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METAS XXVII
Užmetinejimai darbininkių
prieszais fabrikinius for

VOKIECZIAI
London. — Vokiecziai jau prisiartino prie
mo
terp Mintautos ir Rygos, 12 myliu nuo rusiszkos pristovos ir
dabar ejna ant miestelio Jekau, 10 myliu nuo Rygos. Vokiecziai davė žinia gyvėntojaus Mintautos, jago jiems nepasiseks
paėmimas Rygos, tai sudegins visus miestelius ir kaimus bėg
dami adgalios.
„
Pietų kares frunte maskoliai paėmė in nelaisve api^ 8,000
austrijokiszko vaisko arti Tunoviszo.

Prancūzai užėmė tvirtove Strumnica.
Londonas.— Tik-ka atcjusis telegramas isz Atėnų patvir
tina, kad anglo.francuziszka kariumene, ėjusi isz Salonikų Ser
bijon, isiverže Bulgarijon ir jau užėmė bulgaru tvirtove Strum
nica. Telegramas dar prideda, kad talkininku laivu pasirodė
ties bulgaru uostu Dedeagacz prie Aegejiszku juriu.

Musziai prie Mintaujos ir Olajo.
Petrogradas.—spalio 21 d. Rusu veliausis oficielis prane
szimas paduoda sekanezias žinias:
“ .Musziai tebesitęsia aplinkese Mintaujos geležinkelio ir
paielinkinese Olai, taip pat ir daugelyj vietų miszkuose in ry
tus nuo Roed.
“Musu orlaiviai vakar užpuolė ir bombardavo geležinke
lio stoti prie Friedrichschau, in piet tyczius nuo Mintaujos.
“Ant Dvinsko fronto vokiecziai padare ataka aplinkese
geležinkelio tarp Zarasu ir Dvinskio ir linkui ežero Mendum
bet szitie atakai tapo atmuszti.’In sziaurus nog ežero Boginsko
je prieszas atakavo kaima Ormicki. Musu ugnis nuvarė ji at-

4žSrnbncue loliML Ve'JW pi K
kei ir iszsiblaszke po mis
skaitliu belaisviu i kulkasvaidžiu.-----

Angliję atyduos Cyprus sala Graikams
VARN,

manus.

Sukapojo perlonu ant
szmoteliu.
San Francisco, Cal,— Mare
Pamils, pati konduktoriaus,
pasidavė in rankas palicijos ir
likos uždaryta kalėjime už nužudinima perloriaus Mikolo
Verirsteino, vienkoji, po tam
sukapojo jojo kuna ir paslė
pė i a uždaroma sofka savo kam

’yTT

Chicago.- Komitetas suside
dantis isz Aldermonu, kurie ve
da sliectva priežasties straiko
rubsiuviu, kurie sustoję in 20,
000 vyru, moterių ir mergynu,
isztirinejo, buk fabrikiniai for
nionai (bosai) ir juju draugai
prikalbinėjo merginas ir moteres ant nemoraliszko pasielgi
mo. Kelios merginos pripažino
buk tiejei boselei kalbindavo
ant iszvažiavimo o katra nesu
tikdavo su juju pareikalavim
ais, tai likdavo praszalintos no
darbo.

Pamias’iene kalbėjo, buk
perlorius atėjo pas jaja, rodin
damas S220 ir kalbindavo ant
pabėgimo su juom. Gindamasi
nuo jojo, kirto su kirvuku ku
ri turėjo tarne laike rankoje ir
užmusze.
Nežinodama ka daryti ir
New Vorkas- Czia padaryta
kur paslėpti jojo kuna, suka
praneszimas, kad bevieliniu te
pojo ir paslėpė.
lefonu pirma syk žmonijos isto
Užlaike kvapa per 10
rijo! permesta žmogaus balsag
isz Amerikos, skersai Atlantiminutu.
Berkeley, Cal.— Ilgiausias ka i Europa. Bevieliai telefo
laikas užlaikimo kvapo žmo- ną sujungta su stipria bevieligiszkam kūne atsibuvo laike ne stotim Arlingtone, Va., ir
baudimo per Warren D. Hor žmogaus balsas paleistas per
ner, studentą isz University of szita stoti buvo girdėti bevieli
California. Tasai studentas už nei stotyj ant Eiffel bokszto
laike savo kvapa krutinėję per Paryžiuje. B. B- Webb, telefo
laika deszimts minutu ir 10 se nu inžinierius, buvo pirmas
kandu. \ isi susirinkę profeso žmogus, kurio balsas perleke
riai labai tuom stebėjosi nes per Atlantiko didjuri. Mr.
TiVr-ird"??
idTrtf zmnpMM
nėr AVebb tuojaus po pus’aunak*
U ZiJLctliv y Lx.
’ • ■■
uola Eiffelio boksztui. nmcnu
bokszte lauke nuo Webb’o žiPavojingas barnis
inios dakiti inžinieriai—Shree
centu.
ve ir Curtis ir buris franeuzisz
Skranton, Pa.—
ku inžinierių.
mas už 10 centu dvi
— Heilo, Shreeve!— suszuMrs. J. O’Hara, ir
ko Webb per telefoną.. Po to
O’Hara tėip insiuto, jog prade
jis pradėjo skaitliuot:“ Vienas,
ja metitys su akmenais. Jonie
du, tris, ar turi! Good-by!” bu
ne mete akmeniu teip pavojin
vo aiszkiai Paryžiuje girdėtis.
gas i n keturiu metu dukriuke
PAUL THintlA'T FROM
CQ.
Martienes, jog perleido paSuaugusieje dvynai mirė.
kauszi ir mergaite sziadien
Lafayette, La. — Suauguguli ant mirtino patalo ligonsije dvinai Mrs. Andre Fore
man, kurie nesenei gyme, mi
re praejta nedelia- Tieje dvy
Italai paėmė Pregasnia.
Maskoliai nesigailės daugiau amunicijos.
italai nai gyme gyvais nes buvo su
Rymas.— Italu sztabas pranesza oficialiszkai,
Londnas.— Laikrasztis Daily, Mail gavo telegrama isz.
augti prie gaivu o kūnai buvo
zturmu užėmė stiprias austru pozicijas I legasnia,
Odessos, kuriame sakoma, kad naujas prisakymas tapo iszduo
atskyrus.
i
c
toli
ežero
Garda.
____
tas pietinėms rusu armijoms. Sulyg szito prisakymo esą palie
----- - German main
•BULGARIAN ADVANCE!
piama armijoms nesigailėti amunicijos nesą jos gauta dabar
on VIDIN-PARACINfcR.
užtektinai ir esą dabar rusu krautuvėse yra kelis syk daugiaus
TO CUT OFF RETffEATi
OF SERBIANS
J
amunicijos negu jos buvo priesz 4 menesius.
—mG CIPHER L'<

Mirtis Francuziszku artileristu Fldnderese, kada
Vokiszka kulka pataikė in ju\ baterije.
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. Anglikai bombardavojo Belgijos pakraszczius
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Mapa parodo kur randasi Cyprus sala.

Amsterdamas, Holandijoj.— Anglu kariszkiįlai\ai per 30
valandų bombardavo Belgijos pakraszczius. Kanuoliu ugnis
buvo nukreipta priesz Ostend, Westende ir Zeebrugge ir vokiecziu katerijos kaip praneszama, buvo sunaikintos. Tuom
paežiu laiku būrys talkininku orlaiviu numėtė bombas ant vo
kiszku subinarinu stoties, kuri randasi Zeebrugge. Padaryta
dikeziai bledies.
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Vokecziai miszove prižiūrėtoja ligoniu.
Londonas, spalio 22 d. Oficialiszkai pagarsinta, kad vokiecziai nuszove Belgijoj anglu mergina, gailestinga seserį
Miss Editg Cavell už tai kad ji, būdama kariszkame ligonbuty
je, kur ji prižiūrėdavo lygiai vokiszkus kaip ir angliszkus su
žeistus kareivius pagelbėjo keliems talkininku belaisviams pa
bėgti. Iszpanijos ir Amerikds konsuliai mėgino ja iszgelbeti
nuo mirties, bet nepasekmingai.

Anglija formaliszku budu pasiūlė Grekijai didele sala
Cyprus, jeigu Grekija stos talkininku pusei. Laikrasztis Daily
Telegraph szi ryta pagarsino szitia žinia. Iki sziam laikui Gre
kija dar neatsake nieko ant szito pasiūlymo.
Sala Cyprus yra treczia isz eiles, sulyg savo didumo sala
Viduržemio jurese ir guli apie 90 verstu nuoMažos Azij<
raszczio.. Ji užima apie 3,584 bertaines angį, mylias didi
Rumunija laiko szali alijentu.turi arti 300,000 gyventoju. Didesne dalis gyventoju yr
Petrogradas, spalio 22 d. Novoje Vremia talpina pasikalkai. Iki kares sala valde Anglija sulyg sutarties
sultonu, bet karei prasidėjus Anglija paėmė szia
visisz bejima su Rumanijos pasiuntiniu, atvykusiu Petrogradan, Pa
siuntinys buk užtikrinęs, kad Rumanijos tauta ir armija yra
Anglįos laikraszcziai matomai, pritaria, kad szi sala bu talkininku pusei ir kad Rumanija iki sziolei nestojo karen
tu atiduota Grekijai, jeigu pastaroji stotu karen talkininku vien todėl kad jai stokavo amunicijos. Dabar anot jo žodžiu,
pusėn.
x
Rumanija turi amunicijos armija isz apie 600,000 vyru.
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Milžiniszki kariszki kapiniai, iSmertis Blakėms in puse mi
Petrkovas.— Gal niekur ne
nutes:
Lenkijoj didesniu ka52 Žmonis žuvo eksplozijoj. siranda
’

ISZ VISU SZALIU

Czikage prasidėjo kova “szla
puju” su “sausais” kas kiszasi
uždarinio karczemu nedeliomis.
Buvusis burmistras Harrisonas, paniekina uždarima kar
czemu.
Skaitlis aresztavotu
užsigerusiu po pirmutinei sau
sai nedeliai pasididino nuo 16
168 ypatų.

. Kariszkas ministeris, Garri
son, padavė Suv. Steitams užmanima idant padidint czio
nais kariumene ant žemes ir
vandens. Jojo užmanimas yra

>' X

• toks:
Padidint armija ant 120,000
vyru, sutverti arini j e suside
danti isz 300,000 rezervistu,
akvatninkus
padidint
ant
200,000 vyru kurie turėtu po 6
menesius kariumeniszkos tar
nystes. Suorganizavot milicije
isz 150,000 vyru; artilerija padaugint ir ižduot ant užlaikimo lėkio j amu maszinu milijo
ną doleriu.

New Yorke gyvena daugiau
Ajrisziu ne kaip Irlandijoi ir
daugiau Italu ne kaip Italijoi.
Laikraszcziu iszejna sekaucziosia liežuviuosia: arabiszO
kam, armeniszkam, czekiszM
kam, kiniszkam, dunskam, finiszkam, francuziszkam, graikiszkam, japoniszkam, norvegiszkam, lenkiszkam, rusiszkam, lietuviszkam, vengriszkam, iszpaniszkam, szvedisz- tiek turtingi ir neturi tiek inkam, žydiszkam, kroveckam, tėkmės, kiek, sakysime, belgai,
vokiszkaniJr..an<disjį:.am,..,..
VOC ,
X7TQ1 1-T|: <
viu
gi
isz
svetimtaucziu
gausės
metu bilijoną tonu anglių.
nemis aukomis niekas neszelKuopa Vanderbiltu turi po pia, tatai ir toks sumanymas
negali būti vykinamas. Taip
savo valdžia 26,110 miliu
lėžkelio;
Harrimoiiai 22410 bent mums atrodo.

Vokiecziai bombarduoja jį
deszimts miliu

'

' V 'W;

miles; Hillo 14,163; Morgano
13^987; Guldo 22,181; Moore
ir Reido 29,143; Rockeffelerio
17,939; Welterai 11,373; o siu
dikatas Erbo 12,980. — Isz to
duodasi matyt, jog visi gele
žinkeliai randasi po ranka mi
lijonierių.

Aplaikeme pirma numari
naujo juoku ir satyros laikrasz
ti vardu “Žvirblis” iszejnantis
kas menesis. Leidžemas Forest
City, Pa. Box 576. Kaina 5c.
numaris. Leidėju pravardes
nepažini eta. Yra tai knygute
didumo 6x9 coliu.

ISZ AMERIKOS

Siusti in vokiecziu. užimta
Lietuva
skrajojamaji buri,
kap p. Yczas sako, lietuviams
yra persunku ir todėl negalima, Amerikos lietuviai nėra

szkas apkasas
ygos.

maudosi

—- Bedieviai linksmai gyve
na, nes mirdami turi baimes
gana.
— Viską ant svieto iszranda tiktai neiszranda smegenų
del tuszcziu gaivu.
Washington, D. C. — Per
— Geidaus pas prietelius rugpiuezio menesi daugiau,
pasisvecziuot, negu su jieseis svetimžemiu isz Amerikos Jun
ilgiau gyviiot;
tiniu Valstybių iszvažiavo, ne
gu kad atvažiavo. Paskutines
f Aplaikeme gromata nuo p.
emigrantu biuro statistikos
A. Butkevicziaus kuris aplaike
žinios, kurias iszleido spalio
gromata nuo savo paezios isz
20 d., parodo, kad 29,293 emi
Kauno gubernijos, Sziauliu
grantai ir 12,444 neemigrantai
pavieto, Triszkiu miesteliu o
svetimžemiai iszvažiavo, su
laszo szaip; “Miestas Triszkiai
darydami sykiu 41,737, o tik
sudege o ir muso namai; mie
21, 949 imigrantai ir 5, 464
ste žmonis serga, vargas dydeneimigraiitai atvažiavo —- sy
lh-'it ne turi gyventojai kur
kiu 27, 413. Su virszum puse
pasidėt nes viskas giruvesio
iszvažiavusiuju buvo italai,
šia.”
kurie tapo paszaukti kariuo
; Tiesii, baisus- Lietuvos ir menėn.

lietuviu padėjimas. Bet nepamirszkime ir to, kad nevieni
lietuviai sžio karo junga velka
ir ne mes vieni vokiecziu militatiztho teriojami. Tatai nepa
siduokime sielvartui ir nosiminimui, tik visomis iszgalemis
darbuokimės, rūpinkimės savo
broliUš^želpti ar sziokiu ar to
kiu budu............... ’

7

O

Paskutinis suraszas gyvento
ju steite New Yorke, parodo
buk tunais randasi 9,750,000
gyventoju, o automobiliu ran
dasi 1,222,025, arba vienas pri
puola ant kožno 44 gyventoju.

i

Dykai pasiusta bus ant ke-.
riszku kapiniu kaip czionais.
Paryžius.— Amunicijosclirb
Iszskiriant mažu kapiniu ant liu metu del blakių isznaikinitu veje Ruede Tolbiac gatvėje,
kuriu silsisi kūnai maskolių ir mo; kas urnai atsius 8 centus
bekraunant vežimą nukrito
vokiecziu, randasi czionais mil- stempomis paczto. Teip - gi
granata ir ek-plodavo. Po to žiniszka duobe kuriame randa kas atsius 4 dvi centines štam
sek e dar dvi eksplozijos.
si 1300 maskolių, pražuvusiu pas gaus del sziaudines skry
Eksplozijoj žuvo 52 darbi
musziosia su austrijokais. Ta bėlės nuezystimo, kam niokete
ninkai ir virsz 100 yra sužeistu sai kapas yra paženklintas su Ital i jonams
po 50 c. lig $1.
daugiausia moterų, dirbusiu
daugeli križiais ir pravardems Czia gausite kone dykai. S'zitoje dirbtuvėje.
at czia apgarsinimas tik da
dingusiu ant kares lauko.
Pati dirbtuve ir viskas ra
bar pasinaudokite sziandien.
diuse 100 vardu sugriauta o Nelaiminga kuningaikszcziute Adresavokite.
Jf. S. 10.
namai apardyti 500 yardu ra
Parižius. — Dydeji kuninSpecialty Box 9. Sfa W,
diuse.
gaikszeziute Adelaida, locniBklyn, N; Y.
41 lavonas jau iszimta isz
griuvėsiu, isz ju — 31 moterų. ninke palociaus Luksembergo,
Prezidentas Poincare ir vi kuri vokiecziai užėmė, daug
daus dalyku ministeris iszva iszkentejo laike szios kares.
žiavo i nelaimes vieta.
Kuning. Adelaida turėjo užsiLietuvi busiantis pilieti
darineti savo kambariuosia,
Petrograde duonos stoka.
perskaityk.
idant apsisaugo! meilingu apPetrogradas.— “Den” raszo,
reiszkimu isz szalies visokiu
kad rugsėjo 20 d. priemiesvokiszku baronu ir susibanSeniai isz visur girdžiasi pri
cziuose trukę duonoj. “Pietų
krutinusiu kuningaikšzcziu.
kalbinėjimai in musu broliris\
laiku ties keptuvėmis buvo ne
Teip jiai pabrido “krauja- kad rūpintųsi pasilikti Ame
paprastas reginys. Didžiausios
darbininku minios elilemis sto geriszka veisle vyru” ir noriuts rikos piliecziais teip veikiai
vėjo ir lauke isztisas valandas, turi 20 metu amžiaus, patogu kaip tik in szita kraszta atkekad galėtu nusipirkt koki 1-2 mą ir turtą, inžengs tomis die liauna. Pilietis turi didesnes tie
svaru. Daugelis keptuvių buvo nomis in kliosztoriu.
sas, turi amerikonu akyse gėrės
visai uždaryta. Daugiau dvieju
ni varda ir balsavimais prisi
Drebėjimas žemes arti
svaru niekam nepardavė. San
deda prie budavojimo szios sza
krovinikai ramino žmones, kad
Panamos.
lies žmonių geroves.
rytoj gausia pakankamai mil
Panama.— Lengvas drebuBet musu žmones iksžiolei
tu. Pavakare pritruko dar
jimas
žemes
davėsi
jausti
Agbininku kvartaluose ir bulku,
labai mažai szitomis prakilnio
nadulce,
40
myliu
nuo
Pana

taip-pat baltos duonos.”
mis tiesomis rūpinosi.
mos.
Bledes mažai padaryta,
Turkai nužudė 850,000
Del
palengvinime musu,
nes už tai gyventojai baisei
vientaueziams pasilikti pijie1
. Armėnu.
persigando.cziais Brooklyne jau kiek . lė
Tiflis, Transkaukazije. —
Armeniszkas
laikrasztis
tu atgal susitvėrė Lietuviu
“Mszak”, raszo, buk isz 1,200Amerikos Piliecziu Klubas,
000
armeniszku gyventoju
kuris jau daugybe savo sąnariu
Turkijoi priesz kare pasiliko
Trumpi Telegramai. padare piliecziais. Kad supa
tiktai 200,000, ir tiej e lik usie
žindinti musu visuomene su
5
gal būti iszskerdyti pakol ka
§ Wilkes Barre,
Pa.
' Amerikos konstitucija,' instare užsibaigs. Priek tam turant Wilkes-Barre tymais ir pilietyste, tas patsai
kiszkoja nelaisvėje randasi Straikos
apie 850,000 o ižbego in Rosi- stritkariu kompanijos da ne Klubas iszleido dailia ir storoI ja apie du szimtai tukstaneziu. užsibaigė. Darbininkai kovos; ka kningute po užraszu:“Kaip
pasilikti Amerikos Piliecziu”.
Ta kningute yra per puse .lie§ Jersey City, N. J. — Vituviszkqm -ir anopHzIcoie kaL
suplicKtos
sutragistes laike bose ir talpina, sziuos straips
rinkimu. Prieszais moteriszkas nius: 1. Sutrauka Naturalizasuvirszum ^^jAs Liesu Suvienytose A' alstitiesas
balsavo
50,000.
P
kos piliecziu — klausymai ir
t
§ Ringtown, Pa. — kada
j atsakymai. 3. Apskelbimas Neautomobiluš kuningužio Char
prigulmybes. 4. Konfederaci
les Lerch nukrito in grabe ir
jos straipsniai. 5 Suvienytu
užsidegė nuo gasalino, jojo pa
1P f
Valstijų Konstitucija. 6. Prie
ti būdama prispausta per ma
dai prie Suv. Valst. Konstitu
cijos ir kiti. Vertimas kninguIii
§ Liovnsville,
lex. —Į tęs lengvas, gražiai skaitosi,
Deszimts Meksikonu likos už- daili
d
liefo]i ]00
s.
musztais uz tai, kad užklupo L -. A. ,
1
ant pasažierinio trūkio ir nu- aP1U- Kiekvienam reikalingas
žudino tris Amerikonus.
pilietystes rankvedelis, da piro n i
i
/ai •
ma syki toksai pilnas lietuviu
§ Columbus, Ohio-— Wil- L
. ...Y
.
r
i?
i
i
kalboje isžleistas.' Parsidavė
liamJbrye, szove du kartu in .-i 4
.
-i , t-. - 1
n
.
tiktai po 2o centus, u-inn-'2^—
katalikiszka
kunin ga Rev. o
.
.
. .,
V
t>i
1 i , -į n
, .,
3 menesius iszeio keli tukstanKhode, bet kulkos ne pataikė.
• •
•
o
,
1
ežiai po visas Suvienytas Vals
tijas.
:; --

M

Kas metai nžmnsza 5,000
Philadelphia, Pa. — Ket
virtam
metiniam National
Safety Council suvažiavime pa
skelbta jog kas metai trauki
niai užmusza po 5,000 žmo
nių, kurie eina geležkeliu lini
jomis arba mėgina ant trauki
niu užsikabinti ir be bilietu
važiuoti . Prie to skaitliaus nepriskaitoma visi tie atsitikimai,
Gyvenimas laivininku vi dūrije povandeninio (submarine) laivelio ne yra teip linksmas
kurie sziadien taip dažnai atsi- xaip sau kas perstata), nes turi jame mažai vietos—ne yra ne kur apsisukt. Per tai laivinin
tinka, su automobiliais perva- kai turėdami kiek laiko pasidarė sau inaudible ir audeklo ant virszaus ir maudosi kaip tai
ant paveikslo matome.
žinoj ant per gelėžkelius.

m

Dabar Lietuviu ' Amerikos
Didelis Teatras
Piliecziu Klubas jungiasi. iszBus sidoszta trijų aktu tra- leisti kita kokia lygiai lietuviu
gėdija isz szeimyniszko Ame- apszvietimui reikalinga, knin
rikos lietuviu gyvenimo, poj ga,
ga, todėl nori atleisti vie
vieta ir
vardu
“Kersztinga Meile”. I pabaigti leisti svietai!
svietai!; likusi
Losz jaiinumene isz Tamaqua, nedideli skaitliu virsziii apraPa. ir visas pelnas eis ant nu szytos kningutes už labai nu
kentėjusiu nog kares Lietuvo- mažinta preke. Tobel prairęje. Apricz teatro bus dainps, sza placziai visuomenei, kad Už
deklamacijos ir t. t. Teatras puse prekes kninga. “Kaip
atsibus Nedelioj 31 Okfoberio pasilikti Amerikos Piliecziu'”,
ant Dubaucko sales, Tamaqua. kas ims ant sykio nemažiau
Pa. Prasidės 7:30 vai. vakare, kaip 25 kningas. Vadinas, vie
ton mokėti po 25c. arba 25
Inžanga 25c. 15c. ir 10c.
kvoterius už kningas, dabar
gaus už.puse prekes.
Tai yra didele proga, drau
3 gystėms, klubams ir ]>a vie
7K PAMĖGINKIT SKAITYT 71
JI4
7|f niams žmonėms, kurie nori szi
Savaitinį Caikraštį
ik
&
7h
ta kningute pigiai gauti, ja
ik
“
LIETUVA
”
71?
tarp žmonių paskleisti ir pa
SB Didelis 8 puslapių laikraštis su
paveikslais, einąs 24-tus metus.
tarnauti musu vientaueziams
“LIETUVA” yra politikos, lite
?i? ratūros ir mokslo laikraštis, pa 71'
Jte
JI
pastojime p i 1 i e c z i a i s •
7i? duodantis daugiausiai žingeidžią
Sg žinių iš Lietuvos. Amerikos ir
Pasiskubinki te,
iszraszy ti,
7|?
P
viso pasaulio. Laikraščio kaina Jj.
7b nes mažas skaitlius egzamjdiom'
Už visą metą tik $2.00
JU
žh
riu beliko, Piningus ir orde
Už pusę metų tik $1.00
Ji
jU
?L
4?
(10 [ ■ <4)
į Vieną numerį gausite uždyką, J!/ rius advėsuokite:
l'J? jei pareikalausit, adresuodami:
■!ž
ii?
į
I

“LIETUVA”
3252 SO. HALSTED STREET
CHICAGO, ILL,

7t
J!/
’4
i
į
4

Lithuanian American
Citizens Club,
803 Driggs Ave. A.‘
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Rožanczius maldos gražumas.
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Vienas Dominikonu vie
Mano brolis Franc'szkus Kakliavinuolis ėjo ksrta pesezias misz- ozius, paeina isz Vilniaus gub., Tra
ku ir senu savo paproeziu pa- ku pav. Kroniaus Wolosties, Darszuniszkio para, pirmiaus gyveno Scran
tylia kalbėjo Rožancziu.
ton, Pi., dabar nežinau kur. Mel
Dangus buvo blaivus. Vejas džiu atsiezaukt ant adreso: (gg o;)
kurtai ilsėjosi. Niekas negalė
B. Kakliaviczius,
jo pakliudyti jam melstis, o Box 403.
Farmington, Ill.
vienok pajuto trukdymą.
Mano dede Simona Ku?a paeina
Miszko gilumoje pasigirdo
isz Suvalkų gubernijos., 2 metai atneapsakomos saldybes akordai galos gyveno Shenandoah, dabar ne
(muzika), lyg kad tai butu dre žinau kur praszau atsiszaukt ar kas
baneziu sparnu judėjimas, lyg kitas malonėkit duot žine ant adrese
F. Kudi».
(tg-ob
balsu skambėjimas, lyg koki
40 Salvany St. Wilkes-Barre, Pa,
stebuklinga
giesme...
o
O
Nustebės ir nusigandęs varg
Mano drauge Oca Dembinckiute
szas vienuolis nustojo meldęsis paeina isz Suvalkų gub., Mariampoit eme klausytis. Bet giedoji les pirą., Tarpucziu kaimo. Praszau
mas jau pasiliovė, ir buvo taip atsiszaukt, ar kas kitas, meldžiu duot
žine ant adreso.
tyku, kad vos lapelis ant me
C. Tamalones.
džio kur sukrustelti galėjo.
R. F. D.
% Kaiser Boasberg,
— Tai apsivilimas buvo,—
Bread Brook, Conn.
pagalvojo sau vienuolis: —
Nieko negirdejau o tik insivaiz
Gera davė rodą.
dinau, kad girdžiu. Kas gali
žinoti, kokiu priemonių tamsu
— Ar žinai, Juozai, turiu
mu galybes griebėsi, kad tik
jauna mergina, kuria labai my
mums madoje pakliudyti...
liu ir turiu turtinga naszle, ku
Ir vėl pradėjo kalbėti Rožan
rios ne myliu. Kokia duodi ro
ežiu.
dą ?
Bet antra karta pasigirdo
— Meile tai saldina gyveni
džiaugminga.giesme ir džiaugs
ni t— be meiles niekai gyvė
mingas sparnu judėjimas—kas
jimas meile didžiauses turtas!
kart areziau, kaskart aiszkiauy
■ Gana jau gana! Apsipabe maiszant savo balsus su vie
cziuosiu su ta j e katra myliu!
nuolio malda.
Vėl sustojo, vėl eme klausy
vyras! Nes dabar man pasaky
tis.
ke, kur toji naszle gyvena, ku
Bet staigu viskas nutilo. rios du nemyli?...
Net paukszcziai tylėjo. Ir ve
jas nedrįso medžiu lapu dajug
dinti.
c
s
Ir vėl vienuolis ėjo toliau be
NAUJOS KNYGOS
i
3
simelsdamas, o nežinomi bal
i
©
9 istorijos, 122 puslapiu, apie
Paveikslas perstatų kai]) Zeppelino oralaivis sugryžta namon naktias laike su pagialba sai.ji lydėjo ir slinko prie jo o
vis artyn ir artyn ir vis darėsi 5 >*Nas yra Kristus” “Priesz teižibineziu, kurios parodo kelia oralaiviui idant nepapultu in rankas priesziu.
Į; tk nekalbėk
“Senas
~
________ ” “
žmogus a
saldyn.
iije” “Namu sūdąs” “Ka- ,o
Krąomet iszejo miszko pataip
vadinama
szviecziamagaza
Tai
negerai!
.Reikia
kitaip
insi
*>igonu” “Istorija isz 1795
Apie orlaivius
^‘Kvailas tikėjimas” “Ne |
kuriuo kitose miestuose gatves taisyti. Bet kaip ? N ugi taip! krasztin, ant dangaus, in kurį
^Anas” “Girtavimas” Szi E
a
apszvieczia. Na, pūsle jau vi Reikia ir orlaivio pryszakyje vos nusileidusi saulute plieskJ
teitos preke tiktai 25o.
g
□
balionas, tai visi žinome.
sai prisipylde, iszsipute! Ta kito vairo. Bet jis ne taip sto paskutinius raudonus spincM
merijos, 141 puslapiu apie |
liūs,
urnai
pamatei
vientiyž
da in pintine įsirioglina žmones vį kaip ansai užpakalinis, tikmeszkininkas” “Apie s
rapi.,
karalaite
ir aficieriu” f
kaip debesiai prasiskyrė,
ta lengvesniu už'oraVažu (iIu - ir suszukus: “leisk!” virves nu
^moterių ir apie moteres” |
ja). Pūsle gali būtie didele ir pjauįa, ir orlaivis su žmonė dens pavirszius tai vadinasi lyg ži aikszte pasidarė.
gfco misles garsingu poetu e
msztininku
” “Cigonka arba M
Staigi
szviesa
nuszvito.
mis,
tik
dui!tik
dui!
augsztyn,
maža. Medžiaga, isz kurios es
malini arba horizontaliszkai.
fi
įgriebta ir velei atgauta mer- i
®
Svcz. Panele pasirodė savo
ti pūsle padaryta, ne vienokia, augsztyn! Kartais iszkyla net Szis vairas nesikraipo nei deszi
ETke”
“Mano džiaugsmas” a
gumine, szilkinis ir medžvil- virsz debesiu!
nen, nei kairėn, tik augsztyn ir galingoje aureolėje (karunoi), Wfeicdas ir boba” “Apleista s«
a
nasžlaite” Preke tiktai 25c,
ninis audimas, net metalas ir Vėjo pucziamas jisai turi ten žemyn. Dabar bus aiszku. Or apsupta aniolu minios. •
H
a
5 istorijos, 187 puslapiu, apie @
Ir kai vienuolis toliau kalbe
stiklas ir t. t. Miestuose mato keliauti, kur vejas nesza. .
laivis važiuoja szriubo (sparnu)
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo a
I
me vaikus žaidžiant tokiais or
varomas, priszakinis vairas sto jo Rožancziu, aniolai po kiek
belaisvis” “Lozorius” “Narsi
a
laiveliais. Toksai oro balionė mas visai netiko: jiems malonu vi visiszkai lygmaliai. Dėlto vienai maldai barstė po Mari
mergina”
“Užvydus vyras” |
Preke
szitos
knygos
tik
25o,
3
lis esti gurno pūsle tokia dide buvo ten keliauti, kur jie nori, orlaivis neina, nei augsztyn, jos kojų lelijas, rožes ir rugia
i
le, kaip galva. Ji pripusta ko o ne ten kur ponas vejas stu nei žemyn, bet tiesiok. Pasu gėlės. Tulcite me floribus— J h 7 istorijos, 90 puslapiu, api»ie 3e
M®“Ergelei pono
Morkaus” “Di
___________
_Ju
kia lengva duja arba gazu ir mia. Anais orlaiviais bevažine kus vaira augsztyn, oras spiria pabarstykite mane gėlėmis,— O ar keturi” “Svietas Dvasiu” Be
C? ti“Iszreiksztas
I nrrw/xi Ir-rirT*-. razbainikas” “Žy- B
©
užriszta. Prie pūsles leugvyte darni, žmones kartais nuklysda visa orlaivi augsztyn. Kad pa tarė Dangaus Karaliene, ir tru 'fe.
g
lis, siūlelis pririsztas. Oi! Kaip vo ten, kur visiszkai nenoreda suksi vaira žemyn oras, nuspaus puti pasilenkdama kele in sa - dai kaimose” “Nevydonas” o
“Jurgis Skaptukas” Prene 25o
toks daigtas lekte lekia! Musu vo. Tekdavo net mariose kaip orlaivi žemyn: jis leisis inžiul- ve kvepianezius vainikus:
s
4 istorijos, 105 puslapiu
apie C
......
- . .
S
Ir po Jos pirsztais gėlės pa- 5!® “Ąnt
tėtis isz miesto parvažiuodamas —kada gana szauniai suszlap- niai žemyn. Ir isztikruju pasi; ' kranto
•
_
' ’ i” “Mis- K
prapulties
Iran
kartais pargabendavo mums ti ir net paskęsti. Linksmas isz rocle, kad tasai žmogus važinė czios jungėsi in stebuklinga
tras ir
ir IrrAnAHnifr
krepesius5’’
“Kampelis E
®
£
duonos
”
“
Isz
ko
dideli
ponai
”
atsimuszima
balsu
ir
spalvų,
o
vaikams po toki orlaivi. Vie važiavęs smagiai bekeliaująs su jo savo orlaiviu, kaip sau nori,
c
Preke szios knygos tik 25 o
E
G
nam raudona, antram žalia. sykiu pasirodai ant kokio— nusileisdamas lig’ žemes. Bet sidabriniai miglu siūlai, besi8 istorijos, 122
apie E
į,
»
1ZZ puslapiu
p
G
Mesgi, kaip nesavi, lakstyda nors neap regiam o vandenyno, nusileidimas ir pasikėlimas jam laike ant pavasariniu pievų ir g “Pranuko nelaimes
Ivzs WW. XI
it
T*ft’ E
O
vome su jais gatvėmis ir visisz o ežia orlaivis pradeda leistis pamažu ėjo, ne taip greit, kaip lauku, apipainiojo gėlės ir jun K “............................
Kodėl neleido Baltraus
"
in dan S
o
o
S gu” “Bausme už szyksztuma” s
kai užmirszdavome, kas po ko žemyn! Jau pintine semia van norėjo. Per tai jisai taip pasi ge juos in ilga vainiką.
o “Mažo sziauoziaus dideli reika- £
o
To matymo pagautas vienu o o _ai
jų yra. Dėlto beveik visuomet dens, jau batuosna iszsiliejo elgė. Atsimenate, kad orlaivis'
lai ” “
‘ Dienos kentejimoNantoj” S
o.
ibrisdavome in 1 >ala -ari >a ikris- vandens, jau! ir apatinis dra- iszrodo kaip cigaras. Taigi po lis nutilo ir užsimirszo apie o “Netobulas žmogus” ’ Szitos g
J knygos preke tik 25o,
pradėtąja savo malda.
davomein purvus, o musu dra
to cigaro apaezia prikergė ilga
Bet tada ir giesme tilo, o g
Puiki istorija apie‘Vaidelota’ <
bužiai labai nedailiai iszrodyda
karti. A ivt, tos karties užmau
apsunkinti gėlėmis aniolu pe- ® apraszimas isz pirmutines puses j
vo. Tėvas kiekviena syki pasi laivas, tai jau szvents vakaras! tas .1)uvo sunkokas svarumas.
szimtmėozio, iszimta isz Lietu- i
j
cziai liūdnai linko, ir pati Ma
V ienų žodžiu, tokie orlaiviai Svarumas, galime stumigeriau! rija buvo lyg nuliudus ir neuž g viszku užlieku, parodo kaip ;
žadėdavo nebepirksias “tokiu
S senoviszkos laikose Lietuviai ’
kvailu daigtu.” Bet visuomet j tai‘buvo tik žaislas’ir dargi'pa Asz maeziau toki orlaivi- Berly oganedinta.
, .
K gyveno, puiki apisaka su pa
isz naujo pirkdavo, nes-mes it vėjingas žaislas. Bet tai buvo, ne lekianti. / Jisai kuogeriausia
— O maloningoj i Motina !— o veikslais. 177 puslapiu tik 25o ©
g
dėdės isi'ki be- praszy d avi i m e.
o dabar jau kitaip su orlaiviais važiavo net priesz stiproka ve suszuko vienuolis:-— Kodėl ta
4 istorijos, 196 puslapiu apie
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
Na, tasai didysis orlaivis es yra! Atsirado žmogus, kuris pa ja. Jau Vokietijoje dabar yra vo veidas taip nulindo? Delko
a “Lorenas” “Sermėga mužiko”
saldžios
Tavo
akis
paniuro?
s
«
ti visai toks pats daigias, tik
keletas tokiu orlaiviu, kurie le
Kur aniolu giesme, kur geliu to “Su kuom kas kariauja, nog to SG
kioja isz miesto in miestą, gali daugybes?
o dingsta” Preke knygos 25o
«
SE
S
na tokis didelis kamuolys, kai])
ore kelias deszimtis valandų
o
5 istorijos, 77 puslapiu, apie i?
SzvCz. Panelė atsake jam S
S
grusziu medis. Padarytas'jisai kamuolys, tik tokia, kai]) eiga prabūti. Jau stato orlaiviu sto jausmingai motiniszkai iszme- p “GrigoriuS kuris per 17 metu
gyveno ant salos” “Isz mirusiuL
esti isz szilkinio ar medžvilno- ras; isz abieju jos pusiu pridė tęs, kuriose gal neužilgo pasa- tinedamaŠ nrisikftl
“Dorybe
Dnrvbft varia
prisikėlėa’”’
veda in
nio audeklo. Audeklas tas yra jo
besisukanezius
sparnus žieiius priiminės. Tai-gi gali
laime
”
“
Debesėlis
”
Preke
25o
— O kodėl tu paliovei mel S
9
i
gerai skystu, gurnu permirkioma bus važiuoti ir oru taip, stis?
8 istorijos, 112 puslapiu apie $e
9
Dominikonas panorėjo ta O “Nevaloje pas Maurus” “Viesz |
tas, kad per ji negalėtu gazas gi—-vaira, lyg luotui, pintinėje dar geriau, kaip dabar geležiu
kelio duobes” “Karalaitis žmo- S(duja) iszeiti. Ant to kamuolio insitaise maža bet stipria ma keliais birzgiame. Na, tada ir puiku matyma pratęsti ir isz S
o
asz Lietuvon važinėsiu tik or visos szirdies kalbėjo Rožan S9 gus” Preke szios knygos 25o
buna dar ap vii kt as. p ussz i 1 k is sonaite aniems sparnams suk
laiviu.
cziu, ta taip paprastas malda, i
o
tinklas, nuo kurio eina daugy ti. Ir sztai orlaivis galėjo jau
bet
nežemiszko
saldumo
ir
gra
Beto, tasai iszradeja yrąs vo
Skaitykite!
be virvių, tiesiok virvių eibe. važinėti oru, kaip garlaivis van
žumo turtinga, taip greitai i
©
o gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, i
Tos virves vėl prie dideles pin deniu. Pasukai vaira deszinen vardu szaukia dabar ir tokius in Dangų skriejanezia. . .
arba $1.25 vertes knygų už $1.
n
tines prikergtos. O pintinėje —- orlaivis deszinen krypsta, orlaivius.
Mes
i& Raszykite kokiu norite.
o siusime knygas per paozta ir
Nulėpausis.
jau susikiutina žmones. ASusi- pasukai kairėn — ir oralaivis
Yra mat ir kitoki dar orlai
SS
3 apmokame visus kasztus. Galite
kiutina”, Rakome, nes tenai ne kairėn. Bet po plynių! Dar ne viai aeroplanais vadinami, jie
Tėvas ant jovijeneziusiu vai «
o pirkti kiek norite, Visos knygos
ffl
S
daug vietos yra. Visa ta didele galima augsztyn ir žemyn pa visai be pusliu, tik su sparnais ku:
fe yra geros ir kožnam jie patiks. a
Raszykite szendie, Adresavokit e
Prancūzas
— Tylėkite, tylėkite, mano S
©
Ogal norą varinetis. Jeigu
o že- kaip paukszcžiai.
ffi
W. D. Boczkowski-Co.
žemes pririszta. Puslen inleid- įnyn nori važiuoti, turi paleisti Blerio tokiu aeroplanu nese- valkelei! Mama miega, tai asz
žia kokios-nors lengvos dujos isz pūsles gazo (dujos) dąli, bet niai perleke per marias isz noriu norint per valandėlė tu
Mahanoy City, Pa.
n
(gazo), tankiausia ima tam tuomet augsztyn jau nebekilsi. Prancūzijos in Anglija. B. K. rėti spakaina galva.

u
hifei,

šiiiave

tJ

■

Raią

$rir

S

raitėidi
Kaip
■ ii
ZHf,
ižiaa s®"-<

IvaU'

ivie-

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyg.

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARABISZKOS

ISTORIJOS—

rikiai $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kasztus)

In trumpa laika; vienos sanvaites, iszsiuntem daugybe szitu knygų in visas szalis
Amerikos ir visi kurie aplaike szita puiki
knyga prisiuntė mumis padekavones.

kad ir jumis patiks

Tafetantis'Nalda
H irMena

^PUIKUS SKAITYMAI

7

vienytu
i, Prieraiti'

BUNA?

KUR

Puikei apdaryta audeklineis
iszmargyntais vyrszais.

Dydurnas Knygos, 6 i x
coliu,
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapiu.
Juos greit parsiduoda todėl nelaukite
ilgai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta
blanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

W. D. Boczkowski-Co.,
Mahanoy City, Pa.

—

Gerbemei : —

Czionais prisiuneziu jumis
$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti

milžiniszka knyga po vardu “Tūkstantis

Naktų ir Viena” ant žeminus padėto adreso.

Su guodone,

;

V ardas
Ulyczia

Miestas

pO
UVU

Mahanoy A and Sir.
Mahar.nv ( ii v Pa

ananevicz

fe

Ofisas ir Gyvenimo vieta

3249 So. Morgan St., Chicago, III

YaHcivs

8 Mg 10 ryto, 1 Mg 8 po piet
Ir 3 lig 0 vakare.

|

— Dirba kas diena.

Kaip susineszti su
Lietuva

mokes utarninke.
■ — Bukmautas ir Vulkanas
nedirbo kėlės dienas isz prie
žasties stokos karu.
— Mahanojus malszus, nes
szi menesi in ilga laika, nesirado burdingieriu kozoje. Matyt
jog žmonis po truputi susipran

szo:
“Žinodamas, kaip žmones
indomauja apie dalyku stovi
Lietuvoje, ir žinodamas, kaip
visokie paskalai teisingi ir ne
teisingi kursuoja po žmones,
manau bus neproszali paduoti
keletą t kru žinių apie dalyku
— Dabar jago kas uores isz stovi.
ymti laisuus ant ženybu, tai
Mano žinios yra gautos isz
turės pasakyti kokis kuningas pirmu ranku szaltiniu, kaip
surisz mazga moterystes, nes tai: Vokiecziu konsulio prakuningai užsivelina prisiunsti neszimo, laiszku Vokiszko Vai
rapartus ženybu ir tokiu budu džios Banko (Deutche Bank)
valdže žinios katras užsivelina ir tokiu tarptautiniu banku,
su prisiuntimu raparto.
kaip Knauth, Nachod and Ku
•— Sziadien mokes kasikios he, American Express Co. Tai
Readingo, subato New Bosto. gi prie dalyko.
nas ir Morea o petnyczio Le Laiszkus ir pinigus galima
high Valles. Bus mieste krutė siusti in vokiecziu užimtas Lie
jimo.
tuvos dalis. Adresą reikia už
— Musu . graborius p. V. dėt ta pati, kaip ir pirma.
Traskauckas, intaise puiku ką Tik reikia pridėti Lithuania
rąvona del nebaszninku kuris via Germany. Laiszkus geriau
kasztuoja $1500. Yra puikiau- šia raszyti vokiszkai, nes vosės karavonas visam mieste.
kiszki cenzoriai skaito visus
— Pati Jono Szvedo nusida laiszkus, tad negalėdami per
vė in Ashlando ligonbute ant skaityt lietuvisžkai jie gali ju.
operacijos. Ignotas Pilkus, sa- su laiszka sunaikinti. Geriau
liuninkas, teip-gi randasi to sia raszyti kuotrumpiausiai ir
paežio ligonbutej e ant gydimo. neraszyti nieko prieszingo vo— Povylas Jarys, apie 25 kiecziams.
metu senumo jaunikaitis mirė
Pinigus nalima siusti. PiniNedėlios vakara. Jis sirgo ant
uždegimo plaucziu. Buvo ant gai yra siuneziami ne rubliais,
burdo pas p. Gancienia ant bet markėmis. Koki laika at
gal buvo galima siusti vien
kampo W. South Str. ir B.
tik in didesnius miestus, o da
— Ketverge vakara 28 Ok- bar jau ir in kaimus galima
toberio, West End Ath. Klobas laikys dideli balių Bocz- siusti, sulyg paskutiniais prakausku saleje. Klobas užpra- neszimais. Jeigu rusai nepra
szo visu pribūti o turėsite links dės vokieczius ir vėl varyti
ma laika. Pirmos klasos or- laukan, tai vokiecziai labai
kiestra. Inžanga tik 25c.
trumpame laike padarys gera
tvarka su paczta, gal geresne,
negu buvo priesz kareHazleton Pa.
— Lehigh Valles kompani Nors pinigus ir yra galima
ja atydenge stora gysla augliu siusti, bet nepatareziau siusti,
ant Green Mountain kuris isz- pirma negavus žinios nuo savo
giminiu. Mat, jusu gimines ga
kasines isz virszaus.
— Darbai ejtu gerai, nes ti būti tarpe tukstanezi upabestokas yra karu per ka tuii geliu, kurie randasi visur Ru
kasiklos sustoti kokios dvi die sijos miestuose ir kaimuose.
nos ant nedėlios' pakol karu Daugelis ju negali raszyti
jums isz tenai, nes sumiszime
atsiunezia.
— Lietuvei gyvena malszei, yra pamėtė jusu adresus.

tunoja kaip užpeczkije dan Atsiimti savo gimines isz po
guje. Daug prie to prisideda vokieczio negalima. Moteris ir
dvasiszkas vadovas kuris mili vaikus, su didele beda gavus
nialszuma visame.
leidimą nuo vokiecziu kariszko gubernatoriaus, nors ir ga
Westville, I’ll
lima partraukti, bet tai yra
—Praneszu tiems kurie
taip sunku, jog neapsimoka
prasiszalino isz Westvilles, be mėginti. Vyrams gi ne in vie
darbes metu, kad darbas angle na puse, ne in kita visai nega
kasyklose pagerėjo, dirba 4 ir lima važiuoti.
5 dienas in sanvaite.
—- Czionai teipgi yra proga
ant lengvu iszlygu nupirkite traukti savo gimines, tuos,
saliunas. Norintieji placziau kuriems nereikia kariuomenei
apie tai žinoti, lai kreipėsi tarnauti. Be paszporto jie ne
sziuom antraszu.
(98'°1) gali iszvažiuoti. Laivai plau
L. Box 63
Westvill, 1,11. kia per, Archangelską ir Pe
trogradą
(geležinkeliu iki
Didelis koncertas.
Christianijai). Kelias yra vi
Szv. Jurgio Bažnytinis Cho sai saugus. Laivakorte galima
ras isz Shenandoah, Pa. laikys siusti telegrafu. Pinigai in Ru
dideli koncertą kuris atsibus sija kaip ir pirma nueina ir
26 Novemberio ant O’Hara sa- agentūros pristato kvitą su pa
raszu apturėjusio.
dos bažnyczios. Apricz koncer
Yra žmonių, kurie nori va
to bus puiki muzike, deklama žiuoti in Rusija tikslu pama
cijos ir 11. Koncertas prasidės tyti savo tevyszke, kuri dabar
8 valanda vakare. Yra tai di randasi po vokiecziu. To ne
džiausias koncertas ka buvo pa darykite. Toki žingsni galima
reliktas Shenadoryje, todėl apmokėti savo gyvastim. Ala
publika bus visame užganadin no patarimas yra nesiskubinti.
ta. Inžanga 15—25—35—50 Amerika sziose dienose yra
ir 75^ Baksuose $1
(98 o;) saugiausia vieta pasaulyje.
Dabar yra sunkus laikai.
ATSAKYMA Yra daug priežascziu rupiuP. G. Rast Chicago. — Mes ties ir krimsties. Bet rūpestis
teipgi nežinome pravardes pra- ir susikrimtimas nieko nepabaszcziaus Plynioutho parapi gelbsti. Atminkime, jog musu
jos. Bet jago tamista raszysi motinos, sesers, paežio s ir bro
gromata ant sekanezio adreso liai yra tokiame padėjime,
tai reikalaujama žinia aplanky kaip ir milijonai kitu. Turėki
si. — Rector of Lithuanian me vilti, jog musu giminėms
R. C. church, Plymouth, Pa. niekas bloga nesideda.

W. TRASKAUSKAS

W. RYNKIEWICZ

Na ujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

—GRABORIUS—
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233-235 West Centre Street

A tik pargabenome daugybe szviežio tavoro del rudens
ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt visokiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu.
Teipgi puiku gatavu
szlebiu veseilems, krik^ztinoms ir t t. Teipgi užlaikome visokiu va’inu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu
sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,
Pirkite savo sziltus apvedimus pas:

THE GLOBE, 133

-

-

Mahanoy City, Pa.
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA BANDOS

Laidoja Kunus Numirusiu.
Pasamdo
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo,
Krausto Da’gtus ir t. t.

520W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
FISZ-FRAT

F1SZ-FRAJ

West Centre Street.
JKozna Subata Pas

JONĄ KUTSKIEU

Balsuokite
uz
E. C. BRO0ST

1 621 Pine Avė., Niagara Fall, N.Y

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujancziu parūpinu. Didžiause Lietuviszka
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis
Svieto grdicziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas,
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 1.1. Su kokiu nors reikalu kas
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplaikysite
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies,

B. J. SM ITH

Užpraszome visus Lietuvius isz
Niagara Falls atsilgnkyti. Rasite pas
mane szalto aluczio, gardžios arielkieles, Kvepancziu cigariu ir svetinga
priėmimą. Jaigu kada busite szitam
mieste tai užeikite pas savo tautieti.
LIETUVISZKAS ADVOKATAS

BALTRUS S. YANKAUS

E. C. MOBST ir B J, SMITH
Ant County Commissioners
(REPUBLIKONAI)
Rinkimai Utarninke, Novemberio 2-tro 1915.
«•

Balsoukite už

Balsuokite už
Vincą A. Milaucka
Ant Skvajerio

ATTORNEY, COUNSELLOR
& ADVOCATE OF UNETED
STATES COURTS.

Naudingumas Trust Co., Banko ir jo
privilegija kaipo banka, yra tai tikslas
Merchants Banking Trust Co., Banko.

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo
iszlaimeja p rovose už pažeidimą Kasiklose
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. t.
Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai
atsako ar atmeta.
Rodą dykai.

•R

• 1

Balsuokite už

Tim. Coclall

B. S. YANKAUS
Užsiima būti jumis Ekzekutorium arba Administratorium
juso Testamente.
Užsiima būti Apiekunais del
juso vaiku ir sudės teuais piniguskuratnesz daugiause naudos
pakol vaikai nedaeis igi metu.

Galite atneszti
arba dau
ginus o gausite banka knygute.
Visada galite ateiti in Banka
ir klausfi rodą pas kasijeriu.
Jis visada yra padėjime duoda
jumis giara rodą.

154 Nassau St., New York, N.Y.

t

ir

Thomas L. Thomas
Ant School Direktorių

Reikalauja j ūso depožitus.

Prigialbsta jumis pirkti namus arba bizni.
Duos jumis rodą kur geriause indeti pinigą arba
perkant namus.

Balsuokite už

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

AI

vA
linTFT

HU 1

A- Miliszaiickas, Savininkas
16 South Baltimore Street
Wilkes-Barre, Pa.
__ J Skersai Central R. R Dypa

■Jaigu kada busite Wilkes-Barre tai užeikite
pas Andriu Miliszaucka kur busite svętingj
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas sykį
užeina sugrįžta adgaliOs atsilankite.

A. J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHANGE

202TROY ST., DAYTON, O.

Prigelbes jumis kada reikalausite rodos arba prieteli
DIREKTOREI
D. M. Graham. Prezidentas.
Leon Eckert, Vice-Prezidentas
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
Antanas Daniszeviczia,
W. F. Rynkieviozia,
Mikas Gavula,
W. J. Miles,
Thomas G. Hornsby,
Jos. H. Garrahan

Ant County
Republikonas. Praszo juso inte

<■

■
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Ant County Conl
Balsuokite už

J. E. KantnėfT

Geras Materijolas

Republikonas

ir Ger Darbas

Vyrsz Millijonas

Mes gvarantinam kad szitie Peczei yra geriausi kepykai
ka galima pirkti.

Dekavoniu už geradejiste.^

Y
Su musu teisingumu, užsiganii£y
na visi žmonies, jeigu plaukai elč ika, pleiskanų yra niežėjimas, pil
kai visoki, pusplike galva arba plika
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ir
senyvam žmogui plaukus su musu
naujausioms gyduolėms. Tai kam
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti
bet raszik laiszka mumis, neužmirszk
paduotie savo adreso dabar dykai gy
dymas.
Prof. J. M. Brundza Co. "
Broadway & So. 8-th.
Brooklyn, N.Y,

Padaro “Model Keystone”
“Canopy Fair” ir “Real
Apollo” gerais Pecziais.

Didelis skaitlis j u yra naudojami Mabanojuje ir visi
sako kad Guinanas parduoda gerus Peczius.

Frank C. Bali

GUINAN’S

Republikonas. Isz Mahanoy City

ANT REGISTERIO ; Mahanoy City - Shenandoah - Mount g
Carmel - Lansford.
|
Ant School Direktoriaus

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva kad
greit nueitu ir kad neprapultu, tai siuskite
per mane. Jaigu norite pirkti Szipkorte tai
pirkite nog manes o busite visame užganė
dinti. Mano agentūra randasi mano locnam
name vertes ? 14,000 ir esiu po kauezija ir
priežiūra Olujos Valstijos. Norėdami apie .
ka dasižinosite pr.'siuskite 2c., stampa.

ZEMAITIS’O ŽOLES
NOG VISOKIU LIGŲ.
Gydo visokias
paprastas Ligas
kaipo tai:

Gumba, Patrūkima,
Sunkuma ant Kruti
nės, Pataiso Apetitą
ir daug kitokiu Ligų.

PREKES: 25c. ir 50c.
...GAUSITE...

LIETUVISZKOJ

APT1EK0J

237 W.Centre St., Mahanoy City,Pa.

Balsuokite už

George J. Post

Ramonat Hardware Co

Užgym.es ir užaugės Malianoju
Perėjas per mokslaine ir Bu
Rumatizmas.
siness College.
Jaigu sergate ant rumatizDidelis mokėtojas taksu.
mo, skausmą pęczuose, silpnu
Kandidatas žmonių ir delei
mą szirdies, svaiguli galvoje, žmonių.
tai asz tikrai galiu jus nog to
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe
Balsuokite už
žmonių kuriu daktarai negale-

(S. A. Ramonnltis, Locnlnikas)

...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale ir Retail.

pas mane lietuviszka, prisiuskitę 2c marke del atsukimo .
Andrius Kairaitis,
1018 Oneida St.
Shamokin, Pa.

Visokiu Geležiniu Daigtu

Skaitykite ka sako apie szita
gyduole.
H

gau 3 menesius rumatiznlu,
bos Andriaus Kairaiczio, kaip
iszgeriau 4 bonkos pasveikau.
Labai gerai velinii visiem prieteliam kad tas yra labai pagel
bėtoj as.
Kristupas Indulis,
11 church St.
.Edwardsville, Pa.

Wm. C. James
Ant Skvajerio
Republikonas,

del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite muso
didelam sztore.
Žodžiu sakant; nesiranda geležiniu
daigtu kokiu galima gauti pas mus. Ka tik pareika
lausite ar mažio ar didelio daigto mes galime jumis
pristatyti: Plaktuku, kirviu, piukliu, pielycziu, visokiu
vyrviu, skauradu, bludu, peiliu, videlcziu, szaukszcziu
spiniu, ir 1.1; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.

ikslas yra: visada stengtis i
atlikti musu kostumeriu j
reikalus ka nuoatsakancziausia, daryt ta viską
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su
nauda, o ju pinigai kad
visada butu užlaikomi
atsargiausam bude.

Ramonai Hardware Co
113-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

--------- r—.-.U—

kdHTo

i

Žinios Vietines

MM

m

