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UŽEMIM AS DANISZKU SALU PER AMERIKA.

Kovo 31 diena, 1917, Amerikas užmokėjo Danijai 25 milijonus doleriu už daniszkas 
Salas, kurios dabar bus žinomos kaipo “Virgin Islands.” Vokieeziai gana ryjo seile ant tų
jų salų, bet Danije nutarė parduot Amerikai. Tosios salos randasi arti Kubos .

; Žiaunai iszrado buk žmo- 
gaus plaukas yra 17 deszimti- 
nio tukstanczio: colio storas.

i Idant padaryti coli plauku rei
kė sudėti 5,880 plauku in kru-

vakes jau nau- j 
rriesz Užgimi-

ISZ AMERIKOS
Wilkes-Barre, Pa. — Neteki 

mas proto isz meiles, instume 
kias proto isz meiles, instume 
Joną Jusevicziu isz lukermonn- 
in pąszeluma, kuris bandė atiin 
t i sau gyvastį per perpjovima 
sau gerkles su britva, o kad 
tuojaus neatliko ant vietos, in- 
puole in didesni paszeluma ir 
pradėjo bėgiot po ulicziąs mies 
tuko iszbaidydamas gyvento
jus. Palicije suėmė, inszelusi 
jauniki o Dr. O’Malley isz 
Pittstono susiuvo žaiduli. Ju- 
seviezius pasveiks.
Motina kandžiojo ir sužeido 

dukrele su peiliu.
Lancaster, Pa.— Draugu ve 

“Apsaugojimo Vaiku nuo Pa
niekinimo,” apskundė Motiejų 
Palignona už nesiuntima 12 me 
tu mergaites in mokslainia o' 
molina už žveriszka pasielgimą 
su jiaja. Mergaite pasakė su- 
džiui, buk motina jiaja kan
džiojo po rankas ir veido, ir 
lankei badydavo su peiliu in' 
peczius. Mergaite likos patai- Į 
pyta priglaudoje del vaiku.
Sznipai ketino iszneszti in pa
danges visus didelius namus.
Chicago.— Palicije suėmė 

czionais keturis vokiszkus szni
pus, kurie mane iszneszti in,pa
danges visus didesnius namus 
mieste. Palibije padarus juju 
namuosia krata, rado daugybe 
dinamito ir kitokio sprogstan- 
czio materijolo, teip-gi ir pla
nus namu, kur radosi didžiausi 
bankai.
Pabrangimas skuros, uždare 

czeveriku dirbtuves.
Lynn, Mass.— Trisdeszimts 

penkios didžiausios dirbtuves 
apsiavimu sustos dirbti nuo 20 
Apriliaus. Teip apgarsino 
Lynn Shoe Manufacturers 
drauguve. Dirbtuvesia turi

52 nežinomos aukos ekspliozi- 
jos palaidotos vienam kape.
Chester, Pa.— Praeita petny 

ežia atsibuvo milžiiniszkos lai
dotuves nežinomu auka amuni 
cijos ekspliozijoj kuri sudege 
utarninke; Vienam dideliam 
kape likos užkasta 52 grabai, 
kuriosia silsysi nežinomos ypa 
tos. Laidotuvesia dalybavo 
15,000 žmonių, penki k'atali- 
kiszki ir kitu tautu kunigai, 
kurie turėjo pamaldas del nelai 
minga. Ant tojo milžiiniszko 
kapo bus pastatytas didelis sto 
vylas ant atminties nežinomu 
auka prusiszkos neapikantos.

Amerikas pasirengineja ant 
tikrųjų vedimo kares su 

Vokietija.
Washington, D. C.— Prezi

dentas Wilsonas su kongresu 
padare sekanezius pasirengi
mus ant vedimo kares prie- 
szais Vokietija.

Parengti 2,000,000 kareiviu 
in du metus.

In laivorystia pastatyti 200,- 
000 iszlavintu vyru in laika vie 

' no meto. Surinkti 2,000,00, 
j darbininku prie darbu ant far- 
mu. Padirbti 1,000 mediniu 
laivu ant gabenimo amunicijos 
ginklu ir maisto del allijentu. 
Suszaukti 5,000,000 visokiu 
darbu amunicijos ir ginklu 
dirbtuvių. Allijentams pasko
lins be procento ant vedimo ka 
res $7,000,000,000. — Isz to duo 
dasi suprast, jog Amerikas ne 
miega.

Senoviszkuosia laikiusia 
iRymionai turėdavo po 10,000 
I nevalninku.

Pirmutine į kukoriszka 
i knyga likos iž( uotu Anglijoj 
'mete 1498. 
t * Vaszkines; 
Mojo 200 metu 
ma Christuso.

' * Prie inlnnkes Malajaus, 
Azijoj, atrado turtingus plo- 
czius aukso.

Kinuosia randasi karabi
no szulinis turintis 3600 pėdu 
gilio.

* Italijoj kas’metąs papildo l]kas lįetnviPzku pabegeliU at 
2,500 savžudinstas. 1--------
joj 1,600. • r / • i • • i” ’’ Ii i d 11 A’ i U11 vtnno’an^r/m l.-ii-

aplaikeme

Is^paiji- sjS(1(]p prje sįaĮ() valgyti, tūlas

Isz Kares Lauko
Dydysis kun. Borisas

Stockholm.— Telegramai a 
dahesza buk dydysis 
rusiszko caro, likos nužudinta^i 
revoliucijonieriszka randa.

ris turėjo kamera, atitraukė fo- 
.tografije nuo t uju vargszu. 
Prie stalo sėdi praszcziokeliai 
ir ponai, kurie neteko visko 
per kare ,o sžiandien trina alku 
nems su vargingiauseis. Že
miau s parodo kuknę isz, kibiuos 
dalina visoki viralu del iszalkn 
siu.

Maniloje randasi 266,943 
gyventojai.

'' Australija turi 93,000,000 
aviu.

* Ant svieto randasi suvir
szum 652 milijonai aviu.

* Amerika in laika penkių 
metu papildyta 48,798 savžu- 
dįnseziu.

* Mieste New Yorke randa
si 15,000 vaiku kurie serga szir 
dies liga.

Varu varo dirbti.
Vilniuje einantis lenku laik- 

rasztis paskelbė vokiecziu val
džios praneszima, kuriame pa
sakyta, kad visi Vilniaus ir jo 
apskities 17-60 metu amžiaus 
vyrai bus peržiureti. Visi tie, 
kuriuos pripažins, kad jie gali 
darba dirbti, bus varomi val
džios nurodytu darbu dirbti;

užsiėmimą 20,000 darbininku, kunigai, mokytojai,
kurie turės jieszkoti darbu ki
tur. Priežastis sustojimo, yra 
nesvietiszkas pabrangimas sku 
ros isz priežasties kares.

Badai europiszka kare
New York.— Ženklyyi. bankieriai aplaike 

Londono nuo Lloydo asekuracijos kompanijos, 
re ketina užsibaigt in laika 90 dienu. Telegramas skelbe buk 
ilgiausia Vokieeziai gali iszlaikyti mažiau kaip szeszi menesiai. 
— Gal ir tesyba, nes Wall Stryto bunkeriai apie, tai greieziau- 
sia dažino.

Austrai norėjo pamesti savo pulkus o pristoti prie Rusu.
Petrograd.— Austrijokiszki pulkai kariaujanti Galicijoj 

prieszais Rusus, iszkele baltas vėliavas ant ženklo pasidavimo 
ir prisidėti prie Rusu, nes aficieriai supratę juju mieri, paleido 
szuvus in pasikėlusius pulkus, kurie buvo priversti sugryžti in 
apkasus.

Aplinkinėje Ozerki, artimoje Sakalo, austrijokai likos at- 
spirtais su didelėm bledems.

Anglikai paėmė Lens — St. Quentin apsiaubtas ir gali pulti 
kožnam laike.

London.— Prie Bapaumo. atsibuvo kruvinas muszis kuria
me likos užmuszta arti du tukstauezius vokiecziu. Anglikai 
paėmė in nelaisvia 300 ir daug kariszko materijolo. Paimta 
miestą Lens o St. Quentinas apsiaubtas isz visu pusiu. Neku- 
rie vokiszki apkasai po paėmimui radosi tuszti, matyt vokie
eziai apleido jiaises da priesz muszi.

Badinei maiszaczei po visa Vokietija. — 200 užmuszti.
Amsterdam. — Po visa Vokietija atsibuvineja badinei mai

szaczei, kuriosia 200 ypatų likos užmusztu o suvirszum 600 likos 
sužeistais per vaisku. Maiszaczei pakylo Krefelde, Dinsberge, 
Belefield, Barmen ir Elberfelde. Palicije aresztavojo daug so- 
cialistiszku vadu. Nerimastis žmonių didelis po visa sklypą ir 
kaip rodos sostas keizerio neužilgio sugrius.

Voketija nori taikinties su Rosija.
Copenhagen.— Nežiūrint atkartotum užreiszkimu isz Pet

rogrado, jogei rusai nemana daryti atskiros taikos, vokieeziai 
vis dar nenustoja vilties padaryti atskira taika. Sziomis dieno 
mis su speciąle misija liko pasiustas socialistu lyderis, Philipp 
Scheidemanu. Jo tikslas esąs susineszti su rusu socialistais ir 
revoliucijonieriais ir tuo keliu priartinti taika tarp Rosijos ir 
Vokietijos.

Be to, sakoma, jogei vokieeziai bent sziuo tarpu visai neda
rysią svarbesniu užpuolimu ant rusu.

Vokiecziai kareiviai szaudo in manifestantus; bulgaru karei
viai pereina pastarųjų eilesna.

London.—• Reuterio žinių agentūra pranesza, kad daugelyj 
Bulgarijos miestu kilo riausziu. Bulgarijos sostinėje Sofijoje 
vokiecziu kariumene nemaža riauszininku sužeidusi. Tūlose 
vietose, sako praneszimas, bulgaru kariumene palaiko manifes
tantu puse. Ir prisideda priejos.

Priežasti tu riausziu telegrama nepaaiszkina. Bet ja, tur 
but, kiekvienas gali sau pristatyti. — Kares baisenybes ir sekau 
tis ju skurdas iszsemia žmonių kantrybe... .

Anglikai sumusze vokiszka linije trijosia vietosią prie St. 
Quentino.

London.— Anglikai sumusze trijosia vietosią Hindenburgo 
lini je su dideleis pasisekimais, paimdami szeszs kaimus ir mies
telius, paimdami nuo praeito panedelio suvirszum 20,000 vo
kiecziu in nelaisvia, 286 aficierius, 166 dideliu armotu, 84 bom
bų meteju ir 284 maszininius karabinus. Kariszko lauko paim
ta dvi mylės. Baisus musziai tesasi prie St. Quentino.

PER KARE SUV. VALST. APLAIKE VIENA ISZ DIDŽIAUSIU LAIVU ANT SVIETO

Generolai nuėjo in “durakus.”

Petrogradas.— Generolai 
Loch ir Januszewski, isz nepa
sisekimu kokius turėjo po Sto-- 
kodu, likos praszalintais. Mi- 
nisteris kares ne buvo isz juju 
darbeliu užganėdintas ir pra- 
szalino in “durakus.”

Pavasario metu tarp Kauno 
ir Berlino galima bus vandeniu 
susineszti. Jau pernai rudeni 
vaikszcziojo garlaiviai tarp 
Berlino ir Karaliaucziaus; isz 
ežia garlaiviai per Smalinin
kus eis in Kauna. Prekes isz 
Berlino in Kauna gales su- 
vaikszezioti in 14-20 dienu.

* Ilgiausia upe ant svieto 
yra Mississippi—Missouri, ku
rios turi 4,194 myliu ilgio, upe 
Nil, Afrike turi 3,670 myliu il
gio, o upe Amazonka, Afrike 
turi 3,300 myliu ilgio.

Rusu laimėjimas Mesopotamijoj.
Petrogradas.— Oficialis Petrogrado praneszimas skelbia 

nauju laimėjimu Mesopotamijos frante. Rusu rankosna ežia 
pateko miesteli Kizil Robat — asztuonios deszimts myliu in 
sziaur—ryczius nuo Bagdado. Kita rusu koliumna iszvijo tur
kus isz stipriai apginkluotu pozicijų ties Mosul’u. Turkai dar 
tebesitraukia.

Paskyrė 450,000,000,000 kares reikalams.
Washington.— Vakar senatas didžiuma balsu priėmė biliu 

priskirianti keturis szimtus ir penkias deszimts milijonu dole
riu kares reikalams.

Senatas tecziaus atmete New Jersey senatoriaus pataisa, 
būtent, mokėti tarnaujantiems kariumenej vietoj $15 menesiui 
—- $30.

Vadinasi, senatas dikcziai padidino atstovu buto paskyri
mu. Pereitoje sesijoje atstovu butas buvo paskyręs kares reika 
lams tik $278,000,000. Senatas ta suma dabar padidino iki 
$450,000,000.

Mete 1914 radosi tiek auk kietijoj $14.08; Rosijoj $6.17;

nuo tu darbu paliuosuojami. 
Užtai jie moka 69 markes. Tais 
pinigais bus perkami drabu
žiai darbininkams.

daktarai kiszkas laivas “Vaterland” prigulintis prie laivines kompanijos Hamburg American Line. so ant svieto, jog padalinant Austrijoj$5.53.
Szale tojo milžino galima matyti didžiausia Amerikoniszka laivą Saint Louis, kuris turi 535 
pėdas ilgio, o bet iszrodo kaip kudykis prie tojo milžino kuris yra 907 pėdas ilgio. Jeigu 
pareitu ant iszsiuntimo vaisko in Franeuzije, tai Amerikas panaudotu ta ji milžiną ir kitus 
vokiszkus laivus ant gabenimo kareiviu per mares.

ant kožnos galvos, tai Francu- 
zijoj pripuola po $30.03 ant gal 
vos; Australijoj $45; Anglijoj 
$19.79; Suv. Valst. $19.39; Vo-

* Praeita meta atvežta in 
Suv. Valst. isz Anglijos ir 
Francužijos aukso už $494,000, 
301.



SAULEKAS GIRDĖT?
Ponas Stanislovas Szinikns, 

garsingas lietuviszkas kompo
zitorius muzikes, padekavojo 
už dinsta vargoninko lenku pa
rapijoj Shenandori, panedęlije 
nusiduodamas ant gyvenimo.in 
New Yorka.

Suv. Valstijų pacztas uždėjo 
hausmia ant visu tu. kurie pri
sisavina arba išzima gromatas 
ir laikraszczius prigulinezius 
prie kitu ypatų. Jeigu laikais 
gaunate per klaida gromata ar 
ha laikraszti adresuota kitai 
ypatai, tai tnojaūs sugrąžykite 
gromatnesziui arba ant paežio.

Į skelbė pertraukianti visokį su- 
sineszima laiszkais ir telegrafu 
su Suvienytomis Valstijomis. 
Vadinasi, ir su užimtąją vokie- 
cziais Lietuva jau ne bus gali
ma susižinoti.

.Generolas Franciszkus Mur- 
galia, komendantas kariume- 
nes žiemiu-ryte daliję Meksike 
iždą ve' ukaza, jog visi tie, ku
rie pardavinės arba iždirbines 
svaiginanczius gėrimus bus nu
bausti mirczia be jokio sūdo. 
Mieste Chihuahua jau tris szin- 
korei likos suszaudytais už per 
žengimą tuju tiesu.

Vienintelis socialistu atsto
vas Suv. Vaisi, kongrese, d. 
Meyer London, daro nesmagu- 

. mo didiemsiems sz.ios szalies 
“patriotams” — lobininkams. 

:Jisai rengiasi innesžt kongre- 
san kiliu, reikalaujanti, kad bu 
tu konfiskuojama didžiosios 
iszios szalies nuosavybes, kad 
tuo budu ir lobininkai turėtu 
progos atjausti kares sunkeny

bes.'
Drg. Londonas mano, kad 

tuo budu valdžia begiu pirmų
jų asztuoniu menesiu sudarytu 
$10,000,000,000 suma.

Kad szitas d. Londono suma 
nymas nepraeis, tam nereikia 
abejoti: szio svieto didieji pasi 
rupius sukrauti savo naszta 
ant mažųjų •’broliu” pecziu.

LAIDOTUVES BARONO ? 9RFOLK, KURIS MIRĖ STAIGAI

Baronas Norfolk, kuris mirė staiga: Londone, buvo vit nas isz geriausiu kataliku Ang
lijoj ir didžiausiu locnininku dirvos. Kuna atvežė in Arunddo dvara o isz ten ant prasto 
ukiszko vežimo in bažnyczia kaip ant paveikslo matoma. Tame laike visi kromai Aruodėli 
likos uždaryti o gyventojai dalybavo Jaidotuvesia, nes buvo labai mylėtu per savo žmonis.

DYKAI!
a >

Vertes Knygų už $1.00 '

Kas pirks Didele Knyga po vardu:

“KAPITONAS VELNIAS"
kuri parsiduoda už SI.00, gaus kitokiu
Knygų vertes §1.00 Dykai!

Randasi 12 Setu Knygų. Kas pirks 
Knyga “Kapitonas Velnias” ir mumis pri
sius §1.00, tas gales sau iszsirinkti bile koki 
seta žeminus padėtu knygų Dovana prie 
knygos “Kapitonas Velnias.”

I Jeigu upinei ne bus pigesni, 
i tai bravorninkąi bus privers
tais ant pakėlimo prekes ant

SETAS No. 1
Lietuviszkieji Rasztai. ir Rasztinin- 

I Kai. Nedaryk skirtumo terp vaiku. 
> Velniszkas Kaziravimaš. . Jieszkojo

Setas No. 7.
Ali-Baba ir keturesdeszimts razbai- 

ninku. Balada. Malūnas girnoje. 
Paskutines miszios. Irlanda. Ro-

Garsus iszdirbejas arielkos 
James E. Pepper isz Lexington 
Ky. apgarsino jog palauš isz- 
dirbti arielka isz priežasties 
stokos kvieeziu ir rugiu. Pen
kiolika kitu distilaciju ims pa-
veizda nuo Pepperio. — Gali- kiszku 
ma tikėtis, jog arielkelia trum-j Wilsona: 
pam laike gali pabrangti.

aidus. Neužilgio mokėsim už 
stiklą alaus po deszimts centu. 
Mahanojuje jau pakele po 
leri ant baczkos.

do-

te trūkyje, ” “ Atkerszfnantis 
“ Puikus pasivaži- 
Sulietnvino Gūro
ms. Kaina 25c.
P. Križianaucko,

102 E. Centre St. Shenandoah,

ne,j ima; 
nil] V;

Su padidinimu visokiu 
szunybiu, prezidentas 
s, pranesza per visus 

laikraszczius, jog bus privers- 
| tas nubausti mirczia visas ypa- 

Kur tris Anglikai sueina — tas laužant szio sklypo tiesas, 
dydysis tikumas, tris bifsztikai o ypatingai naikindami fabri

kus, gelėžkelius, prudus ir t. t.ir tris stiklai porterio.
Kur tris Prancūzai — links-i 

mos merginos.
Kur tris Vokiecziai — tris 

.stiklai alaus.
Kur tris Žydai — ten susitve 

ria tris giszeftai.
Kur tris Lietuvei — ten tris 

kalbos apie klerikalus, tautie- 
czius ir socialistus, tris bonkos 
guzutes ir tris kumsžtes.

vo-

duodami medžiagos L. Dieno? 
surengimui, pagal, savo .Dieno? 
patvyzdi ir parašze prielanktin 
minus straipsnius keliuose sa
vo liakrasžczinoše, pay., “The 
Jewish Advocate” Boston’e ir

zal. nakti (1 d. Lapkriczio.)
Apskritai po intaka musu ir 

įvetimtaucziu spaudos sujudo, 
jukinto in darba visi Ameri-

’.onijos nuo Atlantiko lygi Pa 
cifico.

jo vienturte Dųktere,. Nelabas 
Prakeikimas. Delegatai pas 
Užkeikta Skripka. Dėl tu ka 
antra karta - apsipacziuoti.

Dzūko 
Protas

jog saugiausia
Neiszmintin-

Isz didelio patrijotiszko at
žvilgio, Chicaginis trustas 
sviesto ir kiausziniu, nutarė ne 
pakelinei prekių ant tuju pro
duktu, nes pardavinėti žmonirn 
už pigiauses prekes. Nors kar 
ta susiprato trustai, jog žmonis 
gali jiems greitai nusukti 
sprandus per sukėlimą maisza- 
cziu.

■Kokia tai Marijona Waniec, 
inęjus in narna prie Washing
ton uliezios Bostone, užlipo ant 
penkto augszto, tiksle papildi- 
mo žudinstes, ne kaip mirti pa
lengva nuo bado, szoko žemyn 
ir rado greita mirti. Josios 
vyras gyvena Lynn, Mass, yra 
girtuoklis, nesirūpindamas 
apie savo paezia ir vaikus. Sav 
žudinsta buvo priežastė didelio 
vargo koki kentėjo su vaikais 
ir girtuokliavimas vyro.

Ant daugelio užklausymo 
musu skaitytoju kur dabar sau 
giausia taupyt piningus, atsa
kome visiems, 
vieta baukosia.
gas tas žmogus, kuris piningus 
isz banku isztrauke, nes per tai 
skriaudže pats save netekda
mas procento o lankei atsitin
ka, jog vagis tik selina ant pi
ningu isztrauktu isz banku.

Dabartiniam laike yokiszki 
padonai paleidže visokius pas
kalas, buk Amerikas konfis
kuos visus piningus ant vedi
mo kares ir t. 1.1 Neklausykite 
tokiu melagingu paskalų, nes 
tai darbas prūseliu idant tik 
padaryti koki nors ergeli skly- 

ipni. Jeigu butu pavojus apie 
j piningus baukosia, tai. galite 
būti tvirtais, jog. apie tai pra- 
nesztumem musu skaityto-

, jams.- - '

4 4 Draugas” pranesza sekan- 
czia žinute, kurie, pati iszsiaisz 
kiną:

“Sulyg Centro Sekreto- 
arius praneszimo, apie Balan
džio 15 d. Susivienyjimas insi 
steigia nusava organa — “Gai 
sa.” “Draugas” paliauja bu 
t i Susi v. organu su Balandžio 
12 d. 191.7 m. Susivienyjimc 
nariams, neužsimokėjusiems in 
‘•Draugo” administracija pre
numeratos, szis “Draugo” nu
meris yra paskutinis.”

Le i ik n ‘ • Pol i sh Rel i ef Com
mittee” New Yorke per laisz- 
kps.C. K-ui placziai prižadėjo 
pagialba L. Dienoje, het fak- 
tiszkai nieko nepagelbejo, be 
vieno lieso, senovės dvasioje 
oaraszyto straipsniuko iszsiun- 
lineto keli 
iziu reda

lenku laikrasz- 
is Amerikoje.
ie.kiek žinoma
ialbos tik San

LIETUVIU DIENOS
APYSKAITA. ’

szie laiszkai buvo

Kasztai pastatymo, puse mi
lijono kareiviu, randas apskai
tė, buk pirma meta kasztuos ju 
ju užlaikimas $3,400,000,000 ir 
tiek kongresas nutarė. Antra 
meta gal kasztuos daugiau, bet 
tai nieko neženklina, nes Suv. 
Valst. yra turtingiausiu sklypu 
ant svieto ir turi piningu užtek 
tinai ant vedimo kares.

Skaitome 4 4 Kata like” sekau 
ežia žinute :

“Sziuomi praneszame savo 
skaitytojams, sandari) inin-

uz-
.baigta siuntinėti 28-ta d. Spa
liu Gi K-to Rasztines dirbta 
nuo 8:30 ryto lygi 10 vai. va
karo ir dar vėliau.

Adresu ir antgalviu raszy- 
mui turėta 8 stenografes anglu 
kalba ir Rasztines Vedejo sam
dyta dar 2 darbininku lietuviu 
kalba.

Laiszku klijavimui, iszsiunti 
nejimui vakarais kviesta neap
mokamu padėjėju. Sanraszas 
tu kurie panorėjo paaukoti, - sa
vo darba vakarais L. Dienai, 
sztai:

Isz Wilkes-Barre ir K ings-j 
ton. Pa: G. B. Kubilius — Wyo[ 

ming’o seminarijos studentas, 
g. Vaitkeviezius —- high schoo- 
Ijes mokinys, p-le Demikiute.

Isz Pittston’o, Pa.
P—les: K. Kižiūte, M. Kižiu- 

te ir M. Kunauskiute; vaikinai,
In Pottsville pribuvo isz She 

nandorio jaunas Lietuvis geis
damas inžengti in glitas ameri- 
koniszkos kariumenes ir tar
nauti Dedei Šamui. Kadasto-j
jo ant egzamino, pasirodė, jog'jkams bei rėmėjams, kad “Ka- 
musu narsumui da stokas svaro jtaliko' iszleidinejimas su 
tauku. jsztuo numariu yra pertrauktas

Ar mislini}te, jog musu Pet- iki Bal. 30 d. 1917, pakolei da- 
rukas nusimyne, kur tau? Isz- 
ejo laukan pirko nuo “maka- 
ronieriaus
nurijo kaip kukulius, 
sugryžo in rekrutu bjura.

Stojo narszei ant vogos ir ka 
pasakysite? svėrė czverti svaro 
daugiau kaip reikėjo. — Likos 
priimtas tuojaus.

Lietuvis kaip, užsispirs tai 
ant savo pastatys.

lykai susitvarkis.
Per ta laika bus ir krautuve 

tuziną beneniu ir uždaryta, kaipo: knygų, muzi- 
po tam|kaliu instrumentu ir kitu viso

kiu smulkmenų.”

J. Kažakevicziai, J. Szalczius. 
V. Rimta ir A. Zereckas.

C. K-to Rasztine priiminėjo 
raiszeziu, tagsu ir dėžucziu už
sakymus, suraižydavo' ant at- 
skyru laksztu ir pasiųsdavo L. 
Ijienos reikmenų Komisijai: de 
žucziu — g. R. Karužčli iii Phi-

V .K. Raczkaus-

Aplaikeme sekanezius nau
jus iszleidimus ant paminėjimo 

“Eiles-Dainos,” surinko 
Juozas Rainis, kaina 20 centu 
iszleido “Ateitis,” 366 W. 

i Broadway, South Boston, Mass
Berlino valdžia oficialiai pa- ‘ Tris apisakos: “Žmogžudys-

kui.
Laiszkuose in Vietos Komite 

tus duota paaiszkinimu visuo
se L. Dienos reikaluose.

C. K-to Rasztines paezios ir 
per jos atskyrus narius kreipta 
si in kitataueziu Komitetus: žy 
du, lenku .rusu.

Žydai, tesuteike pagialbos;

p (ežia 
taliku ir tautie- 
ai,) reikia paša 
L; Dienos garsi

nimo darbai vare isz visos szir- 
dies ir lietuviu visuomenėje pa 

į laike augszta upa ir interesą 
prie L. Diėims. Vietos Komi
tetai, net mažiausiuose mieste
liuose pasirūpino indeli isz pri 
siustu C. KMo Rasztines arba 
savo pagamintu straipsniu iii 
vietinius anglu laikraszczius ir 
L. Diena patraukė doma ne tik, 
galima sakyti, visu lietuviu 
Amerikoje, bet ir visai.suameri 
konejusiu lietuviu ir paežiu 
amerikonu. Atsiliejje in C. 
K-to Rasztine L. Dienos suren
gimo reikalais, toki žmones, ku 
rie senai buvo pamėtė visus ry- 
szius su lietuviais.

Užsiinteresavimas. L. Diena 
ir noras pagelbėti kenezian-

I ežiai tautai, kitose vietose pri
jojo lygi, labai sujudinanezio pa 
siszventimo ir gražumo. Nega 
Įima nepaminėti dvieju atsiti
kimu, kurio' gali Imti iszreisz- 
kejais ūpo gal iv daugelio vie
tų. Viena moteris, liteuve isz 
Wasson, Ill., Poni Mar. Jurge
li ute-Draugel i ene. parasze
priesz L. Diena, kad ji viena to 
nai yra moterų lietuviu, bet pri 
siuskite ir jai dėžutė ir ji cisian 
ii rinkti /piku iiukentejusiems 
broliams Lietuvpje. Kitur vėl 
Los Angeles, Cal. vienas ameri 

ikonas taip buvojižinteresnotas 
L. Diena, kad pats visa tvarkė, 
apsiėmė pabūti Vietos Komite
tui iždiufii’ku.,.-2;)a.<lejo jszgąuti 
leidimą isz miesto valdžios, 
pats rasžp ir padavinėjo žinias 
in amerikonu laikraszczius. Ve 
liau iszknrpos isz tu laik'rasz- 
cziu buvo prisiųstos Č. K-to 
Rasztinei ir ju buvo nemaža 
krūvele. New York?e viena 
mergina ^rinko aukas nuo 12 
vai. nakti (31 d. Spaliu) iki 12

->,.11111 
suprantu 
■. žiu laikr;

Nuo 13—IX—16 susitvėrė j 
242 savarankiu Vietos Komite-1 
tu, o su skyriais ir szakomis' 
292 25-se Jungtinėse Valstijoj 
se ir Canadoje.

Sztai kiek Imta Komitetu pa 
gal valstijų:

1. Pennsylvania.......
2. Illinois.....................
3. Massachusetts .j.......

4. New York.... ...... ....
- *5 CQiineetieut,.!......

6. Ohio.......................
7. New Jersey.............
5. W i sepn si n...............
9. New Hampshire..
10. Maryland............
11. Indiana................
12. Vermont..............
13. Michigan............
14. Nebraska............
15. Maine................. .
16. Iowa.....................
17. California...........
18. Washington.......
19. Oregon.................
20. Rhode .Island......
21. Oklahoma....... .....
22. Kansas.................
23. Missouri...............
24. Montana...............
25. Minnesota............
26. Texas..... ................
27. Toronto, Canada

(Toliaus bus.)

tarnaites o rado paezia. Stebuklinga 
Kiiczia. Krėslas. Nelaimingas Karas 

į (jus ir 
i Vyras. 
į Jrafa.
i retina
i Pikta Onuka. Baisi naktis. 
Į pasaka. Atsargiai szokiuosia, 
i <nt proto. Graži istorija.

SETAS No. 2
Prakeikta. Andrius Sakalukas. 

Varginga Elinana ir karalaite Reve- 
dja. Apie karalių Sultoną. Apie Žal- 
lieriu. Raganius. Talmudo paslaptis. 
Peleniute. Apie du brolius, Varguti 
ir Skuputi. Doras 'gyvenimas. Pri- 

■ teršta linksmybe. Apie vargingo žmo- 
i įaus sunu. Apie tris užkeiktas kara- 
Į liaus dukteres.. Apie Juokuti kuris 
i ->uvo protingesnis už savo poną.

SETAS No. 3
Ragana. Apie keliauninką Joną 

Vaikinas ir stebuklas. Pavasaris atėjo. 
■Cunigo paslaptis. In merika .Pakaruo- 
<lis. Po laikui. Onytės laimes. Per 
leatsarguma iri balta vergija. Viesz-

47
24
-i > pats Jėzus ir miszko medžiai žvake.
29 Del pir&ztinir. Apie mirimą. Pavasaris

- vpie—saule,jaaausį.iJ’^Yaįgždes.Meszla
1 • ’ rėžis. Grapas. Ėgli, aržiiolas ir nosis.
24; Sudyne.

8

4
4

1
1

1

Vienas menuo Vilniaus 
parodos.

bertas velnias. Medėjus, Kaip tuz
inas škripkorius liko turingu ponu. 
Kalnu gyventojas. Kaukazo belais
vis. Lozorius. Narsi mergina, Užvy- 
dus vyras. Jurgis skaptukas. Ergelei 
pono morkaus. Du ar keturi. Svietas 
dyasiu. Iszreiksztas razbaininkas. Žy
dai kaimuose. Nevidonas.

Setas No. 8.
Neužmokamas Žiedas. Apie drūta 

alksni Valukas isz girrios. Ant Ne
muno. Ketvirtas prisakymas Dievo. 
Keliautoje in szventa žeme. Beda. 
Auksiniai peiliai: Dvynos karalaites. 
Apie girrios sargo sunu ir dukterį: 
Kajimas. Drūta Petrą. Joną Nuoga- 
11. Valdamieris. Bedalis.

Setas No. 9.
Parižiaus nuskurelis. Auka nihi

listu. Stebuklas kuczios nakti. Kal
vis Paszkus. Atsitikimas senam dva
re. Pasaka apie geležini vyra. Apie 
smaka ir nikita. Dede isz Amerikos. 
Pasaka mano dėdės, dzūko pasaka. 
Viena nedele teisybes. Iszgydintas. 
Nedoras dede. ĄpsigavO. Valkata. 
Paukszteles Jezuso. Žibinte bažnytai 
tej’d.' 'Sugertuves traukije.' "A’Itite. dūk 
te kua. Kerniaus. Kokszta ant salos 
dago. Ingrabanas. ' ’

Setas No. 10.
Simus malkiaus. Tszklausyta malda 

vargszo. Apie Joną ir Altana. Geras 
medėjus. Pranuko nelaimes. Audra. 
Kodėl Baltraus neleido in dangų. 
Bausme už szyksztuma. Mažo Sziau- 
cziaus dideli reikalai. Senelis. Die
nos kentėjimo Nantoj. Bau! bau! Sau. 
Apie stebuklinga puodą. Duktė mariu. 
Sruolis isz Lietuvos. Dvarine pana. 
Baisi istorija.

Setas No. 11.
Doras gyvenimas. Tris užkeiktos 

karaliaus dukters. Bloznas kuris bu
vo protingesnis už savo popa. Augio
sios isz Valensijos. Kožnas dalgias 
turi savo vieta. Ka pasakė katras pa 
cziuojes. Janaszas korezakas. Vaitas 
szvilpikas. Pas merga. Gražios akis 
Tamas. Vargdienis Jonukas karalium. 
Graži Haremo nėvainike. Luoszis. Is
terija vienos motinos. Valkucziu ple
pėjimas,, y

SETAS No. 4
Graži istorija. Slaptybe antgrablo. 

i \ple kapitoną tunika. Dasekta nekal- 
ybe. Vagis kiausziniu. Ne yra to pikto 

<ad ant. gero neiszeitu. Kaip joniszkei 
ipvoge sarga. Atidengta žudinsta. 
Žmogus be szirdles. Užmirszo. Prana- 
izavimas apie moteres. Iszgialbeta 
oeralinika. Dzūko pasaka apie Jezusa. 
Kaip ponas Raukszlis atsivertė ir pa- 
itate Virbaliu] bažnyczia. Stebuklin
gas akmuo. Burike ir burikas. Karei
vis ir velnias. Kas man nakci acitiko, 
(dzūko pasaka). Užlietos isz senovės 
padavimu. Peary aut žemgalio. Baisi 
naktis. Dzūko pasaka. Atsargiai szo- 
iiuosia. Protas ant proto.

SETAS No. 5
Stebuklingas zerkolells. Sidabrinis 

grabelis. Drąsus szuo. Kolera. Senelis. 
Vergo Sapnas. Kelios pasakaites apie 
čigonus. Gregorius. Isz numirusiu 
prisikėlė. Dorybe veda in laime. Szal 
tiszaitis. Debesėlis. Piktadaryste 
aeiszsisaugoje koros. Tomila. Kapl- 

■ tonas stormfield danguje. Pabėgėlė
SETAS NO. C.

Vaidelota. Barbele. Mokytoja. Vel- 
i oiszkas tyltas ant upes nemuno. Auk
lėjimas sveiko ir sergaaczio kudykįo. 

. Herodas boba. Kas nepažinsta dievo 
, tas nepažinsta tėvu. Per tamsybes 
I (n szviesa. Pasitaisias prasižengėlis, 
i Duktė malkakerczio. Apie kūpcziaūs 
I sunu Jurgi. Apie kapitoną Tumka ir 
Į jio denezika Jercmka. Vargingas gy
venimas ir smertis. Javarovas ir jio 
kliūtis. Gaidžio pamokslas. Nebūtus 
daigtus. Tris raiezius. Tris pamoki- 

' almai. Apie žmogų, velnią ir dundeli. 
i Dusze pakutavojeneze Liepoje. Apie 
I ueszvaruma. Apie labai dideli szelmi, 
’ Sidabro stikline arba sakyk visada tei- 
' sybe. Dorybe ir mielaszirdingumas. 
Paskutinis pinigas. Pražuvę miszkai.

I Apleista naszlaite. Jieszkok aukso 
į «zirdije. Lape ir vynuoges.

Setas No. 12.
Grafas Ir meszkininkaa. Apie ra

gana, karalaitė ir aficiėra. Del mo
terių ir apie moteres. Aukso mįslės 
garsingu rasztininku ir poetu, Cigoii- 
ka arba pagriebta ir Vėlei' atgauta 
mergiuke. Mano džiaugsnias. Die
das ir boba. Apleista naszlaite.: Kei- 
dosziu Onute. Kaimynai. Kuo bacz- 
ka prismirs, tuo ir dvoks. Apie sena 
boba kytresne už velriia. Uždėjimas 
miesto Vilniaus. Navątna liga ir.na
va tna gyduole. Du inėdejei. Inžęi- 
dingas nėatbolnumas. Kas yra Kra
tus. Priesz teisybe nekalbėk. Sėaas 
žmogus pavojuje. Namu sūdąs. 
Kvailas tikėjimas, Karalius cigoiisi. 
Istorija isž 1795 m. Nedoras Bobas. 
Girtavimas. Genavaite. Kalėdų 
nakties miszios. Žvaigžde mėsijo- 
sziaiis Pasikalbėjimas 13 vyjuoiti

‘moterių ir vienos naszlcs:

Jau prae j o viena s 
niaus darbaviecziu 
‘4 Wilnaer Zeilung’ ’ 
paroda visai imsis 
darbo vaisiais. Paroda aplan-; 
ke 3,074 žmones. Už parduo- i

Su?SiStiuį Ja*Su Pirktumėt szitos Knygos iszonu- 
esą užsakyta dar už 4 t ūks. i su kataloga tai turėtume t mokėti $1.00, bet 
inal  'kas pirks knyga “Kapitonas Velnias” ir

, • , , prisius mumis 1.00 tada gauna bile kokiradosi priglaudos namuosiaA o . . ^1 i H*
Amerike 14,177 Ajrisziu, 7373 j Seta KliygU Dykai.
Vokiecziu, 2922 Angliku, 1300j
Kanadiecziu, 189.1 Szvedu, Nor • ' —— ------------------
vegu ir Skandinavu, 1652 Aus-1-^-^.«» i • • i ■
trijokn ir v™Sn,. <>so F,™™.iWfMw apmokame prisiunhmo kasztus.^ 
zu, 817 -Szkotii, 6.13 Lenku, 517 —?----- -— ---------- -
Szvaicaru, 482 Lietuviu ir tt. 1 v •! t

Kalifornijoj ižgauta 1916juZlt<l.S 03,1’03.tlK ant trumpo laiko! 
mete 93,000,000 baczku alie-' 
jaus verties 49 milijonus dole-j 
i’iti- W 0 Mahanoy and A Street

skaitykite “SAULE” Wj ;; ;; Mahanoy City, Pa.

menuo Vi
parodos

Szitas pardavimas tik ant trumpo laiko!



nausko (Hart ford. Conn.. 7 So.;

Džigas,) (55 Krzenowna (?)

Liudvikas Radvaus-j--------------- ----------------------------------------------------------
nuo Seinų, biniszkiu, jieszko Adolfo Tva-i Franklin Pl. Summit, N. J.) 

. — Konstancija Siu 
isz Titanu, nuo Maria

szvogeris Antanas 
mire; praszo suszel

Ii

gg

paeszkojimai isz
LIETUVOS.

isz Mozuru kaimo, nuo Barzdų, i 
jieszko Jono Raudinaiczio 
(Pittston, Pa.)

765. — Stepani.įa Rewkows- 
ka, isz Aniszkaneziu, kreis Me- 
recz, jieszko Al. Steponaiezio 
(184 Atkins Ave., Brooklyn,] 
N. Y.) Raszo kad brolis iszva j 
ziavo m Bosija. Praszo >n- 
szelpti motina ir Adolfą Anku . 
davieziu.

766. — Magdalena Rodzeviczj 
isz Karmelovo, nuo J ana vos, 
jieszko Jono Radzeviczians 
(Bayonne, N. J.. 982 1

Antanina Raganskie-

“Tynes” Redakcijon pri- 
duotdaugybe laiszku isz vo- 
kiecA užimtos Lietuvos. Gi
mini pajieszko savo artimųjų 
Arnikoje, bet del klaidingu 
adrP laiku negalima prista
tyti

Atliepkite, pajieszkomieji, 
arktie, kas pažinstate pajiesz 
kojpsius, praneszkite jiems.

iikalatidami isz “Teyv- 
nes’ redakcija laiszku, visa-- 
dd nurody kit e pajieszkojimo 
ntfiari, nesą kitaip sunku bus
hi/zka surasti. — Ine ,isz Gedinzu, nuo Kurszenu,

Reikalaudami laiszku, adre-! (Feldpost 175,) jieszko Antano 
sibk i t e rodą k tor iii i:

V. K. Raczkauskas, 
307 W. 30-th. Street.

New York, N. Y.
747. — Ona Petrovski, isz 

?odlasie, nuo Szaduvos, jiesz- 
,<o Antano Petrovskio (3527 
Union Ave., Chicago, 111.)

748. — Mar. Povilaitis, isz
Szakiu, Suv. gub., jieszko An
tano Povilaiczio (438 Chestnut 
Ave., Scranton, Pa.) ir praszo 
piningu.

749. — Elzb. Polumeikis, isz 
Gosztautu (Kreis Johanischke-

> le, Post Poniewiež, Litauen,) 
jieszko Mikolo Polumeikio 
(Amsterdam, N. Y., 11 No. 
Place.)

750. — Marc. Pocius, isz Vi- 
nuragiu, nuo Vežaicziu, jieszko 
Mortos Pocius (1441 So. Illi
nois St. (?), Chicago, Ill.) Ra
szo, jog mire bobute.

751. — Emilija Rimkunas, 
isz Vilkmergės, jieszko brolio 
Antano Mockeviczians (141 
Thomas St., Brooklyn, N. Y.) 
Praszo paszialpos.

. 752. — Juliana Rasczukaitis, 
isz Mariampoles jieszko J. Lau 
rinoviezo (105 Lafayette St., 
New Haven, Conn.) Praszo pi- 
lingu.

753. — Kotrina Radczius, isz
Skapiszkiu, Raseinių pav. jiesz 
ko Felikso Tamoszaiczio (827 
Bank St. Waterbury, Conn.)

754. — Konstantas Rornaikis
isz Pasvalio, jieszko Kaz. Ro-
maikio (903-905ttBroad St. cjo 
Wissner Pianos, Newark, N. 
J.) Raszo. kad sunns Leonas 
mire.

755. -- Agota Ranlinaitis, isz
Alytaus, jieszko J. Raulinai- 
ezio (Minersville, Pa.) Raszo, 
kad duktė Zose mire ir praszo 
piningu.

756. — Jadvyga Rymsza, isz
Deroczyno, jieszko Antano 
Rymszos (15-7th St., Kansas, 
Kan.) Praszo paszelpti.

757. — Urszule Ražauskiene, 
isz Aleksotos, jieszko St. Jur- 
kevieziaus (27 Welsh St. Pitts
ton, Pa.) Praszo piningu.

758. — Veronika Raszkevicz, 
isz Želviu, nuo Vilkaviszkiu, 
jieszko J. Zmitrevicziaus (De
troit, Mich., 46 Delaroj St.) 
Praszo piningu.

759. — Julius Rinas, isz Bor- 
ku, iBelskio pav., jieszko Ed
vardo Rino (1510—4th Avė., 
Now Decatur (?), Pa.) Praszo 
piningu.

760. ir 771. — Mar. Ruksznai 
iis, isz Jakaicziu (nuo Jurbar
ko,) jieszko Onos Ruksznai- 
eziutes (Riverside, N. J.)

761. — Petron. Reksfis, isz 
Szvediszkin -Griszkabudžio, 
jieszko M. Reksezio (57 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.) Praszo pa 
szialpos.

762. — Elena Rožinskiene isz
Amalių, nuo Kurszenu, jieszko 
Petro Rožinskio (New Haven 
(?) Conn., Gilbert St.) Labai 
reikia paszialpos.

763. — Kotrina Ramanaus
kiene, jieskzo savo vyro Stan. 
Ramanausko (699 Bank St.

764. — Daville Raudinaitis.

llagauskio (Jerome, Pa., Box 
107.) Raszo: “Mums reikia la
bai piningu paszialpos; karves 
neturime praszome paszelpti.”

768. — Gertruda Rinkeviczie 
ne isz Virbaliu, jieszko .1. Rin- 
kevieziaus (105—137th St.,
Indiana Harbor. Ind.) Reikia; 
piningu.

769. — Tamas Rauluszaitis 
(Oschkablen 
jieszko \Vm.

Vaitkuno (21 Lee Park Wilkes i 
Barre, Pa.) Praszo snszelplf.

770. — J. Rakauskas isz Bur 
niu, sodžiaus, nuo Biržuvenu,] 
jieszko Emilijos Rakauskaitės Į 
(11261 Edbrooke Ave., Rose-į 
land, Ill.) Raszo: “Praszomej 
pagelbeti meldžiama piningais,I
mama serga. Tebesam kaip I KLAUSYTO JEI APLEIDŽE KIRKUŽIA “BILLY SUNDAY’ 
buvę.“ į 50

772. — 
kis, isz Gegaru N 2,
jieszko Antano Namiotkevi- 
czio (436 Main St. Pittston St., 
Pittston, Pa.) Reikalauja pin in 
gu.

773. —- Emilija Rutalaite, isz 
Kalamtiszkes, nuo Rietavo, 
jieszko Petro Rutulio (613 W. 
14 PI. Chicago, 111.) Raszo.

^W’.'

PO PAMALDŲ. KAIP KADA ATSILANKO ANT TUJU PAMALDŲ SUVIRSZUM 
TUKSTANCZIU ŽMONIŲ.

784. — Jurgis Szigas (ar Dzi I poles jieszko Kaz.
gas,) isz Mekianu, nuo Vilk-j (Glen Lyon Pa.) Raszo: 
merges (Fieldpost Station, No. Į no vyras mire 10 d. įtapki akaisz gyvenimo Francuzu. 

Innin. Preke 35c. W. 1>. BoczkowskUCo

.1 uom) Stid
>ade St. Will

“Mums reikia labai piningu,isuszelpti. ' Ijiesz
praszome atsiunsti biski apmo-i J85. — Zofija Szukiene isz j So.
ket in skolas; serga mama.” Karszinaukos, jieszko Eleono-]Pa.)

774. — Juozas Rasztutis ,isz | i'oS Szukaites (194 Bowery, I 800. — Petronėle S 
Margiszkiu kaimo jieszko Kun. Į New York, N. Y.) , su szeimyna isz

J uozas Saladuonis, Į kaimo, nuo Kup
Petro Szimano (Box

J. Rasztuczio (462 Johnston 
Ave. ,Jersey City, N. J.)

775. — Barbora Stangas, isz 
Remygalos, jieszko Onos Stan
gas (224—20th Ave., Minnea
polis, Minn.)

776. — Baltrus Senkus, isz 
Gevaltavo, jieszko Jono Sen
kaus (Fort Sheridan, Ill., 15-th 
Cavhleria.), Praszo paszial- 
pos.

777. — Jonas ir Petronėlė 
Skirmontai, isz Jonaicziu, nuo 
Eigirdžių, jieszko Antano Skir 
monto (249 Grand St. Brook
lyn, N. Y.) Raszo jog reikia 
piningu; brolis Juozapas numi
rė 1915 m.

778. — Antanas Stankevi- 
ezius jieszko G. Stankevicziaus 
(2032 Priai ( ?) St. Scranton, 
Pa.) Praszo “nors keletą skali 
ku ant pagialbos.”

779. — Ona Stoczkus, isz Szi 
liu (adr. Pfarrar Herrn Fr. Jo- 
nilaitis in Betigola, Krės Ros- 
sieny) jieszko Kazimiero Stocz 
kaus (827 Bank St. Waterbury 
Conn.) Praszo piningu.

780. — Ona Szakiene, isz Mik 
niszkiu kaimo, nuo Rudamino, 
jieszko Povylo Szakinio (44 
Collinsville, III., East St. Loui 
Ill.) Raszo: “Praszom pa 
bos nors seniems tėveliams.

781. — Anele Silenskai 
Joniszkio, Milan Strasse.jl 
4 (adresas: Janischki; Į 
Feldpost 264,) ji 
Silėnskio (1708— 
go, Iii.) Praszo r

isz Žaliosios kaimo, Liubavo 
valscziaus, jieszko Frano Jan
kausko (Box 267, Carbondale 
Pa.) Raszo kad motina 
praszo piningu.

787. — Magdalena Stanevicz 
jieszko Juozo Stanevicziaus 
(Rosario de Santa Fe Respubli 
ea Argentina.)

788. — ~ Johanna Szumsky, | 
isz Narkancu, nuo Szaduvos, 1

Main St. New York, N. Y.)
789. — I lorn ice I e Sn i a 1 a i k i e- 

ne ,isz Szveksznos, jieszko P. 
Smalaikaites (618 East 17 St. ij

dopes, ties Kaunu, jit; 
ro . Golenko (I’ 
Praszo piningu.

LIETUVISZKAS .

ATTORNEY
& ADVOfJj 
states^

| klose

reniszkin
Soltano (618 Mj 
ton, Pa.) Raf 
si meldžiu pį 
nus Stanis’JI



FARMOS. PARMOS

PAVASARINIS TA VORAS

98c

busite

PAVASARINES MADOS
SHENANDOAH, P W. TRASK AUSKAS

GRABORIUS

GUINAN’S

DU BROLIU

Vietin

turiu aktu, penkių atidengi 
»\ n drama isz gyvenimo

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY,

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. t.
520 W. Centre SU Mnhanoy City, Pa.

Yra tai Banka kurio privalote prisidėti.
Duoda rodą savo kostumeriams laike pirki

mo Namo ir prigialbsta lengvu budu del atmo 
kejimo skoles. :: :: ::

917 m. O’Kara Teatre 
[Main ir Oak Streets

RACZIUNO”
NAUJI JODOMI PAVEIKSLAI
ILLUSTRUOTOS DAINELES

reikalauja jus kaipo kostumeri.
Yra tai Banka kuri užlaiko juso Pinigus 

sargiai už juso gyvasties ir teipgi gali jumis 
patarnauti kaipo Administoriu laiko juso 
mirties. :: :: :: ::

Sukatos vak. Bal. (April) 
d. Slavoku Šakotu Saloje 5- 
Ave. ir Mc Clure St.

Homestead Pa.

MERCHANTS BANKING TRUST COMPANY 
MAHANOY CITY, PA.

MERCHANTS 
BANKING TRUST CO.

Ketverge vak. Aprilaus 19 d 
Lietuviu Simu Saloje 11.0 Stati 
Str. Wilmerding, Pa.

Nedėlios vakare Aprilaus 2! 
d. Szv. Jurgio Draugystes Sa 
loję. Grand Rapids, Mich.

BUS RODOMI SZIOSE VIETOSE:

Seredos vak. Bal. (April) 18 
-ta d. Russell Theatre Station 
St. Brudgeville, Pa.

Mahanoy City, Mt. Carmel, 
Shenandoah.

* Indijoniszka rezervaeije 
Arizonoje užima 16,343,588 ako 
riu žemes ant kurios randasi 
142,336 Tndijonu.

Lietuviszka Krautuve
VISOKIU GĖRIMU

L. J. NAVICKAS
138 W. Broad St. Tamaqua,!

Užlaiko visokiu Amerikoniszku ir Tmpo- 
-tavotu Gėrimu, kaip tai: Alaus bonkutese, 
visokiu Arielka, Vinių. Porterio ir t.t. 
Perkantiem pristato dykai tiesog in namus. 
Jaign kada pnreikes bile kokiu gėrimu tai 
ateikite ras mane o pirksite gerai ir 
visame užganėdinti.

aka isz Lietuviu Senovės Gyvenimo 
veiksleliais, 177 puslapiu, Preke 35c. 
W. D. Boczkowski-Co. Mabanoy City, Pa.

DAKTARAS LORENZ 
Vienantinis Specialistas I’ittsburge.

VYRISZKU LIGŲ
Kuris kalba Lenkiszkai ii' Rusiszkai

OFISUS VALANDOS:
Nog 9 ryte lig 8 vakare. 

Petnycziomis, 9 .ryte lig 8 vakare. 
Nedėliotais nog 10 ryte lig 2 po-piet 

644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

DUODAME DYKAI
20 Lietuviszku dainų, 1000 adatų ir 
albuma. Grafafonas tik $20 su gvaran- 
cija ant 10 metu. Tik $20. Prisiuskite 
$3 rankpinigių, likusius užmokėsite 
prie atsiėmimo. Grafafonas su didele 
triuba, paauksuotais krasztais, meka- 
nizmas Grafafono geriausios konstru
kcijos, kuri galima užsukti laike gra- 
jinimo. Tinka rekordai invaiaus didžio. 
Baisa iszduoda czysta, kuris girdėt 
garsiai ir aiszkiai. Vietiniu meldžiame 
atsilankyti in musu krautuve, kuri yra 
atidaryta nuo 9 vai. ryte iki 10 vai. 
vakaro ir taip pat nedeldieniais. 
Siuncziame DYKAI kataloga muzika- 
liszku instrumentu ant pareikalavimo.

Adresavokite sziteip:
Greater New York Phonograph Co.

301 Grand St. Dep. S. New York, N.Y.

Atlankykite Musu Sztora
Vaikams Siuteliai [galima skalbt]
Vaikams Kepures
Mergaitėms Szlebukes
Moterems Sziebes
Moterems Skribeles
Mergaitėms Skribeles

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA
Geriausias Grafafonas su dabartinėmis Lietuviszkomis dainomis, labai 

pigiai, kurie kreipsis pas mus.Ketverge ir Petnyczios vak. 
Aprilaus 26-27 d. Germania 
(Acme) Saleje Cleveland Ohio.

Pirk farma didžiausioje Ameoje 
Lietuviu farmeriu kolonijoj, kunes 
apgyvendinome su 380 I.ietuviaisu'- 
meriais, kur vieni turi ukiszkas i.u- 
gystes, kiti parapije ir Lietuvi ku>a. 
Kolonija randasi gražiausiam dtte 

i Amerikoje aplinkia miesto Scottie, 
Michigan, kuriame yra farmeriu li
gai ir guriu ir sviesto iszdirbestir 
produktu “kenavimo” fabrikas ir a- 
niezia jevams sumalti del duonos i,-o 
gruęlu. Laukai ligus prie visokiu Vi
du. Žeme derlingiause visokioms'p- 
vams, su moliu su juodžeme ir kitoa 
gera maiszyta. Angliai eme kraustys 
matydami kad ežia Lietuviai vis dali 
naši, todėl jie mumis paveda savo fs- 
mas ant pardavimo, mes isz ju st- 
mem szimtus farmu, geriu, maži, 
dideliu, su budinkais, sodais, arema 
laukais ir nedirbtu žemiu. Parduodan 
tas farmas, gyvulius ir ukiszkas iri: 
szinas, viską duodame ant iszmokėj; 
mo Lietuviams ant lengvu iszligu. Ra 
szykite tuoj ir indėkite už 4c. stempt 
o gausite farmu kataloga ir kolonijos 
žem-lapi. Adresavokite sziteip:

ANTON KIEDIS & CO.
Peoples State Bank Bldg.

SCOTTVILLE, MICH.

Capitol Stock $125,000.00
Surplus ir Profits $390,000.00

MOKAME Antra Procentą ant sudtu 
Pinigu. Procentą pridedam prie jusu Pinigu 
1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepai
sant ar atneszat parodyt Knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą 
su musu Banka, nepaisant ar mažas ar 
didelis. _______
H. BALL, Pres. — F. NOONAN,Vice-Pres. 

IV. KOHLER, Cashier
Bankas atydarytas 9 ryte lig 3 popiet, 

Sukatomis, 9 ryte lig 12.

Nedėlios ir Panedelio vaka
rais Bal. (April) 22-23 d. Lie 
tuviu Bažnytinėje Saleje.

S. S, Pittsburgh, Pa.

Edwardsville, Pa.— Juozai 
1 Misileviczius, 16 metu amžiau 

eidamas isz darbo, užlipo an 
idtelegrapinio stulpo tiksle iszk: 
Jlbinimo vėliavos. Dalipstej 
‘/ejiektrikiiii drata, krito žemyn 
ĮFpierskeldamas pakauszi, nuo ko 

trumpam laike mirė.

Musu Didelis Sztoras turi pirmybe 
pardavime Moteliu Siutu ir Kotu.

Žmones atranda kad musu tavoras yra 
visada geresnio materijolo ir geresnio darbo.

Motens visada sngryžta pas mumis ir 
pasakoje kad juos gauna geresni nesziojima 
isz musu geru drabužiu. :: ::

Turime daug puikiu Kotu ir Siutu ant 
VELIKU. Ateikite pamatyt puikiu .lekiu 
ir Audaroku. Gražiu Szlebukiu Mergai
tėms po 98c. Visada galite būti tikri kad 
galima pas G EINA NA gerinus pirkti ir 
gaunate toki tavora ka jumis patinka.

“suraminaneziu vande- i 
Juozas Sabaliauckas sten į 
uždegti stikliniu liampaj 1 
parvirto ir ekspliodavo- 
Liepsna apėmė Sabaliauc- 

ka ir pakol szeimyna subėgo 
jin gialbet, teip apdege, jog li
kos nugabentas in Pottsvilles 
Įligonbuti, kuris mirė trumpam 
laike. Sabaliauckas. paliko pa- 
czia ir keletą vaiku .

VISOS MOTERES 
privalo perskaityt knygute po 
vardu “Sveikata Moterems"! 
iszleista per W. F. Severą Co. 
isz Cedar Rapids, Iowa. Gau 

Į site dykai ,ten apraszo apie in- 
Įvairias moterių ligas iszsigydy 
Imi su pagialba. “Severos Re
guliatoriaus.” Preke gyduo
les $1.00. Visuose aptiekuose. 
Neimkite pamėgdžiojimu. Vi
sada klauskite Severas Regu- i 
'latori. Raszykite o gausite 

, virsz-mineta knygute dykai 
nV. F. Severą Co. Cedar Ra 

, pids, Iowa.

Rasite Visokiu Geriu Pirkiniu 
59c ir vyrsziaus

— Ponas Si. S/.imkus I 
dže Shenandori.

— Readingo kasiklos n; 
jo suimtoje, teip-gi Win. 11 
Locust Mountain, Kelileyl 
ir Raven Run.

— Praeita kol vergą ai" 
vo didele paroda kurioje < 
bavo 5,000 vaiku isz mok 
niu. Buvo iszkcliinas veli 
prie Kehley Run kasikiu.

— Bronislovas Morris paloj 
do su buteliu in galva saliunin 
kui Vladui Kidzewskiui, pep. 
kirsdamas jam galva.

— Jonas Kazlauckas ir Jo
nas kJzutelis, turėdami gerai pa 
kausziosia rudžio, mane sau. 
jog randasi'ant kares,' pradeda 
mi piszkyt isz revolveriu, už ka 
likos užrakyti kožoje pakol isz

— Socialistu prakalbos ku
rios ketino atsibūti Nedėlios 
vakaru publikineje mokslaine- 
je, likos per miestiszka valdžo 
uždrausta. Radai tikslas tuja 
prakalbu prieszinosi instatoms 
konstitucijos Suv. Vaistini.

ISQSGQOGQCQ SQOOQOOQOOOOQOQOQQCOtSQOOOO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK I
...SU LAIVAKORCZIU SKYRIUM... g

P. V. OBIECUNAS ir KOMPANIJA g 
12th. and Carson St., - S.S. Pittsburgh, Pa. g
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma Lietuviams. 3 

pį, Banka talpinasi savam budinke kurio verte isznesa apie g 
įfg $150.000 ir vartoja szerne laike apie milijoną dolieriu g 
usi ir randasi po kontrole Valstijos Pennsylvanios. Už su- Q

taupintus Pinigus moka 4 procentą. Šiunczia Pinigus g 
|£ in visas dalis svieto. Parduoda Laivakortes. Užlaiko g

Notariiialna kancelarija del padirbimo doviernaseziu S3 
■būt kitokiu dokumentu reikalinga Lietuvoje. Užrube- g 

Hjfaiis skyrius randasi po vadoviste gerai žinomo g
■roliaus Vr.rasr.iTjs valdiszko Notarijuszo. g

Wilkes-Barre, Pa.— Už su- 
teriojima ir t. t. 19 metu am
žiaus Onos Elisiutes isz Ver- 
ruonto, Jonas Stok,, .Jurgis 
Grautauckas, Stasys Polczinas, 
ir Jonas Sitovskis, visi koniaI 7

Ipo 18 melu amžiaus likos aresz 
tavotais ir uždarytais kalėji
mo. Tiejei ižgamos pamate 
stovinto mergaite ant uliezios, 
pagriebė jiaja ir nusinesze su 
savim.

UNION

Hl U

BANK
Mahanox
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