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ISZ AMERIKOS

Motore

budu
are sz-

B

Sudegino vyra idant gauti 
jojo posmertine.

Saint Louis, Mo. — 
Harry Brown’o, su kuria buvo 
apsivedias Vokietijoi, 
mas kariumeneje, likos
tavota už sudeginimą savo vy
ro idant aplaikyti po jojo mir- 
czei posmertinia 6,000 dole
rius. Ana vakara sudegė jojo 
garažus kuriame laike auto
mobiliu. Ant rytojaus nesura
do Browno, o kada iszkrate 
griuvėsius rado ji sudegusi. 
Nelaba motere užrakino gara
žu kuriame vyras buvo atsigu
lęs, o norints stengėsi iszsi- 
gaut ir melde paezios idant ji 
iszleistu, toji buvo kurezo ant 
jojo szauksmo. Kaimynai gir
dėjo jojo baisa, bet už vėlai | 
buvo gi ai bet.

bet

Žudinsta už vakarienia.
Chicago. — Už tai kad Rozali

me pati Viktorio Beletti nenorė
jo paskubyt pagaminti vaka
rienes svecziams, Viktoris atė
jo in kuku i h. pradėjo bartis ir 
iszmetineti Rožei idant pasku
bintu su 
matyt.
vakariene, 
nekente, isz

vakarienia. Motere 
nelabai skubinosi su

nes 
ko kilo barnis. 

Viktoris norėjo užduot moterei 
per veidą, 
ir pradėjo gintis, 
traukės revolveri 
niaus kerszindamas nuszovimu 
Rožes. Tame inbego du sūnūs, 
kurje norėjo apginti motina 
nuo inirszusio tėvo, kuris nu- 
szove abudu ant smert. Kada 
viskas apsimalszino, o palicije 
inejo in vidų, rado du lavonus,

skubinosi
vyro svecziu

toji pagriebė peili 
vvras isz- 
isz kisze-

tęva ir motina baise i supjaus
tytus. o sveczei malszei sėdėjo 
ant gonkeliu laukdami vaka
rienes.

Vargszas uždirbo $565,000.
Houston, Tex. — Per kelio

lika metu Newell Lipscomb, 
vargingas žmogelis, kuris pir
ko keliolika margu lauko 
Kosse, bet negalėdamas nieko 
pasėti ant jojo, nes niekas ne
augo, pardavinėjo papkornus 
ant ulvezios isz ko maitinosi. 
Kelios sanvaites
jaus kompanije jeszkojo aplin
kinėje aliejaus ir užtiko ant 
jojo nkes, pastatydami kelis 
szulinius ir nupirko nuo Lips- 
combo visa lauka, užmokėdami 
jam po $1,250 už akeri arba 
isz viso 655 tukstanezius dole
riu.
Sutiko nepažinsiama ant trū
kio, paliko jai 15,000 doleriu.

Carlisle, Pa. — Kada Mrs. H. 
ant Pciin- 

atsisedo

n kės,

Myersiene važiavo 
Bylvanijos trūkio, 
prie josios kokis tai nepažins- 
tamas žmogus, kuris pradėjo 
su jaja kalbėtis apie kasdieni
nius veikalus ir josios szeimy- 
na. Motere jam atsakinėjo 
mandagei, apreikszdama ne- 
pažinstamui, jog 
penkiolika vaiku, 
buvo in Readinga, nepažinsta- 
mas iezsedo isz trūkio, nes ke
tino važiuoti in Jersey City, 
Atsisveikino su Myersiene, pa
ėmė josios adresu 
pkiu.

z\na diena motere aplaike 
Aromatu nuo advokatu isz Jer
sey City, kurie jai danesze, 
buk daktaras Harry Wolfin
ger is mire, palikdamas jai do
vanu 15 tukstaneziu doleriu. 
Motere tuja dovana labai nu
džiugo ir meldžesi už savo ge- 
fadeju, kurio nepažinojo ir tik 
Viena karta buvo regėjus savo 
Įęyvenime. Dali tujų pinigu 
Sseleis ant mokslo ketu riti vy- - • --- ____ • 1_

"--■y, :------
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Jeigu tavo motore turtinga, 
nemaityk Josios.

Detroit, Mich. — Jeigu mo
savo varde, 

vy ro,
tore yra turtinga 
tai negalima priversti 
idant jaja maitytti. Teip nu
sprendė sudže Plina Marsh 
prieszais Mrs. Priciljn Bailey, 
64 metu, kuri skunde savo vy
ra Alberta idant jai duotu 
ant užlaikymo paskirta suma. 
Sudže iszmete teismą isz sūdo, 

j Laike perklausymo pasirodė, 
jog Mrs. Bailey turi turto ver
tes 200 tukstaneziu doleriu. Jo
sios vyras teipgi yra turtingu 
žmogum.

Katinėlis su 28 nagais. 
Į Dansville, Oh io.
te szeimynoje
grove ana diena atvedė ketu
ris katinėlius isz kuriu vienas 
turi net po septynis nagus ant 
kožnos kojos arba isz viso 28.
Nukirpo sau plaukus, vyras 

nenori josios maityt.
Wheeling, W. Va. — Jonas 

Morris prisiege sude, jog savo 
paezios neina i t y s 
kalėjime supus, 
skatiku ant
už tai, kad jojo pacziulc davė 
sau nukįrpti plaukus ir 
periavo“ ant ulyczios.

Motere užsispyrė duot nu
kirpti sau plaukus, sakydama, 
jog tai tokia mada, vyras 
priesz tai labai 
bet misiuke tik nusijuokė, nu
ėjo pas barberi ir puikus plau
kai pasiliko barberszapije. Vy
ras jaja pametė, moterėlė ap- 

i ‘L

Už pakuta turi sėdėti tamsu
moje per du metus.

Pittsburgh. — Jokūbas Kar- 
czula, apskundė savo apgavin- 
ga prisiegelia, buk ji apgaudi
nėjo ir draugavo su kitais vy
rais. Kada teisinas prasidėjo 
sude, Jokūbas pasako sodžiui 
Wolfe, jog sutinka atleisti kal
te savo nupuolusiai prisiege- 
liai, jeigu jiji sutiks persėdėti 
tamsumoje vienam 
per du metus, kaipo
pakuta už savo prasižengi
me. °

Pacziulc ant tokios pakiltos 
nesutiko, veluk atsėdėti kalė
jime szeszis menesius ne kaip 
būti “tamsiam ezyseziuje” du 
metus.

ISZ VISU SZAUU
Nelaime krutajnuju paveikslu 

teatrelije.
Japonije. — Dvidc-

Sena ka- 
E. T. Upther-

ir greieziau 
ne kaip duos 

josios užlaikymo.
4 4 fla-

mada, 
pasiprieszino,

skunde idant jai davinėtu ant 
maisto, o kada nenorėjo tai

kamb'irije 
“tinkama

Štokas 30,000 kunigu.
Mason City, Iowa, 

episkopolinio
Rev. J. H. Cudlipp, apreiszke
delegatams, buk Amerike yra 
stokas 
kunigu.
kunigai yra apmokami pana-
szei kaip ulycziu szluostytojai 
ir neturi užtikrinto būvio ant 
senatvės.

se.jino
— Ant 
kunigu,

30,000 p r o t e s t o n i s z k u 
Priežastis tame, jog

i\uo se-

Anglekasis uždirbo $684.46 in 
viena menesi.

Washington, Pa.
nei anglckasei czionaitines ap
linkines neuždirbdavo tiek pi* 
nigu kiek dabar. Praejta mene
si anglekasis C. D. Slifko, sla- 
vokas, dirbdamas Frederick
town Coal Co., uždirbo 684 do
lerius ir 46 centus. Viena die
na jisai užjodavo 46 karukus 

i anglekasiu 
czion uždirba nuo 200 lyg 250 
ant sanvaites.

iszpildyt, pacziulc ji apskundė. angliu. Daugelis
Szuo atsimokėjo už pietus.
Columbia, Pa. — Kokis tai 

benamiais szuo atėjo pas Ru
dolfą Johnson, kuri pavalgy
dino ir davė priglauda kuknio- 
je. Kada Johnsonas ta vakara 
ėjo ant paczto, szuo šoke pas
kui. Tamsioje vietoje užklupo 
ant Johnsono du valkatos, pa
reikalaudami nuo jojo pinigu 
ir 
smaugti, 
katu, apgindamas 
dejų, valkatos pabėgo, o szuo 
sziadien turi gera poną ir pa- 

adgal alie-. stogia. ,
Dave paežiai $4 in du metus, 

ir tai atėmė.
Detroit, Mich. •— Ana diena 

sudže Moyntan perskyrė. Ge- 
raldina Stafford, 21 metu, nuo 
josios vyro Jurgio. Porele ap
sivedė 1920 mete. Per du me
tus,Jurgis davė savo paeziulei 
tiktai keturis dolerius ant už
laikymo ir tai atėmė ant ry
tojaus. Motere buvo priversta 
ji apskunsti ant užlaikymo ir 
persiskyrimo. Dabar nuėjo gy
vent pas savo tėvus ir iszsiža- 
dejo teketi daugiau už vyro. 
Gal dabar turės daugiau proto. 

I

Patėvis pabėgo su savo 16 
metu podukte.

Philadelphia. — Palicije 
jeszko tėvo szesziu vaiku, Os
karo Geiger kurio pajeszko jo
jo pilti už pabėgima su 16 metų 
poduktia Mattie. Patėvis,durį 
38 metus, < 
suplesze Visas savo fptografi- 
jes. Mylėjosi jisai savo poduk
te labai, o motina, mane jog 
tai teviszka meile, bet dabar 
persitikrino kitaip. Geigeris 
taja. diena pardavė narna už 
$2,600 isz kuriu pasiėmė sau 
$1,200 sakydamas, jog pinigus 
indės in banka, ir nuo tojo lai
ko paežiui© ji nemato su savo 
dukrelia, Priesz pabėgima pa- 
rasze paezei gromatelia, jog 
myli pasjjjjtiszkai poduktia, be

Didele sausuma po visa 
Amerika.

NuoWashington, D. C. — 
penkesdeszimts metu .da to
kios sausumos ne buvo kaip 
szimet, nes per menesius July, 
August ir September mažai

ziegoreli, pradedami ji nupuolė lietaus, o nuo Septem- 
Szuo szoko ant vai

sa vo gera-

pradedami
Szu-

upes ir prūdai
bėrio konia visai nelijo.
linei, szaltinei,
konia iždžiuvia, farmerei turi 
gabenti vandeni isz kitur, dir
va sudžiuvus ir laukai. Lietaus 
negalima tikėtis už keliolikos 

Bledes milžiniszkos o
krūmai ir girrios dega visur.

Tokio, 
szirnts szcszi vaikai pražuvo o 
daugelis likos sužeista, sumin
džiota ir apdeginta, laike užsi
degimo krutamuju paveikslu 
teatrelio Aomorije, provincijoi 
Mutsu, praejta Subata.

Padovanos popiežiui areo- 
plana.

Rymas. — Milane susitvėrė 
pulkelis turtingu’ moterių ku
riu tikslas yra pirkimo ir pa
dovanojimo puiku areoplana 
popiežiui Pijusui, kuriame ga
lėtu' lekioti po aplinkiniu, 
kardinolai, Tacci ir Ranuzzi 
jau turi arcoplanus isz ko yra 
labai užganadyti.

Antra ugnis Smirnoje.
Smirna. — Antra ugnis kilo 

mieste, kuri sunaikino 32 na
mus ir kromus. Badai kelioli
ka Armėnu, bijodami, jog Tur
kai juosius kaitys už padegi
mą namu, inszoko in ugni, ne 
kaip papulti in paSlutiszkas 
rankas k ra u jėgeriu.
Laike savo dukteria uždaryta 

namie per 20 metus.
Suedjau, Kopenliaga. — 

dabar svietas dažinojo apie 
nedora pasielgimu seno Ander- 
so Jansseno su savo dukteria 
kuria laike uždaryta namie per 
20 metu. Mergina sziadien turi 
jau 40 metu.

Dvideszimts įmetu ad^al 
jauna, patogi 20 metu Ja našlu
te nuėjo ant szokio be paveli- 
nimo savo tėvo, kuris teip už
pyko ant dukreles, jog nuėjo 
ant szokio, iszplcsze jaunikiui 
isz ranku mergina, nuvedė na
mo ir uždare kambarelije ant 
pastoges, kur lyg sziam laikui 
perbuvo. Tik kaip kada vaka
rais tėvas iszvesdavo dukteria 
pasivaikszczįot in artima gi- 

Kelios sanvaites a d gal 
kokia, tai motere 
matelia, kurioje buvo paraszy- 
ta idant kas surastu, kad pra- 
nesztu miestiszkai valdžei.

Kada užklausta tėvo del ko 
jisai teip pasielgė su mergai-

rraite.

dienu.

Kiek yra svetimžemiu mieste 
Ohicage.

Chicago. — Pagal cenzuso 
bjura, tai miesto randasi atoj- 
viu sekaneziu tautu; Angliku 

Vokiecziu 431,340; 
į Lenku 318,- 

338; Žydu 159,518; Italu 124,- 
457; Szvedu 121,386; Czeku 
106,428;
44,065; Rusu 2,051. (Skaitlį ki
tu tautu apleidžeme, neš juju 
randasi daug mažiau.)

357,370;
Ajrisziu 357,370;

Lietuviu’ ir Latviu

Du
Tacci

metu

te, tėvas atsake 
ižgialbet 
4 4

Tik

surado gro-

jog 
kūdiki

Kariszki Debesei.
" E, ji, i * * »isz Lietuvos

jam 
apreikszdama

turi v v ra ir
Kada pri-

ir dingo isz
o priesz pabėgima

kurios negali gyvent ir kad jo-
J . _ • - 1 1

Skerdynes graiku. — Rusai 
mobilizuojesi. — Prancūzai 

užklupo ant Turku.
Konstantinopoli us. — Tu r-

Kiek žmonių užmokėjo taksu 
nuo savo turtu.

Washington, D. C
metais Suv. Valstijose 7,259,-
944 žmones mokėjo mokesezius 
nuo inplauku. Jie sumokėjo 
tais metaU 1,075,053,686 dole-

1920

rius. 202,233 bendroves sumo
kėjo 1,625,234,643 doleriu.

33 žmones tais metais mokė
jo už daugiau kaip viena milio- 
na doleriu metiniu inplauku 
kiekvienas. 19 žmonių iki pus
antro miliono. Keturi žmones 
tais metais turėjo inplauku 
suvirsz 5 miiionu kiekvienas.

) Didžiausia mokeseziu daliu 
nuo įplaukti sumokėjo New 
Y6rko Valstija- Paskui seka 
Pennsylvania. Trecziaja vieta

J.1: I
llw '
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Kiek grįžta amerikiecriu in 
Lietuva* ’

Emigracijos biuruose sužino
ta, kad isz Amerikos in Lietu
va grįžta kas menuo Amerikos 
ir Lietuvos piliecziu apie 1000 
— 1500 žmonių. Iszvažiuoja isz 
Lietuvos atgal in Amerika apie 
425 Lietuvos piliecziu, daugiau 
šia lietuviu.

Nusižudė dvi mergaites.
Antaliepte. — Liepos 13.die

na Emilija ir Karuse, nuo Va- 
legijonistai su kulkosvaidžiais |šaknų, atsistatydinusios ukinin 
ir, apsupę kaima, 
nieko nerado aresztavo pil. V. 
Romaszka, ir muszdami reika
lavo pasakyti, kur yra suslėpti ryt« Szesztakauskaite, gyvena 

įsvaidziai, ncz’a Pas savo motina, 29 metu, 
nei kulko-!su vaiszeinis tam*szauliui. Jos 

pavėlavusios namo, paliko nak- 
aresztavo votl l)as Mavyte ir ryta papra- 

, reika
laudami, kad stotu in lenku ka
riuomene jo sunns. Atome nuo 
jo visus galvijus, sumusze ir 
suriszta nuvarė in Gardina- Isz 
Gardino, atidavė galvijus, ji 
paleido, bet talf> žiauriai «I * JAI-

Lenkai persekioja lietuvius.
Paužoliu kaime,

(Lydos apskr.) 
insteigia lietuviu mokykla, bet
viilscz

Kaniavos 
buvo

kai užklupo ant Graiku artimo- lenkai .ja uždare, mokinius isz-
♦ c< -11__ <! ....JL.T.___1 no I *. i . •je Salivri, nužudindami 122 
Graikus, bet vėliaus pribuvo 
keli pulkai, iszguidami Turkus 
užmuszdami 96 ir daug sužei
dė. Prie Tahalia Turkai nužu
dė 28 Graikus.

London. — Užrubežinis bju- 
jras aplaike užtvirtinante žine 
buk Rusai kuopina daug vais- 
ko prie rumuniszko rubežiaus. 
tiksle prigialbcjimo Turkams. 
Padėjimas yra 
gas.

Atėnai. — Prancūzai palei
do smarku ugni isz maszininiu 
karabinu in Turkus, kurie no
rėjo sulaikyti pabėgėlius isz 
Smirnos.

Praejta ketyerga ir petny- 
czia isz Smirnos iszgabehta 
74,000 pabėgėliu. Juos veikiau
sia iszgabeno Graiku laivai, 
kuriems buvo leista ineiti in 
uosta, pagelbint Amerikos ka
riniams laivams.

Adm. Bristol apskaito, kad 
Smirnoje dar pasilieka iki 
50,000 pabėgėliu 
yra apie 145,000.

Paryžius. — Turkiszkas sul
tonas Mohammed VI, 
padekavojo už sostą, 
vieta užėmė 
Abdul Medjid.

Nuo avietines kares sultonas 
neturėjo jokios valdžioj jisai 
sutiko ant taikos, kuri isžgujo 
Turkus isz Europos po pasku
tinei karei. Allijentai pavėli
no jam gyventi Konstantinopo
liui, bet jokios valdžios jam 
nedavė. Už tai Mustapha Ke
rnel, vadas naci jonai istu užpy
ko ant seno sultono, jog euro- 
piecziams atidavė Konstanti
nopoliu ir Thrace, užvedė nau
ja valdže Angoroje, surinko 
daug kareiviu ir užklupo ant 
Graikijos idant atimti adgal 
ka. sultonas buvo atidavęs. Da
bar nacijonalistai stengėsi .pra- 
szalint sultoną.

Konstantinopolius. 
jentai ir Turkai,

vaike, o mokytoja aresztavo.
In ta kaima dažnai atvyksta 

lenku kareiviu, 
ramius 
juos 
liepos

kurie pleszia 
gyventojus ir verezia 

raszytis lenkais. Sz- m. 
24 d. atijojo 38 lenku

iszkrete, bet ko tarnaite pirko brauninga 
isz szaulio Szablinsko už 2000 
auksinu. Paskui atėjo pas'Ma-

*•»
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labai pavojin-

pasilieka
o Mitvlene •r

už sostą 
jojo

badai 
o jojo 

giminaitis

~ Alli- 
kurie laiko

geidže sutaikos posėdi Mudanijoi, ba
nuo

— Amerikoniszki 
ant 

upes Raino ir

savę 
svietiszkos prapulties.

Amerikonai iszgere vokiszko 
vyno už 118,777,684 markiu.
Berlinas.

kareivai, kurie randasi 
tarnystes prie
kitur, praejta meta ižgere vyno 
už 118,777,684 markiu, 
tam ižgere 124,733 bonku 
szampano. Kiek ižgere vokisz
ko alaus, tai rapartas neparo
do, bet Vokietija neteko 90,000 
markiu padotku 
alaus, nes alus yra siuneziamas 
in tonais be užmokėjimo akci
jos.

ižgere
prick

dai sutįko aut taikos iszlygu ir
muszei nustojo, nes Turkai pa
liepė kariumenei neužklupinet 
daugiau ant Graiku.

Kingston, Pa. — Miesto Tur
pin teismas buvo pilnas skun- 

. diku ir liudininku .
Antanas Skunda buvo kalti

namas už sumuszima savo mo
teries ir iszinetima per Įauga. 
Kaip policija pribuvo atradou
jo moteli kruvina ir sudaužyta 
kad net reikėjo gydytojaus.

ant tojo

Wilkes - Barre, Pa* — Jonas
Malonis eidamas namon praei
ta Subatos vakara sutiko gerai 

apsvaigintu pa
ku rie pradėjo ji

“munszaines” 
žistamu buri, 
muszti neturėdami jokios prie
žasties. Jonas Malonis buvo pri 
musztas ir gerai suspardytas ir 
paliktas, ant gatves. Žmones 
radę Maloni nuvožė in Nesbitt 
ligohutei! j<ur buvo jam daryta 
operacija; kad iszgelbeti jo 
gyvąsti. Praeita seĮ’edos vaka
ra Malonis mirė.

‘Jonas Malonis du metai kaip 
atvažiavęs isd Lietuvos, buvo 
nevedes ir dirbo kasyklose.

Priesz mirti Malonis iszdave . , J 1 ' •

palikes ( ant gatves.
i '...“
i • 4 •

kad iszgelbeti jo

policijai kaltininkus, kurie ji 
sųmusfce., Sako, kaįLjįs visuo-
met buvo geri diįu^ąi ir tik

i
j

'i

liįh

Skunda teisinosi, kad jo mo
teris taip jam insipyko, jog jis

sius

ilgiau negalėjo kęsti ir turejes 
apmuszes iszmesti per langu. 
Moteris skundas ir vyro teisi- 
nimasi juokino visus susirinku- 

Kuomet riebus liudinin
kas liudiję už vyra, Skundos 
moteris paszokusi pasakė, kad 
jis turis savo name munszaines 
distilacija tokio didžio, kaip ir 
jis ‘ pats. Esant vėlam laikui 
policija negalėjo iszduotį jie-poUcija negalėjo iszduotį jie- 
szkojimo leidimą mupszaipęs 
katilo. , ,,

Skunda užsimokėjo $15 baus 
mes ir padėtas po kaucija, kad 
nekeltu daugiau lermo su savo 
bobęlka'.

Bulger, Pa. — Darbai, ejna 
czionais blogai, nes karu ne-

kulkosvaidžiai
, i-------

szautuvai ir 
nors nei szautuvu 
svaidžiu kaime nebuvo.

Liepos m. 27 d.
pik Mykolą Hirklauska

nczia pas savo motina, 29 metu

Miszkelyvsze ja palydėti jas.
visos trys ima verkti, buriuo
tis ir sutaria visos pasismaugti 
Emilija ir Karuse pasirodė 
paskui neszczios buvusios- 
sako Marytei, nebegyvensune, 

1 1 1 • 1 • * •
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i su- 
muszta, jog nesitikima, kad jis 
pasveiktu.

o kad tave labai mylime, tai ir 
tavęs nepaliksime. Maryte su
kanti, geriau nusiszaukime nils
tavos nepaliksime. Marytę

Tasai kaimas daug nukente- lengviau. Emilija szove Maryte 
jo nuo lenku pleszįmu: lenkai 
žada’ji visai sunaikinti.

Jauni vyrui namie
i
kai suėmė, žiauriai

.. menti 
ir turi .slapstytis, kadangi *en- 

musza, rei- 
’s gyven- 

Nera nei vieno 
nei 

nebutu

Slingia

kabindami ginklu, non 
tojai j u neturi 
gyventojo, i.4 ’ «neiszskiriant 
mažu, nej senu, kuris 
lenku musztas.
' Tad tokiu kelitf r*Jttngia” 
prie Lenkijos Vilnija ir kitus 
Lietuvos krasztus.

Naikina miszkus.
Miszku naikinimo darbai 

Vilniaus srityje eina skubotai. 
Kasdien in Lenkija isžvežama 
200 — 300 vagonu miszko. Szi 
menesi miszku kirtima lenkai 
mano dar labiau iszplesti.
Lenkai puola niusu kareivius.

Traku ap,. pjępiuczio m. 19 
d. 2 vai. po piet užpuolė lenkai 
Strovos kaima ir pradėjo szau- 
dyti in musu kareivius- Lenku 
kareiviai buvo apsirenge civil
iais rubais ir su savim turėjo 3 
kulkosvaidžius, bet isz j vi ne- 
szaude. Nuostoliu musu puseje 
nebuvo. Lietuviai lenkus isz 
kaimo iszvare.

Rugpiuczio m.
lenkai apszaude Ponosziszkiu 
kaima.

Trys auksinai ir ‘ ‘ Dubina*
Rugpjuczio 4 d. 23-czia val

anda atkeliavau Amalių stotin 
(tarp Sziauliu ir Kurszenu) 
paimti bilįpto iki Papilės. Sto- 

paaiszkino 
kad bilietai dar neparsiduoda. 
Neilgai trukus uždege ir lempa 
Prie langelio pasirodo virszini
nkas — reiszkia, parsiduoda 
biHetai. Isz keliauninku buvau 
tik asz vienas. Priėjės prie lan
gelio paklausiau kiek

18 d. naktin

Sziauliu ir
įlieto iki r

t y tamsu. Budėtojas

> >

_ i T___  : bilietas 
kasztuoja iki Papilės. Virszini 
nkas atsake, kad 27 auk s. 
Smulkesniu neturėdamas 
daviau 30 auks- Virszininkas 
pasakė, kad “roszto” ne turis. 
Tegu palieka tie trys auksinai, 
pamantePsau. Bet tuo pat mo
mentu palydovas pasiūlė 
iszmainymui. Tuomet virszini
nkas, kalbėdamas daugiausia 

kolioti ji “ du- 
ir pasako, 

nes esą

pa-

neiszszove irbet brauningas
Maryte pabugusi pasileido beg 
t i namo. Emilija palikusi ęme 
smaugti Karuse, bet užvažiavo* 
žmones; Karuse pradėjo labai . * 
bėgti, nors 
nebėgtu ir 
bet neprigine.
szaulin Szablinski, apsibarė už

Emilija szauke kad 
ome gintis

Tada užėjo, pa .
i

bloga szautuva ir gavo gėrėsi i. 
Su tuo brauninga vet užėjo pfts 
Maryte ir apsinakvojo Ryta 
motinai iszejiis, Emilija vėl 
eme myluoti Maryte. Taip, sa
ko, tave myliu, kad nors nu- ' 
szauk. Abidvi labai baręsis pas 
kui verke, Maryte labai prie
sz i uos ir szaukusis mamytes, o 
tuo tarpu Emilija paleidusi jai 
in galva szuvi, paskui antra in 
save, atsistojus prie duriu, kad 
Maryte neiszbegtu.

Tai papasakojo ketveriu me
tu Marytes sesers duktė, kuri 
viena visa tai temate.

padėjo užstatą

t *

czionais blogai, 
pristato tai ir augliu negali 
iszvežti in marketus. Tik dvi 
ar tris dienas iszdirba per sau- 
vaitia, todėl ir nieko negalima 
uždirbti. Žmonelei labai rūgo-uždirbti. Žmonelei labai

svaigalu apsvaiginti protai j je ant tokię padojimojr p^ade-
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Szablinskas 
ir laivas.

Gudu sukilimai.
F. Gardinas. — Rugpjuczio^ 

5 d. Sukilo Bersztu kaimiecziai 
iszmusze apie 10 ulonu. Neduo
dami ramumo lenku admini
stracijai, sukilėliu būriai pra- ■ 
dėjo stropiai naikinti susisieki
mo priemones, nrengtaA misz- 
kui iszgalbenti. Rugpjuczio 
pradžioj partizanu susprogdin
ta du garvežiu ant siaurojo ge- 
Ižkelio tarp m. Skidelio
czino kurie buvo pravestas 
eksplaotacijos kunigaikszč^io, • 
Drucko — Liubeckio rniszkti* 
Daugiau garvežiu ant minėto 

, kelio nebeliko. f
Iszvijo lenkus.

Nanktin isz rugpiuczio 17 in 
18 diena lenku kariuomene užė
mė neutraleje juostoje Klepo- 
cziu kaima ties Loipalingiais, 
bet ristos gyventojai juos isz
vijo atgal.

>szu

rusiszkai, eme
binoinis” ir pasakė, kad ne- 
bemainysias, nes esą virszui 
langelio užraszyta, kad pasirū
pinti smulkiu pinigu. Priminus 
jam, kad mes rpsiszkai nesu- 
VA.....»4...\i^. kaitas,

Juk gi pasiru-
Kęs kaitas,prantam, atsake: 

prancas esi.” 
pimiu! Nors bilieto ilgokai jis 
dar neatidavė, bet pinigu ne- 
bemaine ir 3 auks. nebeatida-

* Į
i
I
1II

I, I

■

:‘iM

* ffl

Al
ijM

JįiĮįiM
■''ll

"K

"Ull

k I ' lhi

Be žmonų neleidžia.
Amerikos konsulas Varszu- 

voje paskelbė, jog emigrantai, 
kurie kaliau ja in • Amerika be 
žmonų, vizų negaus. Negaus 

ir tie emigrantai, kurie
turės ir žmonų leidimus keliau
ti in Amerika, 
nevažiuos.

vizų <

jei jos paezios

Paskirtas Banko Vaidytojum.
Kun. Jurgutis, Užsieniu Rei

kalu Miilisteris, paskirtas nau
jo valdžios streigiamo Lietuvos 1

bąnko valdytoju. Užsieniu Rei
kalu Ministerio pareigas eis 
Ernestas Galvanauskas, Minis-
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KAS GIRDĖT
Atejo žino isz Lietuvos Pre

kybos ir'Pramones Banko, buk 
ant galo ir Lietuva insteige sa
vo pinigus vadinamus “Li- 

' tais. ” Tasa* pinigas lygus 
dvieju szimtu auksinu arba dc- 
szimts centu i\merikos pini
gais, 
gauti du tukstanezius

tumo gana mažumos 
laisnus ir džiodžiui 
liktu ant fornieziu. 
Džiovu k 
man.

J galėtum

peiyt ilž 
ir da kad 
Mažu tu, 
palielpyt

Nekarta žmogus kalba apie 
keturis kampus svieto
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pinigus vadinamus 
Tasai

arba už doleri galema 
“litu. > I

svetimžemiu 
ajriszinius 
prigialbsti

jau keli 
likos in-

Esi gud felo, pritokyk ja 
man atgal. Asz ja lovinu ir lai
kinu su ja meryt.

Asz ja
Ji laikina vv- 

ir pamoikyt juos 
mondėi asz tau

Sondei kliubas
Ji ten

Planas ant isztautimo, nine- 
rikanizavimo ir suajrisziavimo 
Lietuviu ir kitu 
yra vedamas per 
biskupus kuriems 
ir vokiecziai.

Pažinojome buk, 
musu jauni kunigai 
stumti in ajriszines parapijos, 
o in lietuviszkas siuneze už 
vikarus kitu tautu kunigus.

Kantrybe žmoni u neužilgio 
iszsisems, o tada kils graudus 
verksmai Izraeluje, bet bus 
užvelai.

Izraeluje,

Episkopolinei kunigai badai 
ketina nepripažyt persiskyri
mu tik svarbesniuosia atsitiki- 
muosia, tai yra nesuvineziavos 
persiskyrusiu poru su kitais. 
Kitados episkopalai visaip ne
pripažindavo persiskyrusiu po
ru, panaszei „ kaip 
košia bažnycziosia.

“Džinnuk, tu esi mano fron
tas ir asz tau pa.helpysiu. Asz 
su ja gerai iikvointed. 
onderstandinu. 
rus pafulyt 
dželus. Noks t
viską paekspleinysiu, ka ji tin
kina apie tave ir kaip su ja vėl 
pameikyt op. 
givina balių su densu. 
szur bus, nes ji aful laikina
densvt. Asz askvsn koki tainui 
— kita padensyt su manim, ta
da asz getysiu isz jos visus sek
retus.”

“Tai labai fain, Džiovu k. 
Lesgo ekros asz nszt rytysin. ”

Puiki atejtis Lietuviu Ame
rike, jeigu musu *gentkarte 
darkys lietuviszka kalba kaip 
szitie sportai, 
siraszvtu 
mok t u kiek 
kai.

fain,

< i
Geriau kad už- 

o gal isz-Saule,”
kalbėti lietuvisz-

katalikisz-

svieto mažinusi 
ir neužilgio visai

Badai ant 
veisle asilu 
dings tiejei gyvulėlei isz vir- 
sznnes^ svieto. Dabar ketina 
užvesti projektą ant apsaugo
jimo tuju gyvulėliu...

Tas priguli nuo to, apie ko
kius asilus kalbama. Kas ki- 
szasi apie keturkojiniu asilu su 
ilgoms ausimis, tai isztikniju 
gerai butu idant juos apsaugo
ti nuo isznykimo.

Bet jeigu kalbama apie dvi- 
kojinius asilus,
ausimis, tai bus 
svieto kad ju butu kanuoma- 
žiause, nes tokiu priviso jau 
Už daug...

I

su trumpoms 
geriau del

Liūdna atejtis szio svieto už 
kaij) pranaszauje 

Valcer, garsingas 
astronomas savo 

kalboje apie pabaiga svieto, 
sako, buk už tiek 

pakils teip, jo 
susilygins su žeme 
nys in viena, 
svietą, o kas 
milžiniszki kalnai nukris nuo 
menulio ir visus užgrius.

Tolinus tas astronomas sa
ko, jog Szv. Jonas savo prana- 
szystoje biblijoj visai neblusta 
kada sako: “ 
savo vietų 
žvaigždes isz dangaus nupuolė 
ant žemes.”

Kam cze daug rūpintis kas 
bus už 2000 metu, juk mes ir 
teip nesulauksime tos pabai
gos, nes pabaiga musu gyveni
mo užejs greieziau ne kaip mes 
tikimės.

2000 metu, 
Maksimas 
vokiszkas

Valceris 
metu marios (V r» 

ir susivie- 
užliedamos visa 
da pasiliktu tai

kalnai ir salos isz 
pajudintos yra.

4

Ant paskutinios pakajines 
konferencijos Washingtone li
kos padaryta sutaiką 
yieszpatyscziu ant sunaikini- 
Xno kariszku laivu, nes padary
tojo sutaikoje, ant deszimts 
metu, nutarta daugiau 
Įdirbti kariszku laivu
gilios visai sudaužyt arba pa
bandyt.

i Bet tosios

terp

ne- 
o neku-

< iJCL tusius sutarties neisz- 
pilde Angliję ne Japonije, nes 
lyg sziolei nevieno laivo tosios 
Vieszpatystes
Suv. Valstijei dažinojo, buk to
jo prižadėjimo neiszpildyta, 
todėl ir Amerikas paliovė nai
kinti savo laivus. — Toji su
tartis, tai tik

nesunaikino.

“szmotelis po- 
pieros“ daugiau nieko. Norėjo 

’Amerika nuginkluot 
benorėjo to dary t.

o patis

Prohibicije visai neturi jo
kios pasekmes Amerike ir yra 
clideliu pavojum del viso skly
po. Suardo darbininkus, mo- 
Taliszkuma'terp žmonių ir ati- 

Vaisina neapi-

Prohibicije visai

veisle melagiu, veid- 
prasižcngeliu ir vir- 

gyvena isz

Yna sveikata.
fcanta ir pasikelima. Ardo gy
venimą, platina girtuoklystei, 
Vaisina 
hiainiti,
szin inkus kurie
Jcysziu. Tūlas garsingas dakta- 

atejnanti gent- 
Jcarte prakeiks tuosius ka in- 
Vede prohibicije ir instume 
sklypą in tokia nelaime.
i Teip sako mokyti žmonis, 
profesorei, kunigai ir bankie- 
friai. Jeigu greitai neužeis ge- 
Pesnios tiesos/tai Amerikas su
silauks apverktinos atejties.
!' ------- -

J Ana diena laukdami Shona- 
Įrlorije ant karuko ant kampo 
Centre Ir Main, iszgirdome du 
Sportelius kalbant sekaneziai: 
Į ”Sei, Džiovai,, ka tu tinkini, 
tnano fleperis givino man ki- 
Jca. Ji belyvina, kad asz mei- 
fcinu lov su kita, o ja forgeti- 
hau. Ji szur kreivy. Asz never 
|to daryt. Ji getino mod, kad 
bsz ja last sondei neteikinau 
fcnt szio. Asz seivinu kadf hovi-

Tas sako, jog

r

Kas tai yra
Blokada vadiname 

vienosm o 
kitos, 
maisto, 
k y stos,

Blokada ?” 
atkirti- 

vieszpatystes nuo 
sulai kimo
ta voro,

žodžiu užkirtimo ke-

c t

davežima 
vedimo pre-

lio neprieteliui idant greieziau 
ji priverst ant pasidavimo ar
ba iszmirimo isz bado. Laike 
kares allijeutai padare bloka- 

Vokietije idant

viena, 
minėjome, ir 
o antra pro-

da prieszais 
jaja nusilpnyt.

Yra dvi blokados, 
kaip augszcziau 
tai yra f i zi szka, 
t i szka.

Eiziszka blokada yra naudo
jama laike kares, o protiszka 
blokada stengėsi investi be pa
liovos adbulinei gaivalai, kurie 
pasinaudodami isz žmoijiu 
tamsumo, gyvena linksma gy
venimą, stengėsi užvesti pro
tiszka blokada ant musu žmo
nių, apsiaubt juju protus drū
tu muru, tamsybes, lengvati- 
kystes — idant nedaleist isz- 
ganingu spinduliu apszvietos.

Adbulinei gaivalai 
dže žmonim skaityti knygas ir 

, nes 
savo 

vartus gc-

1SZ

uždrau-

laik-

svietiszkus laikraszczius 
per skaitymą tobulinu 
protą ir pravereze 
resni o gyveninio.

“Neskaitykite tokio
raszczio arba tokios knygos, 
nes jus pagadys ir 
kelio!”
musu prietolei.

Kerszina ir baugina velneis 
ir pekla, prislogina jusu protą 
visokioms kaukėms, o jieje vė
lina sau sutverti amžina kara
lystei ant szio svieto.

Todėl sutraukime taja pro- 
tiszka blokada, žengkime pir

isz ves isz
— sza.u ko tiejei netikri

myn ir drasei prie saules, juk
Sutvertojas liepe szviest sau
lei lygiai del visu.

• - - --- - - ' 
A

Jeszkotojai ’senoviszku už- 
lieku iszkase kaulus žmogaus
turinczio deszimts pėdu ilgio
ant Tikuron Island, inlunkoje 
Kali foro i jos. Kuom jisai buvo 
ir nuo kadą paejna, tai da ne- 
isztyrineta.

f

SAULE 
i .

Dievo Daf bai.
(Verte Leonas Žurnuskas.)
............. T V- <

pildyk tu mano praszyma: pa- 
sikeiskiva mudu savo rubais.

Nusivilko karalius savo rū
bus ir apvilko jais jiiemeni, o 
pats apsivilko jo rūbais ir pa- 

piemenio krepszeli.
Atsisėdo piemuo in sostą, pa* 

sicme rankpsna karaliszkaja 
lazda ir, rodydamas in stovin
ti karalių su piemens krepsze- 
liu tarė:

— Sztai ka Vieszpats daro. 
Vienus in sostą sodina kitus 
nuvaro.

Ir vėl apsivilko 
rubais.

Susimastė

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK
7 ‘i '

” bet 
tai mažai 

keturi kam-
randasi, 
Taigi,

z
JN *•
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kur jieje
kas žino.
pa i svieto yra: Nome, Alaska;
Christchurch, Naujoi Zelandi- 

Bergen, Norvegijoi; ir 
Chicagas 

al apskaitymu

joi; Bergen, Norvegijai; 
Cape Town, A f rike, 
yra vidurije pag 
geologu.

Gromata siausta in Nome 
užima 13 dienas, Christchurch 

Bergeną 1227, Cape Town 25, 
dienu.
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erneTolimoje sziily gyveno kara- 
gyvenihip pt^buigoj ate- 
galva Molda mintis: 

— ko ne
savo gyvenime,

v hSL
♦

_____... <• I e, 
r-"
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liūs ir 
jo iii

Sztai, — sako jįjį, 
maeziau asz i

•f A Stf F

nebuvo tokio daiktb, kurio ma
no akys nebūtu regėjusios. 
Vieno tiktai asz neregėjau 
v o gyvenimo — Dievo 
cziau.
paliepė jis visiems ! 
nains ir gudruoliams:

r Jr
s a •

.*.~^~***

k <

akys nebūtu

Jeigu norite apsisaugoti nuo nuoskriaudymo tai pribuvę 
in New Yorka kreipkites in atsakaneziausia

GEO. J. BARTASZIUS AGENTŪRA 
kiiri yrmvisiems IJetuviams gerai žinoma, 

nlsžrnhinome ir siuneziarne pinigus in 
pagal dienos kursą; pasitinkame keleivius New Yorke 
ant stoeziu ir suteikame nakvine savo liotelije; bagažus; 
pristatome ant laivu ir apdraudžiamo;’ padarome pas-;: 
porins ir kitus reikalingus dokumentus, 
kainu aut laivakorcziu ir pinigus kurso.

GEO. J. BARTASZIUS,
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

Ofisos valandos: Nuo S ryte iki 8 vakaro.
Nedeliomis nuo 10 ryte iki 3 popiet.

sostąsa- 
nema- 

Norhi ji pa nudyli. ” Ir 
savo tar- 
: “Jeigu 

jojo sunkiam užsiėmimo. Tuom' nepnrodysite man Bievo — vi-

isz tris dienas laiko.
rviinu tarnai ir 

galo. In treczia 
diena, atėjus paskirtam laikui 
szaukia juos visus karalius. 
Tyli gudruoliu 
i; g

žmogus pasal- 
redaktoriaus

savaisiais
Nors vienas 

dino

žinogum yra
Airosas

gyvenimąr>.

jionas Aleksan-
farnieris

kuris ana
diena prisiuntė minus gardaus pradėjo laukti
medaus, už ka
szirdi nga j inde ka vonia,

Boezkauskas,
Saules.”

dras
Chenon, Ulinojaus,

\V.
i 4

jam siuncziu
E.

redaktorių

Ka ranto apie knyga “Tuksiantis 
Kaklu Ir Viena”

Gerbiami Tamaloa:— Szluom! duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ošiu aplal- 
kes puikia knyga po vardu “Tūkstan
tis Naktų Ir Viena“ kuria man pri- 
sluntot, norint asz prlsluncziau už
mokesti už ta puikia knyga, bet vie
nok aplalklau kaipo dovana, už tai 
asz priaiuncziU tamstoms mano pade- 
kavone kuria praszom nuo manos pri
imti. Tol puikioj knygoj talpinasi 
pulkus apraszimus, ■ turi neapsakytai 
vertumą. Vėlinu del kožno, katras tik
tai gali skaityti lictuviszkai kad kož- 
nas turėti jia namuose ta puikia kny
ga su grąžais apraszymais. Žmogus 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo valkszcziotl po nerei
kalingas vietas ir praleisti brangauh 
laiko ant visokiu nereikalingu zobovu, 
žmogUB skaitydamas tuos pulkus skai
tymus namuose atranda tenai stebe- 
tlnua apraszymus senovės žmonių 
gyvenimą ir užmirszta visus vargus ir 
ruposczlus savo kasdieninio gyveni
mo, praleidžia naudingai laika savo 
namuosia su savo milema szelmina. 
Dckavoju tamstoms už auredima tos 
puikios knygos kuri gali suraminti 
kiekviena žmogų katras skaito ar 
klauso tu puikiu istorijų, teipgl deka- 
voju už pulku kalendorių ka man 
prisiuntet kaipo, dovana. Duok Dieve 
tamstoms sveikata ir laime szlamo 
gyvenime. Viso glaro velijentls pasi
lieku ' “Saules“ skaitytojas, S. P. isz 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate 
vlrsz-minotos knygos tai prisiuskite |2 
in “Saules“ Iszleistuves o gausite tuo- 
laus per paczta. ' '

CAPITAL STOCK 1X25,000.00 
SorplUB Ir Profits 1536,346.50

Mokoms antro procentą ant sudėtu 
pinigu. Procento pridedam prie jus 
pinigu x Sausio Ir 1 Liepos, nepai-; 
sent ar atueszat parodyt knygute 
ar ne. Men norim kad Ir jus turė
tumėt reikalo su musu banko, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte iki 3 
’popiet Subatomls 9 ryto iki 12 vai.
Į *■ • ‘

> R. BALL. Prxztd^ntn-
f F. J. NOONAN. Vice-PreztdonL
< J. E. FERGUSON. KuhIoiIuh

,tumet reikalą su musu banka, ne-
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sus iszžudvsiu!
V

Davė jiems

Nulindo visi

visus
ir tarnu lupos 

ir grumuojajiti paliepimo žodi 
jau pasirengęs tarti karalius. 
Tik sztai prisiartina prie jo 
grižes isz lauko piemuo ir ta
ria :

— Leisk man, karaliau, ta
vo norą iszjiiklyti:

— Gerai, — šilti ko 
liūs, — bet žiūrėk 
galva atsakysi.

Iszvede piemuo 
kiemą, jiarode in zibanezia sau
le ir sako:

— kiūrėk!
Pakele karalius 

galva norėjo jiažiiircti, bet sau
les spinduliai neleido jam to 
padaryti ir jis, nuleidęs galva 
uždengė vokus.

— Ka. tu manai ? — supy
kęs suszuko karalius. — Nori 
kad neregiu tapeziau?!

— Karilliau, — tašyk tarė 
piemuo, — juk tai — vienas 

tvariniu. Tai tik 
mažut is Jo kurinio spindulėlis, 
silpnutis lepsnojenezio Dievo 
laužo miglelis. Kaip gi tu nori 
prieiti prie Jo ir pamatyti savo 
silpnomis 
Dieva pamatyti 
mis.

Patiko tai karaliui ir jis ta
re piemeniui:

— Matau ir branginu tavo 
iszminti. Atsakyk ta.t man dar 
in viena klausymą: Kas buvo 
pirmiau Dievo ?

Pagalvojo kiek piemuo ir sa
ko:

Vieszpaties

giliaikaralius, 
jam gulo tas žodis in szirdi, ir 
staiga, lyg didžiausi džiaugs
mą pajutęs, jis linksmai suszu- 
ko.

— Sztai dabar 
Dieva.

asz matau

KUR BUNA.
Paieszkau draugu Joną Za- 

Zuzana ir Juozą Benda- 
Liudvina-

ka ra
il’ tu savo

karalių in
> • ■

auksztvn

akimis?! Stengkis 
kitomis aki-

— Praszysiu tavos, kara
liau, neužsirustink, tiktai skai
tyk.

Karalius pradėjo:
— Vienas, du...
— Ne, ne, — pertrauke ji 

piemuo, — tu ne taip. Tu pra
dek pirmiau vieno!

— Kaip taip? Juk pirmiau 
vieno nieko nėra.

— Teisybe sakai, karaliau 
ir pirmiau 
vo.

Dar labiau tai 
liui, ir sako jis piemeniui:

— Apdovanosiu 
didėlėmis dovanomis, 
atsakyk man dar
klausymai ka daro Dievas?

Mato piemuo, 
karaliaus szirdis.

— Gerai, — atsako jis, — 
asz ir in tai atsakysiu. Tik isz

Dievo nieko nebu-

intiko karaj

asz tave 
Tiktai 

in treczia

suminksztejo

JAU ISZEJO 
NAUJI LIETUVOS PININGAI 

m ■ . if?.4-,1;?- >;<. I

Lsžrnhinome ir 
pagal dienos kursą;

visa pasauli

Reikalaukite
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Siųsdami Dabar Piningus Lietuvon
Vi   ’’ ’* "J **’ f? ’ i* •>’!’» A. iii IįA •■‘H."V

Nesiųskite Auksinais, ne Doleriais
Siuskite Tiktai LITAIS L
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Gerai ir Greitai. Persiunczia
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Lithuanian American Trading, Cp
112 N. Green St. Bjltiniere, Md
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belą,
ra vieži u, paeina isz
vo Para , Turpu Kaimo. Girde- 

gyvena apie Pittsburg, 
ant adreso.

Simon Naujalis,
R. E. D. No 1, 

Woodstock, V’t.
0

apie
Fegul atsiszailkia
jau 
rn

(U)

Asz Marcele Budžinte po vy
ru Mazurkevicziene, paieszkau 
savo sesers Domicėlės, 
jau gyvena apie Philadelphia. 
Paeinanti isz Baseinu Apskr- ir 
Valscz.,

girde-

Audruszaicziu sodo. 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

M. Mazurkevicziene, 
230 S. Walnut St-, 

Mt. Carmel, Pa.(lt.)

donaPaieszkau mano broli 
isz Marijam- 

Szuncku G mino, 
Oszkasviliii kaimo. Asz jo tik
ra sesuo Elzbieta turiu labai 
svarbu reikalą. Jeigu kas apie 
ji žino, meldžiu praneszt. Taip
gi mano pusbroliai Pijuszas ir 
Juozas Bradiniai ir Motiejus 
Jesukcviczius. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso. (t.81)

Elz. Jankauckiene,
148 Willow St- New Maven, Ct.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLEDa « 4
V*isb«A«nkUa uireg. S. V. Pat Oflaa.

Vakrina, paeina 
poles Apskr.

Garsus per daugiau kaip 
60 metų*

SfByk fkara (Anchor) ValsbaženU|

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arablszka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu ir savo adresu tai aplaikys tuju 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz hzIos progos visi kurie yra
pus-pliklai arba visai yra nuplikta, t.f.
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GIJO DOTIN I SK A IT YTOJ AI!

Laike bedarbes po visa Ameri
ka, laikraszczei ir nemažai su- 
kentejo, nes skaitytojai negalėjo 
atsilygint už prenumerata, ir 
mes buvome priversti laukti 
geresniu laiku. O kad dabar 
laikai pasigeriųo, fabrikai ir ka
sikius pradėjo dirbt, ineldžeme 
paguodotu skaitytoju atsilygint 
su skola ir prisiųsti užvilkta 
prenumerata.
pradėjome spaudyt ant 1923 me
to ir turime žinot kiek juju at- 
spaudyt. Todėl paskubinkite 
su prisiuntiinu prenumeratos 
jeigu nenorite’ pasilikt be pai
kiaus kalendoriaus ant Kalėdų.

Kalcndori jau

□
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3 I

I
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AR SKAUDA KOJOS?
Mano iszradimas naujo pau- 
derio kojoms ir Pedic mostis 

visiszka iszgydima 
szimtu žmonių' kurie 

turėjo skaudanezias, pailsės, 
isztinus, nuszutytas, prakai- 
tanezias, dvokanezias kojas, 
Jeigu keneziate ant kojų ir 
norite iszgydima tai prisiu-

suteikė 
del V

skite $1 ant žeminus padėto

ll»
4 
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adreso o gausite kojpins pan- 
derio ir mosti su nurodimail 

’'kaip vartuoti del jus naudos.
DR. JOHN J. GILLIN

Foot Specialist.
423 IRVING AVE 

BROOKLYN, N. Y.
1

' ‘v

ATSIRAUGĖJIMAI,

j^alutaras "fritters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI,

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDEUIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszrinktuju geriausiu naudingiausiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-, 
mui, pataiso apetitą ir priduoda Viso genimo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite j tošiai iszmus.

Salutaras Drug & Chemical Co.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

NERVISZKUMAS,

Jis yra labai veiklus ir

CHICAGO, ILL.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip logva visiškai iš galvos paša-
Imti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

I,

Ruffles
tų pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų At
gaivos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 'J 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją

r V
7, 4

Nu 

^7^

galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos .tuojąitą sunaikina juos.
’Nusipirkite bonkp Riifffcs sAVo aptiekoje Šiandie už C5c., arba prisiuskite 75c. 
pafito ženkleliais tiesiai j labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-1 U So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

REIKALINGA .AGĖNTU

f

1SZR ADEJAI!

I
Prisiuskitc man savo brai
žinius iszradimo iszegzami- 
navimui. Reikalaukite mano 
iszradimu knygutes 
rimai Iszradejams 
duodama dykai, 
lietuviszka i savo advokatui. $

MARTIN LABINER S 
Reg. Patent Atty. <

3 Park Row. New York. ?

DIDELE MARSZKINU DIRBTUVE 
reikalauje agentu parduoti ju marsz- 

kinus tiesog ncsziotojams. Pigios 
prekes. Sempelel dykai. Madison Mills 
503 Broadway, New York. ad.

“Pata- 
kuria

Raszykite

TEMYKIT LIETUVIAI

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15, metu patyrimą tuose .

kompanijų

reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkejc. Turėdami 
reikalus kreipkitės pas 
mane o nesigailėsite. ‘ d
JOSEPH G. BOGDEN,

4 S. Main St. Du Bois, Pa.
, ..... fl„.

VYRU

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ j 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. Į 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai. | 

Orbita 14 Oct. 211 Novom. 10 Jan | 
Ordinui 21 Oct. 20 Decent. 31 Jan | 
Oro peša .................. 4 Noveniberlo !

Tiesiai in Cherbourg.
Southampton ir Hamburg.

'Visos atskirtos kajutos. N6ra 
extra mokeseziu.

ROYAL STEAM MAIL PACKET ] 
PACKET COMPANY

SANDERSON &. SON Inc. Agents
k 20 BROADWAY. NEW YORK.

Chicago i 117 W. Washington St. 
Ar pas vietini lahakorctla agenta.

' — — I— ■■ * I— II 1*11 mil —I — 1

LUNARO
į! ’ :• i / i* " | *-•.

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Jreicziausias Visa-vandcninls, Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekcija 
fouthamptono in Danziga, Plliava, 
(laipeda ir Libava ant vieno Isz grel- 
zlausiu isz trijų laivu kurio iszplauke 
sz New Yorka kožua Utornlnka.
Visi 3czios klnsos pasaxieriai kabinete.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

L .. . _ . .. ... .. . .

Tęlpgi per Livcrpoola ir Glasgow
12 Oktoberio

COLUMBIA ....... 14 Oktoberio
AUSONIA (naujas) 19 Oktob.

Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agonta.

CARMANIA

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras
LIGOS Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo begije 32

K

DR. KOLER .

kai, pof lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba RuetazkaJ
Ir Lenklszkal. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare

• r' i Nedeliomis 9 iki 2 popiet. , L v ;
C38 PENN AYEh - PITTSBURGH, PAi 

, . .... L. L.....  ................ d* „t _T_

»4K »

metus in vairias Ligas; Vyru Ir Moterų, todėl jas nuodug
niai phžinsta. Gydo užsinuodlnlma kraujo Ir silpnybes 
vyru. spuogus, nležejtmus, ligas tinimo, invairias ligas pa* 
einanezias nuo noezystumo kraujo. Atslszauklte ypatlsz- 
I ‘ 
Ir Lenklszkal.
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prisispaudė prie

SAULE'

GERA DANTŲ 
GYDUOLE

Poųui Niceforui Czarczyki- 
kiavieziui skaudėjo dantis. Ha! 
Kam tai dantys ne skauda!? 
Tai teip tankiausia atsitinka: 
atsigeri žųiogau stiklą van
dens, stosi valandėlė ant trau
kio, sztai ir skauda!

Ponas Niceforas
kaip jam tas atsitiko ir kur. 
Priesz tai niekur nieko neger
davo* basas/ nevaikszcziojo 
niekur - nieko! Sztai isz rvto 
atsikėlė ir mato jog visas žan
das sutinias!

Iszgere arbatos
jam perstojo; nes kada iszejo 
in miestą, pradėjo jam labiau 
skaudet.

— Da niekad 
ne skaudėjo —

nežinojo

truputi

man dantys 
savoruga\ o 

prieteliui — net sta iga i pradė
jo szi ryta.

— Ka skauda, tai skauda! 
Mano kaimynas jau penkioli
ka metu kaip paeziuotas o nie
kad vaiku ne

— Pigulka flonin- nieko ne
užkenks. Nes tiįapio tai pra
szau ne nžmirszf. Nuo laiko, 
kada ponas uždės pigulka ant 
danties, ne reike ne žodelio 
prakalbėt in nieką iki ryt. Isz 
namiszkiu niekas ne privalo 
žinot ga turi burnoje.' Tume 
yra visas drūtas “gy/lmaimo.“ 
Jaigu iszpildinsi mano prisa
kymą, tai atsikelsi 
sveikas kaip žuvis;
szingam laiko skaudėjimas pa
sididins. Vv

— Del ko nega le tau iszpil- 
dint ? Padalysiu tai vakare pu
ta mse ir galas.

— Gerai! nes, ,ngjižmirszk 
su niekuom ane žodelio! Atsi
gulk ir gulėk lyg rytui kaip ne- 
4IRX/ tFO V f

Aežiu!

isz rvto 
nes prie

daro akis ir 
paduszkos.

Kitam pakajui iszmusze vie
nuolikta advna. ' ’ • • 1

Poni atsisėdo lovoje klausė.
— N ice forą i! miegi ? 

klauso.
Vyras tylėjo.
— Jau užmigo...

syk! ar tu uždarei duris žemai ? 
Man rodosi jog tonais kas1 to- 
k i s va i ksžczioje ?

Prakeikta' boba! - niurnėjo 
sa ii po uosi a. N i co f orą s.

— uz-

Klau-

Tylėjo ir nustūmė josios ran
ka nuo saves.

tu da neužmigai!

♦ ■■ 
♦ i
'i »
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tirpi;
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DARBO ŽMONES — 
GARSUS ISZRADEJAI.
l’nrnszo J. Taimontafl.

i*' Jje in kasykla, kur buvo girdėti 
iszgasties pilni szauksmai. Jis 
nemasto apie ta pavoju, in kuri 
galėjo patekti, bet apie žustan- 
cziuju iszgelbejiiua. Visi prie 
kasyklos angos susirinkusioji 
bega’o nustebo, matydami Jur
gio drąsumą. Nusileidęs in ka- 

------ .syklos dugną iszszoko Jurgis 
isztekliu? iKZ krejiszio ir suriko susirinku

sergantiJurgis 
tęva pas 
visu kuo. 
galėjo be vargo baigti pasku
tinius savo 
Surinkęs

jiarsiveze 
save. Aprūpino ji 
Dalia r tėvas ranpai

U
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gyvenimo metus, 
visa savo i

Jurgis iszmokejo tevp skojas. sičius prie angos darbininkams 
—Atgal! Argi, neatsiras nors 
szesžetas žiųoniu, kurie iszdrin

iszszoko Jurgis t

b

Tuo metu Jurgi pilszapke in

Bit i arba in savo 
dyti kita. < 
nius savo truso trupinius ir in-

Pats angliakasiu 
iszradimu linkės 
fensOno protas sumetu j r 
gujama ja lempa 
niu kasykĮpse.

TWiioWU.
’ f*) • ?»’ r

Vienam pleisc Veselka buvo, 
Na ir be musztyniu neapsi- 

CJO, 
Ėdėsi kaip gyvulei,

Buvo net ir darbo pedei;
Sudavė vienam, antram, 

Badai ir j

(f <
I M

H: w kariuomene, reikėjo pa^ziaįn
4. 1 M .. M • I . -M. ii U ' Jb Ui t ’ ’ i 1 I 1 > 't

viet'a pasam- s(n opj fjųjnųyiim. Mos užgesim
Jik surinko paskuti- ,sim gaisra. 

Gaisra,

Geriausi 
Cigaretaiir daug

Prieiieszc reikiama mokesti. I 
' pasiliko lie skatiko ir be darbo 
karo metu. Ji apenie didžiau-' 
slits nusiminimas, ketinb mesti 

iszvažiuot in 
Amerikos Jungtines Valstybes. 
Vėliau minėdamas ta savo'gy
venimo laikmetin jis sakydavo 
draugams;“ 
kelia isz mano namu i
Vorta? Tuo metu, kai asz likau 
pavargėliu be darbo, 
tuo keliu ir 
kas“-

1 n veikęs
.,is visomis 

dirbti ir auklėti savo sunu. Gi-
• • • *

lai jausdamas nemokėjo var
ginga gyvenimą ypatingai jis

— Tai 
Atsiliepk!

Aha! nesiranda kvailu, idant 
sau pagadyt stebuklinga gydy
mą. Tylėjo toliaus.

— Nicuk!.. ant dieviszku 
rnuL. Tau kas negerai! Kur 
zapaikos?

Uždegė žvake.
Nes vyras ano žodelio no isz- 

tare tik žiurėjo ant 
kaip vilkas, 
szoko isz lovos, vienmarszkine 
ir pradėjo szaukt slūgine. Po 
valandėlei i nėjo Katre.

— Vajei! kas czion atsiti-

* /į i i f| r H J »*- < vi. - '

užgesino 
iszgelbejo.

Jurgio Ste- 
“sau-

nuo sprogi- 
Jo bandymai 

buvo pakankamai 
bet tos lempos 
laikomas

kaulus sumankė savo tėvyne ir 
kaip kam.

Ant ko pribuvo palicmonai.
Po teisybei, tas negerai,

Kad visi po deszimtine užsi
mokėjo, v

Paskui viens prie kito drebėjo.
, Czia lietuvei jokios sarma

tos neturi,
Prie munszaines patranka turi 

Kada in kur ejna, 
musiszkei bjaurianse 

apsiejna.

Ar atsimenate jus 
in Kiting

sėkmingi, 
iszradeju yra 

garsus chemikas 
Gumfris Dovis. Kai Stefenso
nas gavo maszinu dirbėjo vieta 
daugiau turėjo laisvo laiko gal
voti ir bandyti, kaip inkinkius 
gara in ratus Ta mintimi sirgo 
ir kiti anglu mechanikai, bet 
visu mėginimai nelabai tebuvo 

ypatin-
akis zin garvežio 

Jis buvo tikras, kad

dare jiedu garvežiu ir pavadi
no ji “Raketa.“ 1829 metais 
bandymams buvo suvežta pen- 

garvežiu. 1829 metais 
palių szeszta diena prasidėjo 

Garvežiai turėjo 
isz

i lak <‘t a.

ketas

bandymai:
suvažiuoti isz Liverpolio in 
M a ne 11 ėst e ra ir atgal po 20 kar
tu tempdami du vagonu akme
nų.

(leriausiu 
J urgio 
Stefensono garvežys

žiurejo ant josios
Persigandus, pa

asz (jau 
verkiau lyg vai-

Stos ?
rrfada

J

Jurgi
savo

turėjo, o vakar j mon. 
staiga! jam užgimė sūnelis.

— Mano m v lemas. . . Asz 
tau kalbu apie dantis o ne apie 
vaikus.

— Ha. . . vaikai tai teip 
kaip ir skaudanti dantys. () 
ka ar skauda!

— Gele.
— Isztrauktas ne gele!
— Ne daryk isz manos juo

ku praszau tavęs!
yra skatideji-

vaikai

ne žinai kas tai 
mas dantų.

— Ho, ho! Su vieno szak- 
nim turėjau ne mažai bėdos. . . 
Nuejsiu pas daktaru. . . Pa žiu- 

“Juk tai sveikas dan- 
Ehe! pereis tau... Už

trijų adynu vela pas ji! Ka to
kio pateps, o viskas velnią ver
tas.

ros... 
tis!”

Ka-gi buvo da

iki deszim-
galo paėmė jas szeto-r*

ko ?
— Nelaime Katriuk!.. Po

ną priepuolis .užpuolė! ne gali 
kalbėt!. . .

— Jėzau Marije! Priesz va
landėle da kalbėjo: Kas jam 
atsitiko? Ar bėgt pas daktara?

— O kur gausi dabar dak-
ta ra !

vie-

— Na ir ka padarei t
‘ — Nu gi ka ? Ėjau ir ėjau 

pakol nepraėjau penkis dole
rius, o dantys kaip skauda tai 
skauda o ant galo pasirodė 
jog dantys tuszezias - visas vi-

rpdurys ’supu via s. 
nekuria žmonys, 
pavidalas saldus 
szirdyje žadintojas! 
raut ir gana!

— Nes man

o skaudulis nu-
* i

— Teip kaip ranka atims!
Ponas Niceforas sugryžo na-

Pati turėjo tame laike
svecziu... Atėjo kurna su dė
dienė.

Szirdije keikė, nes nenorėda
mas ant savos duot pažint sve- 
cziams jog no yra užganadin- 
tas isz juju pribuvimo, atsisė
do prie stalo, 
ryt ?

O czion dantys gele jog net 
smegenyse staugė! Nudavinejo 

Matyt, jog linksmas.
Sėdėjo apuokes 

tai! Ant 
na i!

Ponas Niceforas mislino sau 
ar ne butu geriau atsigult ant 
sofkos? Pats turėtu atsilsi.

— Ej ne! pati ne duotu 
man atsilsiu ir nužiurinetu. . . 
Isz kur? kas? del ko? O czio
nais vėl ne galima imtu pa.sa- 
kvt teisvbes?
..— Ar no valgysi vakarie

nes? — paklauso pati, matyda
ma ji nuimant surdutą.

— Ne, ejsiu gult.
Nuejo’Ponas Niceforas nusi- 

feip kaip ir rodo, o pigulka laiko suspaudęs 
rankoje. Tuom kart pati kalbė
jo be perstojimo!. . . Ba reike 

Duok isz- žinot jog kūmos atnesze daug

niu
o priepuolis

isz virszaus 
ir meilus o

skauda labai, 
visas žandas sutinias. . .

— Tai ejkie pas dentista!
— Palauksiu da iki rvto-

jaus,
— Kalbėk sau sveikas! Rv- 

toj da daugiau skaudės!
Ponas Niceforas mostelėjo 

su ranka ir nuėjo. Pakol nuėjo 
pas dentista dantys 
insiskaudejo. 
nuėjo pas 
ant stiklelio. Prietelis pradėjo 
darodinet:

— Kaip man rodos, tai turi 
skaudanti nervą, o tokiam lai
ke dantistas tau nieko ne gial- 
bes. Tai reike 
“spasabu. “

— Ogi kokiu? — 
destinet? rūkyt?

— Paprastai gausi va... 
szitoki szmoteli, padėsi ant 
danties vakare o ryte busi svei
kas.

ant gero 
Per tai pakelije 

savo gera prieteli

gydint kitokiu

gal ap-

rankoje. Tuom kart pati kalbė
jo be perstojimo!. . . Ba reike

naujeneliu.
— Žinau asz juęu tais žirni

tęs!
apie t a,ja

gausi 
padėsi

— Ka tu kalbi ? Ar gi tai 
butu teisvbe? 

•>

— U-gi pats 
džiau, per tai kalbu 
kimo.

tai iszban- 
isz dase-

— O kur galiu gauti tuju 
stebuklingu gyduolių ?“
— Turiu pažinstama kriau- 

cziu, tasai jau nuo senei užsi
ima tokeis daigtais. Nori ? ejsi- 
me pas ji; ne toli.
' — Ar asz i

< i

noriu? Žinoma 
ir ta.i kanogreicziausia!

Užmokėjo ponas Niceforas 
ir nubėgo pas taji kriancziu. 
Gyveno ten kur užmiestije 
prie pastoges, jog net sau pa- 
kausziu ne nuneszem.

Davė ponui Niceforui kokia 
ten kieta pigulka kaip akmuo 
ir tarė:

— Tegul ponas tai uždeda 
ant skaudanczio danties prtesz 
atsigulima... Rytoj atsikėlęs 
iszspjausi.

—- O jaigu asz ta ja pigulka 
nurysiu!

— O ypatingai
Stumdaitieii(‘! Ka toji iszdaro 
su savo vvru!

Pasakysi man lytoj ma
no miela, 
gias. .

Ugi

Labai esmių nuvar- 
. o tu teip-gi atsigulk. 
Atsigulsiu, atsigulsiu! 
nuo

Juk vos 
alaus. 
Ka ?

ko teip nuvargai ? 
iszgerei tris stiklus 

() gal tu sergi. Nicuk?

— Duok man pakajn... Nie
ko man ne yra, 'tik noriu atsi
gult !

— Nicukai... tu ka tokio 
priesz mane slepi, 
tau ant tavo akiu.

Praszau tavęs užmigk.
— Na na... .Jau atsigulu, 

nes jaigu tu priesz paezia ka 
slepi, tai ne gražu. Jaigu tau 
ka.s skauda tai pasakyk. . . už- 
trinsiu tau. O gal nori van
dens su si v vinių svvu.

— Duok man 
noriu nieko.

— •(/ gal tave patiko kokia 
nelaime? Pasakvk!

— Ale nieko! /Atsigulk ir 
užmigk!

— Atsigulsiu,
toji Stumdaitiene

asz ta ma-

pakajn, ne

atsigulsiu!
Tik ipan
vis galvoje sėdi. Ne galiu už- 
mirszt. Tokia sena boba ir pa
gavo sau jauniki!

— Dieve mano, kas man tai 
apeina?

nieko... .TeĮp,^ik
- -*A*^*h

ran-

— Czionais nepertoli 
mis gyvena.

— Begk kanuogreieziause!
Begu!
O Dieve, kokis tai žmo- 

gyvenimas! V11 i k szcz i o j i
vseikas, atsigulsi 
tave apima!

Tarnaite nubėgo pas dakta
ra: poni prisiartina prie lovos.

— Nicuk! Jėzau mano! ar 
da gyvas esi ?

Niceforas mostelėjo su 
ka idant ejtu atsigult.

— Patrotino kalba! Motv- 
na dangaus ir žemes!

Greitai užsitraukė andaroka.
— Nicuk! Nicukai! Negir

di? Jau ir ne girdi! Turėjo ji 
priepuolis per ausi pataikyt!

Dastenejo teip apie puse 
adynos, nes ponas Niceforas 
tyli kaip stovylas!. . 
boba ir trukiu, bet gydymo, 
pertrauks!. . .

lupuole Katre.
— Noberandasi daktaro... 

Yra eikcai 'sindikas, 
szauke užsiduksojus.

— Labas rhvtas! 
szauke inejnantys žydelis pasi- 
kloniojas. — U j, kas ten? Gal 
jam turhi apopleksus. As pa
leisiu jam keliauja.
vr?

nes
Norints

ne

— pa-

pa-

Kur jam

asz tau parodysiu

kalbu.
— Užgesink lampa!
— Jau, jau.
Tamsumas visam pakajuje. 

Pati da kelis kartus iszsižio- 
jus sukalbėjo trumpa poteri, 
apsiverto in siena ir nutilo.

Garbe Dievui!“ - pamisimo 
— už pen*; 
Imsiu pi-

auti ponas Nice foras 
kiu minutu knarks, 
gulka!

Indejo pigulka in burna, už-

sumusziu ant

— Czionais lovoje.
Eelczeris nutraukė kaldra ir 

isztrauke instrumentą.
— U j vaj!... jam yra jau 

visas juodas!... Ne žinau ar jam 
rnacis? .Jam yra jau negyvas!

— Ka? asz ne gyvas? - su
riko pajuodęs isz piktumo po
nas Niceforas. — O tu žydisz- 
ka kolera,
negyvas! Lauk smirdeliau! Už 
duriu jevrejau!

— Kaip jam greitai pagial- 
bejo, — szauke nudžiugus pati.

O Nicėforius szauke:
— O kad tave velnei pa

griebtu, tu paszelus boba, trau
kis szalin, ba
rugsztaus obuolio!

Pagriebė už lazdos. Moteres 
pabėgo in kukne,fkur pergulė
jo per visit naktį ant grindų.

Ponas Nicefora užmigo dide
liam piktume, — nes ant ryto
jaus dantis da arsziau skaudė
jo ir skauda, da lyg sziai die- 
na i!

ICaip-gi ne skaudos — kad 
jam*pati pagadino “stebuklin
ga gydymu’!,. .

f '' ...... . 1 ~————
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Gavau žino isz toli,
Ba net isz Monteli, 

Susipesze burdingbosis 
Ir burdingieris raudonosis. 

(> už ka ?
Ugi, nieką.

Už miliuke gražia,Už miliuke gražia, 
Ka' kito buvo paezia. 

Jonukas meiles akis met i nėjo, 
O burdingbosis kaip levas 

niurnėjo, 
laukan iszmeteNet rukus

in juoda bala iiimete. 
() tai buvo gerai, 

Juokėsi visi nugarai.
Nelyskite prie svetimu bobų, 
Prie iszkimsztu

7

žiurkėms 
kuodu,

Ba tai sutvėrimai apgavingi, 
Ir labai pavojingi.

, Xu ?e’ 
Tas teisvbe.

# # #

Daugiaaše kvailiu randasi, 
Ka nuolatos terp Savos kan- 

dasų
Da to niekas ne yra matos, 

Kaip ėdasi terp savos kates.
1 Vienam miestelije, 

Turėjo batalije.
Užtylėsiu sziadien ir gana, 

Ba turiu važiuoti in Indijana.

Nežinau del ko, 
Mahanojaus palicije nieko 

nesako,
O ir musu koncelmonai 

Miestiszki ponai, 
Duoda del sznnu ant kampu, 

Ir prie cigariniu sztoru, 
Kada kokia motere praejna 

Su savo reikalu ejna. 
Snukiu savo neuždaro, 

Kaip prie baro. 
Nepažinstama ar Lietuve, 
Ar kitos tautos motere 

Nepaiso ant to, 
Ba ne turi proto, 

Kvaila visur pažinsi, 
Ant terlos pateminsi, 

Gana ant sziadien apie tai bus, 
Kita kartįh kalbesiu apie 

tuos szunius.

T

* * *

Jau ant galo
Ne szKie ta nekuria prasi- 

mano,
Priviso visokiu daktaru, 

• Ir visokiu burtininku. 
Vieni1 Įsu *stebukiirtgom gy

li y ' duolem, 
Kiti!bu burtu knygelėm.

Trotilo‘auksiniusrr l
'I
i 1

daigius 
parduri n ėja,

*Visai)) Lietuviu^, pri gandi-
i!
■« ?

’H ' neja.
Visolįpi kvailiu atitinka, 

Kurieirik tokie szposai patinka
Doleri tikus užmoka, 

Ir isz įdžiajigsmo net szoka
Kad vyreli raganyt gales, 

Ir daįjgįųu įdirbti nereikės, 
O tildą būną, apgaut i, 
Tųj pradėdarstkugti, t 

Ir r ligoti.II
—n 
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nusiminimą, 
jėgomis eme sėkmingi. Stefensonas 

gai atkreipė 
darymu.
dgainiui garvežys taps vieniu-

upinosi sunu Roberta kaip jele važinėjimus priemone. Mes
1810 me-eikiant pramokyti.

tais Jurgis progos gavo paro
dyti, ka jis ingijo lig sziol be
simokydamas. Netolimais nuo 
Njukestlio turtinga kompanija 
inkų re nauja kasyk bu Jszkase 
gilu požemini szulini, pastate 

vandeniui 
Paleido inasziria, bet ji 

Taiso ja visi apyMn- 
'ir inžinieriai.

Tiesa pasakius, tuo metu ne
daug tebuvo dalyku perinanan- 
cziu inžinierių. Mažne visus 
metus maszina. 
bet neveike.
fensonas, pažiūrėti
uos- Vienas draugas klausia ji: 
“O tu ar nepataisytum ja t“ — 
“Taip“, atsake Stefensonas,

nauja garo maszina 
semt i.
neveikia.
kės mechanikai
Pieša

M ažn<‘
ruko , szvilpe 

Syki nuėjo ir Ste
los masz i-

atsake Stefensonas 
kad leistu man taisyti, kaip asz 
noriu, po asztuoniu dienu visi 

galėtu leistis in 
StefeUso-

khi

vale ta maszina.

darbininkai 
pati szidinio dugną.
no žodžiai buvo praneszti kasy^ 

inspektoriui ministerial 
Doddsui, kuris nebesivildamas
ko gera isz tos maszinos, nu
tarė pavesti ja taisyti Stefenso- 
niu. Keturias dienas Stefenso
nas arde ir
Szeszta diena ta maszina buvo
galima semti vanduo. Maszina 
pataisius, iszmokejo jam arti 
szesziu deszimtu rubliu ir davė 
toje kasykloje geriausia ir s va r 
biausia vyriausiojo mechaniko 
vieta. Mažasis Robertas gyve
no su savo levu. Darbo dieno
mis vaikas eidavo in mokykla, 
o tėvas in kasykla. Szesztadie- 
nio vakarais, ir po’dsio laiku tė
vas su sūnumi būdavo drauge. 
Jiedu drauge darbuodavosi 
savo mažame sodely, kasdavo 
ežias, sėdavo, ravėdavo, laisty- 

. s, persodindavo 
krūmus, 1

drauge

davo daržoves, persodindavo 
vaisinius krūmas, kirpdavo 
medeliu pratysusias szakas. J u 
pasikalbėjimams nebūdavo ga
lo- Tėvas pasakodavo sūnui, ka 
jis buvo savo gyvenime mates, 
ka sugalvojęs, sūnūs apsakinė
davo, ka sužinojęs mokykloje, 
ka iszskaites isz knyga. Pauksz 
ežiams isz savo daržo nubaidyt, 
Jurgis pastatė sode judama 
baidykle. Ta baidykle visi kai
mynai stebėjosi, o kaimynes 
buvo jam dėkingos už sligalvo- 
jima tokio prietaiso, kuris ju- 
didavo vaiku lopszi. Kelamajai 
valandai nepranliegot^prie sa
vo laikrodžio jis intake žadin
tuvą. Iszrado tokia ’ei$pa, kuri 
dege ir vandeny. Su th lempa, 
naktimis eidavo in kūdra, mai
tindavo ir gaudydavo žuvis, 
kurios eidavo iii szviesa. NeUu 
kus Stefensono namai tapo ma-j

liko pripažintas

d užmokėjimo pinigv Ug<m!v 
yma '<B0o.

KVITU Knyįeit Draugystėms, d«)

susirinkimu - - - - - - - 60c
w. p. BOOZKAVSKAS-eO.»
c- r-------  “
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jau žinome, 
buvo 
kaipo geras 
žinierius.

Kasyklų valdytojas Ravens- 
vorth’as pasiūlė Stefensonui 
padaryti garvežį. Stefensonas 
sutiko ir eme ji dirbti savo pla 
nais, kurie senai glūdėjo minty 
je, bet del leszu trukumo nega
lėjo iszeiti aikszten. Darbas bu
vo gana sunkus, 
szina reikėjo daryti 
prastais instrumentais 
menesiu vis dėlto 
vo padary |a

Bliucheriu

kad Stel’Onsonas 
ihgarsejes apyl inkeje, 

mechanikas ii- in-

je, bet del leszu trukumo

nes visa ma- 
visai pa- 
. Per 10 

maszina bu-
Pa vadino 

Bandymai invy- 
25 d-

ja
“Bliucheriu?’
ko rugpjuczio 25 d- 1814 m. 
Pasisekimas buvo nepaprastas. 
Tais metais inisteris Peazo ga
vo parlamento leidimą tiesti 
geležinke'i isz Stokstono in Vii 
toba. Paeze, žinodamas Stefen
sono sumanumą,‘ pavedė janj* 
nužiūrėti ti'ėsti kėtiilamojd ke
lio linija. Stefensonas tuojau 
ėmėsi darbo. 1822 metais gegu
žes menesi Inivo patiesti pirmo
ji bėgiai. 1825 metais rugsėjo 
29 d. buvo paskirta leisti 'pir
mąjį traukini begiu keliu.

Sztai ir rugsėjo 29 d. In Stok 
stoną susirinko didžiausia žmo
nių minia dideliu ir mažu, ir di 
džiunu ir varguoliu- Prikabino 
pagerintąja Jurgio Stefensono 
maszina. Pats Stefensonas val
de maszina. Traukini sudarė 
szeszi vagonai anglių ir miltu 
prikrauti, keleiviu vagonas, ku 
riame sėdėjo geležkelio direk
torius su savo draugais, ir dar 
dvidesziint septyni tuszti va
gonai.

Davus ženklą, 
judėti ir nupukszcziojo, paliku 
si džiaugsmingai szukaujan- 
czia ir debiais plojanczia žmo
nių minia. Tokio nepaprasto 
pasisekimo lydimas,

draugais, ir dar

maszina eme

Jurgis 
Štefensonas buvo paskirtas ge- 
Ižkolio statytoju tarp žymiu 
prekybos miestu Liverpolio ir 
Manchesterio. Visi ūkininkai ir 

mėgino kludyti 
szitojo geležinkelio tiesima. 
Vieni bijojo, kad naujas kelias 
neatimtu isz ju uždarbio, kiti 
laike negalimu daiktu tiesti 
kelia per didžiule Czef Mosso 
pelke, esama tarp Liverpulio 
ir Manchesterio. T 
pirkHaį pasiryžusieji

net inžiniera 
geležinkelio

Liverpulio 
i tiesti ta 

kelia, gavo parlamento leidimą 
Stefensonas

szinU, kranu, siurbliu* iHltfitW
kiu padargu sandelių, ’

Stefensonas tuojau pradėjo 
darbu neatsižvelgdamas in tai, 
kad geriausieji tu laiku inžinie 
riai ta sumtinnna laike kvailv-

Ai . ......... .
pelke nusausimo

sias.
b

ir jo sunaus Roberto 
“Raketa’. 

Kaip matome, daugelis mėgino 
daryti garvežiu, bet Stefensono 
padarytasis pasirodė geriau- 

Todel tat Stefensonas ir
kaitomas garvežiu is?radeju- 
Nutiesus Liverpolio ir Man- 

chesterio linija,.visoj Anglijoj 
imta rūpintis gelžkeliais. Ne
trukus gelžkeliu bėgiai apraiže 
Anglija ly 
gienas. Ir ne vieno gelžkelio ne
daryta be Stefensono sandarbi- 
ninkavimo. Jis neturėdavo ra
mybes. Visi kreipdavosi in ji 
praszydami suteikti patarimu 
tais reikalais.

Toliaus bus.

voratinkliai ru-

TAMAQUA, PA.
KOŽNA SEREDA. 9 ryte iki 8 vakare.
2-tras Floras - 44 WEST BBOAD ST.
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Sztai atsitikimas Jiirgio Ste- 
fensono gyvenime, kurs rodo jo 
drąsą ir žmonių meile. Syki 
prie jo atbėga darbininkas, 
'szaukdamaS, kad kasyklose ki
los gaisras. Jurgis bėga tuojau 
prie kasyklos angos- Uzia buvo 
susirinkę iszsigande darbiniu-šus! ri nke iszsigande 
kai, moterys ir vaikai, Stefen-

darbiniu

sonas liepe nuleisti ji krepszy-
' i* *' :

Szeszių lų^įiė^iu laikų Mosso 
i* > ir bėgius nu

tiesė- O kai kelias tarp tu dvie
ju miestu buvo padarytas, nu
tarė dirbti garvežiu ir paskelbė 
konkursą arba lenktynes, kas 
geresnį garveži padarys. įlat 
lyg to laiko ir Stefensono pa
darytoji garvežiai vis dar turė
jo kokiu nons trukumu. Paskel
bus lenktynes Stefensonas taip
gi nesnaudė: kartu su savo sū
numi J urgiu kibo in darba. Pa- 

į * "V < , * i ♦ I •!

UohenejaBiu ir Chronbskt LiC« '
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuria ttrl 
daug metu pasekmingo praktikavlBao. 
Gydimą ka aplaikote nuo manei yra 
gvarantuotas.

Jaigu esate silpni, nervlszkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejkite pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yrtl 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gezai* svaiguliu silpnumas ssir* 
dies* Ir visos viduriu netvarkos grei-' 
tai palengvinti. ‘ ’’

Odos ligos* iszberlmal, papuczkos. 
dedervines Ir kitos odos ligos greitai*

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne.

llumatlzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztine ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę Isz ryto; be 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvl, 
greitai pailstat, pikti, Iszbliszkusio ir 
iszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas pečiuose, skausmas /kau
luose, skausmas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, isztinima gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir speclales ligas pilvo, Inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rods dykai. Po tam 
iszaiszklnslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagolbantis yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu Ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti .Ir rekomendavotl per 
garsingiausius Europos ir Amerikos 
Specialistus;
Ketvergius ir Petnycziomis 10

pasiduoda per mano rydima.

vai. ryto iki Š vai. vakare. Su- 
batęmis 9 ryte iki 12 piet. ’ 
Dr. Hodge ns Medical Offices, 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

Pottsville, Pa. '
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KES MANIFEST AGI JOS 
PARODA. ,

* —« Lietaus da neturėjome, 
'Sausa didele.

— Nauji saluninkai pirko buy^didele szvente
i w „

linskas nuo Jono Kuržinskio; buvo džiaugsmo ir hjzkilmes ,* 
Kaz. Tarasevicz nuo Juozo r- 
Dagerto, pirmam varde.

Pittsburgh. — Rugsėjo 24 d- *
del Pitts-Į

sekanezias vietas: Jonas Du- ir Apylinkes Lietuviu.|

’*szvente, nes ta. diena Pittsbur- 
Igho ir Apylinkei Lietuviai 
bendrom spėkom shtėhge dide-

f Ketvergo ryta po ilgai Ii-į 
gai džiovos, persiskyrė 
sziuom svietu Urszule, milema 
pati Jurgio Drignaiczio, 
luninko, 204 E. Centre 
ežios. Velione turėjo 52 metus, 
Amerike pergyveno anie 21

PKroda kad
su

sa-
ulv-

apie 
metus, paliko dideliam nuliu- 
dimia savo vyra ir viena broli 
New Jersey. A. a. Drignaitie- 
no gimė Lietuvoje. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge su bažnyti- 
hehas pamaldoms Szv. Juozapo 
bažnyczioje. Nabaszninke buvo 
p. Drignaiczio antra pati.

Parejta Panedeli

le Manifestacjios
i iszreikszt padėkos S. V. už pri
pažinimą mus brangios tėvynės 
Lietuvos“
• Nuo pat ryto, 
likosi Lietuviai

de jure”.
ta diena, visi 
su didžiausiu 

ūpo pakilimu rengėsi in paroda 
Aplink 12:30 pasigirdo beno 
balsai ant South Side, tai buvo 

divizjia ateinanti ant S.S.
South Side 

Sohoni ir
11

pritarė
szios dvi divi- 

North Side kur vi

TRAUKE INDI JONU PAVEIKSLUS ANT ATMINTIES ATEJNANOZIOS
GENTKARTES.

n y*>!

4!

$ -i

i

m
AIjOX-•,-AV.MiyA'ZrvvVAiV.

Su kožnu motu mažinusi Amorikc skaitlis Indijonu sztanio Blackfeet ir neužilgio ju
ju visai nebus. Idant atejnanti
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J LIETUVĄ, 
, PER HAMBUP.GĄ.ptl

I . / ARBA LlEPOJq
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P.GĄ,PTL1A\Ą 
LlEPOjq,

Lietuvei važuojant in Plliava aplenkia 
lenku juosta (karldora)

Visa trcczla klasn padalinta In kam. 
bartis ant 2, 4, C Ir 8 !ovn.

LITUANIA .... 18 Oktoberio
POLONIA .... 1 Novembdrio• • • * 

hz New Yorko ar Philadelphia ln\JTnmbnnia

I

, In l’illnvn $100.50. In Liepoja $107. ■ 
Mes užmokame už tlkleta isz New Yorko in
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini pgento.

Banka ka Turi Baisa

Vul
kano kasykloje likos sužeistas 
apie galva Aleksa Prikauskas 
nuo 532 W. Mahanoy St. Jisai 
gydosi namie.

— Pagal paskutine raporto 
parodo kad sziame laike Pu- 
blikinese mokslainese lankosi 
4,028vaiku ir mergaieziu isz 
to skaitliais 520 eina in High 
School.

menesiu senu-
sunelis Slie

f Septy niu 
mo’ Tamoszelis,

(Shean’iene yra duktėan 'u
JpS. Valiukonio) 631 W. South 
St., mirė Ketverge ryta. Lai
dotuves atsibus Su būtos ryta 
9 valanda, su pamaldoms 

bažnyczioje,
lie- 

tuviszkoje bažnyczioje, ant 
kuriu užsipraszo visas gimines 
ir pažystamus.

užside-
kuriaine gyveno 

ant West

— Seredos vakaru 
ge sklepukas 
iiHSzle Szvidriene 
Centre uliezios. Bledes pada
ryta mažai, nes kaimynai pat is 
užgesino.

— Praeita Panedeli St ilso 
kasiklojc likos užmusztas per 
nupuolimą anglies Jonas Dem- 
ko 30 metu senumo slavokas 
gyvenanatis po No. 626 W. 
Railroad St. Jisai paliko paezia 
ir penketą vaiku.

po

Soho
žaibo greitumu 

benai tuoj 
tuoj susivienija 
zjios ėjo in
sos divizjios grupavosi in viena 
niilžiniszka minia. '

Ape 2ta va'anda 
garsus benu balsai ir susivie
nija tautiecziai prade marszuot 
Pittsburgh© gatvėms- Neapra- 
szomai buvo gražus regynis. 
Nebuvo nevieno tautieczjio 
katro krutinę nepuosze Lietu
vos spalvos. O kas dėjosi po tu 
spalvų tai. kožnas galim su
prast.

Paroda buvo pilna i n va i rū
mu. Pirmiause

Pittsbu rgho 
paskui juos, 
buris lietuviu kareiviu tarna
vusiu Dėdės Šamo kariumenej 
ir burvs Vvtauto Kareiviu 
Draugjios nariu juju uniformoj 
Paskui ėjo gyva lietuviszkn 
vėliava sudaryta isz 200 mažu 
mergaieziu. Paskui jiais 
burvs bernąieziu su amerikon- 
iszku spalvų kepurėms ir nesz- 
dami rankoj 
viszka vėliava.
vairiu floatu iszkuriu buvo du 
parengti per centra, o kiti per 
darbsztis
ežius- Paskui ėjo visos Pitts
burgh© ir Apylinkes Draugjios 
j r taip pa vien asmenys, invair 
riai pasipuosze. Pittsburgh© 
Apskryties Lietuviu Raudono
jo. Kryžiaus Draugjios moters 
labai gražiai pasirodė. Buvo ju 
arti 200 visos 
uniformoms.
jos ture pasipuosze ambulance

užgaudė

gentkarte žinotu ir matytu koki tai buvo laukinei žmonis ir 
pirmutinei gyventojai szio sklypo, valdže pradėjo traukti

S.
ir 1.1. Paveikslai bus užlaikomi del moksliszko tikslo.
lūs, kurio parodys kaip Indijonai

nuo juju krutaniuosius paveiks- 
gyveno, juju pasilinksminimai, paproezei, darbai, szokei

Merchants Banking Trust Co, banka visada užtara už

Mahanoy City "Water 
kompanije prasergsti visus, 
jog vandens raudasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistyki
te vandens, pataisykite began- 
czes paipas, 
yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei
kalingai idant tuo pataisyt. — 
Mahanoy City Water Co. (t.f.

prasergsti

gumines paipos

ISZ SHENANDOAH, PA.
t • ! ------
* Juozas Kerkeckis, gyve
nantis William Penu, ejdamas 
isz darbo inpuole in szuta apie 
flzimta pėdu, norintš baisei-su- 
sižeido, bet pats nuėjo namo. 
Kada inženge in.stuba sukrito 
ant grindų netekdamas pajėgu. 
I)r. Ausztra ligoni apžiurėjo.
:: —• Jonas Olszevskis likos 

pecziu Indian|
* * • •

Sužeistas ant ]
Įtidge per nupuolimą anglies.

— Aleksa Szadis, 413 W. 
Columbia, likos užmusztas per 
kamka Locust Mountain ka- 
syklosia. Velionis gimė Szena- 
jdorije, prigulėjo 
paliko tėvus, broli 
seseria Arantiene isz 
lando.

Bakevicziaus, 501 E. Centre 
lilyczios atsikėlė isz ryto, rado 
lovoje negyva savo dukrelia 
Stefanija, kuri mirė nuo pa
prastos priežasties.

prie Moose, 
ir vedusia

Cleve-

Kada szeimyna Adomo 
501 E.

savo

Uetavtsakas * Grabor! as

K. RĖKLAITIS

)

Laidoja Numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

. . t&Įrf pagalbininko motere.
Prieinamo* prekes.

Sit West S price Street 
MAMANOY CITY, PA.

Bell Telephone* No. 149
*5

nevieno
?? U A r SZUO ADBUVO ILGA KELIONE.

darbinnka žmogų szali.
Jį Visada užstoja už varginga žmogų.
Jį nori but atsakanti.
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti

tai

daHs
jojo ant arkliu 

policijos, 
marszavo didelis

ėjo

maža Lietu-Po
Buvo daug in-

tautietes ir tautie- 
Paskui ėjo visos

pasipuosze.

apsirengia savo . 
Del invairumc

v

Pardavinėjo kirmėlės idant 
ingyti mokslą.

labai geide

1i
I

I1hto
Povylas Webb, 

mokslo, bet neturėjo pinigu 
ant instojimo in universitetą. 
Ėmėsi jisai prie darbo gaudyt 
visokes kirmėlės ir pardavinėti 
in muzejus isz ko turėjo gana 
puiku uždarbi. Dabar Povylas 
užsimoka visas savo 
ir nereikalaus nuo 
gialbos. Lankosi jis

iszlaidas 
nieko pa

sai in A1I<‘-
ir du daktaru. Priszaki kožnos ^hen\ universitetą, 
draugjios buvo neszoma didele
Ainorkoniszka ir 
vėliava. Visi dalyvaujanti ne- 
sze rankoj po maža lietuviszkn 
vėliava.

Minia susidedanti isz aplink 
15.000 asmenų ir 9 benu marsza 

per miestą in Sol

Lietuviszkn JUOKAI.
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vo isz N. S, 
diers Memorial Hall kur buvo 
laikytos prakalbos. Atvykus in 
Halle pirmiause bonus sugrai- 
no Amerikos ir Lietuvos Him
nus. Nebuvo to tautieczio kurio 
szirdis nebuvo pripiklita džinu 
gsmu ir padėka S; V. Neviena 
maeziau žmogų kuria blaksztie 
nas vilgė džiaugsmo aszaros, 
ba ju žino kad Lietuva laisva 
ir jau pripažita per S. V., 
sziuom iszreiszke pasauliui 

gana jau kentei 
ir neszt svetima junga, kad jau 

‘ ‘naujai 
Po beini pagrahii 

mu sudainavo suvieniti chorai 
pora dainelių ir vienas jaunas 
tautietis

Po 
Pirmiause kalbe 

sekantie; 1 
isz

neturi už 
gal paaukausi

kuri
iszreiszke 

kad Lietuvai

atėjo laikas praszvist 
gadynei-’ ’

— Jonas įnirę ir 
ka pasilaidoti 
kokia penkine ant jo palaido- 
jimof

— Ka ? tasai palaidūnas be
dievis mirė. Te tau trisdeszimts 

szeszisdoleriu, 
tokius!...

sudainavo pora solos, 
tam prasidėjo prakalbos.

> amerkonisz- 
Senior judge 
Pennsylvania 
President of ‘ 

Pittsburgh Council D. Winters, 
Woodside

kai
Buffinton
Circuit Court,

ir tūlasSheriff K.
Slioviakas. Paskui lietuviszkai 
kalbe, J. Mažiukna ir P. Knie-

Labai gaila knd'hebuvo 
daugiau geru lietutisę'kli kalbe 
toju. Po prakalbu buvo skaito
mi telegramai in Pres. W. Har
ding ir Pres. A. Stulginska. Po

zys-

|tani chorai sudainavo Lietuvos
Himną ir sziuom 
apvai k szcz j i omas.

užsibaigė

Lietuvaite-

SKAITYKITE “SAULE”

SKAITYKITE "SAULE“

SKAITYKITE "SAULIO”

>

palaidoke i k

f
iV.

OI

5 fe;

-Ą- Kolektavoju ant durnuju 
namo, 
paaukausi?...-.

gal tamistiene ka tokio

Teip paaukausiu, 
szi'-vakara, kada mano diedas 
pareis namon, tai galėsi jin 
pasiimti L...

Ateik
*

I

mažesnes mokesti es.
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

vien balsuoti o tikrai laimėsite.
Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.
Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka*

I
! i Bf I I 
i a a
/Ttl

•1

Pagelbckit jiai augti. Dekite savo paczedžius in szi bunka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pros.

A. Danlsowlcz, M. Gavula
D. M. Graham, Pros.

J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkowlcz
T. G. Hornsby

D. F. Gulnan, Treas.

P. C. Fonton

„ w *** «•* e e » *» o wi

L™
Kada Mrs. May Kendrick

Worth, Teksu, atsivožė su savim szita szuni. Szuniui nepati
ko didelis miestas ir po trijų dienu nutarė keliauti 
peksezias. Szuo ėjo peksezias szcszes 
alkanas, susikudlojcs ir skaudanezioms kojoms, bet po keliu

'V ’ < *•

pribuvo in New Yorka isz Eort

nutare Keliauti namo 
sau vaitos, sumenkias,

dienu pasiimto volą atsigavo. Panaszei ir su žmonimis, kurio 
norėtu sugi’yžti po savo pastogia, bot kelione ilga, pinigu ant 
kelio nesiranda, bet pekszti nedrįstu kelione atlikti.

SUGRYŽO ISZ LEDINIU KRASZTU.

X

>■

J

J>:

!W a : Ia. ...

O

W

• ■<.

• y •

1

IMI h

i

i '
y.j

Um m a H

Kapitonas Donald MacMillan, nesenai sugryžo isz žięmi-
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Del Rudens

. ■Mitru** M« !■„. |l M rtf . «, |.. i | fc

i

X
♦!» Nauji siutai ir visokiu nauju drapanų
♦r«

*»

X del rudens. Vyrams, vaikams, mote-
ii rems ir merginoms.

II
S'j

niu krasztu kur tyrinėjo aplink inia Baffin Bay. Atejnanti me
ta vela keliaus in tenais/kur tikisi surasti nauja žeme.

______________________________________ ____________
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TvIrczInoNta Llctuvhzka
BANKĄ

T

Dldolo kaucija nudėta Valsti
jos Banko Departamento.

teip kad pinigai sudėti mano
— . a _ . w ". . a . m**. " a, £

3

Siunczu pinigus ift vi-

Esiu po prįęžiura Valstijos,

Bankoje negali pražūt!^ Pri
imu pinigus saugiam Palaįkl- 
mul. i 
sas dalis svieto, pagal dienos

, kursą. Parduodu Laivakor*. 
tęs kompanijų nustatytams 

kainoms. Paruplnu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grėi 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kainas o gausite teisinga 
atsakima. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
* *' M I- 1 j ■ '

601 W. Mahanoy Avė. 
MAHANOY CITT,

’•f
- PAe

I
L

• GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos

L •

I
$

PREKE TIKTAI 25e.
W. D. Bocikow»ki.Co 

Mnhanoy City. P|^.
1 ■ ■ ................... 111 ■■■ r1 *
----------------------- "

r.C u y
. ... -į*

Valgiu Gaminimas

Am

t

5^-----IR-----

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis Įdek- • *4 tlvienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre- ' 
ke tiktai .... $1.50

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHANnV CITTV PA

t t♦
f

J. Ka tik aplaikerne dideli pasirinkimą 
♦♦♦ .
y nauju, siutu ir drapanų. Pasiūti ir

♦X*

S

I 
‘f 
❖ T X

,% padaryti pagal naujausios mados ir
*

♦j* materijolo.
*** ...❖ Ateikite pamatyti. Prieinamos prekes
♦t* »i
i GUINAN’S
♦♦♦ MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH
V

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

UllĄl^miUS MAHANOY CITY, TA.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTO4A8 '

i
i

O

I
i
t
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Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuvlu Krik- 

Rztiulu, Vesellju, Pasivažinėjimo 
Ir t. t.

620^1Centrp St 
r?—rr—r 
I '

Mahanoy City, l’n.
itMiirliliaaiHiiiitHihitniiiiiiiilhiliiiHiiHtiuiliilimiM'4

Į JONAS M. CISARIKAS į 
? Fire Insurance Agent i

t *»

1 d

Laidoja kimus Numirėliu pagal Naų-

s _
□ .

I Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus, 
B
S

£■

i

Tavoms, Naminius Rakandus, 
nuo Ugnies, 

Goriausiose Kampanijose

S

C
* 
3
3

i 815 IV. Mahanoy Avė, Mahanoy City g 
AUHOUIIIlIUUIIIHIlIOKIIIIUIHIIHUIIinHHIUIIIIIIIKIUlUIIC

C H AS. 8. PA lt ML E Y 
Real Estate Agent — Notary Labile 
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabas, 

mes galimo jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koietavojamo
mes galimo jumis tame patarnnutl.

randas Ir fėlp tollatis.
.. _ . A _ - f A _ -Y . X^i«a

jausią mada. Pigi preke. Telpgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
JeigU pirkaite POMNINKA U! kreip
kitės pas mano, nes asz galiu jumis 
pigiau gorlaus parduoti negu kiti.
SOI E. Pine SU Mahanoy City. Pa.

dr. juozas j. Austrą 
(Lietuvis)K » 

Buvusia Daktaras Kariqmen- 
eje. Gydo visokias Lygas.
Priima ligonius lig 10 vai., 
.ryte. 12 lig 2 popiet, 6 lig 
9 vakare. Bell Tel.859;R. 
118 E. Coal SU Shenandoah.

Bell Tel.859;R.

t*
Jii




