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Brooklyn, N. Y. — Dirbtu
vėje Diainond Candy (Jo., kuri 
sudege praejta subata o ant ku 
rios treczio augszto radosi lie
tu viszka kooperatyviszka kriau
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Rado pasikorusia motina 
ant duriu.

Buffalo, N. Y.— Juozas 
Rabi), 14 metu senumo vai
kiukas, 84 Beach uliczios, at- 
sikelias isz ryto su dydeliu nu
sistebėjimu paregėjo, jog mo- 
tynos nesiranda prie paprasto 
naminio darbo. Nuejas in mo
ty nos kambarį, prikėlė tęva ir 
užklausė kur motyna, iszjesz- 
kojo kelis kambarius, bet mo-

nuszienė, Rapolas Briedis, An
tanas Stasiūnas, Katerina Ba
nevičiūte, M. Yasiliauskiute, 
Jonas Marma, A^nes Skaiute, 
William Sausis, Stacziokas, 
Mare Szimkus, Jurgis Stanevi- 
czius, Auna K riscziunas, Mu
rauskas, Jos. Jakubonis, Mar-

tynos nesurado.
Sūnūs nuejas in jnaudynia, 

rado molyną pasikorusia ant 
duriu, josios kojos vos dalips- 
tejo grindų.

Ant niek buvo stendiniai 
tėvo ir sūnaus idant atgaivyt 
motyna, nes jau buvo sustin
gus. Nuo kokio tai laiko Rab- 
hiene pradėjo kvąiliuot. Vyras 
ne nejuto kaip pati apleido

Puikus pasilinksminimas 
kaziru.

Cincinnati, Ohio.—Terp žen- 
klivesniu ypatų atsibuvo, pu i 
kas (?) pasilinksminimas isz 

iai grajino: 
Loszikas pralaimejaš, turėjo 
nusiymt szm oteli aavo drapa
nų, ar tai buvo vyras ar moto
re, ir priek to daejo, jog loszi- 
kai pasiliko nuogi kaip Ado
mas ir Jeva. Vyrai dažinoja, 
jog j riju pacziules dalibavo ta
me loszime, innesze skunda in 
suda ir viskas iszsidave. Terp 
pasza.uktu in suda, randasi ke
li augszti uredninka imiesto.

naitis, Lunovicz.

BetMehemo dirbtuve sudege. 
800 armotos sunaikintos

Betlilelieni, Pa.- Dydelis ma- 
szinšzapis prie Bethlehem Steel 
Works sudege seredos diena, 
kuriame radosi SCO pabaigtos 
armotos del angliszko rando. 
Ugnis padare įriedės ant dvie
ju milijonu doleriu. Badai bu’ 
v o tai darbas vokiszku sznipu 
ku.

— Ugnis teip-gi sunaikino 
Philadelphioi Baldvino “pat
tern szop, ’ padarydama bledes 

darbelis szniį

40 pražuvo didelioje viešnioj a
Great Bend, Kan. — Dyde- 

le viešnia kuri praėjo pro czio- 
nais užmusze suviršzum 40 ypa 
tu padarydama bledes ant m ii i 
jonu doleriu. Konia pusią mies 
to likos sugriauta. Hoisingto- 
ne ir Fremont daugeli namu

K*RUN*CIJ* JAPCNISZKO CIESORIAUS.

sakosi tik

UIP ISZBOOO UZKIMSZTAS PANAMOS KANALAS PER PASKUTINI NUSLYDIMU.

Szitas paveikslas pats iszaiszkins, kaij) iszrodo užkimsztas Panamos Kanalas per nuslidima kalno Gold Hill, Oktoberio 
26-to. Badai laivai negales plaukti per jin ]>er dovinis menesius nesmilijonai tonu žemes ir akmenų turės pirma iszymti

Ya flSiw

Japoniszkas ciesorius Yashitito, likos ana diena karunavotas 
mieste Kioto, senoviszkoje sostapileje tosios vieszpatystes. 
Ant karūnacijos pribuvo tukstanczei ypatų isz visu szaliu skly
po. Da tokiu ceremonijų svietas neregejo sziam szimtmetije 
kokios atsibuvo Japonijoj. Paveikslas perstato japoniszka 
ciesorių karūnacijos rubuosia-

viso rytinio fruitto pagal danesziimi kariszko bju’/o

Generolas Ilindenburgas su savo kareiviais negali ingalet 
maskolių kurie baigei užklupineja ant vokieczim Ne ik užėmė 
visas aplinkines, terp Rygos ir Mintaujos nes vokiečius atspy 
re nuo pietų dalies Dvinsko ir Kolku apliidcinejė. '

— Yokiėcziai teipgi nepasiduoda maskoliams, nes kaip 
kariszka ministerije pranesza, tai prie Dvinsko. paėmė 375 mas 
kolius o prie Kamaravo 390 vyru. Yokiėcziai teipgi paeine

— Vokiecziu pražuvo nuo Oct. 10 lig Nov. 2 78,376— -už 
mnsztu sužeistu ir pražuvusiu. Nuo pradžios, kares prižuvo 
2,099,454 nepriskaitant prie to slcail liaus jiiju pagelbininku.

Sumiszimas Vokietijai del stokos maisto.
Haaga, Holland! ja j. — Isz Vokietijos ateina žinios, kad 

Vokietijoi beveik kasdien pasitaiko daugelis ■ riausziu delei 
maisto brangumo. Ypatingai dideles riauszis buvo pietinei da
lyt Vokietijos, kuris, sviestas ir kiausziniai pasiekė negirdėtu 
kainu. Žmones rugoja, kad valdžia juos apgaudinėja, sakyda
ma, kad anglu blokada nieko nereišžkianti. Berlino miesto 
valdyba jau nutarė iszleisti tikietus pieno pardavimui. Be ti
kinto niekas negales gauti pieno. Valdžia paskyrė, kiek gali
ma bus gauti pieno in savaite. Netrukus tas.bus iszpl alinta 
ant visos Vokietijos. Duonos ir mėsos jau nuo senai be tikie- 
tu negalima gauti.
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Netikėtinai atrado karaliszka 
skarba.

tio d e Janiero, Brazil i je.— 
Darbininkai dirbdami prie ran 
daviszko iždo skiepo, surado 
netikėtinai karaliszka skarba 
užmurinta senoja sienoją. Ra
do tenais tryleka skrynių apie 
kurias niekas nežinojo. Neku- 

žiu Vokiecziu.

Laivas Anconia, kuris nesenei

X ■ V_________ .... .

ftswrtp ' - taigas--Aseoma torpeduotos-per .Vokiee-zies.

Neapoliaus in N e.v Yorka likos torpeduotas per Vokieczius. 
Ant laivo radosi 542 pasažierius isz kuriu tik 370 iszsigialbe- 
jo. Terp tu radosi 24 amerikoniszki padonai.

— Vokiecziai teipgi nuskandino fraricuziszka 
French ir angliszka Laiva Mercian.

lai va

auksineis ir sidab'rineis pinin
gais isz karaliszku laiku; kito- 
šia radosi auksinei kielikai, 
lampos ir liktoriai. Paskutinė
je skrynioja rado baziliszka 
ciesoriszka karūna, beria ir 
karda paskutinio karaliaus Pe
dro II. Prie paslėpimo tojo 
skarbo, kas tokis • iszeme 20 
puikiu žemcziugu didumo žir
niu isz karaliszkos karūnos.

15 metu mergaite norėjo in- 
žengti in kariumene.

Wroclavas, Vokietija. — Pa 
licije suėmė 15 metu mergaite 
isz Poznanians, kuri priesz du 
menesins apleido tėvu namus. 
Mergaite nusidavė pekszczia 
in Lodziu, o isz tenais in Var- 
szava o vėliaus in Lietuviszka 
Brasta, idant sujieskkpt savo 
broli, kuria_randasL. glituosia 
kariaujencziu k-i-iroivl-H—arrt .

'• lo persirede in vyrUzkas drapa 
nas ir geide gautis in kariume
ne. O kad josios užmanymai 
neiszsipilde, nutarė sugryžt ad

, gal, eidama per Osvencina in 
Prusus ir ant galo gavosi in 
Vroclavą. Tokiu budu perejo 
apie 700 myliu.—Buvo tai isz- 
tikruju seseriszka meile del sa 
vo brolio.Vokiečziai varo Serbus in Graikija.

Londonas. Turėdami Nisz ir geležinkeli in Konstantino
poli savo rankose, austrai-vokiecziai ir bulgarai pradėjo verž- 
ti’es tiesiai per Serbiji paralelei linijoi Morava kloniui. Matyt, 
vokiecziu tikslu stumti serbus pietų link kol visa Serbija ne
bus užkariauta,.o serbu ka iuomene nuvaryta in Graikija, kur 
ji turės nusiginkluoti ir ten pasilikti iki kares pabaigos, jei pa 
staro j i nestos karen.

Oficialis Berlino praneszimas skelbia apie svarinąs aus- 
tru-vokiecziu pergales. Vokiecziai paėmė Kraljevo, in sziaur- 
ryczius nuo Nisz, kur paėmė 130 kanuoliti. Morava klonyi 
austrai iszvijo serbus isz Gracina augsztumu. Eidama in rytus 
nuo Kralje.vo suėmė 481 belaisvi.

Gen. von Galwitz spėkos, besiartinanczios prie Krujevac 
suėmė 3,000 belaisviu.

Prancūzai irgi nesiskelbia paeje prieky n. Jie 
atmusz, ataka ir sutvirtinę savo pozicijas.

Isznaikinimas gyventoju Sibe- 
rijoj.

Wladyvastokas. — Priesz 
prade j ima dideles europines 
kares Vladyvostokas turėjo su 
virszum 100,000 gyventoju. 
Sziandien ten pasiliko vos 75, 
030 isz priežasties traukimo v y 
ru in kariumene.

Paskutinis paszaukimas paė
mė mažiausia 10 tukstancziu 
žmonių. Rekrutai iszkeliauna 
po tūkstanti kas diena. Dauge 
lis isz juju buvo reikalingi 
prie iszkrovimo laivu isz karisz 
ko materijolo, kuriu iri ežio-, 
nais daug atplaukė isz Ameri- 
ko. jszszaukimas žmonių isz 
visos aplinkines atsibuna ant 
kasdieninio paredko.

Motyna perszauia, kudykis 
gyme ligonbuteje.

Toledo, Ohio.— Mrs. Emi- 
lije Kujauckiene, 26 metu se
numo, likos perszauta per sa- 
vyra, kada tasai užprovinejo 
revolveri. Kujauckiene ketino 
taji vakara pagimdyt kudyki, 
o kada sužeista muveže in Ji- 
gonbuti, tenais daktarai turėjo 
padaryti ant josios cioariszka 
operacija (perpjaudami szona) 
ir tokiu budu kudykis gyme 
sveikas ir gyvas. Vyra paleido 
ant liuosybes.

* Pennsylvanijoj likos iž- 
•duota vyrams 3'00,000 paveli- 
nimu ant medžiokles.— mote-
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KAS GIRDĖT?
, ——-—WKJ------- *--------- '

Ponas C. Tamuleviczius isz 
Now York o prisiuntė mums 
iszkarpa isz “New York Jour
nal” puiku straipsni apie Lie
tuvą ir josios gyventojus, pa
raškyta per profesorių Selike- 
vicziu. Versti jin ant lietuvisz- 
ko neturime už priderme, nes 
Lietuviai žino Lietuvos istori
ke. ir josios vargus. Tik tiek 
primename kad prop Belikevi- 
czius (o gal tam e ;y ra klaida 
laikraszėzio), kad paduoda ta.- 
me straipsnije, buk Suv. Stei- 
t u ošia randasi tiktai 5.000 Lie
tuviu.

'i --------------------------- ;----------—

Aplaikeme puikia padėka- 
vonia nuo Suv. Steitu knygino 
Washington e, 1). C. už nusiun
timą “Tukstancziu Naktų ir 
Viena” knyga in taja garsinga 
bibilioteka. Kaip pats clažiu- 
retojas amerikoniszko knygi
no tvirtina, tai da tokios pui
kios knygos ne yra aplaikes 
] ietuviszkoje kalboja.

Apie 19 szio menesio ketina 
iszejti naujas laikrasztis Cleve- 
landė, Ohio, po vardu “Santai
ka”. Kas yra iždavejais, to ne 
dažinojome.

’Badai Vokiecziai ketina 
duotie Lenkijai pilna Luošy- 
bia, kuri pavėlins ukesams 
vaikszczioti ant szviežio oro 
ir... mokėt dydelius padotkus. 
.— Isztikiami padonai ir už tai 
bus dėkingais.

Badai prezidentas Wilsonas 
apsivesdamas su ponia Galt, 
aplaikys joje ne tik brangu 
“žemcziuga” bet visa magazi
ną brangenybių, nes turi kro- 
ma su auksinais daigtais. Priek 
tam ponios Galt pravarde tru
puti užsinesza ant “Gelt” ku
riu gal ir turi užtektinai. 

- - -
Emigracijos valdže ketina 

neinleist in Amerika visu tu, 
kurie turi rumatizma.

Galime spėti, jog po karei 
visi tieje uždraudimai dings, 
o gal inleis ir bekojus.

Jago prūseliu Keizeris pa- 
emias Konstantinopoliu, karu- 
navosis save turkiszku sultonu, 
< > tebyriam valdytoj u i T urku, 
duos urėdą naczialninko are
nto. — Jau viskas prie to yra 
parengta, tiktai lauke pavėlini- 
mo Keizerio pacziules.

Korespondentas telegrafisz- 
ko bjuro Reutero, kuris buvo 
su anglu-francuziszka flota 
'Dardaiiellii,losią, apraszineja, 

kbuk pats buvo liudintojum 
baisybių papildiniu per mu- 
zulmonus ant afmeniszku 

/Į krikszczioniu. Raszo jisai, 
terp kitu atsitikimu, jog Tur
kai pakaustė tūla biskupa su 
inkaitusiom padkavom o gy
ventojus miestelio Tokatu, su- 
riszinejo in krūva po keturis 
ir po szimta iszvarinejo in pel
kes kur nužudindavo be jokios 
mielaszirdystes. — Isztikruju 
yra tai dydelis barbariszku- 

1 mas, kuris yra vertes panieki- 
& nimo viso' svieto.

Adenas protestonu kuningu- 
žis pasakė del savo parapijo
nu, idant tieje ka geidže “su- 
cžedint piningu” idant kožnas 
užsidėtu sau karczeina namie.

į Vaisei tokios karczemos at
neš/, tu jau dydelia nauda:

Pirmiausia, jog už mažiau 
Spiningu gales namie pasigerti. 
^Tpliaus, jog ižduoti piningai 

ant pragerimo karczemoja, ga
ji (‘S- už tiek pasigerti keturis 
įkartus; vėliaus, jog vietoja ki
etiems daužyti pakauszius bu- 
'damas girtu, tai gales tai dari- O ' o
ti be perszkados namie ant sa

vo paczios ir vaiku; ant galo 
gales suczedyt truputi graszio 
kuri reiketu ižduoti pas skva-; 
jerius ir sudus.

Teisybe, yra tai puikus už- 
rnanimas, o del girtuokliu dy-; 
dele proga padarinio turto.

Tankei duodasi girdėt apie 
visokius budus papildinio sav- 
žudinstos kokius panaudoja 
tieje, kuriems nubodo gyveni
mas ant szios pasaulės. Neku- 
rie panaudoja kulkas, virvutes, 
n u si skan d i m o arba truciznos, o 
kiti padaro daug ergelio pali- 
cijai per panaudojima szauna- 
mus ginklus o vietoje padari
niui sau galo, tai padaro sky- . 
les lubosią arba zerkolosia.

Bet nelankei duodasi girdėt 
apie sekanti atsitikima, kaip 
atsitiko Saint Louis, kur aš
tuoniolikos metu senumo pana 
Rože Jackson paėmus truciz
nos, atsigulė in lova, laukda
ma prisiartinančios mirties. 
Po valandėlei pajuto, kad la
bai yra iszalkus, per tai atsi
kėlė ir suvalgė skanei vakarie
ne ir vela atsigulė in lova, o 
kada teip laukdama lyg rytui 
ir negalėjo numirti, atsigėrė 
kavos, suvalgė du ‘ porkcziaps” 
ir nuėjo in darba. — Argi tai 
ne juokinga savžudintoja?!

KIEK YRA KATALIKU ANT VISO 
SVIETO.

Pagal Rymo surasza, tai 
1905 mete radosi Europoje 180 
milijonu Rymo Kataliku, o 
mete 1915 — 192 milijonu. 
Amerike buvo 70 milijonu 
1905 mete o 1915 mete yra 90 
milijonu. Kitosia dalysią svie
to, kaip tai: Austrai! joi, Afri
ke, Azijoi ir kitur, mete 19 5 
buvo 12 milijonu; o 1915 me
te —15 milijonu.

Tasai skaitlius ne yra užtik
rinantis, nes isz priežasties ka
res, negalima buvo padaryti 
tikro _s u raszo. Kataliku skaitė 
1915 mete ant 297 milijonu- 
(mete 1905 buvo 262 milijo
nai.)

Europoje pasididyno skait
lius kataliku nuo 4.02 lig 452 
milijonai—50 milijonu dau
giau . Isz to 12 m i 1 i j onu pri - 
puola ant Rymo Kataliku o 
38 ant kitu iszpažinimu. Dy- 
desne dalis isz tu 38 milijonu 
pripuola ant evangeliku Vo
kietijoj, Anglijoj, Szvedijoi, 
Norvegijoj ir Danijos, teip-gi 
ant pravoslavu ir graiku kata
liku.

Pasididini m as Rymo Kata
liku Amerike yra dydesnis ne’ 
kaip Europoje, nes in laika d e 
szimts metu — nuo 1905 lig 
1915 — kataliku pasidaugino 
ant 20 milijonu.

KIEK KASZTUOJA ANGLIJAI TE- 
BYRE KARE'.

Galima sakyti, kad in dvile- 
ka menesiu laiko, Europine ka 
re kasztavo tiktai Anglijai £ 
750,000,000 arba $3,525,000,- 
000. Antra meta kares kasz
tavo $7,050,000,000 arba isz 
•viso nuo pradžios kasztavo 
$10,575,000,000 arba po £ 2,- 
013 ant minutes o £ 3,000,000 
ant dienos.

Toji milžiniszka suma ižduo 
ta kas diena nupirktu visus 
namus mieste Springfield, Ill., 
užmokėtu skola steito Louis
ville, nupirktu keliolika ka
ri szk u laivu, o jago Carnegius 
ižduotu kas diena po tiek mi
lijonu, lai netektu savo turto 
in menesi laiko o A storio tur
tas dingtų iii laika keliones isz 
San Francisco, in Londoną.

Pay maut kasztus kares $4,- 
700,000,000 ant meto, tai galė
tum nupirkti in tris metus vi
sus geležinkelius Amerike nuo 
brangiausios stoties New Yor
ke lig mažiausios, užmokėtu 
puse skolos Suv. Steituosia, ja-

Naujas kanalas Danubos upeje terp Rumunijos ir Serbijos. Ismerfe Blakėms «puse mi-

Dykai pasiusta bus ant ke
liu metu del blakių isznaikini
mo; kas urnai atsius 8 centus 
stempomis paczto. Teip-gi 
kas atsius 4 dvi centines štam
pas gaus del sziaudines skry
bėlės nuezystimo, kam mokėto 
Italijonams po 50c. lig $1. 
Czia gausite kone dykai. Szi- 
at czia apgarsinimas tik da
bar pasinaudokite sžiandien. 
Adresavokite. f. S. 10.

Specialty Box 9. Sta \V, 
Bklyn, N. Y.

Kitaip žiūrint ant teip milži-

Ta j i kanai a pradėjo kasti 
1890 mete ir užbaigė- 1898 m. 
Dabartės laiviai gales plaukti 
be jokios perszkados kaip ant 
paveikslo parodo. Randasi jis 
terp Rumunijos ir Serbijos o 
apie kuri daug sziadien rūpi
nasi vokiecziai, nes nori del 
saves jin paymti.

gu visos liaukos snbankrutytu 
in viena diena, tai toji suma 
užmokėtu visas juju skolas.

niszkos sumos, kiek Angliję 
užmoka per 30 dienu ant vedi
mo kares, tai galėtu pastatyt 
toki miestą kaip San Francis
co, o in meta padirbtu milži
niszka kanala kai]) yra Pana
mos kanalas.

Ir tai da nepaltaiga, kiek 
Angliję ižduoda ant kares te- 
byriam laike.

LIETUVA MELDŽE PAGIALBOS
“Lietuva” (javo isz Stodiol-: 

-mo, Szvedijoj,- sekanti telegra
ma per rankas rusilTWmbasa- 
doriaus Washingtone:

Stockholm,
Oct. 24, 1915, 

T o th e I m peri al Ru ssi a n 
Ambasador, Wash ’ngton

Please transmit the follow-* 
ing cablegram to Dr. Rutkaus 
kas, care of Lithuanian Week
ly “Draugą^?, 1800 W. 46th 
st., Chicago, ant to Balutis, 
Ed i tar o.. Li t h u anian Dail y 
‘ ‘Li etuva” ■ 32 5 2 So. Hal sted 
st., Chicago:

“Lithuania occupied by Ger 
mans has untlergone privations 
on account of lack of food, sick 
ness. Immhdiate relief is indis 
pensable. Make collections of 
money among Americans, orga 
nize a staff of physicians; pre 
pare food, clothes. Central Li
thuanian Committee is sending 
to the United States a special 
Delegate, Dr. Gabrys, vith au- 
tority and recommendations ne 
cessary for tlio organization of 
money collections among Aug 
lo-Americans and for taking 
steps before American Comm is 
sion for help for the war vic
tims.

(Signed) Itchas, Deputy, 
President of the Central

Lithuanian Com m i tte e 
(Signed) Imperial Russian 

Minister for Sweden, 
Nekludow.

Lietuviszkas szio telegrarno 
vertimas yra sekantis:

Stokholmas, 
Spalio 24 d. 191 5 m. 

Įmperatoriszkam Rusu Amba
sadom! Washingtone.

Meldžiama pasiusti sekanti 
kalbegrama Dr. Rutkauskui 
per Lietuviu Savaitraszti 
“Draugas”, 1800 IV. 46th St., 
Chicago, ir Balucziui, redakto 
riu Lietuviu Dienraszczio “Lie 
tuva”, 3252 So. Halstcd st., 
C h ieago:

“Lietuva, užimta, per vokie- 
czius, kenezia nedatekliu isz 
priežasties stokos maisto ir (dė
lei) ligų. Greicziausia pagalba 
neiszvengiami reikalinga. Ko- 
lektuokite pinigus tarp ameri
konu, su organizuok it sztaba 
gydytoju; prirengkit maišia, 
drabužius, r Centralinis Lietu
viu Komi teitas si u n czia in Su
vienytas Valstijas speciali De
legatą, Dr., Gįbri, su Įgalioji- 
mais ir rekomendacijomis, rei- 

.dm g< 1 >'' k t ay i m: i i pini
gu tarp Wlfo-vamorikonu ir su 
sineszimui su Amerikos Komi
tetu gelbėjimui nuo kares nu
kentėjusiu.

(Pasiraszb) Tūzas, atstovas, 
Prezidentas C ■entral inio Liet u • 
vi u Komiteto.

(Pas i raszo) I’m ] )c rat oriszka s 
Rusu Ministeris Szvedijoi, Ne
kludow.

Isz szito telegramo aiszku 
sztai kas:

1) Kad Europos ■ lietuviai, 
matydami neisžpąsakytą varga 
savo broliu, • palikusiu vokie- 
cziu užimtoj Lietuvos dalyj, 
nutarė kreiptis prie anglu-ame 
rikonu, nes mes paris, lietu
viai amerikiecziai, negalėsime 
gan a pagel bos; su te i kt i.

2) Re i k a Ii ngo s. ne tik p i 11 i n - 
ginines auksus,• bet taipgi ir 
maistas bei drabužiai..

3) Ligos Lietuvoje matyt 
tai]) iszsiplėtojo, kaip kad per
nai buvo iszsiplėtoje Serbijoj, 
kur grėsė pavojus iszmirimo 
visos tautos. Serbai szaukesi 
Amerikos pagelbos ir isz czia 
tapo pasiustas sztabas ameriko 
niszku daktaru, nors!u, daugy 
be gyduolių .ir 1.1. In metus 
laiko Amerikos- daktarams pa
siseko sulaikyti Serbijoj prade 
jusia siausti epidemija. Lietu
vai, kaip parodo szis telegra; 
mas, ir kaip nurodė pirmėsn1 
laikrasztiniai telegramai, gre
sia pavojus, panaszus in Serl>i 
jos pavoju, o daktaru ton sto
ka. Prusu Lietuvos laikrasz- 
ežiai nurodinėjo, kad ir dakta
ru, ir vaistu Lietuvoje trūksta.

4) Idant ta darba atlikti, 
siuneziama Amerikon specialis 
atstovas, ]). J. Gabrys, kuriam 
Įduota visi reikalingi Įgalioji
mai ir rekomendacijos, kad 
prieiti prie Amerikos valdžios 
Raudonojo Kryžiaus ir itek- 
mingesnes amerikonu visuome
nes.

Manoma kreipti prie Arneri 
kos szelpimuijnuo kares nuken 
tėjusiu. Szis komitetas labai 
placziai veike Belgijoj ir Ser
bijoj ir sulyg nėsenei atėjusiu 
telegramų jis rengiasi pradėt 
darba Lenkijoi. Szisai komite
tas iszleldo jau milionus dolia- 
rlu pagelbės reikalams.

5) Matomai taipgi pasirupin 
ta, kad tame reikale czia pri- 
gelbetu ir Rusijos ambasa
da Washingtone.

Tiek isz szio tMegramo aisz.- 
ku. .Bet užvis aiszkiausia yra 
tas, kad Lietuva yra despera- 
tiszkamepadėjime ir kad Ame 
rikes lietuviai turi visas savo 
jiegas sudėti krūvon ir visas 
pastangas itempti, kad suteikti 
reikalinga pagell)a Tėvynei.

Prie szito klausimo mes su- 
gryszime dar sekaneziame nu
meryje, kur mes pakai besime 
apie musu atstovus.

Apie greitszaunamas ar 
moteles, arba “kalkos 

vaidi.”

Kulkosvaidis yra isztikruju 
tik didelis karabinas, kuris ga
li iszszauti 500 ar 600 paprastas 
karabino kulkas kas nunirta.

Szios kulkos vra indetos in 1 v
juosta, kuri leidžiama ])er kul
kosvaidi. Ant kiekvienos juos
tos randasi apie 250 kiliku. 
Isz priežasties to greito szovi- 
mo, vamzdis kulkosvaidi i o pa
sidaro labai karsztas, ir kad 
iszvengti perdidelio karszczio, 
vamzdis yra aprisztas dudele, 
kurioj randasi apie septynios I 
ir ]5use puskvoreziu vandens. 
Kad suprasti, kaip szis vanduo 
yra reikalingas, reikiapatemy- 
ti, kad kuomet 5,000 szuviu 
būnaiszszauta, vanduo jau bu
na visas iszgaravęs.

Kulkosvaidžiai turi keletą 
neprielankumu. Garas, kuris 
pasikelia isz vandenio, yerdan- 
czio dudeleje, parodo vieta, 
kur kulkosvaidis yra. Taipgi 
kulkosva’u 1 žiu i re i k gal y bes 
amunicijos. Bet naudingumas 
kulkosvaidžio yra neužgina 
mas. Jaigu kulkosvaidžiai nė
ra nutildomi, jie gali sulaiky
ti visa užpuolimą, nes iszszau- 
dami 500 kulku kas minuta 
jie pjauna artinanezius karei
vius kaip dalgis javus,
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NAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
raius čigonu” “Istorija isz 1795 
mete” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25o<

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafasir meszkininkas” “Apie 
R^gąna, karalaite ir afipieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso nusies garsingu poetu 
ir rasztiu'nku” “Cigonka arba 
pagr-t-iua ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o,

5 istorijos, 137 puslapiu, apie f 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi g 
mergina” “Užvydua vyras” £ 
Preke ezitos knvgos tik 25o, 4
_———__---- ■--------------- a,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Jszreiksztas ruzbainikas” “Žy
dai kalniose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Prese 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Jsz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kode! neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kėntejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o.
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5 istorijos, 77 puslapiu, apie * 

“Grigorius kuris per 17 metu ® 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu ” 
prisikėlė” “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25c

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su 
veikslais. 177 puslapiu tik

i su pa
tik 25c

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenaė” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 2-5o

8 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25a
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Skaitykite!
gaus 5 isz viibz-mmetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paozta ir 
apmokame visv.g kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks, 
Raszykite azendie, Adresavokit

W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.
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Lietuvi busiantis pilieti 
perskaityk.

Seniai isz visur girdžįasi pri 
kalbinėjimai in mušu brolius, 
kad rūpintųsi pasilikti Ame
rikos piliecziais teip veikiai 
kaip tik in szita kraszta at ke
liauna. Pilietis turi didesnes: t ie 
sas, turi amerikonu akyse gerės 
ui varda ir balsavimais prisi
deda prie budavojimo. szios sza 
lies žmonių geroves. O ’ .

Bet musu žmones iksziolei 
labai mažai szitomis prakilnio
mis tiesomis rūpinosi.

Del palengvinimo musu 
vientaueziams pasilikti pilie
cziais Brooklyne jau kiek me
tu atgal susitvėrė Lietuviu 
Amerikos Piliecziu Klubus, 
kuris jau daugybe savo sąnariu 
padare piliecziais. Kad supa
žindinti musu visuomene su 
Amerikos konstitucija, insta- 
tymais ir pilietyste, tas patsai 
Klubas iszleido dailia ir storo
ka kningute po užraszu:“Kaip 
pasilikti Amerikos Piliecziu”. 
Ta kningute yra per puse lie- 
tuviszkoje ir angliszkoje kal
bose ir talpina. .^s^uos^^r^ips^ 
nius: 1. Sutrauka Natūraliza
cijos Tiesu Suvienytose Valsti
jose. 2. Kaip pasilikti Ameri
kos piliecziu — klausymai ir 
atsakymai. 3. Apskelbimas Ne- 
prigulmybes. 4. Konfederaci
jos straipsniai. 5 Suvienytu 
Valstijų Konstitucija. 6. Prie
dai prie Suv. Va]st. Konstitu
cijos ir kiti. Vertimas kningu- 
tes lengvas, gražiai skaitosi, 
daili spauda, netoli 100 pus
lapiu. Kiekvienam reikalingas 
pilietystes rankvedelis, da pir
ma syki toksai pilnas lietuviu 
kalboje iszleistas. Parsidavė 
tiktai po 25 centus, j’t per 2 — 
3 menesius iszejo keli tukstan- 
cziai po visas Suvienytas Vals
tijas..

Dabar Lietuviu Amerikos 
Piliecziu Klubas rengiasi isz- 
leisti kita kokia lygiai lietuviu 
apszvietimui reikalinga knin 
ga, todėl nori atleisti vietą ir 
pabaigti leisti svietai! likusi 
nedideli skaitliu virszui ;apra- 
szvtos kningutes už labai nu- 
mažinta preke. Tobel pranę- 
sza placziai visuomenei, kad iiž 
puse prekes kniiiga. “Kaip 
pasilikti Amerikos Piliecziu”, 
kas ims ant svkio nemažiau V • • ■ r ' : . -K
kaip 25 kiiingas. Vadinas, vie
ton mokėti po 25c. arba 25 
kvoterius už kningas, dabar 
gaus už puse prekes.

Tai yra didele proga drau
gystėms, klubamš ir pavie
niams žmonėms, kurie npri szi
ta kningute pigiai gauti, ja. 
tarp žmonių paskleisti ir pa
tarnauti musu vientaueziams 
pastojime piliecziais'

Pasiskubinkite, iszraszvti, 
nes mažas skaitlius egzamplio- 
riu beliko, Piningus ir orde- 
rius adresuokite: (lOl-oj)

Lithuanian American 
Citizens Club, 

803 Driggs Ave. A.
Brooklyn, N. Y



Gatves vaikai.
Isz Niemojevskio.

Sostapile lėbavo. Dideliu na 
mu langai szviete, blizgėjo. Po 
miestą lakstė skambindamos 
vienos paskui kitas rogutes 
Vejas nutilo, sniegas dribo bo 
bu kąsniais ir klojo žeme.

Paskutinis utarnirikas,—už
gavėnes! Isz daugelio namu 
skrido muzikos balsai. Links
ma, ai kaip linksma! Nors szir 

i, skauda, griaužia, liet veidas 
juokiasi. Ne teip jau sinku 
žmogui, kaip jis juokiasi.

Trotuaru ėjo vaikiszczias, su 
sikiszes in kiszenius rankas, ke 
pure ant akiu užsitraukęs. Jis 
szvilpinejo, o bet tai greieziau 
isz papratimo, o ne iszlinksmu 
mo, nes jo veideliai pamėlyna
vę nuo szalczio, jis nuolat sus
tojo ir trypė kojomis, apauto
mis nuszleivotais batais, arba 
kalino jas in sienas, kad nors 
truputi susiszildyti. Kelis kar
tus jis prasze vaiksztinejancziu 
iszsipuoszusiu ponu kapeikėles 
bet jie, nusigryže in kita puse, 
ėjo tolyn. Ne vieno skatiko da 
neiszmelde vaikas.

Szit isz vienos gatveles isz- 
bego kitas vaikiszczias, vieno 
su pirmuoju ūgio, gal—but da 
labiau nuplyszes, nuskuręs, da 
labiau sublogęs. Bet szitas be- 
go linksmas, pasiszokinedamas 
szvilpuodamas. Vaikai pažino 
vienas kita.

— Antanuk!
— Jokubuk!
Pasisveikino juodu ir tuoj 

in szali paszoko —pro juospra 
lėkė puikios roges; kad butu 
n speje pasmuk t, butu juos in 
miltus sutrvne.

Jokubiikas pašile nke, susig. 
niauže sniego ir kad leis in tas 

O

roges— pataikė in augszta ve
žėjo kepure isz meszkos kai
lio pasiūta.

— Neszkis!— suriko vaikas 
juod vi-e 

j u akiu. \
Paskui atsigrįžo in savo 

dranga ir liūdnai tarė:
— Užgavėnės! Tai tau ir 

užgavėnes! Klausyk kaip ma
no pilvas burezija.

— Blogai!—pridėjo, nosi 
nuleidęs, Antanukas.

Abudu valandėlė tylėjo.
— Ar tu sziandien nors—ka 

valgei?—paklausė Jokubukas.
— O tu?—atsake Antanu

kas.
Ir pažiurėjo vienas in kita 

—susiprato. Jokubukas atsire 
me in siena.

— Szalta!....
-— Szalta!—kaip aidas at

kariojo drebėdamas Antanu
kas.

Vėl pravažiavo pro juodu 
roges. Linksmai, balsiai juoke 
si važiuodama, sziltai szilkuos 
isiredžiusi žiupone.

Antanukas palydėjo akimis 
roges.O

— Ai kaip linksma!—tarė.
—- Kada ka suėst radus!— 

vos girdėt tarė Antanukas.— 
Ne gerai isz bado stipti.

Jokubukas rinitai dirstelėjo 
in drauga.

O

— Kaip sunku, kad ėst no
ri!

Ir vėl abudu nutilo- Sztai 
Jokubukas szoko ant gatves 
suszvilpe balsiai, kaip tik gale 
jo, suriko visa gerkle:

— E, kad tave szimts vėl 
niu! . . .

Pasitaisė kepure, riktelėjo: 
draugui:

— Sudiev, Antanuk!
Ir nulėkė gatve. Antanukas 

žiurėjo paskui ji, insikiszo in 
kiszenius rankas ir vilkosi to
lyn, kepure vis labiau ant akiu 
trauke.

O sostapile uže, lėbavo, ta
rytum ryt bus svieto galas.

Antanukas žiurėjo in namu 
Įaugus irinislijo, ilgai mislijo.. 
Gal—but jam rodėsi, kad ta 
sostapile teipjau linksma kaip 
Jokubukas? . . ,

Vincas Vilkas—Pilkas.
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Puikei apdaryta audeklinei?

VIENYBE LIETUVNINKŲ

Brooklyn, New York

JH E- ATLANTI C R EFI NI NG CO 
Everywhere in Pennsylvania and Delaware

tos ir sviesios sfwyw
> N''*' 1 irA- ft

dabokite kad par

Pamatymui siunčiame vieną numerį dovanai.
Kningą katalogą siunčiame ant pareikalavimo dovanai

Ofisas Ir Gyvenimo vieta

3249 So. Morgą® St., Chicago, Ill.

Rayo aliejumi 
Delaware par 

Atminkite vardą—Rayo

Prenumerata metams< $2.00; pusei metą $1.00.
Kanadoje metams $2.50; pusei metą $1.25.

Anglijoj, Lietuvoj ir kitur metams .... $3.00

Reikalaukite tiktai, Rayo. Kitokio nepriimkite. Rayo 
aliejus yra baltas kaip vanduo, tyras nuo visą mečy stu 
muir visai nepavojingas. Jusą lempa nepris'ivels suo- 
džią ir ne,smirdės pripilant lempą s 
Visi geriausi storai Pennsylvanijoj 
duoda Ravo ai

Valanios

8 lig 10 rytoj 1 Ug 8 po ple* 
ir 7 lig 9 vakąrę.

D E LE MO 
ITRKLTrM®

Norėdami clideieš, 
be dump ar šmirdė^mo 
davėjas duotu jums1

SAULE

iszmargyntais vyrszais

Vardas

Ulyczia

Miestas

Gydo Vyru, Moterių ir Vaiku Ligas

W. D. B0CZK0WSK1-C0.,

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 žemiaus padėto adreso.

Su guodone,

Dydumas Knygos, 6t x 9? coliu, 
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapių.

Juos greit parsiduoda todėl nelaukite 
i Ig ai bet tuojaus iszpildykite žemiaus padėta 
b lanka, iszkirpkite ir prisiuskite mums drau
ge su $2 o knyga bus jumis tuojaus iszsiusta.

ALL NATIONS DEPOSIT BAN?
—LAIVAKOBCZIU SKYRUS—

12tb. and Carson St, - S. S. Pittsburg, Pa.

, Tai yra vienatine ir senei žinoma Lietnviszka Banka 
bu kapitalu $75,000.00 kuri randasi po priežiūra Vai. 
Penn\ylvanios, talpinusi locnose namuose kuriu verte 
sznesa apie $150,000.00.
Priima Pinigus ant paezedumo ir. moka 4 procentą, 
Sluncz’a Pinigus in vi-as dalis svieto gre’cziause ir 
p:g aufe. Parduoda laivakortes ant visu Laivu. 
Užlaiko Notarijialna ir vedimo provu kancelaaija į o 
vadovyste K. Varaszhus. Doveinastis ir visokius 
Dokumentus suiinkancziusu tiekomis Russjos.

■________ - • ’ . " . ____  ...... ; _____ ___ ' —U jįjį!:;

Į PHONE DROVER 7800

Capitol .Stock $125,000 — Surplus ir Profits $390,000 
Suv. Vai. Randas turi musu banke sudėtu pinigu.

MOK AME Antra. Procentą ant sudėtu 
Pinigu. Procentą, pridedant prie 
jusu pin’gu 1 diena Sausio ir Liepos 
menesuose, nepaisant ar atneszat 

parodyt Knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su Musu Ranka, nepaisant 
ar mažas ar didelis.

-$—
H. BALL, Prezidentas - F. NOONAN, Vicė-Prezid. 

W. KOHLER, Kamerine
Atydaryta 9 ryte lig 3 popiet, Subatomis 9 lig 12ad.

Tūkstantis Naktį 
H irVena M

Jau iszejo isz spaudos
Milžiniszka Knyga

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
- ARABISZKOS ISTORIJOS-

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

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis patiks. į

Italu kareiviai neturėdami, ligaus pleciaus ant pastelimo savo budykiu, turi 
būti užganadytais su staeziu kalnu Trentine.-Nesirgus tai padėjimas.

UNION
NATIONALBaksi
S MAHANOY '

Praszalinkime 
nesusipratimus.

Mes tankiai dejuojame, kad 
savo kuopose mažai turime na
riu, kad musu kuopos silpnai 
gyvuoja, kad nesiraszo nauju, 
o jeigu kurie ir prisiraszo, tai 
in susirinkimus nesilanko ir 
tt. Kode! taip yra? Kas kal
tas, kad mažai nariu turime ?

Man rodosi, kad kalte musu 
paežiu, nes mes nemokame 
prie visuomenes prieiti; mes ne 
mokame kaip reikia pasielgti, 
nemokame savo kuopose geros 
tvarkos vesti.

Jeigu pas mus buna susirin
kimas, tai mes besibardami ji 
pradedam, ir besibardami už
baigi am. Kada pradedam svar 
styti savo reikalus, tai vieton 
naudingu svarstymu, pralei
džiam po 3 ir 4 valandas vien 
tik ant ypatiszkumu ir, nieko 
gero nenuveike, iszsiskirstom. 
Suprantama, jeigu ateina pa- 
szalinis žmogus in musu susi
rinkimus ir pamato pas mus to 
kia tvarka, tai jis visai nenori 
nei prisiraszyti, nes nemato, 
kad mes ka nors naudingo 
veiktume. Bet jeigu retkar- 
cziais pasitaiko.- kad žmogus 
prisiraszo, tai atsilankęs syki- 
kifa in musu susirinkimus, pa
liauna visai lankęsis.

Taigi visu pirma mes priva
lom stengtis laike susirinkimu 
dorai elgtis, neužsipuldineti 
vieni ant kitu Besibarti, nes tas 
jokios naudos neatnesza, apart 
žmonių atgrasinimo nuo kuo- 
posbei socijalistu partijos. Jie- 
gu mes pradesime draugiszkiau 
elgtis, jeigu vieton pesztyniu, 
pradesime naudinga darba 
veikti, tuomet, be abejones, 
turėsime daugiau nariu ir ne
reikš taip dejuoti, kaip kad 
dabar d e j u o j am e.

Bet to dar neužtenka. Mes 
privalome rūpintis surasti bu
dus, kad daugiau prie saves 
pritraukus jaunimo. Ir man 
rodosi, geriausi budai bene 
bus tik szie mes privalom tver
ti tam tikras draugijėlės, ku
rios butu po kuopti bei Sąjun
gos priežiūra, kaip tai: teatra- 
liszkas kuopas, chorus, lavini
mosi ratelius ir tt. In tokias 
kuopas mes galėtum sutraukti 
daug jaunimo ir paskui sykiu 
su jais veiktum. Kada musu 
jiegos bus didesnes tuomet mes 
galėsim daug daugiau nuveikti 
galėsim didesnius?veikalus su- 
loszti, turėsim gerus chorus 
kurie visuomene linksmins ir 
tt.

T verdami tokias kuopas, 
chorus ir t. t., turime taip-gi 
mokėti elgtis. Mes visuomet 
privalome, savo naujiem na
riam duoti pilna liuosybe, ne
varžyti j u ir 1.1. Pavyzdžiui, 
jeigu norime mokintis scenisz- 
ka veikalą, privalome jauniems 
nariams suteikti tokias roles, 
kokiu jie nori (? — Red.), duo 
kime jiems visame kame pir- 
minybe, nesistatykime saves 
augsztesniais irt. t. Jeigu mesO o
panasziai pradesime elgtis, tuo 
met užtektinai turėsime nariu 
ir mujsu kuopos bus galingos. 
Už vis labiausiai pageidauja
ma choru tvėrimas, nes geri 
■ehe-i,aUAsuomet- -pttlrlika.. pa
traukia ir užganėdina. Ypa
tingai chorai didele nauda at- 
nesza vasaros laiku, kada ren
giama in vai rus isz važiavi mai 
in parkus arba girias. Kur tik 
chorai dalyvauja, ten ir publi
kos buna užtektinai.

Ir taip, jeigu tik mes norėsi
me, jeigu pas mus bus pasi- 
szventimas ir energija, tuomet 
nereikes dejuoti, kad kuopos 
silpnai gyvuoja, kad mes ma
žai nariu turime ir tt. Tik rei
kia dirbti, o tikslą atsieksime.

Tai-gi, draugai ir drauges, 
prie darbo!

Teip raszo F. F. Nahunchi- 
kas, isz Hartford, Conn, Lais-

KUR BUNA?
Mano szvogeris Pinszas Antana- 

viezia, paeina isz Vilkaviszkio pav , 
Gižu gmino, Zvirgzdacu kaimo, 3 
metai atgal gyveno Shamokin, Pa, 
po tam iszvažiavo in Utica, N. Y- 
Meldžiu atsiszaukt ant adreso.

Jos. Mikneviczia, 
Box 3, Coalhurst, Alta, Canada.

Pajieszkau Marijonos Guberdan- 
czikes, paeina irz Suvalkų gub., Obe 
lino kaimo, jije atvažiavo isz Lietu
vos 1913 mete. Jeigu kas žino apie 
jia, meldžiu duot žine ant adreso.

(’26 o?)
Jos. Kliszeviczius,

10 Orr Pl.’ Warren Pa,

Asz Marijona Varzaicziute, (po vy 
ru Szerpinckiene) ps jieszkau savu te 
vo Jurgio Varzaiczio, paeina isz Su
valkų gub.. Mariampoles pav.. Bal- 
bieriszkio gmino, Pilotiszkiu kaimo. 
Keli metai atgal gyveno Schuykill 
pav., praszau atsiszaukt, jeigu kas 
kitas žino apie ji, meldžiu man pra- 
neszti, ar gyvas arba numiręs.

Marijona Szerpinckiene, 
Box 42, Glencoe, Ohio

______ (t 6 °1)

Mano brolis Andrius Treinus paei 
na isz Suvalkų gub , Naumiesczio 
pav , Blogoslovenstvos para., Vonisz 
kiu kaimo,4 metai atgal gyveno 
Winnipeg Man. Canada, dabar neži
nau kur. Kas apie ji žino, meldžiu 
prantszti ant szio adreso, už tai bu
siu deefintras.

Wm. Treinb,
Box 191 W. Frankfort I’IL



Du Gražiausi Perstūtimai 
Muzikaliszki

Dvi puikiausios p. M, Petrausko Operettes 
“Lietuviszkas Milionierius ’ ’ 
ir “Consilium Facultatis”

Boczkausku Saleje 16 NOVEMBERIO 
Inžanga tiktai 25, 35 ir 50c.

233-235 West Centre Street - - Mahanoy City, Pa.
PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PRIZURA RANDOS

W. RYNKIEWICZ
W. TRASKAUSKAŠ

—GRABORTUS-

.......... NOTARIUSZAS...........

PIRM UTTN IS LIETU VISZK A S 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo, 
Kraupto Daigtus ir t. t.
520W.Cenlre St, Mahanoy City, Pa.

Szitū puiku Perstatima parengia “Sietynas” isz Shenandoro 
kuris jau tiek dailiu perstatiniu yra parengiąs. Žinokite kad 
dabartiniai veikalai ne'yra koki paprasti veikalai, bet yra tai 
Operettes arba Muzikaliszki dalykai, kokiu kiti gal nematete 
ir visi gal negreitai gausite pamatyti. Nepaisant to kad .szitie 
veikalai br'angei atsieina iszmokti ir reike samdyti ir važioti 
muzikantai, inžanga padarome pigia kaip už paprastus persta- 
timus, tiktai 25, 35 ir 50c. todėl tikimės kad sale ta vakara 
bus prisigrudus ir Mahanojiecziai bus užganėdinti. Ne eikite 
niekur bet laukite szito didelio perstatinio.

'jįĮ_

Žinios Vietines.
■— Po rinkimu malszu.
— Ar politikieriai dalai k ys 

duotus prižadėjimus del “džia- 
bu”? ■.- k>

— Pažiūrėsime kaip atsimo
kės Lietuvi am s už prilankuma 
ir isžtikimysta.

j- Mabanojaus senas gyven
tojus, Juozas Petrikas, kuris 
laike salima, o vėliaus iszsi- 
kraustė nesenei ant apsigyve
nimo in Filadelfija, mirė ntar- 
ninke. K ima atgabeno pas su- 
nu Martina, daktaia, in She* 
nandori o laidos ant lietuvisz- 
ku kapiniu Mahanojui kur jo
jo mirusi pati silsisi.. Velionis 
paliko dydęliam nubudime tris

■ sūnūs ir tris dukteris.
—- Helena Czerba, 18 mene

siu senumo mirė nuo apsiszuti- 
nimo kokius aplaike puldama 
nuo kėdės in ceberi, verdanczio 
vandens. Tėvas mažiuleles li
kos nužudintas praejta meta 
kada ėjo isz, darbo.

—Pūnas Petras Žilinskas, 
aplaike gromata sziomis dieno
mis nuo savo s eseru no Adomo 
Pauliukonio, isz Mogilevo, Gu 
dijos, kuris raszo buk buvo 
priverstas • apleisti tevynia ir 
bėgti in gyluina Besijos su 
kaimynais Sziupszinskais. 
Apie graudinga padėjimą Lie
tuviu , negali visko apraszyti, 
nes Lietuvei iszmetinti po visa 
Bosiją. Viši lauke su nekan- 
trybia kada kare užsibaigs.ISZ liet’uviszku KAIMELU.

Nudžiugo 
czionaitinei 

lietuvia, jog 
aprinko savo 
tautieti pir
mam varde, 
Juozą G.

1 Bagdoną ant 
Al derm ono 
(skvajerio).

Yra tai pirmutinis Lietuviu isz 
rinktas ant skvaj jrio szioja ap
linkinėje. Ponas Bagdonas pri 
buvo in Amerika 1895, Septem 
b ;rio 18-ta. Gyveno Mahanoy 
City, Pa., arti du metus o vė
liau apsigyveno Du Bojui, per 
9 metus dirbdamas sztoruošia 
o jau 8 metai kaip turėjo užsie 
minia Deposit National Bank 
prie skyriaus siuntimo 
piningu ir pardavimo laivakor 
ežiu ir teipgi buvo Notarijuszu. 
Kepublikonai matydami tinka 
mą, ir apszvietima p. Bagdono 
padėjo ant savo tikietč o su pa 
gialba lietuviu likos iszrinktas 
ant teip garbingo urėdo Alder 
mono. Dabar nuo Naujo meto 
užstos nauji virszininkai mies
to su permaina miesto ant tre- 
ežios kląsos City. DuBojui pa
gal surasza gyventoju radosi 
12,623 gyventoju.

— Darbai czionais gerai ei
ną-— kasiklos ir fabrikai net 
uže o darba galima gauti visur. 
Lietuvia sutikime gyvena ir ge 
rai laikosi per tai ir politikoja 
laimėjo.

Oregon City, Ore.
— Laikai czionais yra labai 

blogi isz priežasties intaisymo 
visokiu maszinu. Norints po
pierines dirba pilna laika, bet 
žmonių mažai dirba, nes maszi 
nos atlieka visus darbus. Butu 
viskas gerai, kad plitinyczios 
turėtu d au giau u žkal b i n i m u 
ant medžio. Tegul in czionais 
niekas nekeliauna nes didesne 
puse darbininku randasi be dar 
bir. Karczemas nuo Naujo 
'meto teipgi visas praszabns, 
per ka žmonis ne turės su 
kuom pasilinksmyt, del togi 
geriau butu, kad užsirašzytu 
sau laikraszius o turės linksiu y 
biu užtektinai.— Lietuvys.

Sheboygan, Wis.
Czionais 31-mo Spalio atsi

buvo pas tūla krikszczioni pra
kalbos. Kokis tai kuningužis 
Mockus, pribuvo isz Chicagos 
ir kalbėjo buk nesiranda Die
vo ir jokio tikėjimo. Tasai ne- 
b įgelia nesuprato,, jog kiaušy- 

-t >jai isz tokios kalbos patįs nie 
kino kalbėtoju kuris savo kal
boje neparodė jokios iszmin- 
t es. Vietoje pamokyt klausy
tojus kad gyventu šutai koja 
ir meileje artymo, tai pliovojo 
kas tik papuolė jam ant galo 
liežuvio. Jaigu da butu pratu
sias sava pliovonia penkioleka 
minutu tai butu Sheboygiecziai 
paszauke ambulansa idant taji 
kuninguži nugabentu in bepro 
ežiu narna. Tokiu kalbėtoju 
czionais daugiau nepageidauja 
me ir vėliname idant nuo ežio 
nais szalintusi.— Gudragalvis-O

Cleveland, Ohio.
Darbai pradėjo eiti gerai net 

viskas rūksta—ant dvieju szip 
tu ir trijų ranku. Oras nors 
gražus bet vėsus ir duoda žmo 
nim suprasti, jog jam laikas 
kailinius isz kuparu iszimti.

— Szita menesi badai keti
na iszeiti lietuviszkas laikrasz- 
tis po vardu “Santaika” Malo
nu yra ižgirsti, jogei tarp mu
su lietuviu pasirodys laikrasž- 
tis.

Westfield, Mass.
— Czionais randasi pusėti

nas būrelis lietuviu, bet taip 
tu atsiranda visokio sztamo. 
Yra czion dvi draugystes ir vie 
na moterių. Butu viskas gerai 
kad moterėles truputi paliautu 
gerti rudi, nes užsitraukia ge
rai tojo suramin anezio vaisto 
pradeda iszeiti isz proto.Merg1 
nos ir truputi iždykia ant ku
riu sprando pribus poni Bal
truviene, nes szi karta dovanos 
— gal pasitaisys* Jauni vyru
kai geriau padarytu jaigu sau 
laikraszti užsiraszytu o ingytu 
daugiau proto ne kaip praleis
dami brangu laika stovėdami 
prie szinkaus.

------------------- <■!. ♦___________

* Francuziszko kareivio pa
ti aplaiko dabar kas diena po 
25 centus ant maisto o kožnas 
kūdikis gauna po 5 centus.

Mr. Mtainieri: Randasi tik vieni gumini czebatai ir czeverikai 
kurie nesziojasi ilgiaus negu geležis ir plienas o tai yra 

Goodrich “HJPRESS”
...VIENATINI...

Balto Gurno czebatai ir czeverikai. “Su raudona juosta aplink 
virsziu.” Padaryti ligei kaip Goodrich Automobilini Ratai.

Geriausi del ilgio nesziojimo.
Suvirszum 100,000 mainieriu szen- 
dien neszioja “HI PRESS”-pirkite 
balto gumo czebatus su “Raudona 
Juosta” aplink vyrsziu -—- klauskite 
sztoruoae. Pai’llavejei-gaukite szitus 
greit parduodanti ta vora — raszykite 
szendien del sempeliu ir prekes.

World’s Largest Rubber Factory 
AKRON, OHIO

Via tai vieni Hipress apsiavitnai ir jie yra padaryti su Raudona juosta aplink vyrsziu

Nepnroir^zki e kad randasi tik vieni 
“H 1 PRESS’’— o tie turi “Raudonus 
Vyrszius” apie vyrsziu. Gumas yra 
isz vieno szmoto suspaustas ir negal1 
pasileisti, trukt, nusipleszt nei vanduo 
negal pereit — ir neveik dėt sku
rliui puspadžiu
The B.- F. Goodrich Company

Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras

\ A Ik A tik pargabenome daugjbe szviežio ta voro del rudens 
\ ir žiemos. Dar esame pasirenge jumis parodyt viso-
j kia ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
\ Rudenini! ir kieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu
I szlebiu veseilems kriksz'tirioms ir t i. Teipgi užlaikome viso- 
' kiu varinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu 
l sziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteliu, kepurių, ir t. t, 
\ Pirkite savo sziltus apredimus pas:

I THE GLOBE, 133 West Centre Street.

ffT 1 i i M i Tik-ką išėjo iš spaudos knyga varduS—Tai 3-rinkinys jvai- 

" nų faktų, žinotinų Amerikoje gyve
nantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams. Surinko V. K. Račkauskas, "TĖVYNĖS“ 
redaktorius. "AMERIKA“ yra informacijinis veikalas, kokis jau nuo senai buvo pageidaujamas. 
Jame telpa daug reikalingų ir naudingų patarimų ir nurodymų, taipgi Am. lietuvių statistika.

Knyga didelio formato 6x9col., 288 puslapių. Kaina tiktai____ ___________ _____.75c
Reikalaukite ir pinigus siuskite pas:

M. J. Damijonaitis 901 w
P. S. Visas pelnas nuo šios knygos, yra paskirtas Prieglaudos namui S. L. A. Norint kitokių 
knygų, reikalaukite iš mano lietuviškų knygų krautuvės katalogo.ATSAKYMAI iė meno laike

FISZ-FRAJ” - FISZ-FRAT

JONĄ KUTSKIELI
1 621 Fine Avė., Niagara Fall, N.YMano Privatiszka Banka yra po didele kaucija irjjriežiura valdžios 

ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didžiausa Lietuviszka 

Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greieziause 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. Apsaugoja namus ir naminus daigtus nog ugnies.

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

Užsiima būti jumis Ekzeku- 
tor urn arba Administratorium 
juso Testamente.

Užsiima būti Apiekunaig del 
juso vaiku ir sudės teuais pini
gus kur atnesz daugiaaše naudos 
pakol vaikai nedaeis igi metu.

Galite atneszti $1 arba dau- 
giaus o gausite banka kuygute.

Visada galite ateiti in Banka 
ir klausti rodą pas kasijeriu. 
Jis visada yra padėjime duoda 
jumis giara rodą.

Duos jumis rodą kur geriause indeli pinigą 
perkant namus.

Užpraszomc visus Lietuvius isz 
Niagara Falls atsilankyti. Rasite pas 
mane szalto aluezio, gardžios anel- 
kieles, Kvepancziu cigariu ir svetinga 
priėmimą. Jaigu kada busite szitam 
mieste tai užeikite pas savo tautieti.

LIETUVISZKAS ADVOKATASBALTRUS S. YANKAUS
ATTORNEY, COUNSELLOR 
& ADVOCATE OF UNITED 
STATES COURTS.

Geriąuses ir didžiausias sumas pinigo 
iszlaimeja p rovose už pažeidima. Kasi.klo.se 
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. i-

Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai 
atsako ar atmeta. Rodą, dykai.

B. S. YANKAUS
154 Nassau St., New York, N.Y.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS
A I A- Miliszauckas, Savininkas 

v A 16 South Baltimore Street
MOTFI —- Wilkes-Barre, Pa.

A ) Skersai Central R. R Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre tai užeikite 
pas Andriu Miliszaucka kur busite sveting. 
priimti ir gausite visokiu gėrimu. Kas syi į 
užeina sugrįžta adgalios atsilankite.

A. J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHANGE

202TROY ST., DAYTON, O.

A. S. Averill Park, N.Y.
— Teip, buvo musziai toje ap
linkinėje, bet ne ilįai.

,W. W. W. Cleveland, Ohio.
— Raszyk tamistą tankiau o 
prie raszimo paprasi. Kas Ims 
negerai tai pataisysime.

Nepažinstami isz Brooklyno.
— Dainele apie “Už gyružiu 
už žaliųjų” jau buvo tūlam 
laikrasztije ir neužsimoka an
tru kartu talpyt.

Norėjo save nusikryžiavot 
bažnyczioja.

San Francisco, Cal., — Tū
las vyras, Thomas D. Thorn
ton, tikybinis maniakas, šuke
le dideli triukszma vakar Pa
neles Szv. katalikiszkoi kate
droj, kada laike pakėlimo 
szveneziausio, jis mėgino save 
“nukryžiavot.” Jis turėjo su 
savim gazines “paipos” szmo- 
ta, ir kuomet žmones laike “pa; 
kėlimo” visi suklupo, jis ketu
rių coliu ilgas vinis (cvekus) 
įsikalė sau in kojas ir viena vi 
nim prisikalė kiaurai in asla. 
Visa szita laika jis neiszdave 
nei mažiausio balso d ei ei skaus 
mo. Jis jau buvo pradėjęs kai 
ti antra syki in asla, kuomet 
aplinkiniai žmones ji patemijo 
ir bažnyczioi kilo triukszmas. 
Reikėjo surasti, szakota plaktu 
ka, idant isztraukus vinis, žmo 
gus yra. matyt, pusiau paini- 
szes religijoj ir ji nuvežta Ii- 
gonbutin.

kavohe už “SeyeW gyduole 
del Inkstu ir kepenų” kada 
pasirodė pasekminga trumpam 
laike. Metus kentėjau, bet gy
duole mane iszgyde in menuo 
laika.” Severos gyduole del 
Inkstu ir Kepenų (Severos 
Kidney and Liver Remedy) 
reike vartuoti del uždegimo 
kepenų arba pūslėje, užsilaiky 
nia szlapumo, skausmingas isz 
davimas szlapumo, tinimas ko
jų, skausmas pecziuose, jaigu 
paeina nog kepenų, geltlige ir 
ruksztumas skilvio. Preke 50c 
ir $1.00 aptiekose arba tiesiog 
nog W. F. Severą Co. Cedar 
Rapids Iowa (o6 07)

Reikalingas.
Geras buezeris, kuris gali 

dirbt prie buezernes, ir kad 
mokėtu kalbėt Angelskai, Pols 
kai, ir Lietuviszkai. Atsiszau 
kit ant szio adreso. |

P. Lastauckas.
823 AV. Weber Ave.,

Du Bois, Pa.

.... ......... DIREKTOREI
D. M. Grabam. Prezidentas. Leon Eckert, Vice-Prezidentas

D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.
Antanas. Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavula, 

W. J. Miles, Thomas G. Hornsby, Jos. H. Garrahan

Geras Materijolas

ir Ger Darbas

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

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva kad 
greit nueitu ir kad neprapultu, tai smski'e 
per mane. Jaigu norite pirkti Szipkorte tai 
pirkite nog manes o busite visame užgan - 
dinti. Mano agentūra randasi mano locnam 
name vertes $14,000 ir esiu po kauczija.ir 
priežiūra Olujos Valstijos. Norėdami apie 
ka dasižinosite prisiuskite 2c., stampa.

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

Didelis skaitlis ju yra naudojami Mahanojuje ir visi 
sako kad Guinanas parduoda gerus Peczius,

GUINAN’S
Mahanoy City - Shenandoah - Mount 
Carmel - Lansford.

ZEMAITIS’O ŽOLES
NOG- VISOKIU LIGŲ.

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

PREKES: 25c. ir 50c.

Gydo visokias 
paprastas- Ligas 
kaipo tai:

...GAUSITE...

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

Šamas Reynolds isz Co
lumbus, Ohio, tvirtina, buk 
žmogus gali praylgint savo gy
vastį labai ylgai, jaigu tankia 
valgys kiauliena.

* Rosi joj randasi 140 viso
kiu tautu.

Užlaikymas palicijosmie- 
ste New Yorke, kasztuoja ant 
meto $18,000,000.

Rumatizmas.
Jaigu sergate ant runiatiz- 

mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje, 
tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kiniu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane Tietuviszka, prisilįs
kite 2c marke del atsakimo

A nd ii us Kairaitis,
6 S. Vino St.

Shamokin, Pa.

Skaitykite ka sako apie szita 
gyduole.

Asz Kristupas Indulis sir
gau 3 menesius rumatizmu, 
negalėjau iszsigydyt be pagial- 
bos Andriaus Kairaiczio, kaip 
iszgeriau 4 bonkos pasveikau. 
Labai gerai vėlinu visiem prie- 
teliam kad tas yra labai pagel
bėto jas.

Kristupas Indulis,
71 church St., 

Edwardsville, Pa.

Ramonat Hardware Co.
(S. A. Ramcnaltlfi, Localnlkas)...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale ir Retail.

Visokiu Geležiniu Daig tu
del staloriu ir naminu pareikalavimu rasit i 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.

Ramonat Hardware Co
113-115 S. Maio St., Shenandoab, Pa.

'MasonąMeMoHoasiMH*
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ikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumeriu 
reikalus ka nuoatsakan- 
cziausia, daryt ta viską 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems priemni ir su 
nauda, o j u pinigai kad 
visada butu užlaikomi 
atgargiausam bude,
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