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Baisus buvo tai reginys.

Eksplozija palaidojo 75
Angliškam Ravensdale.

Seattle, Wash. — Ana node 
lia popiet eksplozija anglių

" Praejta meta ant viso 
svieto padirbta cukraus 400, 
000,000,000 svaru. Siiv. Stei- 
tai sunaudojo isz tosios sumos 
penkta dali.

Serbai nužudė savo pulkauninką.
Berlynas.— Overseas News agentūra skelbia:

Užmuszti Vokiecziai per Maskolius, laike musztynes arįj Dyįnsko

n
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ISZ AMERIKOS.
Batu pardavės skrynia su 

$800 aukse.
Hamburg, Pa.— Kada likus 

szeimyna po mireziai Danielio 
Stoudto ketino iszparduoti 
visus senus rakandus velionio, 
sunns Jonas, nuejas, ant pasto
ges pažiūrėt kas ten randasi, 
užtiko sena skrynia kuria pa
keliąs in virszu, ižgirdo koki 
tai metalini baisa. Atneszias 
kirvuką sudaužė antvožą ir ne 
mažai nusistebėjo kada parege 
jo skrynioja auksiniu piningu 
verties ant asztuoniu szimtu 
doleriu o sidabru buvo arti k e 
turi szimtai. Skrynia ketino 
nuneszti žemyn idant parduoti 
ant licitacijos gal už kelioleka 
centu.

Linksmas pastorelis iždalinejo 
dolerius.

, New Orleans, La. — F. 
Podle Johnsonas, prabasezius 
episkopaliszkos bažnyczios ežio 
riais, turėjo nemažai ergelio, 
kad sau truputi už daug pavė
lino “ramybes’’, ' iždalindamas 
tarnams dolerines bumaszkas, 
Tuojaus ant uliczios pasklydo 
paskalas, buk hotelije atsirado 
“geredejingas aniolas” kuris 
dalina visiem piningus. Poli ei-

bos nuo Seattele palaidojo 75 
angliakasius.

Jokiu platesniu žinių neatė
jo apie ta nelaime. Isz Black 
Diamond iszsiusta žmones su 
aparatais gelbėti palaidoto
sios.
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SZ1MTAI MOTERIŲ IR VAIKU SUDEGINTI GYVAIS

'gikusius vaikus o pastoreli pae- 
\ ne in nelaisve gerai užsitrau
kusi. Palicije negalėdami jo
kios kaltes jame surasti kaip 
dalinimą piningu paleido jin 
ant liuosybes.

Namas be lovų naujausias 
iszradimas.

Evanston, I’ll. —— Tula kom- 
panije pastate czionais namus 
vadinamus “apartment houses’ 
kuriosia gyventojai ne turės 
rūpintis apie pirkimą lovų. Gy 
ventojei, nemiegos siubynesia 
ne ant grindų tiktai iszmintin- 
gas arkitektorius padare tokos 
lovos ka diena insistume in šie 
na o vakare iszsistume, tokiu 
budu lovaneužyms reikalingos 
vietos. Locnininkai namu iždą 
ve prasarga del inoteriu, jago 
kada vyras dingtų, tai tegul 
pažiūri in lova nes gal kada lo 
va su vyru instumti in siena. 
Daug szęimynu geidže tosia 
namuosia apsigyvent. Gerai, 
biitu, kad visur tokius, namus 
pastatytu.

Burdingierius nužudė savo 
gaspadine.

Milwaukee, Wis.— Po numa 
riu 1901 Clybour nuliczios gy
vena Jurgis Pongracas, jaunas 
darbininkas su ‘ savo pacziule 
ir kudykiu. Pas juosius radosi 
ant burdo Jonas Petina, 21 me 
tu amžiaus, kuris nuo kokio

- tai laiko radosi be darbo ir sko 
liūgas gaspadinei už keliolika 
menesiu. Kada jam primynė 
apie tai, ir jog daugiau ne ma
no jin laikyti ant burdo paky- 
lo isz to barnis terp gaspadines 
ir burdingieriaus. Petina pa
griebė nuo stalo gulinti ilga 
peili ir dure su juom in kruti-
nia gaspadinei užmuszdamas 
ant vietos. Žudintojas likos 

9sytutuojaus nubaustas.'

rintėndentas Scott ir 25 
rikiėcziai. Visi kiti yra atei
viai.

Norėjo sudegint 800 arkliu.
Hoboken, N.J.— Tris kar

tus'in laika vienos valandos 
kas.tokis norėjo uždegti kelio
leka tavoriniu vagonu kuriuo- 
shų radosi 800 arkliu paženk
lintu'- ant iszsiuntimo, del ali- 
jentu inUųropa. Ant gilukio 
naktinis sargas užtiko ugni in 
lai kr? ir 'mate kaip tris vyrai 
bego nuo (lokiui ' ■■'

Nemoraliszkas kųningužis.
Auburn, Mė< —; M i 1 ton 

Beckwith,: 28, metu,, .pastorius 
metodiszkps'parap, likos aresz- 
tavotu už su vadžiojimą rnote- 
res Macijos Godingi ir tė.yysz- 
kūma. Gpdingiene .turi vos 24 
metus, 'aplįiikydama atsiskyri
mą nuo savo vyro isz' priedas- 
ties skand.nlians/ buk turėjo sii 
sineszimus su pastoreliu ir kai 
tina pastorių u ž ta j i' atsisky iri - 
ma, nes tankei jai užvertinėjo 
gal va ir kai bi ndą vo an t pikto 
o vyras dažinojas apie tai pa 
mete Godingienia. Po užgimi
mui kudykio motere apskundė 
jin už teviszkuma. Pastoris. 
tvirtina, jog tiems užmėtinėji, 
m as yra nekaltas.

KAIMELU.
New Britain, Conn.

— Darbai prasidėjo £ 
nes dirba po ketures dienas
ant nedėlios, jaigu kas dirba 
“overtaim” tai gauna užmokėti 
ekstra, nes kompanija bijo la
bai straiku. Prastas darbinin
kas aplaiko po $6,75 o mekani 
kas nuo $2,25 ir daugiau. 
Szeip viskas malszu tarp Lie
tuviu nes laiko ne turi antgai- 
szinimo laiko.

Kewanee, 111.
Nuo pradžios szio menesio 

visi fabrikai pradėjo dirbti pil 
na laika, bet isz pribuvusiems 
sunku aplaikyti darbus.

— Biesas atnesze in czionais 
koki tai misijonieriu kuniguži 
—kaip pats save praminė—ku 
ris per tris dienas ketino skelb 
ti savo tamsu mokslą. Kalbė
jo jisai, jog žmogus paejna isz 
beždžionkos. Matyt, jog turė
jo tamsė teisybe, nes .pats bez- 
džionkavo taji vakara, nes*jai
gu turėtu žmogaus is^.

Austrai bombarduoja Venecija.
Vieniui. Austru orlaiviai vėl užpuolė ant garsaus italu 

miesto Venecijos. Oficialiszkai praneszama, kad austru orlai
viai numėtė bombas ant italu fortu, arsenalo ir geležinkelio 
stoties. Venecijos kazarmes, sako, buvo pataikytos per kelias 
bombas.

pliovojas apie Dievą, 
. augelis isz klausytoju susi- 
SrrTJokia kHiba

Kalbejas’ viena tik valia 
ra suemias savo bezdžionku 
prote in. krejwi iszdome iM 
Chicago. Jago da karta tasai 
tamsybes apasztalas atsilankys 

a pn czionais, tai turės kitokį pri 
" eM;ma> “es velniu nenorime 

:us siiszaiid^e jok As j P” kti ne jokios žemiszkos pek
i ariermn kn m\ ~

Baidžius.— Pabėgėliai Serbai, kMe atbeg0 ..
kalba buk Bulgarai Balsei pasielgė s^ehusviais, mafe ■ - 
ir vaikais. Bulgarai szimtus moterių ir m,, 1 ’ •. & . ... sudegino gyvaiso paymtus m nelaisvia, kareivius
dystes. Nisze daugeli serbiecziu susirinko in\9x„TT ./ . . , • > x i • Wyczes, many-darni jog nors taisės vietas Bulgarai apsaugos \ , J

tuos kufy ( U0S\ bet 
\°se radosi.

Boritza dega isz visu pusiu.
Viednins.— Italai uždege miestą Boritza isz visu\ . 

Daugeli gyventoju likos užmusztu psr bombardavima; \ ’ 
milžiniszkos. Austrijokai laikosi druezei ir nepysi duoda fs

Spring Valley, ffl.

ge-
nau po kasiklas, tai ir žmone- 
ei pradeda atsigaivinti po ii. 

gain vargingam gyvenimui, bet 
bobelėms isztikmju reikalinga 
p. Baltruviene, kad strėnos su 
kocaolu . numusztu, tai tarpe

Į<^esimusztu, ir nesivaidy-

Pirmasis Serbijos karuomeneš pulkis šukele fniisžtus ir 
nužudė savo pulkauninką Pribiczevic, kiriš kltiTohiet buvo vie 
nas suokalbininku Austrijos sosto inpebiiid Prano ’ Ferdinan
do nužudyme. Po tam atsitikimui visas serbu pulkas' ‘paskirs
tytas po kitus pulkus.

Pribiczev buvb veikes iszvien su Nedelja Gąbrinovies, 
kurs buvo metes bomba in Prana Ferdinandą Serajeve, Pas
kui Gabril Prinzip sosto inpedinin su žmona nuszove. Pulki
ninkas Pribiczev tiems piktadariams buvo suteikęs bombas ir 
revolverius isz Kraguyevatzo arsenalo.

Isz to taigi ir prasidėjo dabartinis pasaulinis karas.

į neszioti gro
\szo gromatas, tegul nei 

mirs padėti numirti namo.
senei atsibuvo czionais 

politikiSv rĮnpimai ant virszi 
ninku. Nė^^ įsz muso Lie

 

tuviu parsi^vinejo už stiklą 
piningus ir da 
ps o apie savo \ • • 1 •

Lietuviu

Angliszki inžinieriai dirba ant Dardanelliaus del 
praėjimo savo vaisko.

Badai Bulgarai paėmė Monastiriu.
Londonas. — Isz Salonikų ateina telegramai kuriuose 

praneszama, kad bulgaru kariumenę užėmė svarbu Serbijos 
miestą Monastir, netoli Grekijos rubežiaus.

Serbams liko isz visos ju tėvynės tik nedidelis plotas prie 
Albanijos ir Montengro rubežiu. Langiaus negu tris kelvirt- 
daliai Serbijos yra jau teutonu ir Bulgaru rankose Serbu vai 
džia iszsikrauste arti prie Albanijos rubežiaus

Vokiecziai atmuszti pk Mintauja.
Petrogradas — Rusu oficialisi praneszimas paduoda sekau 

ežias žinias: . .
“Ant Mintaujos kelio, ih piet-vakarius nuo Olai, vokie

cziai pereita utarninka nakezia pradėjo ofensyva, bet buvo at
muszti per musu artilerijos ir kulkasvaidžiu ugni.

“Ant kairiojo kranto upes Staa, ant Kovel-Sarny geležiu 
kelio, prieszas pradėjo oferisyVa utarninke nuo kaimo Medve- 
žyje linkui Novo Podczoeviczi, bet tapo sustabdytas per musu 
ugni”.4

alaus arba 
prikalbineji 
tautieczius neatkųine ir da vi
saip apjuodino.
ant sudžiaus turejo\e p. J. P- 
Lavsonao ant sudinidrasztinin 

 

ko buvo p. A. Baltrušaitis, o 
norints Lietuvei sunkei \rbo ir 

 

praleidinejo piningus ant tūju 
kandidatu, tai kiti viską gadi
no ir turėjo pralaimėt. Geriau 
duoti svetimtaueziui baisa už 
stikluka raugalo ne kaip ant 
saviszkiu balsuot. Per toki pa 
sielgima nekuriu neiszmapeliu 
visa tauta ant to n tik elite. Ar 
nebūtu gėriau vienybėje laiky
tis? Geda visiems!-—■. Vaitime
menu Genelis.



... jft į,

KAS GIRDĖT?
weg ant pakajinio susinSiihė 
Amsterdame isztaM'brik V o 
kiėcziai yra pasirengia ant pa - 
darinio su taiko s sri Mlijėriteisį 
bet ant tulu iszligu, kaip tai: 
Visa Belgije turi Puti priskir
tą prie Vokietijos teip-gi ir 
Kurlandija ir Estonia. Priek 

į tam ali ientai turi užmokėt Vo- 
F kietijai Į7,500,000,000 už pa- 

nesztas bledes per kare o prieS 
tam, turi patis pirma prabyti 
su taikos-. Jago ant to sutiktu, 
tai Vokiėti j a pasirasz it u ant 
sutaikos nežiūrėdami ant Aus
trijos ne Turku.

Rusiszkas finansų mihisteris 
P. L. Bark, apgarsino, buk 
Bosija ižduos ant vedimo ka
res 1916 mete 4,000,000,000 
priek tam padydins padotkus 
ir užtrauks skola.

Padotkus uždės ant elektri- 
ko, fabriku ir naudojaiicžiii

gyventi, tai defektai (ydos) jo 
kūne yra tokia dideli, jogei ji
sai niekuomet negales būti 
sveiku žmogum. Daktaras ma 
no, kad bus geriau ir kūdikiui, 
ir tėvams, ir visuomenei, j eigų 
kūdikis mirs, ažuot paskui kan x
kinesis per visa savo amžių, 
būdamas raisziiocziu (kolieka) 
ir nepilnaprocziu.

Kūdikio motina ir tėvas su
tiko su gydytojo nuomone, bet 
ji erne smarkiai peikti kiti, pa- 
szaliniai žmones. Kokia, girdi, 
daktaras turis teise naikinti 
žmoniszka gyvastį (isztiesu, tai 
jis jos nenaikina, tiktai nenori 
jos gelbėti), kuri priklausanti

U KIEK RANDASI ATEIVIU 
PENNSYLVANIJOI.

Tiktai 551 procentas baltų
jų gyventoju randasi Pennsyl- 
vanijos kurie czion gyme ir ju 
j u tėvai, pagal metini raparta 
sekretorių viduriniu reikalu 
nuo 1913—1914, arba isz viso 
radosi tame laike Pennsylvania 
joi 7,665,111 gyventoju. Isz 
trijų buvo 6,222,737 czion gy- 
musiu o 1,442,376.

Padalinant tąjį skaitliu ant 
tautu, tai sekantis skaitlius gy 
me tosia sklypuosią:

... 291,773
. . 240,980 

. . . 106,122
. .195,185

. . . 165,091
. . 132,498

. . 109,061 

... 32.042 
... 29,250 
. . . 23,467 
.... 14,082 

9,990
- 7,752 

. * 7,451 
. 5,250 

. - 4,484 
*4^21 

.3.033 
• 2,754

■ Isztikruju beprotiszkai pa
sielgė tie j ė tėip prasimenami 

< “katalikiszki” arba “tikri ka- 
talikiszki”, laikraszcziai. Pakol 
da neturi sau priesziniriku ir 
kožnas tyli malszei, tai viskas, 
gerai ir santaiką vleszpątauja 
nes teguj tik jiems kas “užlen
da už akiu” arba užgrajiną ant 
kitos Striūnos, norints ir . “ka- 
talikiszkos”, tada prasideda 
dydelis riksmas “a verbis ad 
verbera’”.

Tegul ėdasi o priežodis ge
rai skelbe: “Quos Deus vult 
perdere, prius dementat”.

Karalei kiausžiriiu tikeda- 
i padaryti gera bizni su- 

bil i jo •

na kiaiisziniu arba daugiau 
kaip po 10 del k°žn°l ,0™" 
SuvS ' Steituosia,, i.muydaun 
buk kariaujenii sklypaiu /.k. 
bines del saVesį Tuvm kmt 
prdde, jdį aKjenta. suvisai 

mažai kiausziniu naudoja- ir 
neperka o kiauszininel 
turės dabar bankrutyt.

■ 7/ ž ;.. ®Vp.cai ir t.t.

burgho, buk in tėnais pribuvo 
rusiszkas konsulis p. Georgi te^ais kur ^yra 
Vasilevič Čirkov, tiesiog isz |- 
Petrogrado kuris apsigyvens 
czionais ant visados. Kada 
atidaris savo kancelanje ir po 
kokiam numarini, tai skaityto
jams apie tai vela PranesZ1^ 
Bus tai parankiau del yisu tu 
j u, kurie turi bent kokiu^ 1

Že lietuvis, kuris szia 
die pamirszta tautos vargus r 
nelaimes ir nenori stoti te^ei 
pagelbon. Bet podraug nera 
lietuviais ir tie visi, kve savo 
partijinius ar sriovini’ reika- 
1 us stato augszcziau tėvynės 
nelaimingąsias die^s- įnikime 
pavyzdi kad ir pį^u Ameri- 
k os 1 en ku. Piju karo Ameri - 
kos lenkai bud pasidalinę in 
katalikus ir mutieczius ir be 
jokios atodaros tiesiog pjovė
si . Bet iszfkuą lenku teyyneje 
n e ] a i m e i, .ibi < 1 vi srovi veikiai 
susiyienįjp ir tėvynės naudai 
darbiiojesi iszvien.

Kodėl gi mes, lietuviai, tuo 
svarinu .mdmentirnegaletumem 
s ilsi vienyti ir dirbti isz vien tau 
tos ir tėvynės gelbejiriio reika- 
leU-'NV , ■ 7/y . / ■<

Vokieti joi 
Irlandijoi .

An gi i j oi . . . .> 
Szkotijoi ... 
Vestfalijoj . . . 
Szvedijoi . . . . 
Kanadoj . . . . 
Frau c u zi j oi . . 
Rumuriijoi . . . 
Szvaicarijoi. .

TurkijOiW
Graiki joi .
Denmark e
Turkijoi (Europoje)

Finlandijoi . . • • • •
Norvegijoi . . • • • • •

- Holland i j oi. •••••• 
Broliai Kanadoj (Franruzn)

1,^9 
j246 

”*4,042 
Kitu..--.-................... * .. .

» Tiejv ka: gymy

ĄuU randasiDaugiausia

UVįėfraį moterei Chicagoje gi 
iri e kūdikis, apie kurio likimą 
dabar kalba visas svietąs. Kū
dikis mat yra nenormalio sude 
j i in o ir jisai turėjo būtinai mir 
t i n ės gydytojas tuoj riepadą - 
re jam' opėfaėijos. ' Bet gydy- 
tojaš'—Dr. Haisėldėn —dary
ti operacija atsisakė. Jisai ran
da, kad jeigu kūdikis ir galės

.■SAULE

Stebėtinas darbas Franamsžfcu inžinierių

Francužiszki inžinieriai padirbo milžiniszka kariszka tilta isz “pontonu” arba dyde]iu 
valcziu ir gabena in vieta idant vaiskas galėtu pereit per upe. Kada jau iszrinko vieta kur 
tiltas ketina būti, sujungia taisės valtis in viena ir pasidaro drūtas tiltas per kuri ir artilerija

. n ,-ju, Coluinbia, 
kaip tai a£UZerne, Nort- 
Lackawanngchu^kil], 
humberlar Douph’n pą^ie> 
ąuebann. randasi kožn^m 
tuOsia.pavĮe^avu gekancziii:

. ... ....... 10,9(0 
Sfmbia . . . . . V .... 4,81’1 

p^awSlma . .... . . A 75,841 
Northumberland . . . . . 16,845 

j Luzerne . . . ........ 98,607 
Schuylkill . .
Susquehanna
Dauphin . . .

t, 147
D, 639

Ponas nnsiutitė isavo’ prabnsz - 
ežiui vežimą dobilu, iszkrovein 
daržiniu nuėjo pas prabaszcziu, 
kad paduoti gromata nuo pono.

Kuningas perskaitė gromata 
dyąrokas stovi ir kaso paau. 
šia.

— Ko d a lauki?
—- Prasžau jegamasezio, ka 

asz pasakysiu mano ponui, 
kaip paklaus, — ar davė tati 
kuningas nors kėlės kapeikas 
ant alaus ?..'.

Zinutės isz Lietuvos
Petrograde einantis “Lietu

vi u Balsas” talpina visa eile tu 
kurie jieszko savo giminiu,pasi
metusiu ar prapuolusiu laike 
kares. Žemiaus juos paduoda
mi, kad Amerikos lietuviai su
ras tarp ju ne viena sau pažįs
tama, ar gimininga varda. Liė- 
tuviu Draugijos biuras rūpina
si suvesti krūvon iszsisklai 
džiusias szeimynas ir todėl 
tuos suraszus talpina. Taigi 
jieszkoma sekaneziu prapuolu
siu ar dingusiu kur ypatų:

26 Niksztaus Jono,, Kauno 
gub., Zarasu apskr., Obeliu 
vals.

2.7 Nisteliu — Jono ir Emi
lijos, Kauno^ gub., Linkuvos 
valscziaus.

28 Alszauskio Juozo, Suval
kų gub., Mariampoles apsk. 
Paežerių sodž.

29 Paciunienes Anastazijos, 
40 m., Kauno gub., Ukmergės 
apskr., Jonincziu sodž.
30 Pativu — Kazio ir Zofjios, 
Kauno gub., Raseinu apskr., 
Szidlavos valscz.,JReksziu sodž.

31 Petruszaitytęs Paulinos, 
27 m., Kauno gub., Krakių 
miest.

32 Ramanauskaicziu — Ag- 
neses, Elenosir Emilijos, Kau
no guli., Ukmergės apskr., 
Kvarszno parap., Budriu sodž.

33 Rubavicziaus Zenono, 
Kauno gub., Telsziu apskr., 
Varnių miest.

34 Sabo Juozo, Suvalku’gub.

35 Strazdaicziu — Onos ir 
Rozalijos, Kauno gub., Uk
mergės apskr., Raguvos va]. 
Vadokliu m i ėst.

36 Sugintienes Kunegundos, 
Kauno gub., Laukuvos valscz.

37Szaplytęs Urszules, 18 m. 
Kauno gub., Ukmergės apskr., 
Kurkliu vai.,. Jonaicziu sodž.

38 Tamulenienes Elzbietos, 
45 m., Kauno gub., Panevėžio 
apskr., .Biržų valscz., Jasiszkiu 
sodž.

39

Tvingilu Juozo, 11 metu, ir 
Magdalenos, 6 m., Suvalkų 
gub., Mariampoles apskr., 
Szumsku gm. Oželytės Pet
ronėlės, 20 m., Šuv. gub., Ma- 
riamp. apskr., Kvietiszkio gm.

53 Czimbaras (Maskva, B. 
Gružinskaja,d. 4)jieszko Czim- 
barienes Veronikos, 26 m. isz 
miesto Rygos. And. Kaliriskis 
(Maskva, Lietuviu Pabeg.’ 
Bendrai), jieszko Zigmantai tęs 
Marijos, 20 m., SuvalkM gub., 
Mariamp. apskr., Mikaliszkiu 
gm., Pavasakiu sodž. 55 Jo
no Krukonies — “Saules” kur
su niok'iho, isz A gariniu sddA, 
Suvalkų gub., kuris pastarai 
siais laikais atsiskyrė nuo sa
vo szeimynos Vilniuje.

56 Petronėlės Teszkeviczie- 
n es ir j os; du k t ė r u K otr y nos ir 
Petronėlės isz Betygolos valscz. 
Kauno gubern.

57 Jonas Svita jieszko savo 
paėzios Elenos Svitienes isz 
Bivainiu sodžiaus, Joniszkio 
valscziaus, Sziauliu apskr., 
Kaimo gubernijos su vaikais: 
sūnūs Kazimieras ir dvi dukte
rį—Elena ir Pranciszka. Pra- 
szoma praneszti Centraliniam 
Lietuviu Biurui arba sziuo ..a- 
dresu:- Maskva, Var'szavskij 
Svodnyj No. 3, Gospital Jonui 
Svitai. '/

. 58 Kastancija Pecziura jiesz
ko tėvo ir brolio KastantiriO ir 
Napabjono Balėisziu, Kauno 
gub., Ukmergės apskrities, Sa
lų parapijos, Urliu sodžiaus. 
Praneszti.Centraliniam Lietu■ 
viri Biurui.

59 Jono ir Julijos Maitisze\s
kiu isz Rieszgaliu sodž., Kidu
lių valscz., Nauiniesczio apskr., 
Suvalkų gub. 7

60 Adomo Akelaiczio isz Pa- 
ežerėliu sodž., Kalvarijos 
apsk., S ii vai k u gub.; su ; j n o 
yra 15 i n et ii mergaite Abra i • 
cziute isz Igliaukos Suvalkų

7' 
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GIBSZKJENE NEUŽGANADYTA ISZ SAVO VYBO Nauji iszleidimai.
Aplaikeme sekanezius nau

jus iszleidimus: “Gyvenimo 
Pamatai”, sutaisė K. J, D. Isz- 
leista lesziomis szvietimos drau 
gijos “Žiburėlis”, Newarke, 
N. J. Kaina 10c. 26 puslapiu

•)

MARCEftUILeopold 
TėCHIRXx

IT ge n ski o P r a n o, Kau n o 
ir apskr., Czekiszkio pa- 
Mileikiu sodž.

ir Skaityk”, Darbinin- 
nys No 1. Parasze F. 

V., P. G. ir F. K. Kaina 5c 
“Darbininko” Spauda 242 W. 
Broadway So. Boston/ Mass. 
Toje kninguteje randasi vieni 
pagyrai klerikalu laikrasz- 
cziams ir velniava de] saliunin- 
k u.

“Szirdis”, verte Matas, Gri
gonis, italiszkai parasze Ed
mondo De Amicis.," Tėvynės 
Mylėtoju Draugijos Leidinys 
No. 21. Spauda Žemaitis Priri. 
ting House, 4736 So. Wood 
Str. Chicago. Puslapiu 362,

Geriausia.
:—Asz ne drystu tavęs už 

paežia, vienok ateisiu ryto 
anksti.

— Apie koki laika ?
— Kadri da rie bus atsikelias.
— Delko tėip anksti mano 

mileihiausias.
— Ba ne bris apsiėvias, tai 

su basa koja kad ir inspirs in 
užpakali, tai teip ne skaudės, j pravarde po tėvu yra Gerkėn isz New Yorl

Ž ■

Fiorentina Girszkiene, pati inžinieriaus Czirszkio Bethlehem 
Steel vVorks ir sūnūs užveizdetojaus dydelio Fotelio Waldorf 
AstorijaNew T orke, jeszko nuo jo atsiskirymo už barbariszka 
pasielgimą su jihja po užgymimui kudykio Girszkienes 

ko.

veikslu. Autorius kalba apie 
szita knyna sekaneziai: “Szi 
knyga yra iszversta in visas 
kulturingasias. kalbas, riet ir

o 7

Japonu kalbon, tiktai Lietu
viai jos iki sziol neturėjo. 
“Szirdis”, apisaka, tai retemy- 
be, kuri visiems patinka: ir 
vaikui užaugusiam, ir Italui, 
Francuzui, Rusui ir Japonui, 
— jinai visos žmonijos turtas.
Mokytojams ir tėvams szi kny-
ga geriausia pedagogika”.

L

rap„
40 Vaitmanu —Viliaus ir 

Onos.
41 V aičekaukaitės Aleksan

dros, Suvalkų gub., Seinų 
apskr., Seiriju valscz.

42 Valatkos Albino;
43VanagFėnė§ Viktorijos, 

Kauno gub., Ukmergės apskr., 
Subacziaus vai., Radgiunu 
sodž. ‘ 1

44 Virkuczio Antano, 30 m. 
Kauno gub., Sziauliu apskr., 
Viekszniu vai., Užuleknes 
sodž.

45 Voroneckio Antano, Su
valkų gub., Mariampoles 
apskr. Veiveriu valscz., Giri
ninku sodž.

46 Žemaiczio Taino, Kauno 
gub., Telsziu apskr., Mosėdėš 
miest.

47 Žindžiaus Augustino, 
Kauno gub. ir apskr., Vėlink- 
nos valscz.. Burbiszkius.

48 Ziikliu — Ones, 50 m., 
Antano 28in.,. ir Boloslovo, 14 
m.,Kauno gub., Zarasu apskr., 
Obeliu vai. Gegucziu sodž.

49 Grigaliūnas Mykolas jie- 
szko-savo szemynos.

50 Marija Miliauskiene 
(Maskva, Policha ui., d. Gu
ro vych ) jieszko Miliauskaitės 
Magdelenos, 22-ju metu, Su- 
valku gub., Kalvarijos apskr., 
Padoviniu giri.

51 Jonas Szalkauskis (Mas
kva, Usaczeyskaja ui., d. 19.

-Szatkauskienes Marijos, ŠI 
metu, jos dukterų — 5 metu 

4m., Su-'i r 2 m en .ir su n ai i s - 
valku gub., Kalvarijos apskr 
Balkumi gm.

dr

IIJ
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61 Tėvo Petro, motinos Ve- 
ro.nikos, seserų Elžbietos Įrv.__
Apolonijos ir brolio 'Aleksa’T 
dro P rose v i ežiu. v ”

62 Tėvo Jeronyriio, motinos 
Onos, ir ArėronikOs Aleįriri^i- 

'■ i-i-V / ■ i- -.V ■ežiu. - ■' • ■ - . '
. ;63 Veronikos, Vincento de

ters, - .Rusteikaitės isz Ka.uno 
gubernijos, Panevėžio apskr.. 
Razalimo vai., Aleksiuiiu sod-

64 Tekles, 23 m,, Stanislovo, 
18 m., J ach i mavi ežiu isz ViJ - 
niaus gub,, Traku apskr., Jėz- 
no miesto. .. ; '/■ •.

65 Silvestro ir Urszules Gėr- 
rnanavieziu isz Vilniaus gub.’, 
Traku apskrities, Jėžno valscz.

66 Juozas Striūna ir Juozas 
Szantarys jieszko savo draugu.

67 Petras Morkūnas jieszko
savo paezios Onos 3Iorkunie 
nes su maža 14 m dukterim Kaii 
no gub., Panevėžio apskr., MąL 
daczoniu valscz., Sta.cžiunri 
sodž, " '."■r-yp

isz. Kauno gnb., Parieyė’žib 
apskr.,Papilio patap., Kadaru 
sodž. .

' 69 Kazimiero ir Onos Janu- 
sževieziu Kauno gub., Panevė
žio apskr.,- Biržų vai., isz 
Kariniu dvaro;

70 Jono ir Antano Kairiu, 
Kauno gub., Panevėžio apskr., 
isz Biržų.

’ ' v ; . ft.' i ,

į 71 Povilo Zakrio, Kauno 
gub., Panevėžio apskr., Biržh 
valscz., isz Ratkuhu dvaro,

72 Teresės Kavaliauskienės, 
40 m., Teodoros Kavai i ai iškai
tės, 17 mė’tu, ir Kazimiero Mtė 
tuzevieziaus, 30 m., visi isz 
Rygos.

73 Urszules Laužadienės, 23 
m., ir Veronikos Laužadaitės, 
28 m., isz Rygos.

74 Vincento Szimęno, Kąu- 
no gubern., Zarasu apskr. Kie- 
miszkiu sodž
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OfSoas ir Gyrenimo riots

3249 So. Morgan St, Chicago, Iii

Ą^įVyJį^

Mes tikrai gvarantinam 
kad ir jumis' patiks.

• ■ ' - - !
Į ... .■•.••..■ PHONE DROVER 7800

Puikei apdaryta audeklineis 
iszmargyntais vyrszais.

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip

Valsnios ;
8 lig 10 ryto, 1 liffS po piet 

Ir 7 lig t) vakare.

Drabužiai jau iszsiunsti 
Lietuvon.

Lydumas Knygos, 6
Apie 150 Paveikslu - 704 Puslapį

301'50 MORGAN ®
Chicago

ziaus Ur- 
ėjo in ša
ltupiu ' su- 

U/adresuota inžinie- 
Maskva. 
iszsiuntė" 

dyka ir pa- 
lyka ir ant 
Brooklyn0

«»

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

Amerikos Lietuvių, . Dienraštį 
“KATALIKĄ” y Illi

UTt]] paduoda vėliausias žinias apie Rara ir -visokius atsitikimus' pasauly- 
^e* Visuomet pilnasMmlom.ių straipsnių. į...

Jbg Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiškai—krik.šeiciiii'škoje "dvasioje.

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.

• '.-. S x - ■■ " ; ' i , Š - ■' ?
lenio 14k Gold-Filled aut 20 metu garanhiga. LaikrodeU pi 
lėltnvuši phsMyma, ne* paiduodam tuos brangins'Liiikrode-

išius Savo tikra adresą sykiu su fziuo a: skelbimu ir '25c.,

Taippat ■ užlaiima Didžiau si a Kamgy ii Muzikos Wave 
REIKALAUKITE 'KATALOGO.

bziuomi praneszame, jog su
rinktuosius- nukentejusiems 
nuo kares Lietuvoje drabužius 
jau iszsiuritėm in Lietuva 3 d. 
Lapkriczio laivu Kursk, per 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Draugija, kuri veža už dyka.

Prisiuntė drabužius in Cent
ra sekanczios ypatos:

itentisNakfcf 
irVena ®

Jau iszejo isz spaudos <
Milžiniszka Knyga:

TŪKSTANTIS NAKTŲ IR VIENA
-ARABISZKOS ISTORIJOS

kares.
C. Karai i ute,

• J. S. Miseyicziene,
T. Maėzįuliene,
P. J urgel i u te.

S. Ant kiekvieno sky 
maus virszaus reikia užraszyti 
kiek ir kokiu drabužiu sinn 
cziama.

kad k;>s i 
tu, kad daigiai sRin.ę 
nukentejusiems /uo kares.

Visur kreipkimės, visiems 
aiszkinkime i/usu nuskriaustu 
žmonių var/us, o žiiiones, be- 
abejones, pyrjaus ir kuom nors 
pagialba suteiks.

Pasitikime, jog perskaitė szi 
straipsneli, iszsikirpsite antra- 
szus ir veikiai stosite prie darbo 
gelbėti/' - vaito jancžius musu 
žmones Lietuvoje.

Su tikra pagarba — 
Brooklyno Lietuvaicziu Kom: 
draybužius del nukentėjusiu 
nu o

$500 duosim dovanu kiekvienam kuris prirodyš, jogej kiti, priėsz musu nebuvusi pasiūlymu., pardavinsjo aiit Ž1 ak' 
gia i negu mes. ir davė 31 Frezentu prie Laikrodėlius, gvarantuotus ant 20 metu, kiiolabiausiai prapp't'š.nti,■ Tlarome? 
liįus tik už^.75 ir prie kiekvieno Laikrodėlio 31 augsicziau patalpuita Brezentu duodami vis ii dykai. Taigi kas m,mus n 
pradotko stampomis arba k-voterir tai mes iszsiusini jam tuojaus 21 akmenio 14k Gold billed Laikroife'li., garantuota ant 20 metu su ger'a isi. ruszies meclianizmu pa^ianl v}, ir prie 
kiekvieno- Laikrodėlio duo-im augszcziau parodyta 31 prezentu visai dykai, kaip seka: Ret eželi su kabliuku, Žiedą, Rypke, • Bj-a n žaliem, ( ntini.-.Uirė) Bianzalicta su laikrodėliu, 
Setą Spinkb,32 cal.(model) Revolveri,Britva, Armonika,Kryžiuką, Veidrodėli su prietaisais, Peiluka, Diržą, Importuota aldara(mpdel/Laikrodėli,'.Durklą,. Skurin'i tabakui krep- 
szeli, NiFęlinęidežute del degtuku, (miniature) Budniką. Laikrodėli, Szirdžiuke su retežėliu, (miniatnfe) Žiūroną Kada atiie z tail in namus Laikrodėli ir Prezfmtus ir, busi už- 
ganedinta^ptai užsimokėsi likusius $6.50, taipgi 30c už prezentu persiuntimo iszlaidas. Jeigu nebūtu užganėdintas,.tai nepriimk,..o mes tau sugražinsim 25c pradotko. Apart to 
pi imenarrf.'kad’musu laikrodėliai.yra aut 21 akmenio 14k Gold-Filled garantuoti ant 20 metu ir ines laikę tu' 2<i. metn 'mnšii laikrodėlius pataisom -.arba apmainomi ant kitu visai 
Dykai pnš’iunifus mums 25c ant persiuntimo iszlaidu. Isz Kahądos visus pinigus reikia p įsiusti iszkalno; United Coaunerciai Co. (Knickerbocker Bldg. ) Bept. 183 (Sth Ave. )New York, N.Y.

■eziute, Blushing, N. Y.; p-]e 
M. Kasziubiute, Pittston, Pa.; 
p-ni S. Arbaszauskiene, Phila. 
delphia, Pa.; p-ni O. Žalpiene, 
So. Omaha, Nebr.; p-ni. K. 
Zigmantiene, Bristol, Conn.; 
p-ni T. Mačziūlienė, East New 
York, N. Y.; p-ni M. Strimai
tiene, N. Y.; p. J. Sekeviczius, 
Lawrence, Mass. ; p. K. Gede- 
minas, Flushing, N. Y.; p. K. 
Liutkus, Brooklyn, X. Y.; 
gauta taip-gi if nuo vietos ko
miteto.
. Buvo ir daugiau drabužiu, 
bet nesusekeme, kas juos at
siuntė. Viso Centran prisiuns- 
ta 25 siuntiniai, kuriuos per- 
žiurejome ir sudarėme 19 skry 
niu. Raudonojo Kr 
jos peržiūrėtojai siu 
vo' didel es skrytį i as, 
dare 12
riui Nariiszevičziui i

Kadangi R. K. D 
m u su d rab u ž i U s u ž 
sižadejo siusti už" 
toliaus, tad mes, 
lietuvaites, dar karta kreipia
mės.. in musu ■ vientautes bei 
vientaučziuš, kurie tik pri jau - 
ežia szalautiems bei vargstan- 
tiems musu hroliains ir sese
rims Lietuvoje, kad kuovei- 
kiausia. stotiimet vėl prie dar
bo rinkti, gaminti bei aukauti 
drabužius nukentejusiems nuo 
karęs lietuviamsi Kreipiamės 
netik in pavieniaš y patas, bet 
in liwsk'irtTiiho ‘ pažrvalgii 
draugijas, kliu bus, bažhycziaš 
if t. t. Labai daug 'Sziame rei
kale galėtu pagel beti p rakai - 
bininkaij susirinkimu virszi- 
ninkai, kuningai sakyklose, 
agituodami tverti labdarybės 
draugijas kiekvienoje lietuviu 
Apygardoje, kolonijoje, kuriu 
tikslas butu rinkti tinkamus 
dėvėjimui drabužius irkas me
nuo pasiust.

.Reikia žinoti, kad drabužiai 
bus. reikalingi ir karei pasibai
gus, nes tuomet viskas bus isz- 
naikihta, sudeginta, ir visi tur
tai ir apdangalai šu žemėmis 
suinaiszyti. Pasiliks musu žmo 
nes, kaip ir daugelis kitu, be 
pastoges, nuogi ir badaujentie. 
Todėl musu prichryste yra 
sžęlpti kuom kas galime. Vi
sos tautos szelpia savuosius. In 
Rau do no j o Kry ži aus D ri\u gi j a 
(Bušli Terminal Building, 
Brooklyn, X. Y.) prisiųsta, 
tukstaneziai skrynių su drabu
žiais, nuo vokieczĮU, franeuzu, 
belgu, italu, lenku,, serbu ir 
kitu. O mes vos 12 skrynių in 
metus ^te galėjome isžsiusti. 
Ar-gi ne geda nuims, kad taip 
mažai teat jaucziame ta kartų
jų musu tėvynainiu varga.
-v Cžia darbas nefa taip sun
kus,tik reikia trupuezio pasi- 
sžventitiiė. Beveik kiekvieno
je grinezioje randasi apdėvėtu, 
het jau isz mados jszejusiu, 
drabužiu, kuriuos mielai paau
kautu, tik reikia;Jįeletai ypą-. 
tu susitarti ir rinkti, einant 
per grindžias bei krautuves.

Praszbęie siūritejil, khd ne 
imtu ir nesiunstu'nesžvariu ir 
suplyszusiu drabužiu, nes to
kius siuneziant in svetimtau- 
ežiu rankas daroma vien geda 
sau ir savo tautai. Reikia sius 
ti tik szvarius,'sveikus ir išz- 

■prosytus drabužius, .

■ Adresuoti reikia Rancziai; 
American Red ross.

Bush Terminal B]<- Xo 20, 
' BrboklynN. Y.

Ant k i e k v i e uos •< ry n i os u ž - 
raszykite taip:

-v For Lithanians.
Uždekite savomtrasza. Pa

kvitavimą. nuo šimtinio malo
nėkite siusti szip adresu.

Mrs. M. Mševicziene.
... . 27Q Berry Str., 

r • Brooklyn, N, Y.
Tuo. patim adresu reikia 

taip-<p alsiu tįsta Raudonojo 
K ry ž la 11 s 1) r;i ugi j on.

Taip-gi galima iszreikalauti 
ir nuo geiežinktdiu kompanijų, 
kad drabužius del nukentėju
siu nuo' kares vežtu -iiždyka. 
Isz Chicagos atveže /ždyka 4 
skrynias Erie gelez.X'ompanija 
Tik reikia, kad."k.-/ iszaiszkin- 

ziami yra

Dienraščiui “KATALIKUI” rupi lietuviu reikalai, darbininku, moterių, 
jaunimo gyvenimas, lietuvių pramone ir. lyulturinis. kilimas aplamai.

Amerikos Lietuvių Dienraštį “KATALIKĄ” leidžiu 

TANANEVICZ PUBLISHING ...C OPIP AK Y 
JONAS M. TANANEVIČIUS Bendroves . Prezidentas
S. P. TANANEVIČIUS,. Bendrovės Vedėjas ;

DIENRAŠČIO KAINAr ,/...-E.
u -į Metams .............

(š Pusei metų ....
'ŽŽ: , Trims mėnesiams
- - Dviem mėnesiam

z Europoje metams
Praneškite savo adresą., o gausite pasižiūrėjimui viena numerį veltui

jH ? .■< W. D. Boczkowski-Co.,
Mahanoy City, Pa.

B į

Gerbemėi :—
Czionais prisiuneziu jumis 

$2 už ka praszome man tuojaus prisiųsti 
milžiniszka knyga jjo vardu “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ant žemiaus padėto adreso.

|gh Su guodonė,
^9 ||h ■

Vardas ............................   ;...........

Ulyczja...............................................

_ 1; Miestas
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233-235 West Centre Street

AKYVOS ŽINUTES

Prigialbsto jumis pirkti namus arba bizni

Geras Materijolas

ir Ger Darbas

Didelis Koncertas Komitetas

GeležiniuVisokiu Daigtu
Casino muso 

iniu

s u ta 
trijo

ZEMAITIS’O ŽOLES
NOG VISOKIU LIGŲ.

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

.-i

f Gumba, Patrūkima, 
J Sunkuma ant Kruti 
j nes, Pataiso Apetlįf. 
Į ir daug kitokiu Ligų

Prakalbos ir Balius

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

A tik pargabenome daugybe szviežio tavoro del rudens 
ir žiemos

THE GLOBĖ, 133 West Centre Street

Mahioy City, Pa.

PRIVATISZKABANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU PO PR^URA RANDOS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA’.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo, 
Krausto Daigtus ir t. t.
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

: 4 bonkos pasveikau 
Labai gerai vėlinu visiem prie, 
toliam kad tas yra labai pagel 
betoj as. s .

Kristupas Indulis,
71 church St.

Edwardsville, Pa

Užsiima būti jumis Ekzeku- 
tor um arba Administratorium 
j ūso Testamente.

Užsiima būti Apiekunais del 
juso vaiku ir sudės teuais pini- 
guskuratnesz daugiause naudos 
pakol vaikai nedaeis igi metu.

Kas Reikalaujat?
Giro Kišeninio Peilio su 
vardu pravarde ir adresu 
ant kreauniu ir su Foto
grafija kokia kas tik 
norėsit tai prisiuskit dvi 
Štampas po 2 centus tai 
gausit Peiliu, Britvu ir 
visokiu daiktu Katalioffa.

O

JOSEPH J. KIZIS
S. B. 706

’ Bentleyville. Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

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

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

New Philadelphia, Pa.
Atsibus balius 27to. Novem 

bėrio subatoj, kuri laikis nau- 
jas Lietuviszkas benas ant Na- 
rijaucko sales. Todėl, užpra- 
sžom visus lietuvius ir lietu vai 
tos, Elinausko orchestra gra- 
jys' gražiausius lietuviszkus 
szokius.

§ Bethlehem, Pa. — Szvabo 
plienynesia ugnis pakylo tris 
kartus praejta nedelia. Dabar 
randaviszki detektivai sergsti 
dirbtuves.

Kopenhageno prane 
griebiamasi 
vario gavus.O 

aidžios su praszy- 
I), kad bažnyczios

$50.00 Duosim Kiekvienam Grynais Pinigais 
Atlyginimo $50.00, kuris prirodysjog 14k Elgin ir 
Waltham Laikrodėlius kiti nepardavinėja po $.25 ir brangiau. 
Vienok musu Sprcijalis Pasiūlymas yra: 14k Gold-Filled Lai 
krodel s Elrin arba Waitham, garantuotas ant £0 meta, tik
tai $6 65. Taigi, jei nori nusipirkti $25 Elgin arba Waltham 
Laikrodėli tik už $6.65, iszkirpk szi apskelbimą ir prisiusk 
mums sykiu su 25c pradotko stampomis arba kvoteri, kad 
būtumėm užtikrinti, jogei tu tikrai nori turėti musu laikro
dėli, o mes uz-iusinj tau, sulig tavo norą,Elgin arba Waltham 
Laikrodėli l'lk Gold-Filled gvaraptuota aut 20 metu. Kada 
laikrodėli atnesz tau in namus ir busi užganėdintas, lai užsi
mokėki likusius $6.40 ir 25c už prisiuutima. O jei nebusi už 
ganedintas tai nepriimk o mes tau sugražinsim 25c.pradotko. 
Taigi pirkdamas isz mus laikrodėli nieko nerizikuoji kadangi 
mes su kiekvienų laikrodėliu įszsiuncziam rasztiszka garanti 
ją ant 20 rm-tu ir per ta laika pataisom arba apmainom ant 
naujo dovanai. Isz Kauadc.s visus pinigus prisiųsti iszkalno.
Fifth Avenue Watch Co.,

Užpraszom visus jaunus ir se 
nūs. Inžanga 25c. Vietinis or
chestra grajys. Komitetas

Rumonat Hardware Co
113-H5 S. Main St., Shenandoah, Pa.

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

, D. F. Guinan, Sekretorius if Kasteriąs.
Antanas Daniszeviozia, W. F. Rynkieviozia, Mikas Gavula, 

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

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. locrųųu 
name vertes $14,000 ir esiu po kauezija- ir 
priežiūra Ohijos Valstijos. ' Norėdami aįii'ė 
ka d.asižinosite prisiuskite 2c., stampa. .

Geriauses ir didžiausias sumas pinigo 
iszlaimeja p rovose už pažeidima Kasiklose 
Fabrikuose, Geležinkeluose, Laivose ir t. T.

Iszlaimejo provas kurios kiti advokatai 
ątsako ar atmeta. Rodą dykai.

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

Telegramai
§Wilkes-Barre Pa 

kieriai bandė sudeginti medini 
strytkariu tylta prie Plymouth 
Ant gilukio ugnis liko užtikta 
ic užgesinta.

Lietuviai ar girdėjot kad 
dr-ste Szv. Jurgio isz Thomp
sonville, Conn, parengė pra
kalbas ir Baliu 25 d. Lapkri- 
ežio (Nov.) 1915
Hall ant Central St. Balius pra
sidės 12 vai. diena. Prakalbos 
bus 3 vai. po piet, todėl susirin 
kit kanoskaitlingiausia, turėsit 
proga iszgirst prakalbas gar
singo lietuviszko kunigo. Po 
prakalbu vėl bus szokiai, ir

W. TRASKAUSKAS
—GRABORIUS-

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

Skaitykite.
Kas reikalauje nusiunst 

piningus del savo gyminiu in 
Lietuva tegul kreipėsi in All 
Nations Deposit Bank (P. V. 
Obiecunas <fe Co.) 12 and Car- 
son St. Pittsburgh, Pa. (mg °1)

Duos jumis rodą kur geriause in dėti pinigą 
perkant namus.

GIHNAH’S
Mahanoy City - Shenandoah - Mount g
Carmel - Lansford. g

Ashley, Pa.
Mainieriu Unija ant pasku

tinio susirinkimo padare szito- 
kia rezolucija: Jaigu katras 
isz mainieriu važines ant elet. i 
kinu karuku laike dabartinio 
straiko tai bus nubaustas ant 
$10, o jaigu katras bus nubaus 
tas ir nenorės mokėti bausn e 
tai bus isz brauktos isz Unij< s 
knygų ir negales dirbti aplin
kinėse kasiklose.

Linksmas Balius!
Parengė Dr. D. L. K. Keis- 

tuezio Bentleyville, Pa., 27 ta- 
d. 1915 m. ant Lietuviu sales. 
Balius prasidės 7 ta. vai. vaka
re, ir trauksis lig vėlybai nak- 
ežiai; teipgi bus. lekiojama 
krasa su dovanom vienas mo- 
teriszkas lietsargis, du laik- 
raszcziai ant viso meto, ir trys 
moteriszkos szukos. Kviecziam 
visus lietuvius ir lietuvaites 
ant minėto vakaro.

Komitetas.

Rumatizmas.
Yra tai nesmagi liga del gy

dimo. Mr. Rud Kaspar isz Ra
venna Nebr. mumis rasze “Se. 
veros Gyduole del 'Rumatizmo 
pastate mane ant kojų, dar ga
liu vaikszcziot. Diegi ei sulen
kintose dingo” Panasziu gro- 
matu gauname be paliovos ger 
biant Severos gyduole Ruma- 
tizmo, del gydimo skausmu 
mentese, rankose, kelyse arba 
kojose, sztyvumo ir t.t. Preke 
$1.00. Jaigu aptiekose negau
site tai raszykite tiesog pas 
W. F. Severą Co. Cedar Ra, 
pids, Iowa. (Nov.)

Skaitykite ka sako apie szita 
gyduole.

Asz Kristupas Indulis sir
gau 3 menesius rumatizmu, 
negalėjau iszsigydyt be pagial- 
bos Andriaus Kairaiczio, kaip 
iszgeriau

SHENANDOAH, PA.
Kasikios dirbtu gerai kad 

turėtu užtektinai karu ir del 
tosios priežasties visos Dėdin
go kasiklos turėjo sustoti dir
bi a praejta nedelia.

— Lochihinkai krutaneziu 
paveikslu teatreliu nutarė pa- 
kelti preke . inžangos nuo 5c. 
ant 10c.

— Praejta ketverge vakara 
kada sunkus szturmas su lie
tum užėjo ant miesto, nupute 
risztovones nuo lietuviszkos 
bažnyczios bokszto 90 pėdu ir 
tik laikėsi ant keliu vinių. Pa 
licije uždraudė ta ja uliezia 
vaikszczioti o ir vaikams lan
kyti pūblikinia mokslsania ku 
rišrandasi prieszais bažnyczios. 
Darbininkai būdami dideliam 
pivojuje pridrutino vėla risz- 
tąvones prie bokszto. Szeip 
darbas ejna sparezei prie baž- 
nyczios, kuri bus viena isz pui 
kiaušiu visam steitę.„.-K lF1

Rumatizmas.
Jaigu sergate ant rumatiz- 

mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje, 
ai asz tikrai galiu jus nog to 

iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane lietuviszka, prisius
kite 2 c marke del atšaki m o

Andrius Kairaitis,
6 S. Vine St.

Shamokin, Pa.

A. J. KEIDOSZIUS
BANK EXCHANGE

Minersville, Pa.
Feliksą Vitkauckas ir Anta

nas Moyką kurie iszžagejo jau 
na beprote mergaite likos nuj 
baustais ant užmokėjimo $1CO 
bausmes ir penkis metus in ka 
Įėjima. Scott Boardman ant 
$25 ir 6 menesius in kalėjimu 
o Jonas ir Vladas Szuszkis už 
to pati prasižengimu da baus 
mes neaplaike. Už toji prasi 
žengimą likos aresztovotois 
apie dvileka gyvuliszku iszga- 
mu, kūne bjaurei pasielgė su 
to ja mergaite.

Atsibus 24 d. November ant 
Antano Girdausko sales, del 
naudos Szv. Jono parafijos 
Coal Dale Pa. Prasidės 6-to va 
landa vakare ir trauksis lig 
vėlybai nakeziai. Muzikantai 
pirmos klasos. Ateikite visi, 
seni kaip ir jauni, isz visos 
apielinkes ant to puikaus pa
silinksminimo.

Bažnytinis choras Sz. Jurgio 
Parapijos isz Shenandoah, Pa. 
turės dideli koncertą, Petny- 
czios vakara 26 November!o 
ant O’Hara opera sales. Bus 
tai didžiausias koncertas kada 
buvo Shenandorije ir visi bus 
užganėdinti; Apricz dainų bus 
teipgi deklamacijos, muzike, 
duetai ir t.t. Koncertas prasi
dės 8 valanda vakare. Inžanga 
25, 35, 50, 75c. vaikams 15c. 
baksuoše $1.00.
Visas pelnas koncerto eis ant 

naudos bažnyczios, todėl visi 
parapijonai privalo ateiti. Ne- 
užmirszkite Petnyczios, 26 No- 
vemberio.

Vyrsz Millijonas
Dekavoniu už geradejiste.

Su musu teisingumu, užsiganedy 
na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, puoz- 
kai visokį, pusplike galva arba plika 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad u 
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,

Dar esame pasirenge jumis parodyt viso
kiu ceikiu ir gatavu szlebiu del moterių ir merginu.
Rudeninu ir Žieminiu szlebiu ir siutu. Teipgi puiku gatavu 
szlebiu veseilems> kriksztinoms ir t t. Teipgi užlaikome viso
kiu vatinu ir vilnoniu kaldru, plunksnų ir t. t. Rasite visokiu 
Bziltu andaroku, jekiu, skepetu, sveteriu, kepurių, ir t. t,

Pirkite savo sziltus apredimus pas:

Ramonat Hardware Co
(S. A. Raunonnitis, Locnlnikas)

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

Gydo visokias 
paprastas Ligas 
kaipo tai:

PREKES: 50c.
...OAL’smL..’* -

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

visai
Valdžia, sakoma, kreipėsi prie bažnytines v

(kas reiszkia to pati, kaip ir paliepima
.aukautu” visus varinius daiktus kariszkoms valdžiom: 

Milžiriiszkas varinis stogas nuo katedros Bremene (Bremo; 
Kuris padėta nuimdineti ir visi variniai indai, priklausanti katedn 
tam

BEVEIK DYKAI
Drūčiausias laik
rodėlis, vyriško 
ar moteriško sai- 
zo, tikru auksu 
‘Gold Filled’, ver
tas $20.00, ga
ram. per išdir
bėjus ant daug 
metų, labai gra
žiai graviruotas. 
Bus pasiųstas 

kožnam su tiesa peržiūrėti, kas pri
sius savo tikrą adresą. Firma del pa
garsinimo savo laikrodėlių, atiduoda 
dabar beveik dykai. Jei patiks laikro.- 
dėlis, užmokėsi agentui $5.65c ir už 
persiuntimą. Jei nepątiks, nemokėk 
nei centą. Rašyk tuojaus štai kaip: 

Imperial Credit Co. Sales Dep.
Bo 2526, PHILADELPHIA, PA.

del staloriu ir naminu pareikalavimu rasite 
didelam sztore. Žodžiu sakant; nesiranda gelež 
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 t.t; ka tik pareikalausite gausite musu sztore.

Mano Privatiszka Banka yra po didele kaucija ir’priežiura valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujanoziu parūpinu. Didžiause Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu iu Visas Dalis 
Svieto greioziause 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 t.t. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir t.t,, raszykite pas mane o atlaikysite 
teisinga atsakymu. Apsaugoja namus ir naminus daigtus nogugnies^

Lupa varinius stogus nuo baznycziu

Londonan.— Reuterio telegramas isz 
Amšter(3Za’ kad Vokietijoj pasidarė tokia stoka vario, jog 
kiecžiar negirdėtų iki sziolei būdu, idant dauginus 
darime 
bet ar mu 
Visa “F

— Ketverge pripuola 
Thanksgiving Diena arba kur
kinu skerdynia.

— Stoniklio kasiklosia likos 
sužeistas Franas.Paserbs.kis gy 
yenamtis ant 521 W. Mahanoy 
Avė. Teip-gi Antanas Vaške- 
yiezius isz Bowmano likos su
žeistos kąsiklosia.

—- Tik toji praejta nedelia 
buvo nelaiminga del Mahano- 
jaussali u įlinkai. Sztai Nedė
lios diena mirė treczias saliu- 
įlinkas Julius Wolfas, kuris 
laikę saliuna prie Lehigh Va
les stoties, Priežastis mirties 
buvo vandeninie liga.

— Laidotuves velionio M. 
Sorako,saluninko atsibuvo pa- 
nedęlije ant kuriu suvažiavo 
daugeli gyminiu ir pažinstamu 
isz viso pavieto.

— Nelaba mirtis paėmė isz 
musu būrio kito biznierių pra- 
ejto petnyczia, saliuninka Sta
nislova Gotouto 42 metu am
žiaus. Velionis pribuvo isz 
Lietuvos 33 metus adgal su sa. 
vo tėveliais'kurie da yra gyvi. 
Per daugeli metu buvo bubna- 
musžiu Rietuviszkam bene ir 
lai^ Saliuna ant 41A^£Vn •

liūdime paezia 
ka^is, teveliąs ir viena broli 
Vinca, Waterburge, Conn. 
Priežastis, mirties buvo užde
gimo plaucziu.

. Laidotuves velionio St- Go- 
tauto, saliuninko, atsibuvo 
sziandien. Milaszirdingi žmo
nis sudėjo aukas ant palaidoji
mo velionio nes mirė vargin
gai nepriguledamas in jokia 
draugyste .kuri galėtu užsiymti 
laidotuvėms. Pamokinimas del 
kitu — jog geriausia prigulėti 
prie kokios nors draugystes 
idant pati ir vaikai turėtu nors 
sziokia tokia 'paazialpa po mir- 
ežiai savo, tėvo ir vyro.

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS
A I A. Miliszauckas, Savininkat 

wIjI’I 1 BnL 16 South Baltimore Street 
MHTFI Wilkes-Barre, Pa.
Yl vZ A IjIjFA Skersai Central R. R Dypa

Chester, Pa.
L. D' S. 19 kuopa parengė 

prakalbas 13 diena Lapkriczio 
ant kampo 4 ir Market ulieziu. 
Žmonių susirinko pusėtinai ir 
užsilaikė malszei. Kalbėtoju 
buvo giarbamos P. S. Szimkus 

F W buvo renkamos Ak - ■ r - ------- .aukos aeT nukentėjusiu nuo 
kares mūsų broliams. Surink
ta $67,33;

Po $ 5 aukavo J. Mik oli un a s 
E. Ą1 brektas: — Po $2: J. 
Sprindis, M. Navickas, J. Bez- 
menas, M. Maskoliūnas, P. 
Grigaliūnas, P. Aviža, B. Va- 
linezius, J. Baneviczius, J. Ko- 
dis, J. Muraszkas, S. Repszis, 
P. Tumus, J. Ružinskas, J. 
Stepažis, V. Tolimas, J. Czita- 
viezius, K. Karnelis, G. Vasz- 
kus.—$1.50: J. Leikus. — Po 
$1: A. Stankus, p. Katre Kup 
sziene, J. Blažis J. Sikevicziūs 
A. Navickas, A. Kuklauckas, 
J. Baižauckas, F. Pusvarszkis, 
J. Matuszauckas. Katrie auka
vo mažiau tuju pravardes rink 
keiai nesurasze.

Mes gvarantinam kad azitie Peczei yra geriausi kepykai 
ka galima pirkti,

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

* Miestas St. Louis iszdave 
praeita meta $4,947,746 ant 
užlaikymo publikiniu mokslai- 
niu.

* Columbus, O. Ugnis pa
dare bledes 1910 mete ant 
$295,383 o mete 1914 ant $131, 
562.

San Diago randasi tiktai 
deszimts maszinu del skaitimo.

* Praejta meta Vokiecziai 
is'zdirbo 24,335,327 galonu vy
no.

* A.G. Thompsonas isz Ko
penhagos, Danijos perplauke 
per mares 798 kartus.

W. RYNKIEVICZ
..........NOTARIUSZAS..........

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlchter’lo

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis' būdas. įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persisal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas viso»e aptiekoae arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

?4.-8O WiMblogtou Street, (Sew York, N. Y.

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

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

NATIONALBANK
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