iszsidanginti: vagia ple 
szia, parduoda privogtus daig 
tus, o paskui atsiima, taip bu
vo ir su musu klebonu; 
laiko adgal pardavė jam arkli 
už 250 rub., o atėjo kiti ir šaky 
darni, kad tas arklys yra pa
vogtas, ir kad savininkui rei
kia atiduoti szi arkli, paenre ta 
arkli isz jo ir tokiu budu pra* 
žuvo klebonui 950 rub. Reiketu 
jau žmonėms susiprastu

— Kaune, Rugs. 16 d. buvo 
darbininku straikas. Reikala
vimai buvo ekonominiai, 
buvo ir tokiii, kurie turėjo po
litikos žymiu, pav. reikalavi
mas paleisti visus politikos 
prasikaltėlius. Kada buvo pa-\ 
klausta, ar tai norima, kad bu
tu paleista nesenei1(l suimtieji 
lenku provokatoriai/k straikL- 
<<"» * » liti

ir

kiek

bet

taip dirba ir žmones 
nors ne visus, laikraszczius bei t 
laiszkus. Bet tolimesnėse nuo 
s ’ X \ i *

miestu vietose tikras 
Ten tik .netyczia patenka

vargas. 
, vie

nas kitas kurio nors laikrasz- 
czio numeris, ir todėl žmones 
ten gyvena visokeis “pletkais’ 
paskalomis,apie svarbesne ži
nia Suqinojo po dvieju ar trijų 
menesiu. Taip dalykams sto
vint, sodiecziai nenori ne laik- 

žino 
kad ju vistiek nęgaus.\ - Laik- 
raszczius gi daugiausia perka 
nuvažiavę in miestai O ka
dangi in miestą tenka važinėti 
ne dažnai, o tik retkareziais tai 
ir visu laikraszezio numeri ne
gauna. Tokiu budu ir tie skai
tytojai, kurie ne viską glumą 
skaityti, negali orientuotis da
bartinio gyvenimo verpetuose, 
negalim tinkamai reaguoti in 
bot kurio negeistino reiszkino 
pasirodymą. •

Antra vertus, esant nedide- 
deliam ląikraszcziu prenume-

raszcziu iszsiraszyti, nes

miesta;

4*

Dar didžiajam Eurojos karui besi- 
bolszevikaina 

tautu,

■

.i®-

■

Rusija 
bu- 

Rusijos jungu, pasi- 
ir

engiant ir
suardžius, 
vusiu 
naudojo apsisprendimo 
pasiskelbė nepriklausomomis valsty- 

Dar toli priesz Armistice,

dauggelis (Kaukazo musulmonai).
po

teise

praszy-
Vlai

Ki-

bemis.
Lietuviai, Latviai ir Estai reikalavo 
noprigulmybes, pasiuntė savo Delega
cijas in Londoną, in Paryžių, 
darni pripažinti ju savystovybe.
sąjungininkai iszsireiszko, kad jie dc 
facto pripažįsta susitverusias tose vai 
styboso valdžias ir kad Taikos Konfe
rencijai susidarius, busiąs tas klau
simas galutinai iszrisztas ir nepri
klausomybe busianti pripažinta.
tos tautos, nors aiszku prižadu pavie
niui negavo, bot to paties isz Konfo- 

Konforencijai prasi
dėjus, visib szitu nauju valstybių dele
gacijos reikalavo, kad jos butu insi- 
leistos in Talkos Konferencija.

. džiosios valstybes su insileidimu nesi
skubino. Tada Imta daryti sąjungą tu 
valstybių, kurios tvėrėsi pilnais nepri
klausomybes pamatais.

Susidarė blokas isz Estu, 
Lietuviu, Ukrainu 
buvo tai konferacija, tik neperiodines

i konferencijos virszminetu valstybių 
atstovu bendros taktikos nustatymui 
ir kaikuriu bendru visoms valstybėms 
reikalu Svarstymui.
buvo ipAdaryta apsilankant pas Taikos 
Konferencijos pirmininkus ir didžiu-

roncljos lauko.

Dl-

Latviu,
ir Gruzinu. Ne-

vienodumas ir kaikuriouse atsitiki
muose bendrumas, 
konferencija.
vai visiems delegacijoms paslraszius,
inteike Taikos Konfereencijai bendra 
nota del nepriklausomybes pripažini
mo. Ypatingos organizacijos nebuvo. 
Pirmininkaudavo tos valstybes atsto
vas, pas kuri nariai susirinkdavo.

Vėliaus prie to bloko prisidėjo Balt- 
gudžial ir ‘Azobodžfano respublikos 
atstovai.

Buvo momentas, kad del Baltgudžiu 
respublikos atstovu taktikos neprllan- 
kial nusistaeziusios del Lietuvos. Lie
tuviu delegacija isz to bloko buvo isz- 
stojusi, kol Baltgudžiai nomodifikuos 
savo reikalavimu. Dabar santikial 
su tomis valstybėmis vėl yra palaiko
mi geri. Baltiko komisijai besvars
tant iszimtinai tik trijų palaikomi ge
ri. Baltiko komisijai besvarstant 
iszimtinai tik trijų valstybių reikalus, 
(Estu, Latviu, Lietuviu) Lietuvos De
legacijos iniciatlva, tapo sudarytas 
ankstesnis blokas sziu trijų valstybių. 
Panasziu budu, kaip ir visu vlrszmino 
tu valstybių, daromi susirinkimai, ko
ordinuojamas veikimas ir svarstomi 
bendri reikalai. Pastaruoju laiku 
sudarytasnot 
sarysziu, quasi konfederacijos, kurs 
visu trijų valstybių atstovu yra prie
lankiai svarstomas.
LIETUVIU INFORMACIJOS BIURAS.

Dabar

kuris

Bendru žygiu

reikalai.
projektas artymesnfu

REIKALINGA DEL VISU.
Suvinuo-Laiszkai eina in Lietuva.

kito kvoteri ir indekito in gromata, 
teipgi už 5c, stempa o gausite tuziną 
dailiu popieru tinkamu del visu in 
Lietuva siusti, su pasveikinimais ir 
dktnelems.'Su kokiu nors reikalu vi
sada reike indetl in gromata 2o. Stem-

Tokiu budu anglai vi
sai negali pasitikėti tais 
sais, nes jie anglu kariuomenei 
pasidarė pavojingesni, 
prieszais stovinezioji raudono
ji armija.
raszcziu, karas Rusijos szialire 
je esąs tik aikvojimas anglu

ru-

negu

Anot anglu laik- VA
iii

žmonių ir pinigu talį pat jis
a ~Ik"% ktatiIaci rtl ft «i
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KAS GIRDĖT
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Tas primena mufhs
o Nedėlioję “Už-

Subatoje pripuola diena “Vi 
su. Szventu 
duszines.
jog Adventai jau po szonu.

I Iv »■ -------- .

Per daugeli metu Amerikas 
sr Francije ojo lenktyn ant 
iszradimo moteriszku apreda- 
lu. Dabar,
moterių szlebes sustojo prie ko 

, kad 
nesustos

kada francuziszku

liti, tai manoma 
konkos dabar 
nieko.....

Moteres gyrėsi, 
darbus

amort- 
ant

jog užymi- 
nejo vyriszkus darbus aplai- 
kvdambs vyru mokesties. — O 
teip, moteres visados aplaiky- 
davo vyru mokestes, bet szian 
dien turi už jia dirbti.

Sziadiwn szeszkas negali pa
sislėpt už moteriszko 
ko, nes anda rokai

andaro-
perv ra 

siaurus ir galima per juosius 
matyti, •f

suvis ne turi 
Skaitome, jog nesenei 

persiskyrė nuo 
už tai, kad in

Nekurie vyrai 
proto, 
tūlas žmogelis 
savo pacziules 
jin neprakalbėjo ne žodelio in

Tokios moterėles 
sunkti surasti, o jeigu 
kiti motere turi tegul jiaja 

uodoje.

du metus.
kas to-

mot e re

Sztfti kaip nekurios moteres 
szoka “inarszkiniu 
Pirmiausia 
paskui savo 
ir pati vyra

< < szoki: 
peczeis,sukrato 

namus o ant galo

sutvertaMotere likos 
vyro szonkaulio* todėl nuo tos 
dienos užduoda jam 
szonc, per visa jojo gyvenimą.

isz

skausmą

Ne kanecz reikalinga indeti 
bezdžionkos sulti in nekuriuos 
vyrus, nes ir teip tankpi pasi-
daro isz savos beždžiones per 
savo pasielgimus.

**

nepadoru apsi- 
Bet moteres pa-

V

Popiežius iždu ve atsiszauki- 
ma in visas moteres, idant ko
votu prieszais 
rpdima. —
ežios apsvarsto kokios mados 
yra del juju tinkamiausios. 
Kaip taji dalyku daba)* sutai- 
kvt!

Preke kiaulių iii paskutinius 
kelis menesius nupuolė nuo 23 
ant 13 doleriu už szimta svaru. 
Bet pas buezerius kiauliena vi
sai nenupuole tik jiaja dau
giau pakele.

neužtruks, 
menyczioje

Amerike centu 
nes 
valdže 
centu kas menegis, bet kiek isz
juju suras kelia in musu kisze- 
niusf

Filadelfi jos
iszmusza 75 milijonus

r- ..................t

Tni-gi garsingas teismas už 
niižudinima lenkiszkos minisz- 
kos užsibaigė, bet ant to nepa
sibaigė, nes tomis dienomis 
prokuratorius isz Leelanau 
iflzeme va ra n ta anį kunigo Bie 
niausko, buk jisai nužudė mi- 
niszka. 
jog po užsibaigimui 
prieszais gaspadinia Lipczins- 
kiene, d&bar payms in nagus 
kunigą. Geriau butu, idant už 
baigtu taja “smarvia“ ir 
juokintu daugiau svieto.

tomis 
isz

Ar-gi tai ženklina 
teisino

9

lie

* Bambiza Mikola X. Mockus 
likos nubaustas per Maino su
preme sūdą nuo vieno lyg dvie 
ju metti in kalėjimą už piktžo
džiavimą priesz Dieva.
kus padavė teismą in tolimesni 
atida, bet turėjo užsistatyt 
1500 doleriu kaucijos lyg nau
jam teismui.

Moc-

tu re j o

I■ (vokiceziai) ke- 
ktimpas ne

is vėl, nes ju allijentai visisz- 
tuomi 

nemaža, 
vakarus

Kryžiokai 
lia augsztyn savo 
8 
kai
tai ir

-
r

L

1 
w p

nesuki upde, 
klaida

Vokieczinnis 
žengt nors nėra daleista, todėl 
in rytlU neužguita, ir dabar 
po priedanga čigonu skraistes,

O SU 
pa d tire 

in

ta tygevima link eauletekio
daro. A. £itrytia> padaryti

X..v >.. r . Į s

SAtfLE1 
, i ---- ------ <—

su iillijontais rasztus matyt jie juom bus rytojui, del 'kaippk spalio szosatoiiktojo*dienoje prade- 
..................... . .. • ’ 'jo trauktis isz Sziauliu, bot Ju vieton 

veržiasi kolezakistai, .Pastebėta kad

it»

T

l
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SUTRAUKA
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r 4REKONSTRUKCIJOS 
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Dn Alotfzo Taylor, at-

i

1)1 EN IN 13.8

Didelis Pardavimas 4DARBOi jo trauktis isz Sziauilu, bot Ja vieton 
, | veržiasi kolezakistai, .pastebėta'kad

Szuoso VIS laikuose vokiecziai tik nuduoda jog jiO'traukta- 
kurtė straikas praloszia, tai po|®} ^,eluvo.B’J?ct kaip tik pasiekta 
to keikia susirietos žmogelis

* • * a k . e • *

palaiko tik kaipo popiergalius svarbiu priožasėziu darba me-
be vertes.

Herbertas Hoover dalytojas 
maisto Lenkijoj ir Lietuvoje 
buvodamas San Francisco vie
name prekybiniam kliubo sa
ko — kad jeigu Europos žmo
nija greitai nesusitvarkys po- 
litiszkai ir ekonomiszkai, 
nepoilgo kilsenti kare baisesne 
negu dar neseniai buvo, 
ko tik rengėsi sztai faktai 
Pagal Paryžinos sutartis, 
leista Vokietijai turėti armija 
su 200,000 kareiviu, tuomi tar
pu Vokietija rengiasi skubiai 
sudaryti armija su 900,000 ka
reiviu kaip kad turėjo priesz 
kare.

Tokios armijos 
karoiviszkas 
paskyrė sziam mete pusantro 
milijardo markiu, 
puse milijardo mažiaus, 
buvo priesz pat kare.

szi tok i u 
Prancūzija net 
griebėsi protavimo, kas prisi
eis daryti kada kryžiokai pra
dės nauja užgult.

Matome

Isz

tai

Prie

da-

| ta ir t. t.

užlaikymui, 
naujas budžetas

tai-gi tik 
kaip

ruoszimusi, 
Lenkijair

kad po Lietuva 
teip-gi kryžiokai drasei skry- 
dauja ir mus pasiekia 
labai margos ir 
mos kaip kad nuginklavimas 
Sziauliuose lietusiu 
arba kad Lenkai užėmė 
na. Angliszki laikraszcziai vie 
na (Iena pranesza vienaip, o ki
ta k i taii>, bet vis-gi kas 
panaszaus yra.

9 po

žinios 
nesifpranta-

kareiviu, 
Kau

nors

per 
su 

sznapseliu giminiantis apsi
pratę, nepoilgo turės atsisvei
kint. Mat czion prohibicai 
gėrovu kauszus ir kauszelius 
isz ranku iszmusza, o Anglijo
je labai liuosai gėrimai rolia 
loszia. Isz czion sznapsa ga
benama pilnutėliai in Anglija, 
tai ten gyventojai gales pilnai 
iszsigert Amerikoniszku lie- 

Dabar ta pinigą 
laisnu miestuose už pijokus, 
turės sumoket visi gyventojai. 
Taksos visokeriopos kaip gry
bai dygsta ir, ju galas nežino 
kur; brangenybe ant 
daigtu kyla, ir 
sunkia naszta stenėdamas 
jauezia darbo žmogus skau- 
džiausei.

Suvienytose Valstijose 
szimtmeczius

giminiantis
gyventojai

gėrimai
Isz czion sznapsa

Jljl

karsteliu.
pijokus,

visokiu 
ta viską kaip 

at-

Gerai, 
szeip teip 
norus atsiekė link 
mo svaiginaneziu 
anot laikraszcziu

dar
savo
prohibicistai

davatkiszkus 
panaikini- 

geriinu, bet 
pranaszavi-

mo bene tie davatkininkai ant 
to pasisekimo apsistos? 
kibs prie ko dar kito!

Kompanija dar jau yra susi
tverusi kovoti prieszai rūky
mą, tos reformiszkos kompani
jos vardas Liga priesz rūkymą 
Toji Liga sako kaip galint ko- 
vosenti kad pasiekus ant savo 
pastatyt kaip ir pasiseko su 
Olkochaliu. Laikrasztis “Zgo- 
da“ pasziepent sako — po nu- 
galabinimo gi tabako, stengsis 
kovoti priesz naudojima kavos 
nes kava suteikia nerviszkuma 
uždraus valgyt mesa nors ir 
dabar jau neprieinama 
jos, kuri

mesa

Jie

prie 
mesa naktyn labai 

žmogų apsunkina o
lėps žmonoms kad basi be apa- 
valu vaikszczioti.

Isztikro prochibicu kvailybe 
turbut be rubežiaus.

galu gale

Prie baisiausios kares 
szalis visos paskui viena kita 
bogo, pjovėsi, niovėsi'kol jau
na žmonija beveik visa Euro
poje tapo iszpjauta. 
kad kai kurios szalis kaip Len 
kija, Rosijos bolszevikiniai su 
Kolczakiniaifi ir kitos cziupry- 
nuojasi, bet tai jau bepajieges 
na tai vejas neramybių užputo 
darbo žmonija visur straikuot 
teip Europoje kaip ir 
koje.

Straikavimai darbo žmonių, 
teisybe tai no naujena nes anot 
istoriku žodžio — teip straika
viniu ėsa seni, kaip žmonijos 
civlizacija. Kilusi straikai vis
gi turi savas priežastis, o kar
tais iszkyla straikas visai dar
bininkui priežastis nopažiHs- 
tant 
taijja, na ir eina darbininkai

> tai

Dabar

Amcri-

vot kas nors kek paagi

i J.. .► H

Vokietijos rubežluH Maugumasju grįž
ta Lietuvon atgal olnanczlu .tvankiniu,

do prie nemažu nuostoliu. Tai- tuvos karluomenok vadas pareikalavo
Eborbardto, ’ 
vado Lietuvoje, kad Iki spalio penkto-

tuOmet agitatorius keikt no- vlllszklo, Eberrarduh atsakymo pažy-
**’ Į mojo, kad Jisai ilk nori rusti sziaur-

bunn at-
janeziami mažiaus dauginus I pasistengs pasitraukti isz Lietuvos

• • . k , , . lui luviuvuji uimiiiu/jiu uunumii
agitatorius* kad tie juos prive- o kiti net piešti grįžta Lietuvon., Lie-

gi kol •darbininkas iszeina|Eb?rI’a.r^.t0’ v?kl?c,į!1 .W,uom®ne* . . . . , . vado Lietuvoje, kad iki spalio ponkio-straikiui, turi gerai apsirokuot llktd0 (llono8 pftBtrauktu isz Rad- 
O f i ... -.................. ...
reiks.

Iszkilia straikai, 'Vakarine kariuomene parvesti, bolsza- 
viku frontaii, tuomet kuogroieziausia 

t . .J .j. i _ : . Lt

visai szalies žmonijai teip kiiip|
užgauta dalis kūno, Atsiliepia
per visa kunn jausmais. ’

Kongresai
stovau jautis Argrlkultur<)ė sėk rotorių 
Hduston, spalio 18 d, pasako Senato 
Argrikulluros Komitetai, kad jokio
palengvinimo cukraus situacijoje ne
matoma, ir viską galiama tikėtis, tai 
dar blogesnio padėjimo.
tllavo, kad sutikti normali cukraus 
vai'tojlma Svlcnytose Valstijose, Bri
tanijoje, Francijojo ir Italijoje, apie 
4,300,000 tonu yra reikalinga.

Jis apskai-

vai’tojlma Svlcnytose Valstijose, 511*

Už Fabrikos Prekes %

damas pažymėjo, kad duodama yo- 
kioeztams tik aprubožiuotao laikas 4»z 
Radviltszlo pasitraukti, Lietuvos ka- 

Nėw Yorke siistruikdvimdft | riubmouo esanti prisirengusi ta »prję- 
žlurėtti ir ginti Lietuvos teises ir ftp- 
priklausomybė.1 k •' •*’

Spalio keturioliktojo dienoje pribu- 
Visas | vo Kaunan Estonljos lt’ Latvijos pa

siuntinio in sutarti su Lietuvos val
džia bendras priemones nuo koleza

kistu apsiginti. -< > r ,■,

Lietuvos ka-

Geležkelio Kompanijos drbivc- 
riu žiūrint nedaugelio, bot tas 
straikavimas palytojo 
Suvienytas Valstijas nors neil
gai del to, kad daugybe viso
kios ruszios siuntiniu 
nia L.., ” , |d. Vokietijos valdžia uždarė .rubežiu
kad nors ir kas kaip but kam Larp Lietuvon ir Vokietijon; dabar nic 
reikėjo. • kas negali ihoiti Lietuvon isz Vokietl-

Kur tik straikai iszkyla dar- po«; 
bininku miniose, tai tas ne liga 
kūne duodasi ' atjaiist ir 
tiems. '

Straikuojanti 
gauna

nogal d
buvo iszsiuntinet tolinus I Pritraukti isz Lietuvos, spalio 15 

kam

Ibz Priežasties Almantu spaudimo

Vokietijos laikraszcziuose skelbia
ma kad vokieczlu kolezakistu propa
ganda Lietuvoje ir Latvijoje yra re
miama Morgano ir, Kompanijos. Mor- 

dai’biĮlinkai |ganas paskolinės jiems tris szlmtus 
pakcliBia mokesties, tai

ki-

milijonu doleriu 1.
.Rusai-Kolcznkistai su pagclba vo- 

teip kaip kndykiils numalszi- |kiccziu instverže in Lietuva elgiasi 
na 1 
nuo pat darbo žihoniM ta pakė
limą atsiima su tam tikru pro-|vikias. 
centu, nes pradukcijos pabran
ginimas viską atlygina. Bran
genybe kad nupultu

kad no rėktu, o kapitalistai ™v»ubzM, nMtnto.o daim išvaiko- 
1 ‘mokytojus ir mokinius, 0 mokyklas pa

verte in arkliu Ir savo kareiviu istb- 
, Insiveržolial drasko Lietuvos 

violiavtt ir jos vieton Įszlflsza sftvo. Tu 
pllcsziku gaujas vadas, užimtose daly-

mokytojus ir mokinius, o mokyklas pa

žemyn 
negalima 

andai
teip kad kada 1)livo 
tikto, nes pas farmeri 
darbininkas dirbo už 20 dol. sa 
vaitojo, dabar nenori dirbt no 
už 60 dol.

Kaip žmogus 
turn, tai vis galima

tik nemanv-
bevinikVIS 

tikėt kokios nors bolszevikisz- 
kos ligos užkrėtimo, kuri pra- 
plykusi, g_„’ ___
Amerikoje didelius nesmagu
mus, nes negalimas 
kad nebūtu gi 
tyn preku, ir 
kelt algas. > 
jeigu teip eis kaip eina, tai ap 
siniankt dangus turi, ir L_

rali invvkit szalyse ir

nes daigtas, 
ilo kylimui augsz 

reikalavimams 
Me du klausymai

siniankt dangus turi 
audru neliksim.

Beje paminėta
geležkelio

be

Newapie
Yorko geležkelio dreiveriu 
straikas, tai reik pasakyt kuo
mi užsibaigė. Sztai per dvi ne
dėti straikave, nieką nelaime- 
ja sugryžo dirbt, bet straika- 
vimo padaryti nuostoliai žmo
nėms liekasi niekelio neatly- 

Daugybe visokiu fruk-
niekelio

ginti’
tu, ir kitu daigtu kurie ilgai 
negali stovėt pagedo.

Sau nieko gero ne
padarė o kitiems
Ta nevienur teip ir atsieina.

— Senus Kapsas.

straikai...
Vot ir

nuostoliai.

PRANESZIMAS ISZ LIETUVOS.

Naujo Lietuvos Prlemero Užrelszkl- 
mas. Vokieczial Nenori isz Lietuvos 
Pasitraukti. Kolezakistai Su Vo- 
kiecziu Pagalba Užėmė Radvi- 

ilszld Ir Erzina Lietuvos 
Gyventojus.

gavoEgzekutyvis Komitetas gavo isz 
Kauno, per paryžiu, kablegratna, ku
rioje pranesza kad penkioliktoje die
nojo szlo menesio Kaune prasidėjo 
Lietuvos Valstybes Tarybos sesijos. 
Prezidentas Smetona savo kalboje isz- 
deste Lietuvos Respublikos padėjimą 
ir nurodo planus tolimesniam veiki
mui, 
ke kalba.
vo Anglijos, Prancūzijos, 
Eston i jos atstovai.
ras, Galvanauskas, iszdestydamas sa
vo mierius užreiszke, kad svarbiau
siomis valdžios uždotimis, kurias tuo- 
jaus reikes invikdinti bus insteigiama- 
Ji seimą suszaukti ir iszvaryti isz Lie
tuvos vokieczius, lepkus, rusus-kol- 
czakistus ir bolszevlkus. Prlemeras 
taipgi užreiszke kad Lietuvos valdžia 
neparsekiojo ir neparsekiod lenkus

Tarybos pirmininkas irgi lai- 
Scsijos atidaryme dalyva- 

Latvijos ir 
Naujasai priemc-

kaipo tokius Lietuvoje, bet tuo pat 
laiku valdžia hetelėruos lenku suo
kalbius priesz Lietuvis valstybe. Pa
žymėjo, kad Lietuvos valdžia dos pas
tangas kad prieiti prie susipratimo su 
Lenkija, bot niekuomet nepasiduos 
ten kur apeina Lietuvos žmonių ir 
valstybes reikalus.

Kak link militares užduoties prle- 
rticras pažymėjo, kad Lietuva kariaus 
Iki paskutiniam su savo kaimynais 
vien tik apginime Lietuvos nopriklau- 
sorrtybcs; nėra Lietuvos valdžios tik
slu kisztis in kaiminiszku 
vidurinius reikalus.

Spalio penkioliktoje dienoje Lietu
vos kariuomenes prieszakinė sargyba 
susirome su gauja apginkluotu vokie- 

kolczakistu. I*o smarkaus 
prieszus ir 

Suslre-r

valstybių

ežiu ir kolezakistu. I*o 
tnu^zio lietuviai atrietno ] 
uženie Daugellszktu kalina.
inlmas taipgi Invyko Szlaulienu mies
telio apielinkeje.
Hiisidedanczlos

Ginkluotos gaujos, 
isz vokleeziu, 

traukia Rftselnu linkui.. Lietuvos 
kariuomene skubinasi plieszikams ke
lia pastoti ir juos- iszvalkytl. > Netikė
tai vokieczial užpuolė ir užėmė Sziau- 
liu mieeta, bet isz priežasties Alijon-
t« fttaHto r*Hai*vimo uttuvfe

vlen
Rase In u linkui..

...Amerikos Raudonasis Kryžinis. H. P. 
Davison, Raudonojo Kryžiaus Kares 
Tarybos pirmininkas iszduoda Ameri
kos gyventojams organizacijos darbo 
rapąrta. Jis sako, kad kares laiku 
Raudonojo Kryžiaus inoigos duoklė
mis buvo $400.000,000, o iszelgos pa- 
szalpos $237,000,000,

W.L. Cenory, ra-

šo iszleidžia gyventojams insakymn 
kad Jie geruoju pasiduotu ir grįžtu 
atgal prie Rusijos, nes, girdi kitaip 
jie bus skaitomi iszdavikais ir bus el
giamasi kaipo su tokiais Lietuvos gy
ventojais visai nepaiso tokiu grasini
mu Ir deda visas savo pastangas kad 
pagelbėjus Lietuvos valdžiai nuo insl- 
veržusiu rusu pllcsziku apsiginti ir 
Juos visai isz Lietuvos iszvyti.

Beraszant szi pi'aneszima atėjo Eg- 
zckutyviu Komitctąn isz Kauno, 
Paryžiu sekanti kablcgrama:

“Spalio 17 d. ties Abeliais, In vaka
rus nuo Daugpilcs Lietuvos kareiviai 
sugavo dideli orlaivi, kuriame skrido 
du vokieczial vienas rusas
kai. Lietuvos aficleris suomes vo- 
kioezius, priverto juos sesti orlaiviu Ir 
nusivožė juos Kaunan, o rusa ir tur
kus nugabeno in artimiausia belaisviu 
stovikla. Spalio 16 d.“ Lietuvos ka
riuomenes szaulių dalis susidedanti

per

Jagu norite ausisaugoti nuo vagiu ir blogu 
žmonių tai nusipirkite viena isz musu revol
veriu, kuriuos parduodame už numažintas

Revolveris No. 1 yra padirbtas isz geriau
sio plieno, vldutlno didumo, 32 ir 38 kalibro 
ant 5’kiliku, vertas mažiausia $15.00, musu 
preke tiktai . ..... , . $12.7(x

Revolveris No. 2. tplp vadinamas kis^eni-

/

. jgekes.

LA b i ROD E148, 
reikc užsukti tik syki in 8 dienas. Pa
darytas druezei ir grąžei Isz plieniniu 
luksztu, drūti vldurel Ir fcerat užlaiko 
valandas. Yra tai labai parankus laik
rodėlis nes nereikė kožna diena už
sukti tik syki In 8 dienas. Gvarantytas 
ant. 20 metu. Niekur negausite geres
nio laikrodėlio prie darbo. Parduoda
mas per kitus už $8.00 ir dauglaus, 

PlrklybO. Wall St. Journal raszo, musu preke drauge su gražiu druezei 
paauksuotu lencugeliu tik ... #6.05

....SvetimtnaczlaL
czydamas New York Times spalio 19 d 
po titlu, „Svotimtauczlai ir Taksai 
Nuo Inolgti", sako, kad sunkus karos 
mokesczlai yra svarbiausia priežastis 
judlino ir emigracijos; prohlbicija, ki
ta priežastis.

Amerikos in Vokietija

Isz Vicn-

Praneszama isz Nca-

ir du tur- 
Liotuvos aficleris suomes

isz Pasvaliu ir Joniszkelio jaunimo, 
apsupo kolezakistu gauja,nuginklavo 
ir nugabeno juosHin belaisviu stovyk-* 
la; taipgi kartu su kolezakistu plicszi- 
ku gauja suimta septynios szaujamos 
maszinos, dvldeszimts arkliu ir daug 
szlaip invairiu ginklu.
ventojai kas gyvas 
priesz koleziakistus, kurie yra labiau
sia neapkeneziami — lygiai kaip vokle 
ežiai ir lenkai.

Spalio 16. d. Valstybes Tarybos se
sijose partijos atsake in valdžios laz
duota deklaracija: Pažangos partija 
stengiasi apdengti Darbo kabinėta, 
pasimerkiant koalcijini kabinėta kai
po sziuo tarpu netinkama; Krikszczio 
nlu Demokratu partija kritikavo val
džios deklaracija ir pažadėjo remti iki 
tol pakol tik kabinetas laikysis parti
jos program©. Santara pasmerkė 
nauji kabinėta, sakydama Jog tai yra 
Pažangos partijos diktatorijatas. Žy
dai ir baltgudžiai per savo atstovus 
pasižadėjo valdžia remti isz visu sa
vo jlegu iszreikszdami vilti kad pas- 
kelbtasai kabineto programas bus on- 
crgiszkai pildomas.

Informacijos Biuro Vedėjas.
L J. Bielskis,

isz 
pradėti 
susidė

kad iszvožimai isz Suvienytu Valstijų 
in Danija Holandija, Norvegija Ir Szvc 
dija per pirmus asztuonls menesius, 
1919 motu buvo už $450,996,166. Szita 
suma yra $43,000,000 daugiau už isz- 
vežiinus isz 

Į1913 m.
I Valstijos Dėparfmentas.
nos praneszama spalio 18 d. kad Aus
trija mano sekti Szvoicarlja darant 
tvarka savo valdžioje.

Imigracija.
poliaus (Italijoj), kad ten esama ne
paprasto ronglmos emigrantu in Ame
rika. Du tukstanczlu Italu padavė 
praszymus pasportu pradžioje spalio 
rnėn,

i Pragyvenimas. Isz New Yorko pra
nesza, kad Amerikos Sąjungą Sustab
dymui Isznaudojlmo, susidedanti 
darbininku žmonių, stengsis 
Sustabdymui Isznaudojlmo,
dantį isz darbininku žmonių, stengsis 
pradėti vlsaszalini judėjimą,kad .su
stabdžius žmonių isznaudojtina.

Apgyvemliinns. Phila. Public Le
dger cituąla praneszlma isz Detroito, 
kuris sako kad Detroitas iki spalio 1 
d. yra pristatęs namu už $50,000,000, 
isz kuriu $29,000,000 buvo gyvenimo 
namas, ir $30,000,000 naujoms dirbtu
vėms, krautuvėms/ir t. t. Taipgi sako, 
kad statymo veiklume tik Now Yorkas 
virszija Detroitą.

Moteris.
Unijos Sąjungą sako, kad moterims 
užkirstas kelias 60% valdžios darbu, 
dol kuriu jos yra tszlaikusios kvoti
mus pirmais szoszlais mcnėstiiilj 19f7 
motu.

I Valstijos Dcpt...... Isz Viennos,pra
nesza, kadspallo 22 d. Tautiszkas Sei
mas priėmė akta panaikinant vardu 
“Vokiszka-Austrija”, in jo vieta pas
kirtas titulas, “Austrijos Respublika“.

/

Tautiszku Motoru Amatu

KARES UŽAIGIMO DIĘftOS.

Lietuvos gy
vis! ginkluojasi

SZVENTE ■J f -

Santara

War Camp Community Seryl co pra
deda visa Szaline kampanija tarp vi
su Amerikos gyventoju parodyti savo 
patriotiszkuma ir szvesti, Lapkr. 11 
diena pagerbimui 
dienos.
nos programa jau yra surengti ir slun 
tinojami War Camp Community Ser
vice virszininku, New Yorke. Tie pa
tarimai visiems prienami, kurie tik 
norėsią diena szvesti.

Parodos, iszkilmcs,
Idai, atietiszkl žaislai ir vakarines yra 
tik keliat a isz daug kitu patarimu, ku
riuos War Camp Community Service 
duoda. Žymia vieta užims sugryžo 
kareiviai ir nauji piliccziai Suvienytu 
Valstijų, kurio iszsicmo popierus ir 
kurie paliko piliecziais.

Yra patariama, kad sykiu su paro-

Lapkr.
kares užbaigimo

Patarimai liecziantis tos die-

koncertai, szo-

Žymia vieta užims

Yra taip-pat pa-

KA RASZO GIMINES ISZ 
LIETUVOS.

Kazimicrini Senkui, Detroit 
Mieli., seklio Marijona Klima- 

Snvalku guber., 
Szuncku 

gini., Oszmoniszku kaimo.
Raszau tau gromata

vieziene isz
Marampoles pav •$

nls mažo didumo, kuri galima nosztot ktid ir 
brusloto kiszenije,
drūtas, 22 kalibro ant 6 kulka.ėVortas $9.00.
kuri'

padirbtas labai grąžei,

Musu preke tiktai .... $7.25 
Revolveris No. 3. gero gatunko, pa

dirbtas Isz gero plieno, 32 ir 38 kali
bro ant 5 kulku. Vertas mažiausia $10. 
Musu preke dabar tiktai . . $7.75

Prekes ant szitu daigtu yra numažin
tos ilk ant trumpo laiko todėl jėgų ntV-

I rite pasinaudoti isz tos progos ta) ne 
laukite Ilgai bot raszykite ir prisius- 
kite 50c. rank piningu ir koki daigia 
norite o tuojaus iszaiusimo. Likusius 
piningus užmokėsite kada gausite ta- 

Ivora. Gvarantinam užgaficdinlma arba
sugražiname piningus. Teniyklte Jagu prisiusite visus piningus drauge su 
orderiu tai prisiusime da vlsiszkai dykai pulkus paauksuotus guzlkus prie 
manklctu. Todėl raszykltc tuojaus ant adreso: 
PRACTICAL SALES C0. 1219 N. IKYING AVE DepL 40. CHICAGO, ILL.

n .................................... 1 ........ MMMMWaaMMaMBMMMMM I

GcrkRs skaudėjimas, diegliai kruti
nėję, influcnzos, pasirodymo ženklai.

5c. ir

p.unainytnu arbaNepriimk kitokiu 
paiiiėgdžiojimu.

F. AD. RICHTER G CO.
326-330 Eroftdway - •„ New York

Ifitrink gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLERIU
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapnileihk 1 nip, kad tavo pagautas Bal
tis iPsivystylu i pleiirisę, pneumoniją, 
iuiluonzą ir i kitokias pavojingas ligas.

r- ~ — - - - «* •

ojo aptiekojo L’aiil-Expellcrlo.
Goc. butelis.

Nusipirk SiHUdicn^ sau parankiausi
- - ■ “ “ * *• * **r

► oi____ —

Tikrieji turi mugu vaizbažcnkll

J

NESITIK ĖJO JOG JAM PADARYS 
TIEK SMAGUMO.

Siuncziu szirdinga padekavone už 
teip puikia knyga kokia yra “Tūkstan
tis ir Viena Naktn”. Da tokiu istorijų 
no esmių girdėjas ir skaitės kokias 
radau toje knygoje, kuri mane palink
smina diena ir nakti. Kada paeinu isz 
darbo tai tuojau s griebluos už knygos, 
ne rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga
liakol sau neparsigabenau isz redystes 
“Saules*’. Vėlinu kožnam jiaja pirkti 
ir skaityti o turės smagumo daugiau 
kaip už szimta doleriu. Su pagarba, 
Vincas Malalszka, Sparrows Point Md.

GERIAUSIA
DOVANA

si! kuria džiaugsis 
per visa meta, yra lai- 
krasztis “Saule“. Skai
tys jaja ir džiaugsis mo

tyna, tėvas, sesuo, brolis ir prietelis.
Tiktai $3.00 ant meto.

gaus Puiku Kalendorl.
W. D. BOCZKOWSKI—COMPANY 

Mahanoy City, I‘n.
—....  ..... . .... ... .. ,,,,,— ------

Prlek tam

KUR BUNA?
Mano szvogeris Juozapas Tlknus 

paeina isz Kauno gub., Gruzdžiu pav., 
Raudiszku kalino, 
ant adreso.

Ant Adomavlcz, 
COO1/^ E. 8th St.

Tegul atsiszaukia 
(to 87.)

Eric Pa.

REIKALINGA— Didclia dirbtuve rei
kalauja pardavėju, drapanų, panezaku, 
szlcbiu, Jeku ir del pardavimo marsz- 
kiniu, apatiny andaroku, ticsog in na- 

Ilaszykite o gausite sempeliuft
dykai. Madison Mills, 503 Broadway, 
New York City. (adv)

mus.

v r ". r TKvį Awl X 
L^L-JForl'AH J-,For AH £

Stebėtina siuvama yla Su szita yla 
galima taisyt czeverykus,
maiszus ir t.t. Siuva drueziai ir gerai, 
greit kaip maszina. Preke su 20 mastu 
sziauczlszko siūlo, 2 adatas ir instruk
cijas tiktai $1. 7 ylos už $5. Satisfak
cija gvarantyta. Ordcruokitc tuojaus. 
Reikalaujame agentu. National Sales 
Co. Dpt. 134. Sta. D. Box M. New York.

Nuža-Tone

pleszkes,

Pasekme po 20 dieno
arba grąžiaane |vnt 
pinigas.

Al

padara Tirštą, raudoną kraują, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

, TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-

v

damas neaišku mintę ir nusilpnėta kūną; pasibodisVsiiiuavy 11 m -**• ** * 1 > Jf J c* o 1 M vv* * *
imant vaistus dėl padidinimu veiklumo ir vaistus svaiftinanimant vaistus del padidinimą veiklumo ir vaistus svaiglnon- 
čius, bandyk Nuga-Tonc ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju Žmogui Devynes iA dešimtos visu žmogaus JiguAvauj

— bic^— _______ _ _______________ __________ _ ____ _ ..
išpūtimai, uŽketėjlmas skilvęs, tulitnis, anemia, kankinimai reu-

sesi visai nauju smogui uevynes lą aeanntes vihu žmogaus 
tokiu kaip bloprns apetitas, neprruomulavhnas viduriu, Ražai ir V? 
išpūtimai, uŽketėjlmas skilvelį tuliinis, anemia, kankinimai reu- \ 
matizmo, skausmai galvas, neumjjriii. Htokas energijos, nusilpne- -------1«_.----- ------ u ------------ ----- i nervujinuis nervų ir neRalfijimas mieguoti, paeina nuo stoka 
jpajiegos^ 
kraujo. p : __ ____ _ __ ___ __ __ ____ _
kurios didžĮausej uŽJaikn geram stoviuje pilvą, jaknns, inkštus ir

yra labai /

1,1* , jį V. * * I « * 1IUV PlVFk.l 1 I * » i A

ir rieuŽ tek tintos cirkulacijos •s kis to ’vandeniootp kraujo i

I Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme rerrtiase ant nervu pajlejro^, 

Krobufl, girdės pląkimo, kraujo cirkulavimo. Nugn-Tone

>1i'ifl
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A
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s
I,

jog da

tavo 
sesuo, mano brangus broleli 
Kazimiera ir sveikifiu tave su 
visa tavo szeimyna, linkėdama 
jum viso gero jusu gyvenime.

Duodu jum žinoti,
esamo sveiki ir gyvi tiktai tė
velis mirė pernai rudeni, o bro 
lis Jdhas apjako ir vargszas 
negali dirbti ir sunku jam gy
venti dabar? Karas mus labai 
nuvargino ir tik tiek giliukis, 
jog mus triobas nesudegintos. 
Daugiau ne turiu ka rhsžyti, 
jiišu gromata aplaikem už ka 
szirdihgai’ dokavojame ir
szykite tankiau, nes gromatbs 
isž Ameriko mus labai surami
na.

ra

Su Diov broleli Kazimie- 
reli, tavo sesuo Marijona.

f 1 ’

GASI’ADINES.

Ar lankot Katodu ar lankot Kuczios
argibusit be Llotuviszko medaus ant 
metiniu szveneziu? Mes tik vieAln- 
toli.p pardavėjos tikro hefabrlczno mė- 
daufl, Supiltas in naujės biekinės po 
5 svarus.. Kainuoja $1.85c.

Supiltas in naujos blokinės po

Didesni orderol pigiau. Advospokit 
teip indedaipi marke. (to, (88)

7Hurt* Mtolh,
Amerikos Ūkininkas

7 -X i:-r V

ccremonijios.

domis, veteranai Namines ir Iszpanu- 
Amerlkos kariu butu kviecziaml daly
vauti sykiu su tais, kurie kariavo 
priesz Vokietija.
tariama, kad kareiviu motinos; Rau
donojo Kryžiaus ir War Camp Com- 
njunity Service darbininkai: miestu 
departmentu atstovai, civiles ir bažny
tines orgahizacijos; industrlales gru
pes ir Amerikoje esantis svetimtau- 
cziai butu pakviesti dalyvauti parodo
je, pasirodė tautiszkuose rūbuose.

Demobilizacija tarnytos vėliavų ir 
paszventimas miestu vėliavų taip-pat 
patariama, kaip irspocialos pilietybes 

Muzikaliszki progra
mai, sykiu su žaislais galėtu būti tei- 
kiafni ta diena. *

Vietiniai skyriai gali turėti vakarie
nes pagerbiami sugryžusiu kareiviu. 
Tas tik gali būti apielnkes dalykas, ar 
ba po mesto prežura. 
bu po riiėsto prežura.

Patarant tureli muzikaiiszkun pro
gramas , pagerbimui “Armisticijos’’ 
dienosi dainos turėtu užimti svarbiau
sia vieta.
nu visu tautu yra raginama.

Muzika turės daug svarbos apvaiksz 
cziojant Lapkr. 11 diena sulyg pienu 
War Camp Community. Service suda
rytu, 
kontestus • dainininku draugijų arba 
benu ir orkestru. Ypacz, patriotisz- 
kos'dainos ture/u butt dainuojamos 
visu tautu, kurios turi J rpriežasti 
džfaugsmo isz to kad ta d|ona taika 
prasidėjo.

Tautiszki rubai, invairiu ntstovau- 
Jancziu tautu priduos daug margumo 
dienos programų!, visiems chorams da 
lyvaujant ir szdkant tautiszkus szo- 
kius. 
dienos apvaikszcziojime 
Joms paezioms 
daug naudos Amerlkiecziams, 
girdos dainuojant dainas atvožtas isz 
užmario.

<< Armisticijos

Dainavimas tautiszku dai-

Galiamu turėti inuzikallszkus

Ypacz. patriotisz-

kurios

Dalyvavimas szitu tautu tos 
nebus tik 

garbe, bet atnesz ir 
kurio

ANT PARDAVIMO.
Groseriu sztoras, lietuveis ir lenkais, 
apgyventa' viola.

protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervii ir ubelno sunaikinimo ft h • , • m h » k A MB. * V B ■>* • 1 >■ .. . * . ■ ■ w . . • a • t ! 1 fkūno. Kodėl? Toddl kad yra sutaisyti i& a&loniu bransriu, 
4UVU II 1 I VI ( HV/VAJT vU .

I maistingi 1 Geležę ir y

Nuga-Tdncx priduoda gyvybę Juknoms, paatiprin grobus teip, 
‘r Atgal v 1n ink&tub, ibvnia laukui
*juodinies atmatas, Niera dauginus gazu ir sųputimu, niera smir- 
tnčio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums a tebūk

sveikatą dundančiu aud^tiniu vaistu, rekomenduotu Ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra Jie ypatingai maistingi t Geležę ir j 
Fosforą-maistus del Kraujo ir Nervu, PhZ

Nuga-Tonc priduoda gyvybę jnknoms, pastiprin grobus teip, P® 
Jog jo tufitinase rcgulariAkat Atgalvin inkilui, ifivnra laukui 
*^iodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir sųputlmu, niera amir- 

inČio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tonc duos Jums stebuklingą 
jžjtita, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir K^tą pastiprintą miegą. 

jvaga-Tohe sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo-

inčiu su 
Gydytoj

n'dmo veidui ir žibumą akiems! Nugą-Tone pudąra tvirtus, rustus

k>.,\

V . Z

i

7

R

V

vyriuj ir sveikesnes ir jniikcsnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj Joktu migdamu ar 

akdnj ir vartuoti galema be jokio ncpnranpkumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
daromu pamotę vaistu. Sudėti jie yra narahkiam pundelel. Yra apvilkti cukrum, priimno

savu, pretelem*.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA1: Prekė Nura-Tbne yra viena. ($!.OO> doleris 

i.\ ~ ‘ ‘ ' • v '• - ' '
ąydym6. Gelėte pirkti AeAea bonkūtes, arba Ae&ius menesiua gydymo už penkių. ($5.00)

►0

kuvil prctelemH.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANC1JA: Preke Nugn-Tone yra viena. doleri

už bonkuto. Kožna bonkute ^alpina devynios dešimtys (£>O) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gelėto pirkti želes bonkūtes, arba Že&ius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tonc per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdinta* na- 
aekrhiu. sugrąžink bonkute ir pilaus, o mt3 ūmai sugrąžiaime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes Imame riziką.

PR1SIUSK SAVA PASTELlAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn SL, Chicago, Ill.

Gėrbiamieji: įdedu člonais $...................... ir meldžiu prisiųsti man ....
Nuga-Tone.

a C mil III I UVl’*iUIC pHOll3| VF IUV.

prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

Vardas ir pavardč

Gatvfl Ir numeris. .U
Kiestas r t

U t i
Valstija

• •. bonkut

W j

i
K ts

Ii

AR SERGATE RHEUMATIZMUP
Jeigu sergate Rheumatic ra u o Jums jokios gyduolės ne gelbėjo parsitraukit URSUS 

GYDUOLES NUO RHEyMATlZMO, (gerii). Rieke ui bonką 
UKSUS L1NIMENTAS NUO RHEUMATlZlMO. (tepti)Prekė. 
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnilą kraują. 
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. Užaugina stiprius plaukus. 
URSUS SKILV1N1S BITERIS, reguliuoja ir pravalo vidurius.
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų dniugas nelaimėje. Prėkė....... $150

Męs siunčiama koinam ant pareikalavimo niūrų didelį Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną, sscikafą, jo lyga* ir pagelbų.

Prlkė..........
Prtfci.-B

Prikč........

.... ti so
........$1.00
....... $1 50
........$1.50
.... $1.00

apgyventa' vieta. Galiam* sužinoti 
per telefoną Kinsau. Kast 0431 D. ar
ba par laUzka szitu adresu: 272$ E. l

,(r ■ .H ’’ ’ . r , -i v,

O*tari# 0G (MBS#
460 N. WELLS ST..

URSUS REMEDY © 
DEP. e '

1
CHICAGQ. ILU
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Važiavimas ant 
smert ir gyvasties

Baisus važiavimas.
Ponas policmeisteri 

kalbėjo Stasis po dvieju ady- 
nu pavažiavimo, o buvo tai pir 
miltinei žodžei tnme važiavime 
— ponas policmeisteri, reikėjo 
mums kita kelia apsirinki — 
ežia bus ne gerai. Pilna girria 
vilku.
Naktis szalta

- turėsimo baisia kelio-

prn

verkt kiek tik turėjo pajiegu. 
K ui kovas paėmė nauja misli.

— Ponia — taro Kutkovas 
in Podbelski,.— tai viskas ant 
niek — no turime — su kuom 
gintis. Vilkai mus suos — vi
sus draugia. Turimo del jin ka 
toki mest, kad kiek sutrukdyti 

, kaip
vilkai sudraskys

- jau girdot staugynia. 
o kaip mus su

J
(■l
i
i/
i

vilos 
ne.

Pajvždžai, svolacz! pa 
szauke maskolius pusmiegan- 
tis nuo pasigerymo. Nes ne pri 
valo nžniigkt ba turėjo prie sa 
ves

N es 
Stasvs

Kas jums po kudyki u i 
jus paežius
Iszmeskite jin, tumų iszsigel- 
besime.

— O tu prakeiktas szungal- 
vi— paszaukc Vincas —- man 
veluk numirt, negu kudyki isz- 
mest dt'l vilku!

Durak! paszaukc Kntko 
vas kuri jau szal|as prakaitas 
apipylė nuo baimės — turi pa- 
szvenst kudyki, 
dingsime visi!

Tai kalbėdamas sieke su Vau 
ka iii užpakali kad iszpleszt 
kudvki nuo motinos, 
jam ne Jiasiseke, ba
motina to nesitikėjo. Jau turė
jo kudyki naguosia. Metėsi tė
vas ir motina ant Kntkovo ir 
prasidėjo tasynes 
kurs baisei klykei

Motina insijųJzinus gynė ku
« • • • i* ...

TARADAIKA.

ANGMSZKAS DETEKTIVAS NUVEŽTAS PER 
SINN FEINUS.

o jeigu ne, tai

I

I

f
)

f

J 
/ / 

(

>

prasikaltėli.
tolinus jam nudavė, jog 
turėjo teisybių.

staugvmai kas kartas
Baisus 
labinus 

buvo girdėt girgždėjimas anie 
go nuo begymo vilku.

Kelias ėjo per girria. Lengva 
migla draskosi ant sniego ir 
tarp medžiu szakas.

ant sniego 
Ant kart 

toje migloje pasirodo ži bau tęs 
kibirksztes.

— Jau vilkai czionais! — 
paszaukc Stasys.

Arklei pajutia pavoju, leido
si su rogėm kaip vejas, 
tas ne gelbėjo 
ir nžpakalije, vijosi paskui ro
gias.

Kutkovas ant kart iszsipagi- 
riojo ir miegas nuslinko, o ka
da pirmutinei vilkai pasirodė, 
griebe už karabino. Vilkai kas 

jau bu
vo matytis gara isz snukiu, bu- 

girdet tarszkima su danti- 
Podbelskis su 

mi raukomi stojo rogose,

INOS 
vilkai isz szaliu

kartas prisiartinojo

v o 
mis. surakvto

Ka tik 
varginga

Ant dykos mėsos, 
Varnu prilėkė visados

O varnu nuo dzukijos, 
Tai labai žinios, 

Snapai stori, 
Nagai dideli.

/Vtleko varnos pas kuosa ant 
balinus,

Turėjo mosutes ir’ invnlos 
alaus,

Tai kaip varnos iszsigoro, 
Tuojaus musztinia pakele.

>

už kudyki,

dyki su nagais ir dantimis, jog 
Kulkovas buvo priverstas pa
leist kudyki. Czin.,vėlei vienas 
vilkas inszoko in rogias.
kovus da karta norėjo imt ka
dy k i, ba mato 
apmirus, nes 
kojos pasipainiojo ir su 
mu griuvo Isz rogių, 
su vilku, 
Vilkai visi pamėto 
metėsi ant juodulio

Stasvs Tiesidairvda- 
inas plake arklius ir su vejeis 
leke.

Da penkesdeszimts žingsniu 
pasi ro

smogia.

K u t

jog motina kaip 
toje valandoje 

riks- 
draugia 

kuris už jojo laikosi, 
rogias ir 
gulinezio

pati ir jau girria baigėsi — 
kliktelejo isz baimes, kada pir de žiburei kaimo languosią, 
miltinei vilkai prisiartino prie 
rogių.

Ten susilaiko roges. Ponia 
Vanda gulėjo apalpus su kudy 

užmigo.Ar ne turi tamista revol kiu, kuris volei 
paszaukc vargu innesze jia vyras su Staveno prie saves!

Kutkovas in Podbelski.
— Turiu, da yra tris 

vei, nes atleisk mano rankas, 
kad galetau gint paežiu ir vai
ką I

Turiu, 
nes atleisk

szu-

— Kas man isz suimto kal
tininko, kaip mus vilkai su
draskys 
ir 
Podbelski u i.

mus 
pamislino Kutkovas 

nueini' paniukus nuo ranku 
Tas griebe tuo- 

jaus už revolv’erio ir abudu su 
Kut kovu 
szaut, vienas ant užpakalines, 
sėdynės, kitas szale 
cziaus, o Stasys plake su bota
gu arklius, jog tiejei kaip 
paukszezei, leke. Ponia Vanda 
nusileido nuo sėdynės in vidų- 
ri rogių, drebėjo nuo dideles 
baimes ir spaude prie 
kudyki.

Pirmutinis 
szokt iii rogias.

m

buvo
vienas 

kitas

pasirengia

jog tiejei

va z n v-

saves

drvsovilkas
Vincas szove 

vilkas atliko. — Nes rodos ta
sai szuvis da labiau vilkus in 
juszino, kaip amaras iszsiverte 
daugybe vilku isz girrios abi 
pusei kelio. Volei puolė vienas 
szuvis ir treczias, o kožnn kar
tu puolė vienas isz bestijų.

Ir volei puolė pora szuviu.— 
Asz

- paszaukc 
kur mano kulkos.

asz 
sues vilkai

dabar
o

mus

dejavo.

gas.
sztangele geležies, ir

reikalin-

sm m grinczia.
Kada gerai 

arklei pasilsėjo, leidosi in toli-
y

tiktai 
Jau 

labai 
bijoti, bjaurus nevidonas Kut

ini t vert.

iszsidienijo ir

mesne kelione link rubežiaus 
nes jau ne per gn-ria, 
vieszkeliu kad ir toliau, 
dabar ne turėjo ka teip

kovas, negalėjo juju
Vakare giliuku ingai susilaikė 
užrubežiaus 
mieste.

austrijokiniam 
Podbelskei adgijo sa

vo szalije.
Czionais gyveno ne teip isz- 

kilmingai kaip Rosijoje,
užtat buvo smagesni ir laimin
gesni. Galas.

nes

O dzievuleliau kas darosi 
Kaip bjaurei draskosi, 

Su nagais, * 
Ir snapais. u

In kur dzukiszkos varnos su 
sikuopina

Tai triksU pridirbu gana.

e #

I

Vienas vaikinas mylėjo duk
rele,

O paskui paėmė jos mamele,
Ir iszbogo ant plynių,

O tėvas su du k reti a pasiliko.
Džiaugėsi, nors be piningu 

paliko, 
Sako: tegul cjua in pragura 

Prikrimto mane gana, 
Ir da tiek prideezia,

Kad niekados jos iiomatyczia.
t

I

keli vyreleiPcnnsylvanijoj 
apsipacziavo,

Nes viepaa bjaurei prisigavo, 
Nedėliojo szliubas buvo, 
Panedelije garnys jau 

buvo.
Garnys beiboka apdovanojo, 

Ir žmogelis‘ka daryti, nežinojo 
Dejavo ir galva kasė, 

Ir phrilkufe ant galvos pešze.
Gaila man tuju vyreliu, 

Jeigu patenka ant niekszu 
mergeliu 

Per visa savo gyvenimą
Ne turi jokio ramumo. 
Dabar ne ka gali daryti, 
Reikia kaip savo augyti.
Reikė Dievui dekavot 

iVnt nieko nerugot.

4 r» Jam l
pn-

y 

y

* * *

ll! viena peczia n klapsėjau 
Vaikinei i pasitikau 

Buvo nuliūdęs, 
Kaip žemes pardavės. 

Paklausiau: ko teip nulindęs1? 
Daug piningu esmių iždaves,
Ketinau po karei in kraju 

važiuoti 
Savo tėvelius atlankyti,

Matai, piningus prakaziravau

y

y

>

y

y

tvo kulkas pabaigiau 
atsiduso Vincas.

Gospotli Buže! 
Kutkovas 
— Iszszove paskutini karta ir
norint jieszkojo kiliku, nerado. 

Palikau karezemoje, 
nelaimingas, 

ne vieno szuvio, 
o teik daug vilku!

Pod belsk is mete savo revol
veri, ba jau buvo ne

Ant dugno rogių rado 
su taje

tcszkino per galvas vilku, kat
ras tik megyho szokt. Kutko
vas-su kalbia gynėsi, 
vilkui sutcszkino galva 
kulbe nulūžo nuo 
In visas szalis szvitavo 
vamzdžiu ir draugia su vilkais 
staugė.

— Gospotli! — jau daugiau 
negaliu gintis, vilkai mus su- 

Ir Vincas pradėjo 
nuilst. Gal dvideszimts ar dau
giau vilku pasiliko ant kelio 
užmusztu ir primusztu 
( 
vilkai 
arkliu 
kavom 
kaip pasiutia. *

Tarno pabudo mię to larumo 
mažiulė!is snrttftkfK ir pradejb

es! suriko.

Vienam 
, nok ir 

karabino, 
su

nes vis 
Keli 

priszakio

y

langiau da pribuvinejo.
mėgino isz 

užbėgt, nes tiejei su pat 
Arklei loke

J. J. AUSTRA
Lictuviszkas Daktaras.

Ponas Austrą nesenei sugryžo 
in Amerika isz Europos. Jisai 
isztarnavo du metu Amerikos 
kariumenojo kaipo L t u folian
tas medikaliszkam skyriuje ir 
per tuos du metus, radosi Enin- 
cijoje, Belgijoje ir Vokietijoj. 
Jisai pabaigos augszeziausias 
mokslaincs Shenandoah 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 melus 
laika Dabar, sugryžias isz ka 
riumėnes, apsistojo savo mies
te Shonandorije kur atidarė 
ofisą po No. 113 E. Coal St. 
Galima jin jo ofise rtisti lyg 9 
vai ryte, nuo 12 lyg 2 v|d- po-

>
Bicdnas kaip ubagas pasilikau 

Už burda užmokėt negaliu, 
Nežinau ka pradėti galiu.

Paskutini suteli sudraskiau
Isz kur paymt kita nežinau 
Mano gyvenimas ne kas, 
Likaus grynas ubagas, 

Tokis gyvenimas, 
Tai jau ne kas.

TaDgi asztuonis'szimtus tu-
■ ‘ iėjau, 

Parvažiuoti in žentus galėjau 
Sziandieu jau ir

nesidavė.
piet, ir nuo 6 lyg 9 vai. vakaru. 
Lietuviai privalo sti daktarisz- 
kais reikalais pas savo tautieti 
kreiptis o jisai jumis visAt^o 
patsftWns kaftuDgeriaiisia.
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paskui lokianczins brolius be
bėgdama, akys aptemo ir ji pa 
klydo girrioje.

Isz tankumyno 
levai ir didžiausias vilkas 
barszkindanii 
bego staeziai 
urgzdami:

— Ko ežia atėjai ? Kur eini 
nakties laike1?....

— Broliu jieszkoti! ■— at
sake karalaite taip verksmin
gu balsu, kad net vilkas sukau 

gailesezio.
—• Sėskis ant manės, - 

re vilkas — jiernesziu tave per 
girria; už tos girrios szvieczia

gal nuo jos gausi žinia

> NELEISK rlMGF VEJAMA TAUPYK

iszlindo du
ir

ke isz to

’"■k ■■

te’5,1
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y 

savo dantimis 
prie karalaites

t-l-

saule,
apie savo brolius!...

Užsisėdo persigandus kara
laite vilkui ant keteros, o 
pasileido kaip žaibas per tan-
kuhiynns, žibindamas sau taka

jis

paėmė 
neszti,

vas 
karalaite

karės 
ivetimtau- 

Valstf jo- 
Szitie

Yra spėjama, kad nuo laiko 
užBlbalglmo, apie 900,000 f 
ežiu gyvenusiu SuvionylO.se 
bc, sugrįžo In Europa, 
granlal susidėjo daugiausia isz Kalu, 
graiku jungo-slavu,' syrijiecziu, kroa
tu serbu ir romanu. Tyrinėjimas 
parode kad daugumas ju turėjo susi
taupo apie $8,000.00, kuriuos su savim 
iszsivcžo.

Tas faktas yra tikru darodymu ko
kias progas szlojc Bzalis duoda emi- 
gratams ir taip pat parodo, kad'uvc- 
tinitaucziai, kurie sugrįžo ia Europa 
ir taip-pat parodo, kad svetfmtauczlai, 
kurio sugrįžo In Euroja nesinaudojo 
viena Isz svarbiausiu tu progų, 
gtl jie butu indeja tuos pinigus in Su
vienytu Valstijų valdžios užtikrintus 
įtaręs Taupymo ženklelius Ir Plnigy- 
no Taupymo Paliudijimus, ju pinigai 
nebutu tureja gulėti dykai vienos mi
nutes. La lite keliones, ir iki to laiko 
kad jie butu ant vietos apsistojo, ju 
pinigai butu buvo apsaugoti nuo pavo- 

ir ant ju butu

lojo ozai is

CIJli-

Jei-

plmo Ir pragalsztics, 
užtikrintas pelnas.

Apart to jie butu neturėjo Jokios pa
gundos rizikuoti ravo sutaupytus pini
gus In projektus, sugalvotus vientlk 
kad Iszgaui I pinigus isz ju. Kaip ler
vai galima isz.villoti nuo avetimtauczlu 
ju sunkiai uždirbtu;
Profesoriaus Luigi Luzatti, 
IialIJoE premiero pritirhnas 
diplomatas nesenei buvo apipiltas pi
nigais ir,z Amerikos sumose nuo $1.00 
iki $100.00, siuntejąl praszydaml jo 
kad Jiems butu palaikyti
busimos tarptautiszkos llotcrljos, 
kurio:; pinigai eis apmokėti kartu

Bet tokios lioterljof; nebu- 
Tai buvo tik paskala Prancūzu 

Ir Jos užteko patraukti
užimtus žmonių mesti ant nieku suvo 
pinigus.

Jeigu
< S# ■ >

< _ d*., -ii'. . ..A . ■ ». ..

?:Xi

H *>' ’•.....

- į* - 
X--.

IJ , v

WAS

savo vilkinėmis akimis.
Kada vilkas pailso, tai k 

ant suves 
sakvdamas:

Asz dabar tave, karalai
te, nunesziu in tam tikru vieta 
kur tau būtinai reikia būti!....

Ir savo kudlota sprandu pa
lenkė priesz jia, o 
jam in karezius insikabinus 
sisedo ant keteros,
greieziau neszc jia per 
ir atnesze pas koplytėlė 
ke, kurioje g 
pats Jėzus.

pinigus parodo 
buvusio 

Tas
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*
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tiek dirbt 
neguliu

O ir pajiegu neturiu.
- Vaikino pasigailėjau^ . 

Ramyti jin pradėjau,
Vaiko, jeigu nuo kaziru ir 

girtavimo susilaikysiu 
Tai volei prasigyvensi;

Juk Amerikas tai ne Lietuva 
Uždarbiu yra gana. 

Su latrais neužsidėk, 
Po darbui namie sėdėk 
Tada vela laimingas busi

Ir piningu susidėsi, 
Tu Lietuva parkeliausi 
Ir tėvelius pamatysi. 

O dabar nesirūpinkie> 
Ejkio namon, iszsimiegokie, 

Balabaikas pameskio, 
Dora gyvenimą veskie.

y

J

>

y

bilietai del 
nuo 
isz-

ka.nzczlus.
vo.
laikrasztijos

karalaite, 
irz 

Levas dar 
girria 
misz-

yveiio pats Viesz- 
Karalnite duris 

pravėrus inejo iii vidų ir ant 
keliu parpuolus omo melstis. 
Dievas nuo altoriaus pažvelgė 
in jia ir iszklause jos maldos. 
Dievas paszaukc lova; tas su
sikūprinęs prislinko prie laip
tu altoriaus ir Dievas 
nuncszti karalaite prie
cziausios Paneles Marijos, 
tik Ji gi

rvet initnuczlai 
jieszko budo pagelbetl apmokei! karcn 
iszkaazcziiiR kaip 
EuropoR Hzallu.

Amerikoje

.'.•/'S

*4
r

ar
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BfflM KIGHT: DETECTIVE CONSTABLE DANIEL I

sziofi Kzalien taip ir 
saugiausiu ir pasek- 

tnlngiaiiKls kelias lai daryti yra, indeli 
dali savo sutaupytu pinigu In Suvie
nytu kare:; Taupymo Ženklelius ir Pi- 
nigyno Taupymo Paliudijimus.
yra ekonomiszkiausias būdas sudary
ti Suvienytoms Valstijoms, nes ant Su 
vienytu Valstijų uždėta priederme ap
rūpinti pinigais ir atstatydinti nuo 
kares nukentėjusias Europon szalis.

duoda

Ta!
*** I

M« ian Macpherson, georgė creel 
L_.—_ .AADY PLOTS .

Detektivas Daniel. Jlooy, vienas isz geriausiu slaptingu 
palicijantn likos nužudytas per ajrisziu revoliucijonieriiis. 
Jisai stovi paveikslo prie Lady Decios ir kariszko ministerio 
kada juosius apsauginėje nuo visokiu užklupimu.

į$<: •<

I vienas isz , 
ajrisziu

Ib

in sake 
szven- 

nes 
vėl

Pasaka apie nebyle 
karalaite ir josios 

dvileka broliu.
.» gi Trr-- - -■*. |r ..............

Sename rūme ant uolos, pas 
bedugne ir tamsia lindyne, gy
veno karalius su 
sunu.

Tas karalius turėjo vienati
ne dukterį.

Ta duktė buvo labai 
žibėjo kaii> augantis

žmona, nuo broliu seseri.
Liejo aszaras nelaiminga ka 

ralaite sename 
sėdinti, o 
jos:

rūme užkalta 
broliai ty ežio josi isz

dinti permainyti 
m žmones.

Dievo, Motina savo ranko
mis szere dvylika ereliu ir pati 
karalaite mate, 
atnesze prie dangaus 
ežio.

Ereliai, 
ant levo atjojant,

savo

kaip levas jia 
slenks

su dvylika

permaza,. 
ar jau ne 

svie-

savo nekaltybe ir

• -— Ar tavo dalis 
ar tave niekais laiko, 
bėra drąsiu vyru sziame 
te!

Karalaite akis nuleidusi že- 
tylėjo, 11 e b e i s zt 1 ry sd a m a 

prieszais pa
sakyti, tik tyliai dūsavo ir mel 
dėsi prie Dievo kalbėdama:

- Pažvelk, Vieszpatie Die
in mano varga!....

kaip rožei,

myn 
jiemsiiiei žodžio

Prisieis

Amerika duoda svotimtauczlatns 
progos uždirbti pinigu, ir Suvienytos 
Valstijos, del ju paežiu naudos, szallcs 
kurioje jie gyvena ir tos kurioje Jie 
yra gimė, parodo budus kaip tuos pi
nigus sutaupyti perkant su jais Kares 
Taupymo Ženklelius.

pamate karalaite 
pasibaidė, 

paskėlė pi debesius ir pasislė
pė.

Pana Marija tarė karalaitei:
— Bus vėl žmonėmis tavo 

bet turi man
me-

nebesude- 
kaip ne-

dvylika broliu, 
prižadėti, kad per trejus 
tus ncprasznekesi, 
juosi ir taip gyvensi 
byle!...

Taip Pana Marija pasakius 
karalaitei, liepe vei jai ant že- 

Karatai te gryžo

97vi .jX>.*►* 1 į
I

r ,,

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

Mokame antra procentą ant 
sudėtu pthingu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos meno- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

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

bankas adaras nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryto lig 12 vai.

i

* i K
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I
graži, 

žiedelis 
ant uolos, szvfote kaip dangus 
žvaigždele 
dorybe.

Per soptynęrius vartus, per 
septynerius kiemus 
pirszliaij didikai ir kunigaiksz 
ežiai, — bet vilties neteko, 
gryždavo adgal, nes tėvas vi
siems vienodai atsakydavo:

— Kas mano dvylika sunu 
pergales, |ai tas tik gaus piano 
dukterį už žmona (paezia)!

Dvylika jauni kaicziu su 
kardais rankose lydėjo pirsz- 
lius per rūmo kiemus ir pasku 
tiniame kieme su didžiausia 
puikybe Ijicte dvylika pitszti- 
niu po kojų svecziams, bet ne
atsirado ne vieno isz pirszliu 
tokio dvasaus, kuris atkerszin- 
tu už toki paniekinimą ir pa- 
^zauktu iii. kova.

Iszvažiuojant svecziams isz- 
judkdavo juos jaunikaieziai ir 
kiemo vartus užtrenkdavo^ su 
didžiu žvangėjimu.

Taip bego menesiai ir metai 
bet neatsirado tokio, kuris pa

šau

važiavo

jauni kaicziu

su

y

norditi per k$va atimti

11 11 > I \P. I ,i ‘ MO 11

PRASARGA! Visus lalszkus o iri 
piningus in iszloistuvo ‘'Saule" reiko
viaados siusti ant szlto adreso: W. 1>« 
Buczkouskf-Co. Mahanoy City, l’u.

ve,
nuvysti be laiko, 
pamestai ant uolos, po sargyba 
ginkluotu broliu, pilnu didžios 
puikybes!....

pagailo

t 
v

Dievui pagailo vargdienes 
karalaites ir jos, puikybes ap- 

paverte in ero
są u lei leidžian-

imtus, brolius
V a kare,

pavirto dvylika broliu iii 
erelius, pakilo augsztyn ir nu-*
loke.....

Karalaite

liūs.
I los y

Karalaite, pamaczius ere
liais lekianczins brolius blvksz 
eziojanezius saules spinduliuo
se su sparnais, rankas iszkelus 
ome szaukti:

— Palaukite, del 
Dievo,‘ka darote! ? 
szviesioji, neatimk man brole
liu, kur asz dingsiu palikus 
ežia viena!...

Ereliai szauksmo 
kilo vis augsztyn ir 
ir galu-gale visi isz akiu iszuy 
ko....

Poi'ilso ir

meiles
Sauluže

neklauso; 
augsztyn

užduso karalaite

VICTOR- L. BERGE
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Du‘motai adgal Viktoro Bergerio socialistiszkas laikrasz 
tis likos sulaikytas per paczttv.'— 1 Kur randasi kitas socialis
tas. , .• . ’ ' (1V. j ‘L

G i rri oje ome

Laime, kad
karatai-

drebanti

<■

ste

gra zu- 
kai p

mes gryžti. 
pas tęva....

Rytas auszo.
szunes skalinti ir vos tik nesu- 
draske karalaites.
medžiojantis g i r r i o j e 
tis, iszgirdes skalijant szunis, 
gretai nubėgo in ta vieta, kur 
szunes skalijo, ir pamate..
bukla: niedyje, tarp žaliu sza- 
ku, sėdėjo jauna, keisto 
mo mergaitę,
pauksztelis isz baimes.

Karalaiczio szirdis ko 
neiszszoko isz džiaugsmo, 
pirmo pamatymo kuokarsz- 
cziausiai pamylėjo mergaite ir 
rankas isztieses labai džiaugs
mingai suszuko: »’

— Ar tu nežemiszkas šutve 
rimas, ar girrioj paklydusi die 
vaite esi, o gal asz sapnuoju ? 
Jei esi isztikruju tokia merge
le, kokia asz tave matau, tai 
savo szirdi tau po kojų kloju 
ir savo karaliszka vainiku tau 
atiduodu! Eik szian pas ma
ne!.....

pamatymo

tik

(Tolinus Bus.)
-------——r- ■■■ 'I V - U.  —
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Telefonai, Bell - Kensington 5316
Keystone, - East 6720

Dr. E. G. KŪMAS.
PERSIKELS IN NAUJA VIETA

Priėmimo valandas:
Llki 10 vai. Vyte. 6 - S vai. vakare

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA."T
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W. TRASKAUSKAS
_(lKiBOKroS-~

A*

, PIRMUTiNiŠ LIETUVISŽKA8 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kuntia Numirualu, Paaamdv 
automobillua, riginnh Ir relinius del 
laldotuvluį krlkeztlnlu, paelvažinejlmt 
Ir Lt. Krausto daiktus Ir t.t 
620 W. Centre BU j

n BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vico-Prez.
J. E. FERGUSON, KaMerfuS.
R. T. EDWARDS. Vico.Kas.

•t

i*.

A. C. NOVAKAUSKAS
:: Advokatas ::

Cor. Main and Centre Street
SHENANDOAH, PA. ’

j DAKTARAS W. BURKE j
J LIETUVIS }
> 418 W, Market St. Pottsville <
S Su visoms ligoms priima, nuo < 
X valandos iki 10 valanda isz ryte, J 
c i Iki 3 vnl popiet. G Iki 8 vakare. S

I

Naujas (suradimas del plauku.

Dckavojo milijono Amoniu ui 
pulkus plaukus, o telp-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. Informacijas dykai.
Pasakykite kitoms tautoms.
kito pas: Brs. R tundra s Cosmetics,

Sta. W. Brooklyn, N. T<

Raszy-

1 - *♦ * ** * MHll

Rr. KOLBB
638 Penn Ave. Pittsburgh, P*-

Dr. KOLER yra viena
tį tlnlfl tarpe Lietuviu da- 

ktaraa Pittsburgh. Mo- 
X klnosl Varazavoje, Btu- 
A dljavo begijo 24 m. In- 
X vairias Ilgas vyru ir 

* motoru, todėl jas nuo-
dugnini pažinau. Gydo^<5.^t g

Ir silpnybes vyru, spuogus, nlo&ejimue 
ligas tinimo, invairias ligas paeipan- 
ežias nuo neezystumo kraujo, Alai” 
szaukite ypatlszkal, pęr lakzkua asi 
negydau. Dr. Kolei kalba Lenkiaaka! 
ir Ruslszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig |

užslnuodlnlma kraujo

U» ir UI, Ulinon vaiaiMiun. uvv a v

Mahanoy City, Fa. I vakare. Nedeliomia iki 2-v. poplat i
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Žinios Vietines
■..... ii III .................... ..... III

— Snbatojo 1 diena Lapkri
• November.
Snbatojo pripuola “Vi

su Szventuju.”
— Nedėliojo

ežio
Mergaite
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> J“Užduszincs.
Laikas bėga po senovei 

nuo kada ziogorei 
stumti adgal.

lTž 52 dienu turėsimo Ka
Nelaukite su pirkineis

paskutinius dienos, ba ta-

likos nu-

miestą ketina perejt

ledas.
lyg
vorai labai pabrangs ir negali
ma bus gauti.

— Po
valdžios inspektoriai kurio lan 
kysis po st ubas ir 
kiek k a
ras

• Jeigu
sznipines 

s turi cukriaus.
daugiau kaip deszimts sva 

ru tai likusi payms ir parduos
žmonims. Nekurios moterė
les gyrėsi, jog turi cukriaus už 
teki iriai ir pardavinės po 2.5 

kas tik pa re i-
Vieni neturi m* sva- 

kiau- 
(I era i val-

e ntus uz švara 
kalant u.
ro cukriaus, <» nekurtos

's apžiotu viską.
že daro, jo<* padarys krata.

ukriaus,
4.. .

a v o
c 11 
riu.

o

» daro, jog
Miesto žvdai surinko ant 
pa v a rg< din E u r<»| ><»je 

szum Ii is tukstaneziiis dole
su

staeziusi ji in Aiduka paszau- 
ke: “Szausiu”. Aidukas many
damas, kad revolveris yra tusz 
ežias, liepo szaut.
paspaude gaiduką syki, kita,
bet revolverisuoszove; ji bo- 
juokdama dar syki paspaude, 
ir revolveris prabilo szuviu, ku 
ris pataikė Aidukui in vidu- 

Tuojaus buvo paszauk-
tas daktaras, 
vežta in ligonine.
jam padaryta operacija, bet ji 
nieko negelbėjo; po 6 dienu

mis.
Paszautasis nu- 

Ligoninej

❖r ♦Z* KARPETAI ir DYVONAI1KAIZERIO KARALISZKA VĖLIAVA RANDASI PHILADELFIJOJ.
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(I COUNTESS'
of LiE-DERKEfeKE:
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PERKANT tiesog isz fabriko yra viena priežastį 
jog musu Dyvonai visada geriau ir naujesni iszro- 
do negu kiti.
yra žemesni negu kituose sztoruose kurie ne tiek
daug ant kart perka. Karpotai ir Dyvonai, kaipo 

eina brangyn kožna menesi. 
Dabar yra laikas pirkt. Da galime jumis parduoti

Priliginant geruma, musu prekes
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ir kitoki t a vorai >negelbėjo; 
k a neziu jis įniro.

Kadangi velionis buvo neve- 
>s ir szinme miesto neturėjo 
iminiu, tai jo laidotuvėmis ru 

pinosi L. K. S. 29 kp., 
riu jis buvo.
nariu angliakasiu unijos, barz- 
daskneziu unijos ir anglu drau
gijos Eagle. Jos visos nupir
ko jam po gražu vainiku. L. K. 
S. paskyrė $10 isz savo iždo; 
draugai sumoto $14. I'aipgi 
kuopos vainikas buvo už $24.

Velionis tapo palaidotas 16 
d. spalio, 2 vai. po pietų, be baž 
nytiniu ceremonijų.

Specialis Atchi- 
ge le

sa rga s, 
lietuvi 

.v,.....u 3927 
Szovikas teisi-

d(
<r

3 jos Eagle.

Chicago.
SOU,

t

kurios
Jis taipgi buvo
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i
t 
tTt
j
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9x12 Brussell 
Dyvonus, keletą 

gatunku po 
$24.00 

9x 12 Aksomo 
Dyvonai po 

$34.50

9x12 Sunkus 
Brussell Dyvonai 
Parduodame po 

$30.50
9x12 Axminster 

Dyvonai po • 
$42.50 l

Gražu gatunku Axminister Karpetu del dide
liu parloriu ir miegstubes.

Geras pasirinkimas Karpetu tropams, daug 
visokiu gatunku.

Klijonkes, Skudurinei ir Ingrain Karpotai po 
specialiszkos prekes.

t

I 
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i

Badai visi saliunai Skul 
k etina 

priežasties uždrau- 
pardavinetiino

uždaryti gyvenanti

svaigmau-

panedeli bus

kino paviete 
h ižu i ns isz

(

ozui gėrimu.
Atejnant i 

rinkimai pavietavu ir kitu vir 
kinu

f 1

n k 
dninkn.
busime

11 c
IPS 
J I - .I > Z k <
v<r <>r
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1

di< 
atsil

Įlinkime saviszkus 
užganėdinti. Balsuo- 

nŽ rcpublikoniszka tikieta 
kaip \ isi žinoti*, demokra- 

i partija insipiko visiems 
■v\ui kaului.

I<z priežasties 1 1
k a s\ k l< >s

“Mitchell 
kuri pripuolė s(*redoj<*, 

nedirbo taja 
Anglekasiai truputi

'S
■a >s
ena.

ėjo.
Po visak

atam tikrai 
aukas aut

kasvklas lankv- 
iszrinkt ii lain tikrai iszrinim vyri., 

kurio rinks aukas ant naujos 
Szcnadorio ligonbutes kuri da 
reikalauju Hit) tukstaneziu do- 
leruiant užbaigimo. Novembe- 
rio 1 
kirto <
Ligonbute czionaitineje aplin
kinėje yra labai reikalinga del 
anglekasiu ir kitu Juk į 
žinoto kiek tai nelaimingu su- 
7.4 • i >
jo iii Asldanda, o jaigu butu Ii 
gonbiito areziau tai 
butu 
kiek galite.

— Visokiu

Topekn ir Santa Ee 
žinkolio kompanijos 
John Bragiel paszove 
Juozą Burba, 
\V. 56 gatvei,
naši tuo, kad buk Burba nore-

< jin do maisziu 
gas jam pasto- 
s sustoti, bot 

Tada 
Burba to-

jes iszsineszli is? r < Sar 
jes kelia i r liepi*
k a grūdu. c <

sustoti
Burba pradėjęs bėgti.

‘s szuvi.
ako, kad jam primeta-

melas.

jis paleidi 
eziaus s: 
mas nusiqengunas yra 
Tai patvirtina ir palis detekti- 
vai, kurie neužilgio atvyko at
sitikimo vieton, bet ten jokio 
maisziiiko jie nerado. Muszei- 
ka gal but bus suaresztavotas.

Burnsidej mirtinai pa- 
szauta deszimtmetu amžiaus 
vaikas, Pel ras Masiukeviezius, 

1036 93 gatvei. Ji pa- 
jo draugas, Kazys Va r-

ai gyvenas
szoves 
uis, 15 metu amžiaus, gyvenas 
1040 E. 93 gt. Buvę taip.
tras nuėjės pas Kaži ir kur tai

Drau-

Pe

in Ims tam tikra diena pas- .P(glu surado revolveri.
M rinkimo tujų auku. gaimane juo pažaisti. Bet žais-

me buvo visai nelaiminga. Pa- 
szautasai ant vietos mirė. Szo- 

patis|ve.iftS K’ tapo sulaikytas. Eina

u anglekasiu mirt* kelione-

gyvastis
ižgialbeta. — Duokite

koloriu vilniu 
del sveteliu, kepurių, skepetu 
ir 1.1. Specialiszkos prekes per 
trumpa laika, gausite pas Jen
nie Refowicb, 129 W. Centre 
St. M alia noy City, Pa.

PRASARGA. J(*igu jum kas 
norės parduoti Liberty Bonda 
Xo. 4S3100GI, penkto iždavimo 
kuri likos pavogta nuo 
I’adowskio isz jojo namo,

tardymas.

BALSUOKITE UŽ

James R. Walton
KANDIDATAS ANT 

PROTHONOTARY
Rinkimai Utarninke 4 Novembcrio.

Praszo juso balso ir intekmes.

(t.f.

Mahiinojaus Lietuviai Isz treczio 
vonių privalo balsuoti už

Ronald S. Reed 
KANDIDATAS ANT 

Konselmono, Trecziairi Vorde 
Rinkimai Utarninke 4 Novembcrio. 

Praszo juso balso Ir intekmes.
Juozo 

tai 
tegul neperka nes bus patrauk 
tas in teismą. Duokit man ži 

par-
m teisina.

nia jeigu jum kas uores 
duot o asz apdovanosiu už jusu 
ŽVLli

ANT

Register of Wills
BALSUOKITE UŽ

(t. N. 7.) 
Juozas Radowskis

394 W. Spruce Str. 
Mahanov City, Pa. » • T

SHENANDOAH, PA.

Xntanas Skiba, 43 metu 
14 metu 

She- 
už-

Abudu likos

'i I et ras Sakauckas, 
likos baisui apdegintais 
nandoah kasyklosia laike 
; idegimo gazo.
nuvežti in Asldando ligonbute.

Mare Czar- 
likos nubausta

Scranton, Pa.—
HogunJdenc,

Lida už kerszinima iszne- 
szimo iii padangi 

savo

įer
su dinami

tu narna savo buvusio 
nuo kurio persiskyrė nescuei.

— Jonas Uložins likos nu
baustas ant $175 už pardavine- 
jima guzutes. Teip-gi ir Mi
kola Klivatas likos nubaustas 
ant $225 už ta pati prasižengi
mą.

i ■
Springfield, Ill. — 9 d. Spa-
P. Aidukas, eidamas in

4 ,
.s

vyro •/

eidamas 
in kiszene 

n’olveri; nuejas in krautuve 
Krau- 

15 metu

Ii o
I raut u ve,* insidejo 
r< 
jis padėjo ji ant stalo,
tuvininko augintine, 
mergai te, paėmė revolveri ir at
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FRANK C. BALL
Isz Mahanoy City, Pa.

Rinkimai Utarninke 4-ta Nov.

Naujaa Lietuviszkas Graboriui

I Kaži s Rėklaitis i
616 W. SPRUCE ST. |

MAHANOY CITY, PA.

1 • O • » • O — — i^> — —

Lietuviszkas Graborius

A, J, SAKALAUCKAS
> ■ ■ '♦

801 EAST PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

w-w w o » w w e ■ ww

Paveikslas parodo graf’oniii Marcelin de Liederkerke, norints isz gimimo yra Belge 
Nescuei jiji pribuvo in Suv. Vab t. atveždama su savim kaize- 

plctojo ant jojo automobiliais kada Vihikas bego in Holan- 
dija, ir likos sulaikytas ant holandiszko rubožians per sargus, kurie pareikalavo nuo jojo 
idant atiduotu jojo karaliszka vėliava ant ženklo pasidavimo, 
rankas grofienes Liederkerke. kuri padovanojo del belgiszkos tarybos czionais, 
paleis taja vėliava ant licitaeijos, o piningai aplaikyti už jiaja ejs ant suszelpimo belgiszku 
sieratu.

bet yra padono IIOlandijos, 
riszka karaliszka vėliava, kuri

nuo
Vėliava po tam gavosi in 

kuri dabar

”GARDI ŽĄSIS.”

Perstatvmas atsibuna truki- 
je treczios klasos, kuris prisi
artinojo (irie M lavos, 
motercle malszei sėdėdama vai 
go slivas; yra pasirodžius pui

riui patoges lupeles ir 
atvda ant

Patogi

kei. T
akutes ir atkreipė 
saves visu pasažieriu.

Tame inejna žandaras.
mingai prisižiurineju ant paša

Stebėtina, jo 
prisiartino prie patogios mote
rėlės, užklausdamas:

Ka tamista turi savo va-
a

Vaisius. — Girdėjome at

žieriu bagažo.

lizoje
—4 

sakvma.
— Daugiau nieko?
— Ir kenta žasi.

— Meldžiu 
taja žasi.

— E.... ponuli, ka tai ženk-

parodyti

rePe

O*

man

liną ?
— Aresztuoju tamista!
Ant tujų žodžiu kiti pasa- 

žieriai pradėjo apginti patogia 
ponute nuo žandaro. Žanda
ras stovi prie savo, o pasažie- 
riai pradėjo ant gero barni už 
patogu pasažierka.

Žandaras nieko
Ant galo netekina 
atsiliepe iii tūla vyruką, kuris 
daugiausia užstojo už patogia 
ponutia.

— Asz tamista te i p-g i aresz 
tavoj u.

— Kaip tai ?

Žanda-

neatsako, 
kantrybes,

i jog toji po- 
kontrabanda

aisz-

nosisvars-

Už ka l
— Ba esi josios draugu.
•—<- Ka tai ženklina?
— Tiktai tas 

niute užsiyma
aukso isz Vokietijos.

— Ka tamista kalbi?
— Juk girdejei gana 

kei ka kalbėjau.
Ant tuju žodžiu žandaras isz 

ymn isz valizos poniutes kepta 
žasi, atsikreipė in vyruku kal
bėdamas: .'

— Meldžiu paragauti isz- 
kimszima tosios žąseles.

Vyrukas svarstesi paragauti 
iszkimszimo.

— Na meldžiu,
tyk. Inkimszk pirszta per už
pakali.

Vyrukas toliaus negalėda
mas iszsikalbet stumia pirszta 
in užpakali. Bet kaip nusiste
bėjo visi pasažieriai kada isz 
‘‘keptos žąseles” iszbirejo auk 
sinei rublei! •

Moterėlė supratus, jog kito
ki iszsikalbejimai ejs ant niek, 
malszei iszejo su žandaru ant 
kitos stacijos, o pasažieriai 
dirstelėjo vienas ant kito,, per 
visa.kelione nekalbėjo nieko.

SKAITYKITE “SAULE“

A Guinan’s MAHANOY CITY. 
SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA.
♦?♦ ♦% ♦*« ♦!
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ISZSZNIPINEJO MEKSIKONISZKA SURASZA PRIE-
SZAIS AMERIKA.

M ►

*•«*»*"**

Paul. Ecrnawo AltentorCv

Daktaras Paul Bernardo

'J 1

( 
f f

ato
Byol•Y.; j

Daktaras Paul Bernardo Altendorfas vienatinis ameri- 
koniszkas sznipas Meksike, buvo priežasto sulaikymo vokisz- .
ko suraszo su meksikonais, užklupti ant Amerikos rubežiaus . 
su 4,500 kareiviais, kada vokiecziai pradėjo nžklupimus 19.18 
mete. Daktaras dažinojas vokiecziu ir nieksikoniszku tyks- 
la, nusiuntė visas informacijas in Washingtona ir pabėgo isz 
tonais. Amerikni pasiseko 
planai vokiecziu nuėjo ant nitk

ta ji užkiupima sulaikyt ir
• • visi

MAGDE. HAk, kaip man nieiti gal- I 
vą ! libandiiau visokius mazaojimut, i 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas I 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- 5 
kanu... Man geda net darosi!” į

MARE. ”Nat tai kam tau kęst be- 5 
reikalingai! jfiurik, kokie mano plau- Į 
kai gražus, Švelnus ir ėgsti. O tai j

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduole? Ne!! Ar kve
piant js vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčjausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 
i priklausanti grožį. O kas gal

smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 
1* U Iv »

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
f _ *' T VI ’ . ,? '
pleiskanas, o savaitės laike ji| jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkūtę aptiekoje. Kaštuos'tik 
„ ,t \ ■ /. v* :

pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai

todėl, kad aš vartoju RUFFLES !”

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožii but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but į 
i smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? į
! U I' FL » Į
I panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
| trynimo: dviejų ar trijų dienų Bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
j pleiskanas, o savaitės laike jjau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- i 
| čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos ncatsinaujintų. " 
| į Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik I 
! 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
I pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

AD. RICHTER €> CO., 326-330 Broadway, New York

- ■ ... ..................... ' II f ■      ■ IR . > .11  ........................................ ........... - —— ■        ■ —' '■ ■ ■■ ■ įI * — —

s^jp Puiki istorije apie “Jonasza K orezaku” aįb*
Jk 802 puHlnplu- Preke 35c. VF. D. Dqcikowskf-Co. Muiianov City, I‘M,

ISTORINES KNYGOS
No.1 — ParlžiauH NiukiueUs; Ingrabanas, 324 pun. 6x9 cok dyd. Preke 50o 
No.2 — Kunigo Paslaptis; In Merika; Pakaruokliu, 220 puslapiu Preke 35o 
No. 3 —• Auksiniai Peiliai; Dvynos Karalaites, 214 pus. 6x9 col.d. Preke 25c 
No-4 — Apie Kupcaiaus Sunu Jurgi; Kapitoną Tunika, 108 pus. Pr^ke 26c

Priauskite #1.00 o gausite visas Knygutes per Įiaczta.

W. D. BCCZK0WSKI-C0., Mah. and A St., Mahanoy City, Pa.

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

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

gia jumis patarnauti.
Yra tai banka apie kuri kožnas mistiną, kada jiems reikia 
pirkti namus. Yra tai banka kuri duos jumis rodą kur 
geriausia investyti pinigus arba paskolinti jumis pinigu 
del nupirkimo namo. Yra tai banka kuri prigclbsta žmo
guj biznije. Yra tai banka kuri patarnaus jumis kaipo 
iszpildymuj juso testamento, administratorių juso turto 
arba apiekunais ant paliktu vaiku.
Yra tai banka in kuri privalote dčti 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.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.

—DlKEKTuKl Al—
L. Fxjkeit, V ice-Preu.

A. Danisewic* M. Um.vuIa

T. G. Ho>n.b;

D. M. Graliam, Free.
J. H. Garr.ihan, Attorney W.F- Kyukewict

H. C, Fenton

D. F. Guinan, TreM.
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25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirmi 

taip ir dabar

žinomas pur
ai
71

Y

SIUNČIA PINIGUS Į 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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SVEIKATA |

Knyga SVEIKATA turėtu 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO!
Musų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekonjen- 

duoja Ltą didelčs vcrtči kny£ą Silikatų skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus. Kny. 
ga Sveikata turi 339 puslapius ir kelis Šimtus viso
kių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Drntiiose audeklo apdaruose kaštuoja

Humorus Ir* Satyru. Tikri 
dtiokai surašyti iŠ viso pasaulio Turi 1S8 

puslapius. Gražiais audimo apdaruose tik S1.00
Pawl u >3 f Burtininku ir suki-

.. 25c. 
i:—

MctropolUan 
grojamoji ir kalba
moji mašiną. Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainnoti šią 
grojamą mašiną, rei« 
kis girdyti jos puikų, 
gryną, smagų ir tyrą 
balsą, o tik tąsyk kož- 
n&s sutiks ant to, kad 
yra tai geriausias ins
trumentas už teip pi
gą prekę.

KAINA $12. 50

U limns kortų su dadčjimų visokių štokų, juokų ir 
šposų. Puslapių 30. Kaštuoja tiktai

h
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Siųsdami pinigus adresuokite:
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P TANTS A- CO
31 EAST 1121h STREET, CHICAGO, ILI
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