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ISZ AMERIKOS
Nenorėjo mokėt posmertines, 

anglekasei sustraikavo.
Hazleton, Fa. — Pirmutinis 

ezionais straikas kilo Hazleton 
Shaft kasyklosia, kada 1200 
darbininkai pamėtė darba, ka
da dagirdo, buk Lehigh Valles 
kompanije daugiau nemokės
$150 posmertines ant laidotu
vių del užmuszto draugo Jono 
Mikaliko. Mat toji kompanije 
prižadėjo mokėti 
pimo jeigu anglekasei 
ant laidotuvių užmuszto drau
go nes ta ja diena dirbs. Kada 
apie tai dažino unijos virszi- 
ninkai, viską sudavadino vela, 
nes kompanije sutiko vela mo 
keti paszialpa ir visi sugryžo 
prie darbo.
Paskutinis straikas padare ble 

dės ant $1,190,000,000.
Cleveland, Ohio. — Ant lai 

kyto sejmo National Coal Ass 
ociation, buvusis pirmsedia J. 
G. Bradley apreiszke delega 
tams, buk paskutinis angleka 
siu straikas padare bledes ant 
1,190.000,000 doleriu, 
na n t ta ja suma, 
šiai neteko 
450 milijonu doleriu; geležiu 
kelei panesze bledes 
milijonu doleriu: žmonis ture 
jo bledes 400 milijonus o kom 
panijos turėjo bledes daugiau 
kaip 400 milijonus doleriu 
Jeigu kožna aftierikoniszku 
szeimyna paaukautu po 45 do 
leriua, tai vargai taisės bledes 
užmokėtu.
Chicage serga 250,000 žmonių 

ant veneriniu ligų.
Chicago. — Sveikatos kami- 

sorius daktaras Bundesen, gar
sina, Imk tik vienam Czikagęs 
mieste serga 
žmonių venerinėms 
(nuo paleistuvystes 
krecziami nuo kitu). Daktaras 
spėja, jeigu tos ligos neisznai- 
kys, tai liga instums visus in 
kapus. Amerikas ižduoda ant 
meto ant tuju bjauriu Jigu tris 
bilijonus doleriu.

tiek suszel- 
ne ejs

Pa dali 
tai angleka 

per mokesezim

ant 300

250 tukstanezei 
ligoms 

arba už-

Prezidentas paliuosavo motere 
nuo bausmes.

Muskegon, Mich. — Ana die-1
na Ona Hozeriene su savo vie
nuolika vaikais 

atsėdėdama 
savo bausmes 
prohibicijos tiesu, 
munszaine idant iszmaitvt 
vo didelia szeimvna.

Hozeriene melde prezidento 
idant jaja paleistu ant liuosy
bes nes tikisi pagimdyti kū
diki, bet ne nori idant josios 
kudikis gimtu kalėjime kaipo 
prasižengėlis. Prezidentas 
tuom labai persiėmė ir liepe 
moteria paliuosuot isz kalėji
mo.
Kankino motere idant pasa

kytu kur pinigai.
Jamaica, N. Y. — Vagis insi- 

gavo nakties laike in narna 
Emilijos. Schultzienes, 
dosi namie viena, atkiszes pei
li paszaukc: “ 
pjausiu tau gerkle! pasakyk 
kur pinigai.“ Motere sake, 
jog pinigu neturi, 
pridejas paperosa ir kėlės de- 
ganezes ząpalkas prie moteres 
nuogos krutinės, iszgavo slap- 

paslepti —

kalėjimo.
sugryžo isz 

puse 
už peržengimą 

dare
SU -

nes

kti ri ni

ne rėk, ba per-

Motore
bet vagis
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Sudeginimas Smirnos ir Pakorimas Sznipu
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lAVrklu rrinro ISZ VISU SZALlUllSZ ROSIJOS
likosi gyva.

Sziaulei.Sziaulei. — Kelios dienos 
atgal, beeinant visu smarku
mu Rievių traukiniui isz Sziaii- 
liu in Dotnuva, 6 — 7 motu 
mergaite iszkrito isz traukinio 
(buvo atsirėmus 
iszkrito konduktoriui duris

Latvijc pradėjo muszt naujus Bolszevikai padaugins kariu- 
pinigus.

Geneva. — Republika Latvi
ję praszalino rublius o in juju
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darant). Kol tiAukipi suspėjo 
sulaikyti, 
jau vijosi traukini, 
sriek tiek apsibraižius.

Tacziau no 
stebuklingai ir laimingai gali
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Sztai naujausi paveikslai nutraukti isz dcganczio miesto Smirnos, kuri turkiszki ka
reivoj uždegė. Kitam paveiksle matom pakovusius sznimis ant rinkaus.

Didelis laivas sudegc ant 
mariu.

San Francisco, Calif.
City of Honolulu,

Nubaustas už sumuszima
*r

Lai-
motinos. <

Manitowoc, Wis. — Emi liūs I

Keliavo aplink svietą per 22
i
i
i
I

kuris i Zarnot, likos nubaustas ant už-i cnson, 
Honolulu in Los' mokėjimo szinita doleriu baus- mas

! y••ne “v a s
plauke isz
Angeles su 217 pasažieriais už
sidegė 670 myliu nuo ezionais. 

iszsigialbejo 
szauksrno be-

Iratinio telegrafo,

Visi 
luotelese, o ant 
t 
pribuvo in pagialba ir surinko

Laivhs su-

pakažieriai

visus pasažierius. 
dege lyg vandens.

pietus.
i Clyde A. Dick- 

niefai adgal, tureda- 
penkis 

in kelione ap-'"
Jojo užmanimu

Chicago. 
09

kiszeniuje tiktai
centus, leidosi 

svietą.

kiti laivai

Ashley picinis sudege, — ble- 
de $2,500,000.

Ashley, Pa. — Apie 8 valan
da, praejta ketverga ugnis ki
lo boilerinius picines arti i\sh- 
leys. l’gnis tuo apėmė visus 
namus ir tukstanezei tonu ang
lie. kurie stovėjo 
^onuosin. 
isz Ashlev

pri k ra ui i va- 
Norints ugnagesei 
pribuvo gesyt, bet 

buvo jau užvelu.
rpTasai plėnis ubvo vienas isz 

ilgiausiu ant svieto, nes visas 
anglis 
Barrlu trauke 
ten in 
Yorka, 
daugeli myliu. Ugnis padare 
bledes ant pustreczio milijonu 
doleriu.

tybe kur pinigai 
po divonu.

Vagis nuėjo žemyn jeszkoti 
pinigu, tuom kart motere atsi- 

' kvotėjus isz baimes, pribėgo 
prie lango szaukdama pagini- * « a o • •bos.

menia lyg 1,600,000 vyru.
Moskva. — Bolszevikai pa

daugino savo kariumenia lyg
f

vietą pradėjo naudoti frankus. 1,600,000 vyęu. Tūloje dirbtu-
antC ž k a 1 by ta Hz vate: ui j o i

, iszmuszimo 69 milijoni'*' I ran- 
< n. i,, ku isz nikelinio mergaite atsikėlus j

Buvo, tieki

visuoipet taip

bronzo sekau-

veje iszdirba 20,000 karabinu 
ir 30 milijonu patronu kas me
nesi, o Putileve daro keliolika

czci: 40 milijonus po 10 ir 2()igzjmįu suil]{įu annotu kas me-
auksiniu franku ir 60 milijonui 
sidabrinuoeia frank uos i a 

ji daug mažesniu pinigu. .
ir

baigtis. Todėl ar ne gerai butu,! Turkai nori suszaudyt 30,000 
jei Gelžkeliu Valdyba insakytuj graikiszku kareiviu.i

kunduktoriams atidarinėti va
gono skyrių duris kiek atsar
giau, o svarbiausia isz durn 
pryszakio, bet ne isz užpakalio.

Musza ir baisei vargina.
Rudnios par. — Pas mus len

kai neduoda nei vienam vyrui 
namie ramiai gyventi (iszsky-l

graikiszku kareiviu.
London, — Alijentu ambasa

doriai kurie dandasi Konstan
tinopoliu je užprotestavo j o prie 
szais negirdėta barbariszkrnna 
Turku, kurie geidže nužudinti 

graikiszk30 tukstanezius 
reiviu, 
rie tarnavo

11919 meto.

aplinkinejes IVilkcs- 
ant kalno o isz 

Mauch Chunk in New 
sutrumpydamas kelia 
invliu.

Nubodo jam luomas moterys
tes in 7 menesius.

Shamokin, Pa. — Nubodo 
Juozui Czikonui luomas 
t e rysi es po septynių 
pagyvenimo su savo prisiege- 
lia ir dabar ineldžc sūdo idant 
tuosius panezius atrakytu, nes 
per taji trumpa 
kas persitikrino 
Fziulei vieno 
n<‘s draugavo su kitais ir laks
tydavo po visus pakampius. 
■Juozukas turi 31 metus o jojo 
licužgauadya paeziule tik 20 
metu. — Reikėjo Juozuk grei- 
cziau apsižiuret, o nepirkinet 
kates maisze.

Pa.
mo- 

menesiu

laika Juozu- 
kad jojo pa- 

vvro neužtenka,

josiosVagis ižgirdes
Bzaukarna pabėgo. Motere szia- 
dien keneze labai nuo apdegi- 
pimu kokius aplaike nuo tojo 
rakai io.

mes ir szeszis menesius in ka
lėjimą už sumuszima savo 83 link 
metu motinos kaipo iszvadines buvo sugryžt in meta ir apimti 
kanuobjauriauseis žodžeis. Gy-| redaktojysta laikrnszczio The 

su motina, Cnvler Sun. Buvo tai 1900 me- 
te, kada penki Centai buvo pi-

veno tasai ižgama
bet dabar gyvens ’
Ir tai teip nekurie vaikai atsi-i nigu.
moka savo gimdytojai už pa-

Ali Įėjimo.

liudytojai

rus senius). Vienus paarestavo 
kiti - gi nelaukdami pakol ir 
juos suaresztuos miszkuosc isz- 
sislapste. Kita pagavę taip pri- 

gyvas lieka,musza, 
kaip 
mus Kaniavos sodžiuj

tas.
Bolszevikai szauke po gink

lu vyrus nuo 20 lyg 40 metu, o 
34 procentą inejgos iždu oda 
ant užlaikymo kariumenes. Ba
dai Rosije ketina siunsti visus 
ginkuls in Vokietija o ir ko- 
nia visa rugepjute isz Ukrai-» 
uos už žale materijola kuri vo- 
kiecziai davė bolszevikams ant 
padirbimo ginklu.

1
ik

i
*

<u ka- 
ir baltųjų ku- 

nuo 
kert ly
tai bu- 

prieszais

Arhienu 
kuriumeneje 
Ant tokios s 

nes svietas nesutiks, nes 
tu 
s vietine s tięąą«.v, •) t

Turkai apleido Cha n aka.
Chanak. -— Turkai pradėjo 

apleidiiiet Chanaka ir 
neutraliszka aplinkinia, pagal 
padaryta, sutarto su Anglijo. 
Hindcnburgas ncri būti Vokie

tijos prezidentu.
Borlinąs. -— Garsus vokisz- 

kas budelis generolas Hinden- 
burgas, garsina buk jisai sutin
ka pasilikti prezidentu vokisz- 
kos republikos. Ar tik ne bus 
kaip su tuom’ žmpgmiuka yežę 
vilką. Kada Hindenburgas pa
siliktu prezidentu, tai permai
nytu greitai, sklypą ant mo- 
narkijos’ kuria Vilukas vela 
valdytu su savo nyuja karalie
ne.

Ne nori pamesti sosto.

prasižengimas
:> *> -i* 1

Amnestije del pabėgusiu karei
viu.

Maskva. — Sovietu 
paskelbė amnestija visiems isz- 
eiviams del politikes,
gali grįžti atgal in Rusija. Dėl
to 82,000 kareiviu, kurie invai- 
riose

valdžia

kad jie

Turkaikad vos
pavyzdin artimam nuo 

, suėmė 
Czenia Juozą, taip musze, kad 
bemuszdami keturis dantis isz- 
musze — visa — gi Czenio kal
te, jog jis tikras lietuvis ir jo 
duktė mokytojauja 
pradinėj mokykloj.

Liepos 2 d. atjojo musu so
džiui! 23 ežio Ulanu pulko bū
rys — 40 žmonių. Atjoję ptt-

visa armijose priesz Sovietus 
kovojo, gali sugryžti namo. Ly 
giai taip pat gali gryžti isz 
Kanados “duchoborcai,“ ku
riu tenai esą in 160,(MM). Ta- 
cziaus uždrausta in Rusija gry 
žti visiems inteligentams.

gryžti 
“duchoborcai,“ 
esą in 160,(MM).

J?,
.■T

lietuviu
Kada turėjo 21 meta, nuva- 
. j in New Orleans, isz te- 

in Cape 
isz ten in Dur- 

» ban, Nataliu. Twiais pp 60 die- 
famo- du keliones gavo 15 doleriu ir 

užsi- likos praszailntas nuo darbo.
Po tam iszkeliavo in Maure-

nesztus sopulius ir iszaugini- žiavo
, nais iszplauke laivu 
Town, Afrika,

mait — Baisu.

Nesitikejo turto.
Kansas City, Mo. — 

turėdamas 
kanoolarijoi

szius Ellis, 
ėmimą

.laja:

te i p ja j a

m

kaipo
szvrtistytojas kambariu, aplai- tanija, Ceylon, Madras/ Indija

jojo tėvas mire
palikdamas jam no 14 metus.

uvirszum 100' liūdėt už tewnia ir adbuvo ke-
tukstancziu doleriu. Nebagelis Hone per Kalkuta, Singapore

ko žinia buk 
Modesto, Hl 
turtą

• y 

verties
i

net apsiverke

ir Rangoon, Burma, kur gyvo- 
Po tam pradėjo

isz džiaugsmo, ir 
nes turi paezia ir devynis vai- • atbuvo

J

kus, kuriuos turėjo 
prick tarn buvo 
sveikatos.

maityti, o> laivo, 
paliegias ant

Manila, 
kailio kukorius ant

paskutine kelione

reiszke, kad pribuvo gaudyti 
“partizanu.“ Pirma 

nieko nedare, paskui
Lituvos 
diena 
p radėjo savo 
— žmones pleszti.

partizanu, 
nedare, 
inprasta darbeli 

Pirmiausia 
atsilankė pas Benigna Akula- 

kad jos 
parti- 

paeme jos kiaule.

Sako amerikoniszkas mokslas 
niekai.

Allentown, Pa. — Laike da
raktorių suvažiavimo ezionais, 
profesoris J. F. Guy kalbėjo: 
“Ar tai kalte musu daraktor
kų ar tebyris mokslas yra ne
tinkamas publikinesia moks- 
lainesia. Sziadien būdas moki
nimo vaiku yra visai netinka
mas, nes mokslainesia mokina 
vaikus to, ko neprivalo žinoti 
ir mokina to, ko jau studentai 
senei iszmoko.”
sybe pasakė profesoris Guy.

' >
Isz Lietuvos

Vage paczto markes.
Markucziu. — Pastaruoju 

laiku buvo daug atstikimu, 
kad gaunami laiszkai ir Ame
rikoje ir Lietuvoje buvo nu- 
lesztais paszto ženklais.

Kad užkirtus kelia tam niek 
sziszkam darbui, Pasztu Valdy 
ba iszleido visiems pasztu vir- 

aplinkraszti,

vieziene, ir pareiszke, 
brolis esąs /‘ vyriausias 
zanas,“
Akuleviczienes brolis, apie ku
ri czia kalbama, gyvena Kaune 
kaip Miszku JDepartamento vai 
dininkas. 
kare, 
nu,“ 
in Jono Radzevicziaus kletin 
isz kur iszsinesze visa,

Soviatai užyms Valdyvostoka.
Ryga. — Sulyg patikėtinu 

žinių, Sovjetu yaįdžJMC^gjpsi 
užimti ^Valadivostoka, kuris’ 
iksziolai buvo valdžioje baltų
jų rusu generolo Merkulovo. 
Japonijos valdžia apleisianti 
Siberija iki Lapkriczio 15 d., ir 
todėl Sovietai kels karo žygius 

baltuosius rusus, 
krasztuose

■4

■

I
r4|

I

Tas

Ta paezia diena va- 
beiszkodami partiza- 

atsiplėsze duris ir, inejo
4 I

daug

szininkams

— Dievaž, tei

Lietuvis užmusztas per truki.
Kenosha, Wis., — Traukinis 

užmusze jauna, 28 m. amžiaus 
lietuvi Kazimiera Rimkų. Kiek 
spėta sužinoti, velionis turi bro 
Ii Juozapa ir seserų Amerikoje,* 
bet niekas nežino kur jie dabar 
gyvena. Spėjama, kad jie vei
kiausia gyvena Chicagoje. Jie 
pat is, ar kas juos žino, praszo- 
mi’yra praneszti kuogreieziau- 
sia SLA. 212 kp. pirmininkui 
Jonu Marcinkevicziui, . i c 11 ir 1 Iif •

ka tik 
rado sali tinkkama isz valgio 
ar daiktu.

ku
riuo “griežtai insakoma jiems,
sekti ir kontroliuoti visus pasz
to tarnautojus. Iszimtus isz 
paszto dežucziu laiszkus priva-
lo virszininkpi atydžiai peržiu- 

siuniamus in
iZj! I1U1IVU1 c 

labjaimaireti, 
užsienin.

Radus nupleszta paszto ženk 
la, praneszti valdybai nuro
dant kaltininko ar intariamo 
pavarde.

Kaltininkai bus netik palei
džiami nuo vietos, bet ir smar
kiai baudžiami.

Lenkai vargina žmonis.
Traku apskr, —708 Ed.

ward St., Kenosha, Wis. (tele- (j() lenku kareiviu.
fonas 2723). — “N.

Užvydus motere nužudė savo 
vyra.

z Gansville, Ky. — Katre He- 
kertiene buvo labai užvydus 
sitvo vyrui Mikui, kuris buvo 
deszimts metu jaunesnis už 

Tanker ant jojd tYžbipul-
dinejo, iszinetinojb jąm iietei- 
singystą ir uždVaudo žiūrėti 
ant praejnancziu moterių ir in 
jiaises kalbėti. Ant galo užvy- 
dejimo kirmėlė
griaužė, jog kada Mikas gulė
jo, pagriebė žirkles, subadė 
baigei jojo krutinę, pilvą ir vei
dą. Nežinojo Mikas priežasties 
savo mirties, nes užvydus bo- 
bJ.padare savo darba gerai.

Kada likos aresztavota, isz- 
sikalbinejo, buk tai vagis jo
sios ^įrra teip subadė, bet kada 
paltaije jaja karsztai prispy- 
re,/pri si pažino, prie visko.

Sukapojo tęva kirviu.
Chicago. — Willimas Klock

sin, 77 metu senukas, netinka- 
mas ir negalėdamas užsidirb
ti ant gyvenimo, likos nužudy
tas kirviu per savo sunu Hel- 
n^utha, 38 metu, kuris atejas 
vakaro namon, nerado vakarie
nes ant stalo. Naszle ir trys ki
ti sūnūs likos aresztiivoti, bet 
vėliaus paleisti ajit liuosybes. 
Senolis buvo užsigeriąs ir pik
tumą iszvore ant savo tėvo. 
Kurias labai buvo sukapotas.♦

J

Czia stovi 
Jie labai 

vargina Kabelieczius ir apy
linkes kaimus, j Įsz gyventoju 
reikalauja viso iszlaikymo. Jei
gu kurie jiem pasiprieszina, tai 
gauna nemažiau 
nu.

Jau atveže nauju litu.
Kaunas. — Rugsėjo 21 in 

Kauno Valstybes iždine jau at
veže viena dali spausdinamųjų 
užsieny smalkiųjų litu (nuo 1 
cento ligi 5 litu).

Atvežtieji litai iždinėje sku
botai skaitliuojami, nes už rug
sėjį menesi - algos jau bus isz- 
moketa litais ir tam tikslui 
valstybinėse instaigose algoms 
saraszai jau statomi litais.

Pereinant prie naujos pini
gines sistemos, žmonėse vaik- 
szczioja invairiu invairiausiu 
kalbu bei gandu. Vieni prana- 
szauja, kad su invedimu savo
sios valiutos viskas turės žy
miai atpigti ir per tai pagerė
sianti aplama szalies- padėtis; 
kiti skelbia atbulai. Gi pirkliai 
bei spekuliantai po senovei sa
vo varo ir tiek, jie kaip kele sa
vo prekėms kainas taip tebe
kelia, nežiūrint, kad pereina
ma prie savosios valiutos ir

kaip 50 bizu-
Apart to daf rekvizuoja 

gyvulius visai be atlyginimo. 
Kaimiecziai gyvulius laik misz 
kuose,* nes namie pavojinga. 
Nukentejo nuo rekvizicijų szie 
kaimai: Musteika, Margionys, 
Szkleriai, Darželiui ir Kepinisz 
kai. Taippat gundo jaunuolius.
Sugavę uždaro- kokiame tvarte 
ir laiko tol, kol neiszpirks dole
riais. Gave dolariu paleidžia.

kad vokiecziu marftė jau pa
veik menuo laiko 
ant viets.

kaip stovi

Ilgas amžis, 
Szimoniu valscz.Žeimiai,

Sziame sodžiuje yra toks žmo
gus, kuris jau turis 120 metu ir 
atmenąs Napoliono laikus ir jo 
žygiuoto per Lietuva. (1 ražus

Turkiszki nacijonalistai gei-

Umlu'wC'lt, A 
Unde-W093

priesz visus 
kurie 
apsisede.

buvo tuose f i

i

permainas Rosijoi, 
republika bol-

Leninas darys permainas.
Leninas sako, jog .padaris 

svarbias 
nes permainis
szovikisžka-kaimiszka, ant vi- 
suomeniszkos - ’ darbininkisz 
kos, kurioje kaimuoeziai turė
tu didesne dali valdžios.

Leninas padarys teip kaip 
buvo už Kerenskio, nes persi
tikrino jog ne viena partije ga
li valdyt sklypu tiktai didesne 
dalis o toji yra kaimuoeziai.

dže numest nuo sosto turkiszka 
sultoną Mohameda VI idant 
jojo vieta užimtu Abdulis Mad- 
jid Effendi, bet senas sultonas 
ne nemano atsisakyti nuo dins- 
to ir laikysis lyg paskutinio.

Isz Lietuviszka Kaimeliu
Wehrum, Pa. — Czionais ka- 

siklos pradėjo dirbti nog pirmo 
Darbininkai laikėsi kaip galėjo 
— lyg paskutiniam bet kompa
nijos suardė musu unije, o ka
da pradėjo ejti prie darbo Ita
lai, tai ir mes

ATSAKYMAI.
————y>

J. W. A. New Haven, Conn. 
— Kitokio patarimo jums ne
galime duoti, kaip pasiimti ge
ra advokata, paduoti jam visus 
davadus ir tegul jisai stengėsi 
perstatyt visa atsitikima del 
pavietavo Distirct Atornęy, o 
jeigu jisai iszras kad buvo pa
pildyta žudinsta, tai palieps 
detektyvams ir palicijei isznipi 
neti kaltininkus. , -

, Mrs. M. M., Mass. — Jeigu 
vanduo szulinije yra kietas, tai 
indekite in viedra szaukszta 

arba

< s

I

sugryžom prie

viedra
“Lye”’ arba “washing soda,“ 
bet tojo vandens negerkit tikjai, tai ii mes sugryzom prie į nei tojo varniena utgui 

darinę, katras ne ėjo tai lie-; naudokite del skalbimo.
pe nesztis kur kitur. Dabar pa- 
licjje daboje kasikius diena ir 
nakti, kad neužejtu unistai ir 

kasikiu inneiszn.esztu 
dangės.

pa
» J __ •

Mount Carmel, Pa. — Bobu
te Silkiene isz Exchange in- 
neszę skunda prieszais motina 
Stasiuko Andrejaucko už žve- 
riszka paselgima su 
Andrejauckiene yra moezeka 
vaiko ir kada užsitraukdavo 

linuhszaines

v

vaikiuku.

A. Musikantas, Battle Creek, 
Mich. — Gal buvai prisipylęs 
munszaine kaip skaitei, jog 
Chicagos pleisterei uždirba ge
ras algas. Juk ajszkei buvo 
raszyta, jog kontraktorei mo
ka po 2 dolerius už valanda už 
8 valandas, tai 
leriu ant dienos, 
moka bonusa
dienos tai pasidaro isz viso 26 
dolerei ant dienos. Kita karta 
atidaryk geriau 

, nes

iszejna 16 do- 
o priek tam 

10 doleriu ant

/

1

bemilaszirdvstes * 
tai amželis. Dabar tas senukas plakdavo kudyki už dyka. Val- 

’ i nusiims Stasiuką in pri- 
lauda del vaiku. ' .

noris vesti i r-rodos, kad jau ve- dže 
d e troezia žmona.

Stasiuką in pri- gok 
lu.

akis, o neru* 
pasirodei dideliu aai-
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1 Lenkiszkos Rymo katali- 
kiszkos bažny ežios Rosijoi,
pradėjo laikyti pamaldas ru- 
siszkoje kalboje. Tas daug pri- 
gialbejo bažnyczei, nes daugy- 
;be kalrritiku pere jo ant katali
kystes, o bažnyoze turi isz to 
didelia nauda. Užvedimas rus- 
iszkos kalbos lenkiszkosin ka- 
talikiszkosia bažnycziosia yra 
dideliu pavojum del žmonių, 
nes tokiu budu iszsitautis len- 

greieziau kalbėdami ir
melsdamiesi rusiszkai.

Vyruczei, jeigu .turite pa
geidimu mirti, tai palaukite 
lyg 1923 metui, nes ant grabo- 
riu sejmo Columbe,“ tiejei po
nu lei tvirtino buk ta ji ipcta 
bus pigesnes

r • ** 'V* W ”• ■* » J lir W'

— Kas turi nori suczeSy^ 
kiniu tegul nesiskubina i

laidotuves ant
penkių doleriu ne kaip, szimet.

i pon-

kai

Ant sejmo American Mining 
Congress kuris atsibuvo ana 
diena Clevolande, Ohio, sąna
ris C. E. Mawrer pranaszauje 
dideli anglekasiu jstraika atej- 
nanti meta. Sako jisai: ‘‘Ang
lekasiu straikas užejs kita me
ta teip kaip asz czionais priesz 
jus stoviu. Kada anglių bus 
pristatyta visiems, anglis at
pigs, o kompanijos spirsis uu- 
muszima anglekasiams mokes
ti ant ko nesutiks, iszszaukda- 
ini straika kaipo ginklą priesz 
numažinimą.

Gana ajszki prasarga ar

Ang-

T-

V
Nepalikit zapaiku ant stalo 

arba kitur kur vaikai galėtu 
pasiimt kada nesiranda jusu 
namie. Puiki liepsnele gali 
uždegti vaiku szlebukes ir pa
kol apsižiūrėsite, tai jusu np- 
sižioplinimas gali kasztuoti ne 
tik visa jusu turtą bet ir gy- 
vaste jusu kūdikio. — Todėl, 
saugiau su ugnele!

Prezidentas 
paskyrė

ne ? 
O ar žinote kaip iszsisaugot 
tosios nelaimes ir turėti ra
muma! Dabar kasyklos dirba 
gerai ir pinigėliu visur pilna, 
todėl czedinkite ir da karta 
czedinkite pinigus, idant laike 
bedarbes nestenetumet kaip 
tai buvo szimet laike strai- 
Jco.

Paczedumas žmogui duoda 
tamybia atejteje.

Prohibicijos agentai sulaikė 
karavona ant ulyezios New 
Yorke kuriame rado 250 kvor
tas munszaines. — Ar lavona 
veža karavone ar munszaine, 
nes vienas jau mires o kitas už- 
rnusza žmogų.

Matvt Dede Samas ura di
deliu lengvatikiu jeigu palio
vė spaudyt pacztines markes 
patrileka ccntii. Daugiau lieiž- 
darines tuju markiu.

Paderewskiui nubodo politi
ka ir vela ėmėsi prie partapijo- 
no. — Kad tai musu ameriko- 
niszkiems politikieriams nu
bostu szuniszka politika ir 
imtųsi prie muzikes, tai butu 
daugiau armonijos.

/
Jeigu nori apsipaeziuot ne- 

veskie moteres vardu Ona, nes 
tasai vardas atnesza gyvenime 
daugiause negiliuko, nes mo
teres su vardu Ona daugiause 
gyvena su vyru nesutikime 
kaip Chicagos sūdai parodo. 
In laika dvideszimts penkis 
praėjusius metus, kas dien 
viena Ona persiskyrė nuo savo 
vyro.

Magdalenos seka paskui 
Onas su 218 persiskyrimu in 
meta, Marijonos ir Lili jos su 
168, Helenos ir Deises su 100, 
o Laurentinos ejna paskui. 
Anastazijos laikosi ilgiause, 
nes tiktai viena persiskyrė in 
laika trijų metu.

Jeigu guodotini skaitytojai 
turi senas maldaknyges, isto
rijų knygas arba 
raszczius, o geidžete 
užlaikyti, tai prisiunskite in
redyste, o bus apdarytos gerai 
ir užganadinanezei. Žinote, jog 
sena knyga, tai kaip senas 
prietelis — reikė juos guodoti.

mažus laik-
juosius

Mete 1910 tasai japonas 
už penkiolika doleriu

Ha j ima Hoshi, japonas gy
venantis Czikage sziadien yra 
vertas dcszimts milijonu dole
riu, 
dirbo
ant sanvaites. Paskolino jisai 
isz banko du szimtus doleriu 
ant uždėjimo biznio, na ir in 
laika dvilekos metu likosi mi
lijonierium. Pusiutiszkas gi- 
lukis, gal nevienas pasakys.

Vietoje uždestinet savo kre
mus, skolino jisai kitiems pini
gus ir duodavo paturima kaip 
turi pardavinėti jojo tavora,

11. - .

« •

tokiu budu kiti prigialbejd 
jam sukrauti turtą. Isz ko ga- 

. Įima . jĮasiprąsti, . jog Odeliu

Hardingas jau 
Federal Cort Finding 

komisije kurios užduoto bus 
tyrinėti priežaste neužganadi- 
mu, visokiu darbininkiszku ne
supratimu ir angliniu straiku. 
Tu laja komisije priguli John 
Havs Hammond inžinieris isz 
Washingtono, Thomas R. Mar
shall buvusis vice prezidentas 

ir gubernatorius
isz Tndijanos, Samuel Alschul- 
cr, fcderaliszkas sudže isz Chi- 
cagos, Clark Howell redaktoris 
isz Atlanta, 

Maine, 
ekonomistas isz ?

Suv. Va 1st.

George O. Smith 
isz Maine, Dr. Edwardas F. 
Devine ekonomistas isz New 
Yorko, Charles P. Neill, dar- 

kamisorius isz 
Toji kamisije 

stengsis ižduoti savo raparta 
priesz užsibaigima minksztuju 
anglių kontraktu kuris baigėsi 
l Kovo, o kietųjų kasyklų kon
traktu kuris baigėsi Sept. 1, 
1923.

Kaip toji kamisije nusprens, 
ant to turės sutikti kompani
jos ir darbininkai. — Bet ir 
szitoji kamisije ne yra szven- 
ta ir gali inpulti in pagunda.

bininkiszkas 
Washingtono.

kuris

kerszy-Bol^zęvįkai mėgsta 
nepabaidina.ti, kurie nieką

Kada tik ka suranda ka svar
biu ant politikiszkos dirvos, 

'pradeda 
jog panaudos savo 

ir ant 
Dabar 

jeigu Angliję

tuojaus bolszevikai 
kerszyt,
1 (milijonines ’r armijos 
to kerszto užsibaigė, 
vela kerszina,
užims valdže ant Dardanello, 
tai Rosije pradės statyti dide
le f lota. Bolszevikai f lotos ne
statys, nes ant to neturi pini
gu. Todėl Ąnglikai tojo kersz
to nebijo ir nieko sau isz to 
nedaro.

Vienos

galima dabar pirkti 
už viena

vięšzpatystes puola, 
kitos ejna in yirszu. Tris viesz- 
patystes jau sugriuvo ant vi
sados, o ypatingai Rosije, Vo- 
kietije ir Austrije.

Vokiszka marke teip nupuo
lė, jog,
trisdeszimts markiu 
amerikoniszka centą arba, tris 

viena dpleri. 
O buvo laikai ( ka už ketures 
markes reikėjo mokėti doleri. 
Daug vandens nubėgs pakol 
vokiszka republika sugryž prie 
paprastu laiku.

tukstanezius už

Palociujo Doorn atsilankė pas 
savo sužiedotina buvusi kaize
ri, kuning. Reussiene. Atsilan-
kymas buvo iszkilmingas kaip 
tai už senoviszku ciesoriszku 
laiku. Vilukas pasirodė in ad-
mirolo mandiera ant kurio 
radosi medalei, kryžei ir 
žvaigždes. Blokavo jam tiktai 
vokiszka juitkeriu, kurie gėrė
tųsi isz Viluko orderiu, bet Vi
lukas turėjo būti užganadytu 
su paprastais dvarineis tar
nais.

Vilukas pasirėdė idant pa
tikt savo milomai, kuri tęipgi 
pribuvo pasirėdžius kaip ant 
baliaus. Ex-kaizeris sako jog 
bus laimingiausiu žmogum 
ant svieto kada apsives 5 die
na Novomberio, Laike priėmi
mo kuning. Reuss, radosi tik
tai vienas sūnūs Augustas Wil- 
helmas, grofas Moltke, buvu
sioje generolai ir daug aristo
kratu. — Ka ip tai svietas ma i - 
nesi,

t
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Vaizdelį isz gyvenimo.

f 1i

žiuri per lah-
, in debesis;

iii tolima miszka, in tiesu kelki
ir in skrajojanezias kregždes;

senai:
savę

Sėdi (lalyte ir 
ga: žiuri in laukus

visiszkai susibankrut imis, bet nepasiduoda kitoms vieszpatys-

asz tave, žalty, sugavau: tu ne- 
inx Ii iiiaiii *, nemyli, nemyli. .. 
Asz žinau kad nemyli, dabar ti
krai žinau: tu žinai koki duon
kepio moters pantapliai: o ka
da ji tau savo pataplius rode ir 
kas tave nesze in jos miegamą
jį kambarį ? Nepasiteisinsi, ne
labasis, niekados. — Galyte 
pradėjo verkti ir plaukus dras- 

žemyn, Ta- 
gi jai pasi-

žiuri ji jau senai: laukia par
važiuojant savę Taduko. Jis 
(visada szituo keliu parvažimr- 
ja: parvažiuos ir 
(Julytei bja.il labai 
Pora dienu jau jiedu nesimato..

Sztai 'l’adnkas parvažiuoja.
Dar syki pažiurėjo: tai jis, ti-

Tadukas.
Galyte atidaro Įauga, siuiiczia 
jam buczkiiis, paskui begu, prie 
veidrodžio, skubiai pasitaiso 
plaukus ir tekina žemyn. . .

Sztai jiedu jau bueziuojasi: 
spaudžiasi ilgai,, karsztai mei- 
iamtiai...

Jiedu sėdi ant sofos.
viskas .... laimingai, 

brangusis? —Galyte atsipeikė
jusi įsztaria.

—■ Taip, labai gerai: ne ne- brangia pudra.. . 
sitikejau, kad .taip gerai viskas 
pasibaigtu — Tadukas

dabar, lik
nusibodo.

r
I
i
II
į

tems dirbime milžiniszku planu kaip tai ant paveikslo persta to. Virszutinis yra orinis pla-
nas o žemutinis uandenįnis. Abudu vra 
alumino.

padaryti konia isz naujo metalio vadinamo dur-

kini jis, jos mylimas

Ar

kyli. Bandė bėgti 
dūkas sulaikė: kas 
daro...

— Galyte, kas tau, ar isz 
proto iszcini! — cigareta užsi
degęs Tadukas užklausė.

— Asz tave nenoriu 
giau nenoriu
— ir pradėjo indus daužiti. Ta
dukas, bandė sulaikyti, bet ka 
tu ežia pradėsi: teko ir jam, ir 

Sudrasko 
susidraiko

(nu,

, dau-
— atsake Galy te

kalei ir s'/.unims... 
savo drabužius, 
plaukus, uszaros nuplovė visa

Pailso dalyte ir nusikamavo. 
Atsisėdo ir užsimąstė. Jai akv-

LAISZKAI IN LENKIJA.
L ' b « I > < » |

APIE VISKĄ

Paul Henderson, 
paczto direktoriaus 
ninkas, paaiszkina 
ma daugelio laiszku siunstu iii 
Lenkija. Sugražinti tuomet, 

neparaszyta 
arba apy-

u eColoradoje, Illinois, kaina valgi valgo ir jeigupo viena
Indianoje, Michigan, Minneso-Į sveikas.

Geras laikas vaikui ilsėti 
yra po vidurdienio valgio. Jei
gu lanko mokykla

generalio
pagellii-1 (Connecticut valstijoj daugiau-

• 59.6CŽ s

ta, Missouri ir <Ibio. 1921 m.

sugražini-j šia iszdirbta, isz viso

Sugražini i 
jog ant konverto 
kokiame apskrityje 
gardojo gyvena.

Paczto 
pasiuntė atstovą in 

tikslu isztvrineti 
ten vartojamus budus kas- 
link isz Amerikos siaustus ar
ba in Amerika 
laiszkus.
skundos jog paprasti ir regis
truoti laiszkai siuneziami in 
Lenkija yra atpleszti ar per
žiūrėti, neteisingos.
isz Amerikos 
cenzuruot i.

Labai daug
Suv. Valstijų daigtu iii Lenki
ja sugražinti, todėl, jog ten 
žmones negalėjo užmokėti už 
tuos daigtus muitą.
. Paczto Departamentas prane- 
sze, jog 
atskirai

Neseniai 
mentus 
Lenkija 

vartojamus
su

Depnrta-

siuncziamUs
Atstovas rado, jog

Laiszkai 
in Lenkija ne

siuncziaimi isz

todėl,

seni drabužiai, jeigu 
nuo nauju siunsti, 

daug greieziau perduoti negu 
kuomet su naujais siuneziami. 

jeigu už naujus muitą ne-XTX i

moka tai viskas atgal siausta.
♦ ❖

AMUNICIJOS ISZDIRBI-
MAS 1921 m.

Pirklystes 
pranesza, jog 
parodo, jog yrn mu-

iiistaigu ne

Departamentas 
cenzo raportai 

1921 m.
žiaus amunicijos 
gu buVo 1919 m.

1921 m. buvo 26 instaigos, ir 
amunicijos isždirbo už $32,- 
262,754, bet 1919 m. 42 instai
gos isždirbo 
Maty t su ma že j i mas
775,469 arba 63.49c.

už $88,038,223. 
isz $55,- 
Sta t išti

kės neinima tas instaigas, ku
rias valdo Suv. Valstijų val
džia.

Buvo 19 instaigu, 
praneszo, jog 
cija .1919 m., ir kurios 1921 m. 
nepriskaitytos del sekaneziu 
priežasžcziu: 8 instaigos užsi
enio iszdirbimu kitu produktu 
apart' amunicijos; 7 instaigos 
uždarytos; 3 nedirbo ir kita 
nepriskaityta nes isždirbo ma
žiaus $5,000. Tos 19 instaigos 
per 1919 m. isždirbo amunici
jos už $27,671,500.

Netik mažiaus amunicijos 
iszdirbta, i 
Žmonių samdytu
žiaus algų t mokėta.. Isz tu 26 

,instaigu 1921 m.,

kurios
isždirbo amuni-

Į.

.bet . daug mažiaus 
ir todėl ma-

5 raudasi 
Pęnpsylvanijoj, 4 New Jersey, 
3 Čaliforriijoj ir 3 Connecticut;
3 Massachusetts, 2 New Yorke,

t

atsuko
ir vėl pabueziuoja. — Pasiseki* se rodosi toji raudonplauke 
pelnyti, tau pijezentu parvežiau 
inspek ka turiu?...

Tadukas iszimu
karieliai
liai.. .

— Ar pasiilgai manės, 
dūk ? — klaupia Galyte.

— Kaip nepasiilgsi: tas 
sugaiszino

bueziau va- 
sugrižes... Asz 

sapne maeziau.

duonkepio moterį 
dantys iszkrite,

1 auskariai,

iszdi rbtos amunicijos.
Vasario men, 

ginusia amunicijos 
10,229 (larbininka i dirbo, 
Rugsėjo 
šia iszdirbta, 
ninkai dirbo.

kuomet dau- 
iszdirbta, 

ir 
men. kuomet mažian-

tik (i,775 darbi-

s: iszdžiuvusj
kojos kreivos,

• Ar - gi
i ra

kur jis žino

prezentus: I viena akis stikline. . .
pantap- Tadukas galėtu mylėti tokia 

B(‘t isz
fa-1koki jos pantapliai ?... O gal 

ji, Galyte, isztikruju bereikalin 
se- gai savo Taduku taip skaudžiai 

intaref.. .Pasirėmė Galyte ant 
ranku ir vėl užsimąstė. Tadu
kas iszejo isz kambario. Galyte 
atsipeikėjo i r,nežinojo kas ežia 
dabar daryti: ar bėgti nuo Ta
duko pas mama, ar pasisakyti, 
kad i tokia kvailiuke, tokia isz- 
dvkele. . .

Tadukas
prie savo Galytes ji 
sako:

rp

. kar

geriausia

gana ?. .

rp

I
I

1

i

I
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tai kuomet
I , ,pareina isz mokyklos. Turi at- 

ir suliuoseti 
nuo deszinits 

iki dvideszimts miliutu.
Daugelis vaiku, kuomet atsi- 

negali greitai užmigti.

sigulti, užsikloti 
visus muskulus

gula,

uis Budeikis mane 
su savo knygomis, 

vakare 
tave, žuvyte, ir 
— Vėl pabueziavo. . .

dalyte pagamino 
vakariene: kopūstu su kumpiu.

valgis, 
kokio svecziuose jis niekad, ži
noma, negaudavo. Po vakarie
nei jiedu dar ilga valanda gla
mone jbsi ir bueziavosi. dalyte 
pavargo ir pradėjo snausti. Ta-

K

Kai 'Padūko numylėtas'm

sugrįžo.
s

Priėjės 
ramiai jai

•C*
SZALTESNI KAMBARIAI i 

SUTAUPYS ANGLIES. 
. .. 

būdas taupintii 
nevalo!i ..jo tiek|lllri |ll,(i 

Suv. Valstijų

Geriausias 
kurą 
daug.

yra

greitai
Gal tas todėl, jog persivaige, dūkas nuavė jai kojas ir užmo- 

• ve tuos paežius ]pasimiklino pei
szviežio oro

— Ar dar vis pyksti?
— Ar tu daugiau nežiūrėsi 

in tos bobos pantdpliusf Jei 
prižadi nežiūrėti, tai asz dau
giau nepyksiu... Pasakyk ko
dėl tu in jos pantaplius žiurė
jai ! .. -

pa ta plius, k a 
vakar mieste buvo pirkęs.

— (lalyte brangioji, 
pantapliai dabar bus gražiausi

neužteki inai
! diena, del stokos
! miegojimo kambaryje, arba jo 
į aplinkybes neduoda jam už

miegu
nuo daugelio aplinkybių. Lova 
__ ___ i szvari ir gera, ir kam
baris turi būti daug mažesnis.

no

Į migti. Sveikas

... Suv. Valstijų Vieszosl 
Sveikatos Biuras pranesza, jog| 
musu namai per szilti ir jog Į 
žmones galėtu labai gražiai ap
sieiti name su oro sovio laips
niu du arba deszinits laipsniu 
mažiau negu paprastai.

Amerikiecziai netoki sziltna- 
miniai augalai, jog reikalauj i 
72 laipsniu arba danginus szi- 
lumos, kiek paprastai randasi 
ofisuose ir namuose. Asztuo- 
niasdeszimts 
niai yra geras oro stovis, ir 65 
laipsniai ir ne blogiausia.

Kuomet sziluma sumažinta 
nuo 72 iki 65 laipsniu, tas reisz- 
kia sutaupyma penktos dalies 
kuro bylos, sako Kasyklų Biu
ro žinovai. Daugelis gydytoju 

szalczio ir 
kosėjimo priežastys priguli 
nuo per szilto namo ir ne per 
szalto. Mitžesnis oro stovio 
laipsnis sumažintu 
byla.

Paprastai žmones szildo 
mo kambarius, 
ar ne, tas ypatingai su miego
jimo kambariais. Tuo nereikia 
daryti.

Francuzijos, ir 
pos szaliu, žmones 
ir be tokios szilumos savo na
muose prie kokios amerikie
cziai priprato ir mano, 
jos negali apsieiti.

♦J»
VAIKU MIEGOJIMO IR PA

tavo

is priguli musu miestely: duonkepio mo-

!°H| Kambaris aptamsintas, bet
Daugelis suaugusiu 

gerbtus miega miega 
randasi įna

mio me-

perdaug. 
ir vaiku 
jeigu kambaryje 
žai szviesos, kaip tai,
nulio, bet ne nuo žiburio.

Vaiku kūnai 
būti czvsti ir einant

visuomet turi 
gulti rei

kia apvilkti liuesais naktiniais
Vaiku

namuose.
asztuoni laips-

žino va i. Daugelis 
sako, jog žiemoje i 

priežastys

Mažesnis
gydytojo

ar
ni- 

vartojami

kitu Euro- 
yra sveiki

jog be

ILSEJIMO LAIKAS. }
’Įl"...............- 1 "»■'«

auga kuomet ilsėsi 
arba miega, ypatingai kuomet 
atsigulė ilsėsi. Kuomet vaikai 
nerviszki ir nejaiiczia sveiki, 
ir mokyklose , tingi piokytis, 
gal daugiausia atsitikimų tuo
met, jog netinkamai ir neužJ 
tektinai miega. ‘ ;

Apart paprasto iniegpjiųlo 
laiko, mptina turėtu prižjiuro- 
ti, jog vaikas kasdien, nors bis- 
kuti, pailsotu, ypatingai.Cjoig'n

Vaikai

T / > * ' * ' ji * ‘ >nerviszki ir ncjaiiczia sveiki

, ya i kas nerviška š, arbų, įųęti n
/ ? 1

h

gražius, bet kur ežia 
prilyginsi: tavieji ir brangesni, 

gra- 
Tadukas pa-

toris turi

ir gražiau padaryti, ir tau 
žiati pritinka. —

norėdamas pasi
didžiuoti ir savo Galyte ir pan- 
tapliais.

Galyte iszbalo, žaibo greitu
mu nuszoko nuo Taduko keliu 
ir nesavu balsu suriko:

— Tu žinai koki duonkepio 
pantapliai! Sugavau

sake, matyt,

moters

— Asz visai nei ju namuose 
nebuvhu — aiszkinasi Tadukas 
— asz tiktai maeziau kai jos 
vyras pernai jai tuos prakeik
tus pantaplius pirko, o tu man 
nedavei pasiaiszkint. . .

’Už valandėlės jiedu vėl sė
dėjo ant tos pnezios sofos ir vėl 
bueziavosi. Galyte paskui pa- 
barszkino savo galva ir pati 
sau pasisakė:

— Isztikruju, 
kvailiu buvau...

kokia asz

rubais. Vaiku viduriai turi 
būti liuosi. Reikia kasdien pri
žiūrėti j u noses ir gerkles.

Geriausia jeigu vaikas vie.- 
nas miega ir ne arti suaugusiu 
žmonių kambariu.

—Foreign Language Infor. Servicę.
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GROMATA ISZ LIETUVOS.

Telsziai Sep. 23—
Gerbiamoji redakcije. —

Asz Petronėle Žalpiene 
siiincziu szirdinga padekavOne 
jums, už siuntimą laikraszczio 

Saule” ir mano giminai- 
czianis už
Yra tai smagiauses laikrasztis 
kokis atejna pas mus in Lietu
va, 
ir skaito visi.

Na u jenos isz musu apskri- 
czio Telsziu,

»<
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mano 
užmokėjimą už ji

o žmonis negali atsigėrėti

kaimo Kalpenu 
yra. tokios: Pabaigoj menesio, 

sumos lai- 
žmogžudžei papjovė

ir sudegino na-:

nedėlios diena, per
ka,
metu moterių
ma. Kaltininku su suimta.

Rudove labai Ii tingus laikas,
noS viskas

50

rugiu negali sėti, 
supuvo ir kaip rodos atejnanti 
mota, turėsimo dideliu beda.

Du karta jums už laikrasžti 
dekavoju ir giminėms už pre- 
numeravojinui, yu pagarba.

— Petronėle Zulpiene.

i
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GYVENIMAS
Sz. Marijos Panos

■ A . \PREKE TIKTAI 25 c.
W. D. Bocskow»ki-Co.

Mahanoy City. Pa. J
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Ar tavo pati dar
Daktaras:—Asz iszmokejau 

tau didele suma pinigu patai
symui szito automobiliaus, o 
jis vis netikus kaip ir pirmiau.

Darbininkas:—Well... Tas 
pats ir su mano rumatizmu, 
daktare. Iszmokejau tau nema
žai pinigu, o nesijaueziu geriau 
nei kiek.

Jo pati perdaug sznekejo.
Draugas:—.

yra nare naujos moterų drau
gijos kurioje uždėta bausme 
mokėti po penkis centus už ko- 
žna žodi kuri nares iszszneka?

—Buvo, bet dabar ne. Asz 
negalėjau isztestei, todėl ji tu
rėjo iszstot.

1

f

Nuėjau su draugu restaura-
Sunku atmoket skolas.

—Sziais laikais, sajto Jonas, 
— labai sunku atsiimt savo pi
nigus jei kam duodi.

—Argi tu bandei ir
■seke ?

—Ne, taip nebuvo.

| ku atgauti paskolintus pinigus

nepasi-

cijon pietauti. Kada pavalgė- 
va, tai mano draugas paėmė 
nuo stalo du szgukšztu ir insi- 
dejo kiszenen ir iszejome )au-

mano draugas paėmė

I
I —Tai isz kur žinai kad sun-

-., , ■ - ’>

—Ba keletas žmonių bando 
isz manes atsiimti. ;

dejo kiszenen
kan.

—Kodėl tu teip darai! — 
paklausiau jo.

—Man daktaras recepte taip
prisakė, kad pb kožnam val
giui paimeziau du szauksztu,—
atsake draugas.

K * ai i' I ' *. * 11 *
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^gVELONAsU ? K
Todėl kada jaunas gydyto

jas ėjo per ta užkampi, jis pa
mate liūdna vaizdu, ir viskas 
kas buvo aplink negalėjo isz- 
sklnjdyti nesmagumo, kuri jis 
jaute, iszejes 
prastu vizitu., 
szali
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f odei kada Daktaras inejo, 
atidaręs jam duris, 
giu'r užrakino jas grandinėlė 
nusivedė sveti in mažuti užpa
kaliai kambari priemenes ga
le. -H.

či žmogus, 
ved atsar-

ir

su savo nepa- 
Jo kelias ėjo in 

nuo didžiojo kelio, per 
f purvina aiksztele, per kreivas 

pro sugriuvusias 
Ji 

sulaikydavo tai koks nors me
dis, tai klanas 
upoksznis, 
ties nuo 
kur-ne-kur 
sugriuvusia tvora tikrino tiek įkalbėjo palydovas, nuo kurio, 

tiek maža Į matyt, nepasislepe jo nerimas 
— jus tik ineikite; duodu jums 
žodi, kad justi nesulaikys ne 
penkioms minutėms.

Daktaras tuojau inejo 
kambari, tarnas uždare pas
kui ji duris ir paliko ji viena.

Tai buvo 
kambarvs, 
prastom 
prastu stalu, 
silpna ugnele*, kuri tik smulki
no kambari, nes drėgmė bego 
nuo sienų tiesiog ufibliais. 
lango, kurio stiklai buvo dau
giausia iszdaužyti 
skarmalais, matėsi mažas sode
lis, beveik visas užlietas van
deniu. Ne garso nebuvo girde

liai gatvėje, ir 
atsisėdo pas

— Ar nepasivelimiu! 
snsiihipines 
ras. •

paklauso i dūkta-

gatveles ir 
arba griuvanezias pirkeles

arba nedidelis 
atsiradęs isz nak- 

smarkaus lietaus, ir 
nuskurdęs sodelis

-— Nė — atsake jis — jus 
atėjote perdaug anksti.

Daktaras greitai atsigręžę 
nustebusiu 
veidu, kurio
slopti nežiūrint viso savo noro.

— .Jus tik ineikite, ser —

nusigandusiu 
jis negalėjo pa
ir
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munszames

4 4 Dede Ezra Meeker pribi. vo isį Seattle in Chicago kaipo 
garbes sveczes American Electric Baihvay sejmo ant kurio.
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Pen n sylvan i jojo,
Gana d įdėlioję vietojo.

Kada bobutes
užsitranko,

Visai protas dingsta po tam
• * i. * 1 'j . . * - -
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REIKALAUKIT

Iškirpkite ir prisiekite Šitą 

New York ir gausite visai vel- 

vartoti lietuvių kalboj, taipgi

garsinimą | Borden Company, 
New York ir gausite visai vel
tui pilnus patarimus kaip jį f 
vartoti lietuvių kalboj, taipgi puiki# kūdikių knygąJ

ran i 

Brand.

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK) ■
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kokia nors pur iu

pasakojo kaip tai senovėje žiru uis atbuvinojo ilgas keliones su

savininku neturtą, 
svetimos nuosavybes gerbimą. 
Kai kada buvo matyti stovin- 
eziu duryse gyventoju, apvilk
tu skarmalais
vina moterį, pilanezia in gatve 
pamazgas, arba 
kauszu, didumo kone suly 
paezia, su kažkokiomis
mis, ir paskui visa aplink buvo

d vokianeziu

mergaite* su 
g ja 

sruto-

pagialba jaueziu. Jisai pats ai buvo keliom? i
in Seattle, Washingtona 70 motu adgal, padarydamas

~ a, w < -a a. * ’

apsupta tirsztu, 
nikų.

Po ilgo ir varginanezio klai
džiojimo purvais ir klanais, po 
dažnu klausinėjimu ir po tiek 
pat prieszingu ir bejirasmiu 
atsakymu, atrado jis, pagaliau, 
paskirtus namus. Tai buvo ma
žute, žema, vienu gyvenimu 

pasirodžiusi papras- 
cziausia isz tu. kurias jis buvo 
sutikės pakely. Apatiniame rū
sio gyvenime langines buvo 
privertos, bet 
auksztutinio
kabojo nukliikusi geltona isz- 
kaba. Nameliai 
skvrium, 
kampe, delko ir

neuždarytos, il
gy veninio lange

stovėjo visai 
auksztos gatveles 

ežia nebuvo 
matyti jokio kito gyvenimo.

Patsai drąsusis skaitytojas 
•— ir tas kažin ar nusiszypsos, 
jeigu mes pasakysime, 

laika abejoda- 
ties namais

kad

mažutis, szaltas 
su dviem pa

teikiu pat 
Židinyje szviete

tik 
kedeni ir

Isz

ir užkiszti

keliu ininiicziu jis iszgir- 
kuris arti-

11 nei namuose, 
jaunas daktaras 
židini laukti savo pirmo vizito 
rezultatu.

Po
do vežimo bildosi, 
uosi prie namu. Vežimas susto
jo, atsidaro durys, 
to pasigirdo 
mas ir žingsniu bildesys prie- 

lyg du ar 
kažka sun- 

Vcikiai

tuojau po 
ilgas sznibždeji-

isz Indianapoliu 
dvi 

mylės ant valandos. Nesenei Dede Ezra perlėkė per valsti 
“sztai tokia kelione man /

Senukas parodo pora jaueziu ir vežimą
W ashingtona, o kada iszsedo sake: 
geriausia patinka.”

perioke

del szios gentkartes iszajszkindainas, jog tai buvo geriauses I • t • 1 tpulmonas už jojo laiku.

jau žmonių 
gy vast i, 
buvo atsisako 
lytojai, ir kiek 
rio galėjo būti 
butu buvo jiems 
krieji budai.

pasiseko
. Į

a t gaut i 
nuo kuriu jau visai 

neprakt ingi «y- 
kitu miie, ku- 
iszgelbeti, jei 
pavartoti t i

serNeiszei kite, 
'ie|iaband(‘ ka nors jo iszgelbe 
jimui. (lai but, ta paezia minu 

gyvastis. Paties 
Dievo vardu, daktare, padary
kite visa,kas tik nuo jus pri
klauso.

Visa

te ji apleidžia O’ 
r».

karsztaitaip 
nelaimingoji mote- 

siisisielojinm 
kakta, ir krūtine*, ir 

lavono ran

ja už rankos.
— Pažiūrėkite patys ir ta

da klauskite, —
— Daktaras

atsa k c? j i.
atsigręžę in 

lova i rp meilau k e in lavonu, in 
’../‘.‘j nuo lango skaistilango skaisti

Kaklas buvo
kuri krito
Iienos szviesa.
szpiites ir aplink ji matosi mė
lynai rausvas ruožas. Baisi tik
renybe tuojau 
dytojui.

— Tai vienas

paaiszkejo gy-

mes 
daktaras kuri 
mas vaikszcziojo ties namais, 
pasiryžęs pirma paklabinti in 
duris. Tu laiku Londono poli
cija negalima ne lyginti su da
bartine; atskirta 
padėtis, kada dar 
sideje statomasis darbas ir gy
ventoju augimas, kurie pas
kiau sujungė aplinkines vietas 
su sostine*, paverti* juos pa
ezios sugedusiosios liaudies 
užkampius.
džiosios Londono gatves buvo 
apszviecziamos labai silpnai, 

artimos 
ąpszvieczia- 
ir žvaigžde- 

vagiu lizdai ju 
urx’ose vis dar buvo labai sun
ku, ir ju gyventojai, 
aiszku, darėsi 
daugi kasdieniniai bandymai 
vien tik tikrino nedorėliams ju 
palyginamą ramuma, 
reikia pridėti, kad k...™ 
dytojas buvo dirbos kuri laika 
sostines ligoninėse ir labai 
lengvai galėjo imsitikinti, kad 
bjaurus darbai gali būti varo
mi be kokios pabaudos ir pasi
likti nesusekti, darbai, kurie* 
paskiau ir isz tikrųjų buvo va
romi liūdno atsiminimo Bor- 
ko ir Biszono. Sziaip ar taip 
daktaras abejojo: tai prieit ta
vo prie daru, tai vėl nueidavo 
in szali ir vaikszcziojo pirmyn 
ir atgal, lyg norėdamas orien
tuotis. Bet, būdamas ne isz 
baiksztuju, jis veikiai nugalė
jo save, grizo in duris ir atsar
giai paklabino.

Paklabinęs, jis tuojau iszgir- 
do tylu sznibždejima lyg 
menes gale kas butu tyliai ir 
atsargiai kalbėjosi s su asme
niu, stovėjusiu lipynių apaezio- 
je. Tuojau po to pasigirdo sun
kiu žingsniu artinimasis per 
nuoga asla, duim grandinėlė 
buvo tyliai nuimta, ir duris 
atidarė auksztas, rielypsznus 

.vaikinas juodais plaukais ir 
veidu, kuris atrodė toks isz- 
blyszkes ir sustingęs, koki gy
dytojui teko matyti nebent 
tik pas lavonus.

— Ineikite, ser — tarė jis

priemieseziu 
nebuvo pra-

sugedusiosios
Tuo laiku net di-

priemieseziai ir 
apylinkes buvo 
mos tik menuliu 
mis. Jeszkoti

, o 
ju

savaime
atkaklesni, ka-

. Prie to 
musu gv-

prie-

tyliai.

menėje ir lipynėse, 
trvs žmones nesze *
kaus auksztyn. Veikiai po to 
tie žmones vėl nulipo žemyn ir 
iszejq isz namu. Paskui juos 
uždare duris, ir viskas vel nm 
tilo kaip pirma.

Parėjo dar kokios penkios 
minutes, ir daktaras jau buvo 
pasiryžęs surasti ka nors na
muose,- kad pasakytu apie sa
vo atvykimą, kaip durys atsi
darė, ir jo nakties viesznia, ap
sivilkusi, kaip tada, ir uždeng
ta tuo paežiu juodu velonu. 
linktelėjo jam, kad prieitu prie 
jos. Jos nepaprastai aukszta 
statula ir slėpiningas tylėjimas 
isz pradžių liepe jam manyti, 
kad jis turi 
rengusiu vyru, 
vaitojimai, kurie 
velonb, iii tikino 
ir jisįuejo paskui

Ji nusivedė 
auksztyn lipynėmis ir sustojo 
priesz pirmojo kambario du
ris, kad praleistu ji pirma. 
Kambarys atrodė labai vargin
gas, ir viso/labo liuobi i u tebuvo 
viena sena pnszilifL’spinta, ke
letas kėdžių, lovos be užtiesa
lu, {lakiotos languotu apklotu.

leido įaip 
visi daik- 

galo liūdni, to- 
isz karto ne-

žingsniais.

reikalo su persi- 
Bet istoringi 
■ girdėjosi isz 

ji apsirikus, 
ja greitais 

ji

Uždengtas langas 
mažai szviesos, kad 
tai atrodė be 
del ir daktaras

žmogaus statulos, 
jo žvilgsni

laika,
melsdama, 
ris su kažkokiu 
trvne ir
szaltas negyvojo
kas, kurios, kada ji jas iszleis- 

nejudomai irdavo, 
krito iii apklota.

— Tai be naudos, poniute, 
— tarė daktaras, stengdamasis 

nuraminti. — Tacziaii, pa
laukite... Pakelkite užuolaidas 
nuo langu.

Kam ?

sunkiai

JU

Paklausė ne|)a- 
žinstamoji, paszokusi nuo grin
dų.

Jeigu jūsų kūdikis atsakančiai neauga
jeigu jis yra nesveikas ir nemiega ge-

tai pabandykite Borden’s Eagle

pa-

-u-

t
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bliis^i keikė.
Burdingierius išž bardo isz- 

va'ro.
Mat, paezios tada nežino ka

I*'1' I <

,.y- daro, 
gi nežino' liž ka juos 

isz varo
Ba už burda visi užsimokėjo.
Kada bobelėms svaigulis pe

reina, 
Vyrus adgal ant burdo ragina.

Vyrai adgal negryžta, 
Kitur suranda sau vieta.

* * *
Saugoki les szitos mergeles, 

Gana gražios rūteles, 
Ka mėgsta szposa padaryti, 
Skryneles vyru apkraustyti.
Jau nekarta teip padare, 

Skrynele burdingierio atidarė, 
Iszeme kiek ten pinigu, 

Ir iždume po velniu.
Kur teip atsitiko nesakysiu,
Apie Mahanoju buvo tik pri- 

įnysiu, 
Mano rodą užlaikvkite. 

Prie tokiu mergicu nekibkite.
* * *

Ten kur gubernijoi Viskon- 
sinia, 

niekam netikia
Merginos su tokeis

V vra i ir

t <

FARMA ANT PARDAVIMO

45 akeroi su virszutine 
ne anglių ant 90 akoriu, 
ra veinis po 45 akoriu. Septy 
niu ruimu gera stuba apimda
vo ta isz lauko 
vidurije.

vei 
o anl

o plcisteruotn 
Vanduo stuboj. Ga 

zas už dyka del kurinimo ii 
szviesos. Didelis tvartas pil
nas szieno. Garadžius. Viszti- 
nycze. Anglių padėjimas po 
stuba. Geras skiepas. 2 mylės 

cinientiriib kelio. 1 mvlc 
1 l # *

Pacztas da- 
o A*

Oropeza ......
Orbita ,

1

■'■į
11 #

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji "O” Garlaiviai.

Oriluna 21 Oct. 20 Decern. 31 Jan 
...... 4 Novemberio 
29 Norom. 10 Jan

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg.

Visos atskirtos kajutos. N6ra 
extra mokeseziu.

! ROYAL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

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

Į Cliicage: 117 W. Washington St.
Ar pas vielini laivakorcšin agente.nuo

nuo mokslaines.
Telefonas stuboj.

i . i -1 •

. Kasvkla su
vesztas. 1 
m v les nuo sztoro.
41 coline veine augliu atidary
ta del aplinkinio biznio ir už- 
randavota iki pavasario. Kas 
pirks faiina gaus 50c. nuo kož- 
no tono rondos iki pavasario 
be jokio darbo. Taipgi veinis 
kalkines akmens tik 2 pėdas 
po žeme ir 1 akeris medžiu del 
propu del kasyklos. Kas pirks 

ai gaus pora arkliu, 3 
karves, 4 versžius, 50 visžtu,

> 
pora ir Bingelius 

plcszkes, plūgas, 
ir akeczias. Stuboj kukninis 
peezius del gazo ir anglių. Vis
kas už $4,000. Puse pinigu rei
kė inmoketi o antra puse gali 
pasilikti ant ilgo laiko ant 6-to 
procento. Piežastis pardavimo 
v ra kad turiu dvi kitas farmas 
ir negaliu dažiureti. Ant far- 
mos teipgį soda 12 obuoliu me
džiu ir visokiu uogu. Atsiszau- 
kite ant adreso.

J, Dumbroski
R. F, D. No. 1 
. Raymilton, Pa.

Tai vienas isz nusikal
tėliu, kuriuos pakorė sziandien 
ryta — suriko jis, ir purtyda- 
masis nusigręži* nuo laimio.

—- Tikra tiesa — patvirti
no moteriszke, su szaltu stikli
niu žvilgsniu.

Kas 
gydytojas.

Mano sunūs 
puolė

A., i

I )a IJ'kKs ’ Init’A tb’k^. J ATlriuis 
isz to nelaiming'o,jo draugu, 
trūkstant inrodymu, buvo isz- 
teisintas, o jis nuteistas mirti
mi ir nubaustas. Istorija buvo 
nepaprasta. Naszle motinane
turėjo nei bieziuliu, nei leszu 
ir gyveno pusbadžiu, kad ga
lėtu padėti skatikiniais sutau- 
pymais savo 
niuksi, kuris 
klausė jos karsztu maldavimu 
ir, pamirszes vargus, kuriuos 
motinai teko del 
pradėjo palaida 
gyvenimą. Rezultatais buvo 
jo mirtis nuo budelio rankos, 
motinos geda ir jos nepagydo
moji beprotyste.

Ilgus dar metus po ežia ap
sakyto atsitikimo, 
jau didele praktika 
padėti, kurioje daug kas butu 
pamirszes apie tos moteriszkęs 
likimą, musu daktaras diena 
nuo dienos lanke nelaimingaja 

tik duodavo jai 
ramumo savo buvimu ir užuo
jauta, bet ir 
lengvino 
priesz mirdama, 
kankine atgavo valandėlei, pro-

y

ISZRADEJA1!

klauso

ir 
jas.

to

jis toksai ? — pa

atsake ji
alpdama pas jo ko-

Sportai

13a ant juju

ne nori 
užsidėti, 

visaip pradėjo 
kalbėti.

T rn gaus pora
i * n > '

Prisiuskite man savo brai
žinius iszradimo iszegzami- 
navimui. Reikalaukite mano 
iszradimu knygutes “Pata
rimai Iszradejams”
duodama dykai. Raszykite 
lietuviszkai savo advokatui.

MARTIN LABINER
Re g. Patent Atty. * * t

3 Park Row. New York.

kuria

, 4 versžius, 
vėžinius ir ’springs’ll vežimėli 
boge, aszis,

Merginu ten ne daug’yra 
Bet visos puikei gyvena, 
Visos patogios ir geros,

Tokios privalo būti ir kitos 
> . merginos.

Geriause jus sportukai susi
laikykite,

y

harvester! J

TEMYKIT LIETUVIAI
fi 3 4 to#Asz praszaii jusu pakel

ti užuolaidas — pakartojo gy
dytojas kiek

— Asz tvezia 
kambari tamsu, — 
toris ir užstojo jam kelia, kada 
jis atsistojo, kad padarytu ta-

Ach, daktare, pasi
joj visa tat 

be naudos ir jis isz tikrųjų mi
res, tai neleiskite, neleiskite 
niekeno akims, be mano, maty
ti lavonu...

Nedavęs jai atsipeikėti, dak
taras greitu judesiu buvo pas 
Įauga, patraukė užuolaida, taip 
kad skaisti dienos 
siskverbe in kambari, 
grižo pas lova.

—- (/zia butą užpuolimo — 
rodydamas iii lavonu, 

pažiurėjo mo- 
teriszkei in veidu, kuri jis pa
mate dabar pirma karta be ve
lono, Be galo susijaudinus ji

susierzinės.
padariau

atsake- mo

tai pats 
galiokite manos!

.. <

szviesa m- 
ir vol

* ♦

Ant doru merginu nelokite.
r *

naszlaicziui ber- 
vis tik n epas i-

pamirszes vargus, 
jo iszvargti, 

ir pražūtinga
gyvenimu.

turėdamas 
ir puikia

♦ ♦ #

Kur ten mažas baliukas at
sibuvo,

Keli geri žmones susirinko, 
Linksmai leido laika, 
Bet ir atsibuvo baika.

Pribuvo plikakaktis bajorėlis, 
Pasigerins kaip verszelis.

Pradėjo prie visu kabinėtis, 
Skrybėlės vvrams daužvti.

Pamote ji jojo boba, 
Nepamylejo jo toki dai ba
Norėjo ji namo parvesti, 

Bet jis jos nenorėjo klausyti. 
'Pradėjo ji vilkti namon, 
Jis paszauke boba “paszol 

von!”
Keže nebagelei per ausi, 
Kita vėl per pakauszi.

Moterėle kokia tai lenta pa
griebė,

Keletą ypu jam sudavė. ;
Bajorėlis tuom susisarmati 

no labai,
Kad nuo mylemos gavo gerai,! 

į Pradėjo kiauliszkai apsiojti,
Už biskio butu dželoje tapes 

Sėdėti, 
aresztavoti ji 

turėjo,
Bto gyvuliszkai apsiėjo; 

nors indijoniszkai,

t
r e- y

4

musu

(t.83)

• 111 ~ f I I

I lį , *h 11 • • * •' ' t tilto' H

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu' 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu

kompanijų

GERA PROGA PLIKIAMS! t t \ »

tose jis, 
ir kvoeziamai

beprote ir ne

pastebėjo 
kurioje apsistojo <r, z.,

moteris szoko in ja ir 
puolė priesz lova ant keliu.

Isztiesta patalė,'Stipriai in- 
vyniota in paklode ir apdengta 
apklotais, sustingusi ir nėjudo- 
ma gulėjo žmogaus būtybe. 
Tos būtybes vyriszka galva ir 
veidas buvo atidepgtiis, tik ant 
galvos buvo hŽdeta ,juosta, ap- 
riszta pasmakrėje.. Akyk, buvo 
uždengtos." Kairioji 'hu n- 
kiai nusyiro nuoj>( 
toris laikeda bejeg

Daktaras atsargiai atitraukė

kada

ulejo žmogaus

ftnkhi r

ja ir patsai paėftiė ranka.
— Dieve .niūrio, — suriko 

jisai, atmesdamas ranka — juk 
jis miros!

Moteris paszokp ir sumosavo 
rankomis.

— Acb, nekalbėkite man 
to, ser, — 
kad vėl atrodė beprote —

. .......vr. ■ n , <«0« uv^flllll, HV”

’ turiu jegu su tuo sutikti. Kiek

suriko ji taip baisiai 
ne

kalbėkite, asz negaliu, asz ne-

jalo susijaudinus ji 
nusimetė skrybėlaitė, kartu su 
velonu, ir stovėjo, 
ji akis. Savo laiku, 
buvo labai graži.

i n bodus in ta, i 
ji tur Imt,

labai graži. Vargas-ir 
aszaros paliko jos veide pėdsa
ku, kuriu nieku budu negalėjo 
iszspausti koks vienas tarpas. 
Kankine buvo iszblyszknsi, 
kaip mirtis,*jos lupos virpėda
mos eziaupesi, akyse žibėjo 
nennturale liepsna, kuri rodė 
perdaug aiszkia’ų kad tiek kū
no, tiek sielos jos pa jėgos del 
nepaprastu kaneziu 
arti snvo.galo.

— Czia butu užpuolimo — 
pakartoję daktaras; i 
traukdamas nuo jos akiu.

— Taip, taip, 
atsake ji.

— Jis užmusztas.
— Dievą imuosi liudinin

ku, kad užmusztas, ir beszir- 
džiai; nežmoniszkai užmusztas. 
— rpvidbdamri isztare vargsze 
moteris.

— Keno gi?— i 
daktaras, su užuojauta paemes

jau buvo

*

jos
gausinga ranka 
likimą. Kada, 

nelaimingoji

Arabiszka Mostis yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu ir savo adresa tai aplaikys tuju 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurie yra 
pus-plikiai arba visai yra nuplikta..t.f.

Ar jus kojos yra nesveikos?
Jeigu keneziato bile nesveikumą 

ant jus KOJŲ, nelaukite ilgai, bet

-4

15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas

4

Turėdami

manė o nesigailesite.

JOSEPH G. BOGDEN,
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

isz jos lupu iszsiverže nuo- 
, karszta malda už jo 

laime. Malda pakilo in dangų 
ir buvo iszgirsta.
•užuojauta, kurias jis atneszda- 
vo jai, kaipo Aukszcziausiojo 
inranki, buvo gražinti 
szimteriopai, bet prie viso jo 
turto auksztos padėties ii? ap
skritai visai užsitarnautos 
laimes jo szirdžiai 
malonesnio 
juodo velono atsimininiaš.

— :GALAS:—

Paguoda ir

jam

atsilankykite in mano ofisą antu: 
žemiaus padėto adreso.- 
kurie negali asabiszkai pribūti Jn 
mano ofisą ir I

Tiems

kenezia KČJU

nen ii- T

tai tiesa, —

paklauso

Kiti žmones

vi sai 
j<> nebuvo 

atsiminimo, kaip

T *

LIETUVISZKAS 
SAPNINYKAS

x Arba Iszguldimas Sapnu. 
205 Puslapiu, 310 Paveikslu.

i . . F

Drucziai apdarytą audeklineis

%

kietais vyrszais. Preke $1.50
* ‘ ' p ''' I ' ' 1 r

W. D; BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY OITY, PA.

M','*! ; ’• ,
r. . i, « < * ■ m i

I

*1 e

ofisą
SKAUSMUS, kaip tai, isztinuses, 
nuvarguses, nuszutytiiK, prakal- 
tanezias, dvokcuczias ir t.t, kojos, 
mano Koja Vąucleris ir MonIIs 
jums greitai duos palengvinimą. 
Prisiuskite $1.00 ant mano ofiso 
adreso o jums prisiusiu KOJŲ 
gyduolės su nurodymais kaip var-

Ko.lu Faucleris ir MonUs
T . i 1 1 i. * *

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Greiczlausias Visa-vandeninis Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekcija 
Southauiptoue in Danziga, PUiava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno Isz grei- 
cziausiu isz trijų laivu kurie iszplauke 
hz New Yorka kožna Ltarninka.
Visi Sczlos klftsos pasažleriai kabinete.

MAURETANIA AQUITANIA 
ItERENGARIA 4

Teipgl per Liverpoola ir Glasgow 
AUSONIA (naujas) 19 Oktob.

: ASSYRIA....... 21 Oktoberio
SCYTHIA .... 26 Oktoberio

i

'1

'II*y
*

■

I
'"M

Q ka,
Bet bajoriszkai. 4i' M- *
Vieiįam plęise,
Džerzes steite, . .

Singeliu tokiu atsirado^., • 
Ka ant žęnocziu pir^ztais bu-

Visaip, isz,juoke ženoc^įus, 
i Tokie arszesni už gyvulius.

Kad žęnocziu nebotu, . - 
ir vargas butut

i

už gyvulius.

Bingeliams i
Neturėtu kur pasidėti, ( .

Kaip čigonai, lauke gulėtu. ;
Goriau apsinudažykite, <:

Isz ženoeziu neszidykite,
i. Bn kh ’P ant jus .užpyks, į .>

v

i. Bn lęaip ant jus.užpyks, 
Nuo burdo iszvarys,
Tada, kpą pąsidesite,

kadų viętvs uvturvsiiU J
4 ‘ . *

adreso o jums prisiusiu
i
tuoti del jus KOJŲ nesveikumą. 
Gydau KOJES su elektriku ir su 
kitais moderniszkals budais mano 

Kalbu lietuviszkai.
■- - ■ ■ .■ j —- ■»
Koju Specialistas

ofise.
DR. JOHN (įlLLIN, 

Koju Speclhllstks
203 lliivemeye.r 8i. Brooklyn. N. Y. 
6fiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 12 
Nuo 2 popiet iki 5. Vakarais nuo 
6 iki 8; N eile Įlomis nuo 10 ryto iki 
l popiet

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 12

•< ,4

I

f

f

Apie laivakorte ir infęrinacijaA tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.
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VYRU Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras
______________________________________

7 mietus in vairias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodūg-
n^al pažinsta. Gydo užsinuodinitna kraujo Ū* silpnybes 
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas pa-

Ji

kai, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolor kalba ?<uste*kąl 
*1 1 ' x * ii1' 3 <•> tol 2: • ’ ai _ • h. . • .. , . - a ' ' k *

Nedoliomls 9 iki 2 popiet
DR. KOLER - 638 VENN AVE^ - 1‘ITTSDURUH,

LIGOS PĮttsburgo. Jisai mokinosi Varązavoje, studijavo bogije 32
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einanezias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukitc ypatisz-
i f J

ir Lenkiszkai. Oftaos valandos nuo 9 ryto lig 6 vakkro

C38 PF.NM A V F. m
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Į kreipdamas domes.

I miegas suvystė juos maloniais 
savo vystiklais. A

Netrukus Deviul tekd susi
mi, ku- 

| ris labiau pravėrė jam\;Vartus
--------- -----------------------------------------------------------

* IN .'" -t <

Inžymaus mechaniko Uato

mns sveikatai patairiyįfi iĄ Pen-

noinsidega, nes 
greit suima 
atsiradusi karsztk Sprogimas 
lempoj ir jos gosimas parodo 
gresiama. pavoju ir darbinin
kai skubiai apleidžia kasykla.

Vienas, Dovio draugas padė
jęs jam daryti bandymus sako: 
Gumfris Dovis važiojo mano po a A ta i A i1 «

vario vėlos 
visa sprogstant Banka ka Turi Baisa

X iK'
'ii Jt' ii ♦

j •

GARSAIS ISZRADEJAI . Į Visi namai buvo lyg iipmire, 
Pataazc J. Talmontas.

— II. .1 * «l nUl.ll

— Žinau, feinau mister, susi-

— Ugnis isz nežinomos 
priežasties sunaikino narna ku-

—»• Pas mus dirba kasvklos •
net viskas uže. . x_. .T. . - . name gvveno Vincas Pajaujis

v Ir n rl I ti b u ii a i U tr

’ numažino, jeigu locnastes ap-Į
ązacavojo du ir

net viskas uže. savo vystiklais.
I"

Kas isz to kad taksas •

tris kartus

da dviu da (tvi szeimynos William 
Penne. Szeimynos panesze dy- 
deles bledes nes viskas sudegė.

graudinęs atsake in ta tylomis ’pažinti su vienu žmoguii, ku- 
pareikszta/nepasitikejima jau-1 * ‘ ** *1 *'
riasis Dėvisi, — žinau kad jus1 i„ mokslo sritį
pareikszta /nepasitikejima jau

f

dauginu ne kaip praeitus me- Klu(a ugnnge8ei apsibuvo isz nepasitikMę
vis mokos dau-

“No
tus. Nekurie 
giau ne kaip x mokėjo. — 
pagaliu tai kuolu.”

Namas kuriame gyveno 
Jurgis Juszkeviczius ir kita 

‘szeimyna po No. 1100. E. Pino 
ulyczięs užsidegė isz nežino
mos priežasties, o norints ras
ta tenais didelia samogonka, 
bet ugnis nekilo isz tos prie
žasties.

—' Praejta ketvergn 
surastas žmogaus lavonas 
timbje Szesztos ulyezios, kuri 
užmusze Readingo trūkis.
1 •  1 v * A A A .. !

'Klemencas Vaisionis isz Buk- 
Traska ne

kas užsiėmė' laidot u veins.

Jurgis fiend įnskas 
į1 ’ 
Centre ui vežios.

likos 
ar-

. Vė
liaus dažmota, buk tai buvo

mauto. Graborius

Musii senas
atidarė 

auja saliu na po No. 821 E. 
Nesenei per

taiso visa narna ir dabar turi 
iVtlankvkite 

Ik

Szenadorio, tai nani^kono jau
^iuyo k abuvo sudegia ir na 

geszyt.
— Vikaras kun. Kazimie

ras Klavenas 
mias parapije 
nesugryžo kun. Matulaitis isz 
Lietuvos, likos perkeltas pas. 
kun. Kaulaki in Philadelphia: 
Szenadoriszkei labai mylėjo 
jauna asistentu.

— Laisnus iszeme ant apsi- 
vedimo Vladas Andriulonis su 
pana Stela Vasiliauckiutia jr 
Karolius Ratauckas su pana 
Deliu Balinskiutc. — Laimin
gos keliones.

— Parsiduoda geras riginas

kuris buvo užc- 
Eastone pakol

labai

tautietisgeram padėjimo, gumini ratai. 
Galima.pigei pirkti, /ktsisznu- ?

Vfain pleisa.” 
musu tautieti o busite karai i sz- 
kai priimti.

. — Praeita subata apsivedė 
Vincas Pacziukonis su O. Ga
liniene nuszle isz F rack vilios. 
Vėlinamo laimingo gyvenimo.

kite in

Worcester, Mass/ — 
Baranauskas,

i i Saules M ofisą.

Biskupas/ — Biskupas Crane szia 
sanvaite birmavojo sekanezio- ® -v 4 » • • X Tvietosią:šia vietosią: Nedėliojo New 
Philadelphia, panedelije Saint 
Clair, utarninke lietuviu ir sla- 
voku parapijoj Saint Clair, 
seredoje Frackville ir Maba- 
noy Plane. Kardinolas Dough
erty binnavos 
Szenadorįje.
' — Ugnis kylo subatos va- 
kara sklepukije kuriame gyve- 

ant W. Pine 
Bledes mažai pada-

Vaclo
vas Baranauskas, paeinantis 
isz Racininku (Alytaus apskr) 
važiuojant automobilium sker
sai geležinkeli tarp Brooks ir 
Princeton, užbėgo trūkis, su
laužė automobili ir ji mirtinai 

Nugabentas Holden 
ligonbutin, po 9 valandų jis 
numirė ir, tapo palaidotas 
Marijos kapuose,"’Holdene. Ve
lionis pr i k 1 a use Szy * Liudviko 
draugijom 1 
vus, broli ir 

seseri.

sužeidė.
Cl

Mahanojui ir

na Jonas Gulick 
uliezios. 
rvta.

Staniklio li-
Davisono

— J. Roberts, 22 metu, ojda- 
ttias m nuėsta isz 
kos pataikytas per 
sunku t rok a arti Eandros. Ka
da sužeistąjį veže pas daktaru 
Mikdonalda, tasai mirė ant ke- 
lįo. Davidsonas turi rekandu 
sztora aut W. Centre uliezios.

. PERSERGIMAS.
- Mahanoy City Water 

•• kompanije prasergsti visus, 
jog vandens randasi labai ma
žai,. todėl bcreikalo nelaistyki
te vandens, pataisykite began- 
czea paipas, gumines paipos 
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. i- - - ■ 4 ■ - - ...........

t

NEDELINE EKSKURCIJA

NEW YORK
32 OKTOBERIO

■ C SpeelaUt treinax Sukatos naktį.

Ibz
Shamokin ............
Mt.Carmel ............
Ashland ................
Girardville..........
Shenandoah .........
Mahanov Ci t v ....
Tamaqua .............

Ryte r 
... 12:011 
... 12:10< 
... 12:47}’ 
. . . 12:55} 
... 12:33< 
... 1:16} 

. . . 1:45>

Grįžtant Isz New Yorko nuo 
W. 23 St. 6:45, nuo Liberty 
St. 7:00 ta pati vakaru.

St. 6:45,

$4.00 Dubaltav*s
Tlkleta*

* jūif leČuBlatoriaūs 
Balsuokite už

Adam C. Schaeffer
Praszo juto balso ir intekmes,

mano gabumais 
ir pajegoiiiis. Gal but teks man 
daug>ir labai daug metu triūs
ti ir remtai mokytis, kad in- 
vykdžius/ szi pasižadejima. 
Bet kad ir visa gyvenimą reik
tu augaiszti — asz. padarysiu 
tai, ka n oriu.

, Juodos jo'akys blizgėjo pa
siryžimo ugnimi. Gydytojaus 
pesuo Foksele labai susigrau
dino tokiu gilium jaunikaiezio 
pasiryžimu. Jautri motcriszkes 
szirdis,veikiau, kaip jos brolio 
ąialtas protas numanė galint 
Gumfri invykdinti savo suma
nymą. / Liuduos to nuotikio 
smulkmenos labai iszjudino jos 
dirksnrua. Iszgirdusi karsztai 
duotąją, kilnaus jaunikaiezio 
inžada, 
reikszti

lt mo, pagirti ji, bet plustanczios 
isz akiu aszaros, kliudo tai pa
daryti.
ji tarė:

— Asz tikiu Gumfri, kad 
jus inyykdysit savo 
Nenusiminkite del brolio szyp- 
senos. Jis jau senas, tat ir sun
ku jam visa tai taip atjausti, 
kaip jus atjaueziate. 
prates vargu matyti,

r

Lietuvoj paliko te- 
viepa,» seseri, ir

Amerikoj du brolius ir viena
4 “A. L. »,

1 »„

DuBois, Pa. — Visos užsire
gistravusios moterės dabar tu
rės niokoti penkis dolerius 
mokslaines taksas. 'Protestai 
ant niek nusiduos.

— Mikas Benska, 65 metu, 
mirė staigai prie darbo Helve
tia szafte.

— Nesenei 
sznipai padare 
eme daug

mokėti penkis dolerius

prohibieijos 
ablava ir su- 

naminio vvno nuo 
žmonių, bet dabar turės sugrą
žyti žmonim adgal, nes pagal 
advokatu Dricoli, vynas buvo 
užgriebtas neteisingai.

pro szali

tamista, kur 
Juozas Sznapsys! —

Girtuoklis, stovėdamas ties 
kampu gatves, in siena atsirė
męs, žiurėjo aptemusiomis akU 
mis aplinkui. Eina 
žmogus.

—Ar nežinai 
gyvena
klausė praeinaneziojo girtuok
lis.

—Juk ; tamista 
Sznapsiu, —• atsake praeivis.

—Asz ta gepti žinąu, bet ne
žinau kur jis gyvena, iiėrandu 
jo namu — atsake girtuoklis.

pats esi

Tvircrisiisla Lletutls/ka
BANKA

Didele kaucija sudėta y osti
jos Banko Departamento.
Esiu po priežiūra' Valstijom, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Bankojs negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
mul. Slunczu pinigus In ▼!- 
sa» dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytam* 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tųs keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszyklte apie

* a f _ ' • < - A fe _ B i

Esin po priežiūra Valstijom,

kalnas o rfkuslte teisinga 
atsaklma. Adresą  vokite:

V. LAPINSKAS 
801 W. Mahanoy Ato^ 

MAHANOY CITY, 
,! . ...... ,1,1 ■! , ,

• PA.
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szi

Foksele norėjo isz- 
Gumfriui pasitikeji-

Va la nde le i p ra s ii nk u s

sūnūs atvyko gydytoju Tiephi- 

zausa ir apsigyveno pn^’Guni- 
frio motina. J

Drau gavima s su /įąo^ries tu 
ir moksle nusimdnancžip' žmo
gumi, labai buvo : 
Guinfrini. Džinu^damps jis 
naudojosi savo mokyto kampi
ninko patarimais ir niįrodyr 
mais. Kita syk teko susipažinti 
jam i 
tarpininkaujant Gumfris susi
pažino su gydytoju Beddosu 
pakvietė ji pas save ir davė i • • • 4 • 1" jli »l

Czia kiek rei
kiant, turėdamas invairiu in
strumentu Gumfris galėjo rim
tai yrineti mokslą. Ėebudamas 
pas Beddosa. Dovis padaro ke
letą indomiu fizikos ir chemi
jos bandymu. Apie .tuos bandy
mus parasze jis , in mokslo 
laikraszczius,

i *'

inžada.

Jis pri- 
jo dirks- 

niai yra atbukę. Bet mes, a ežiu 
Dievui susijaudiname pasako
jant tokius baisius nuotikins. 
Be to tiesa sakant, tik mote- 
riszke gali pilnai suprasti pa- 
nasziu ■ nelaimiu baisenybes. 
Jos szirdis tokia... kokia asz ir 
iszreikszti nemoku, viliuos tik, 
kad jus tai numanote. Klau
santis to nuotikio nupasako- 

netiek skaudu ir
gaila tu, kurie žuvo — jie ra
iniai ilsis. labiausiai man gai 
lą likusiųjų, kuriems teks am
želis vargti be savo artimųjų 
.meiles.. Kad .likusiems, butu-ge- 
riau, linkiu jums pilniausio pa
sisekimo kilniam jusu suma
nymui. Jautriajai jusu szir 
džiai tas sumanymai įszrodo 
invykdomas tat ir asz patariu

jimo man

pievąs padės 
is 

(Jaiktas. Be tikėjimo he 0ksĮo 
negalima, atsiekti, negalima 
jdarbo padaryti. Jus pagalvo
kit tik, Jto galit susilaukti, jei
gu pasisektu invykinti savo

žengti pirmyn, j 
jums. Tikėjimas — yya dięjeli

'S

atsiekti, negalimu

'sumanymas? Kiek tukstaneziu 
.vargszu darbininku vadintu 
jus savo globėju ir pasakytu 
apie jus savo vaikams ir ai
niams? Kiek turtu galit ingyti 
isz to iszradimo gave jam pa
senta. (Liudymas, kuriuo duo 
dama teise tik iszradejui dirb
ti'sava j i iszradima.)

— Ne
tris nepatenkintas geros mote- 
riszkes linkėjimu, asz nenoriu 
-turtu. Vienintelis mano tikslas 
—- visomis kūno ir dvasios jė
gomis tarnauti žmonijos labui. 
Geriausias mokestis1 į>us nian 
nusimanymas, kad laimingai 
atlikau savo darba. Asz troksz- 
tu tik turėti savo 
įcasdienines duonos 
savo triūsu tai ingyti.

Turtai bereikalingas - man 
sunkumos, jie atitrhuktu mane 
puo mėgiamojo darbo, kurio 
ketinu imtis. Turtai nesuteiktu 
man ne tikros laimes,

pone, atsake Gum-

pastoge ir 
ir tikiuos

nejdoroV 1 # ’

žmogaus garbes. .
t Insigijes turtu galecziaū tik 

.nebent važinėtis karietoje ket- 
I vertu arkliu, Kokia, butu nau- 
! da ir smagumas, kai imtu kal
inėti, kad Gumfris Devis važi-
■ nejąsį) gražiamei vežime, kad 
ipsipenej^ arkliai i n varo bai- 
mesi, ^ypįžiopsojusiems praei^ 
viams,/ Man daug smagiau ir 
net naudingiau peseziam pasi- 

asz daugiau 
pamatau, ir daugiau sužinau, 

ramiai ir rimtar pa baigė 
jaunikaitis ir vol kaž ka eme 
galvoti. "

Man daug smagiau ir

vaikszczioti, taip
* v •

; # .........-
imta/ pabai

V Tą vakaru I jis / ilgiau, kaip 
paprastai vakarojo. Jis vartė 
savo pastabu knygutes ir sku-
biai in jas rasze. Paskui susiki- 
ėzes-rankas iii kiszenes vaik- 
szcziojo kambaryje ne in ka ne-

* > * .1*

kai-kitrias musu kasyklas iio-

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 
darbinnka Žmogų szali.

JĮ Visada užstoja už varginga žmogų.Jį Ylsada užstoja už varginga žmogų.
A nori but atsakantį.
Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti 

mažesnes mokesties. '
Jį patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir isz 

vien balsuoti o tikrai laimėsite.
vzx~Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 
nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali.

Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka- 
Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

redamas parodyti savo lempos 
naudingumą. Bandymas pilnai 
nusisekė, Devis veidas szviete 
džiatigsmu, o asz buvau dide
liai dėkingas gabiam žmogui, 

i in jo iszradima.
Ta lempa saugojd dabar an
gliakasiu gyvybių tukstan- 
czius. Garsus jos iszradejas ' 
hesunaudojo to iszradimo su
sikrauti turtams. Jis paaukojo 
,ta lempa' minėtajai draugijai 
nupaemes patento: “Vieninte

nusiseko, Dovis veidas szviete

naud i n ga s ,ž i u roda ma s
Džinu^damps jis

• ‘-’i. 111ir nprody

su Džilbertu. Džilbertun
L ' 1(| |» |Į. ■' ' S K, II f® ' !•

• 4 J

gazu tyriamosios instaigos pri
žiūrėtojo vieta. '

nąpaemes patento: 
lis mano tikslas tarnauti žmo
nijai. Asz esu gausiai apmo
kėtas nusimanypiu, 
gale galėjau padaryti ‘ tai, ka 
seniai ketinau,” 
džiai.

1806 metais Dovis buvo isz- 
rinktas Prancūzu mokslu Aka
demijos nariu.

1820 metais vienbalsiai isz- 
rinktas Karaliszkosios Draugi-

kad galu

buvo jo žo-
D. M. Graliam, Pros.

J. Garrahan, Attorney W. F. Ilynkewdcz
P. C. Fcnton

—DIREKTORIAI—
L. Eckcrt, Vlce-Proa.

A. Donlaewicz, M. Gavula 
T. O. Hornaby

D. F. Guinan, Treat,.
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Netrukus ingarsejo jis, kai- jos pirmininku. Septynis me
tus iszbuves pirmininku del li
gos atsisakė nuo tos vietos. 
Per didęlis d arba v i mos ir jau- 
dinimos ka nors iszradus su
ardo jo sveikaa. Didžiausi pa
sisekimai vainikavę Devio dar
bus nepermaine jo szirdies. Jis 
visados atmindavo priederme 
rūpintis savo motinos ir visa 
szeimvna.

Gavės pelningesne vieta jis 
padėdavo jai ir seserims. Daž
nai savo 'seniems pažinsta- 
niiems siuntinėdavo atminimui
Iii v cit l m uvvium. Mupęiiuio iitivi^^ 

lat liepdavo pirkti kaspinus X 
arba kitdkius menkniekius ju L 
naujoms ir buvusioms tarnai- |w

- -------------  
szimta svaru

po gabus chemikas. 1803
Dovis buvo paskirtas,cJiemijos

, 2 J A —.

m. i
profesorių in karaliszkają.I^on- 
dono Akademija., Beprofeso- 
riaudamas Dovis iszvedc kele
tą elektros ir chemijos dėsniu. 
Prancūzu mokslo Akademija*, 
jo mokslo darbams paskyrė 
pirmos ruszies dovana. Isz 
daugelio nuopelnu mokslo sri
tyje, didžiausias 
pelnas yra taip vadinamas 

saugojamosios nuo sprogimu
” išradimas. Jči jis 

nieko daugiau nebūtu iszrades 
ir sugalvojęs, tai ta 
moji lempa” 
domis inrasziusi 
mokslo istorijos knygas.

Baisios nelaimes atsitikda- 
I

vusios kasyklose 
Vandeniliui, dažnai 
suodavo tu kasyklų savininkus\ t IT* **

Devio nuo-
yra

t

4 4 
lempos

“ saugo ja- 
butu aukso rai- 

jo vardu in

insidegus 
suiptore-

ir darbininkus draugus. Dovis 
nekarta jaunatvėje 1buyo gir- 
(jejes apie tuos baisias huoti- 
kius ir jis lauže galva :ka nors 
padaryti, kad iszgelbejtis isz 
tokiu pavoju darbo žmonių
klasę. 1812 metais kasyklose 
netoj Sunderlando.ų yel in vyko 
baisus sprogimas? Ten žuvo 
labai daug žmonių*^'Ta^nela i- 
me paskatino inkurti draugija, 
kuri rūpinosi padaryti gala

paskatino inkurti draugija, • • • • v 1 •*< 1

1 
sprogimams kasyklose. Dovis 
praszant tos draugijos sąna
riams, ;
kreipe in ta dalyką...., Isztyres

ypatingos .dobies at-

pelkiu duju ątsirądimo prie-
žasti jis padare eile bandymu 
ir sugalvojo saugojamąja lem
pa. Ta lempa nuo paprastosios 
skiriasi tik fuo, l>ad jos lieps
na yra pridengta,tankaus vario 
vėlu tinklelio vaukszliu, (kol- 
pak.) Jei prp tinklelio skylu- 

prie liepsnostos ir prieina 
sprogstamieji gazai 
dega, vidury lempos invyksta 
sprogimas ir liepsna užgesta. 
T2 ____1j guzas

jie inši-

Už tinklelio esantysis e
Valiuojamas 
Kur 
Tik 
Žmones 
Turi 
Dantis 

<

v

t
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Del Rudens
ž

Nauji siutai ir visokiu nauju drapanų
f

*

XX del rudens. Vyrams, vaikams, mote-

rems ir merginoms.
invairiu dovanu. Seserims nuo- A

savo 'seniems

X XiX 
X
?4 
i

lėms. Palikimo raszte inrasze, A 
kad jam mirus szimta svaru | £♦ 

nuoszimcziai butu 
duodami Penzauso mokyklos

U szvesti jo.,ę 
Laiszkuose ip|v5 

minėdamas savo jau
nas dienas dažnai raszydavo:

— Asz dėlto laimingas, 
kad mano gyvenimd niekas ta
da nevaržė ir 
mokykloje galėjau tingėti. Gallvt* 
visu tai iszlaike ir iszvyste, |X 
mano gabumus. Tokiu žmogu
mi, kokiu dabar esu, tapau tik 
uoliai besidarbuodamas. Nesi- 
girdamos galiu tai sakyti.

Toliaus bus.

sterlingu

mokytojui sąlygą 
gimimo diena.
motina

kad Kari tono

Valgiu Gaminimas* 
5^“------IR-- »-•>

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais

• audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . ,. . . $1.50

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.

K t

< » 1

Ispanijoi.
f

M*

■ /.o p-n

)1o |L4 Tl
’ r L '

Saulėtoj Ispanijoj szvarus dantis priduoda
H z-wlln i 1 yti 1 i i n /m i n rviMl rni tvi 4* ft 1 Wviliojahczio gražumo,, ‘ ‘ senoritai’ ’ viliojahezio gražumo, taip 

v lygiai, kaip ir szios szalies gražuolėms.
Jr tenai, kaip ir ejdonar

* wii

f

i

. * t e t

Jr topai, kaip ir czionaj; gražios moteris, kurios
J 4Tipina£L&pie savo isZziura, pasirenka Colgate’s. ,.H

Jis iszvalo dantis ^augiai ir szvariai. Jo gardus , 
skonis, pruino^įa valymui dantų smagumą. Di
dele triubele, - 25c.

GERI DANTYS , ' GERA SVEIKATA
^(jjQl/GATM0 vardiiB ant toiletiniu daĮklu, gvarantuoja

Insteigta 1806 m. <

dele triubele,
GERI DANTYS

25c.

1

Teisingumą, Tyruma, ir Geruma.

r 4

A Ka tik aplaikeme dideli pasirinkimą A 
fe.Tfe »

nauju

X padaryti pagal naujausios mados ir

siutu ir drapanų. Pasiūti ir

X - • - - -
‘t* materijolo.
♦a*

XX

Y♦ T

Ateikite pamatyti. Prieinamos prekes y

T

GUINAN’S
X MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del I^idotuviu Krlk- 
sztinlu, Vesellju, Pasivažinėjimo 

|r 1.1. ‘
620 W. Centre Mahanoy City. Pa.

Į JONAS M. CISARIKAS Į
i

8

.Fire Insurance Agent

| Apdraudžia (Inszurinlu) Namus, 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies. * 
Goriausiose Kompanijose

i

I 
8I

m

X
S

s

fI 

> £315 W. Mahanoy Avė, Mahanoy City f
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CAPITAL STOCK <125.000.00 ;
C flurplui ir Profits 1534,846.50

'Mokame antro procentą ant eudStu 
pinigu. Procentą prldedam jjrlo jus 
pinigu x Sausio ir 1 Liepos, nepai
sant ar atnessat parodyt knygute 

r ar ne. Mes norim kad Ir jus tur£-
< tu met reikalą su musu banka, ne-
< paisant ar mažas ar didelis. >
J Bankas adaras nuo 9'ryte iki 3 
(popiet. Subatomls 9 ryte ik( 12-val. 
m - - - j . *

> H. BALL, Prezidentai
{ F. J. NOONAN, Vice-President.
C J. E. FERGUSON, Kąslerlus

t

Ant J, Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GBABOniUS 

IR HALSAMUOTOJAS

%

sos
Laidoja ktmua Numirėliu pagal Nau

jausia mada. Pigi preke. Tclpgl pri
stato automobilius visokioms reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius už pigiausia preke, todėl 
jeigu pirkaite POMNINKA tai kreip
kitės pas mano, nes asz galfu jumis 
pigiau gcrlaus parduoti negu kiti.
801 E. Fine SU Mahanoy City. Fa.

I)R. JUOZAS J. AUSTRA 
(Lietuvis)

Buvusls Daktaras Kariumen- 
•je. Gydo visokias įmygąs.
Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 8 lig 
9 vakaro. Boll Tel. 859-R. 
113 E. Coal SU 8henande<h.

CHAS. S. PARMLEY
Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stabas, 
mos galime jumis tame patarnauti. 
Randavo jame namus, kol eta vo Jame 

randas ir toip toliaus.
288 W« Centre SU Mahanoy City. Pa.

Itoiil Estate Agent

LletuvIfiRkas Graborius

K. RĖKLAITIS
*......... ........ . .............

Laidoja Numirėliai pagal 
naujausia mada Ir mokslo.

Turi pagelblnlnke motere.
Prieinamos prekes.

518 West Spruce Street 
MAHANOY CITY. PA<
Bell Telephonas No. 149

s,
ii. ■
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