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ISZ AMERIKOS
Turi vilti jog atgis in 

septynes dienas.
New York. — Pasėkėjai 

rūsio Fridriko Rawson,
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Pasiszventimas sunaus del 
serganezio tėvo.

W innipeg, Man. --■> Des’zimts 
melu senumo Szimns Bignall, 
kuris radosi su savo levu ant 
medžiokles, 
mirsztant i 
penkesdeszimts myliu, bet ka
da pribuvo in miestą, tėvas po 
keliu minui u mirė. Vaikas nu- 
1 rauke sergant i tęva 
lia, po tam t rauke 
per tiek myliu. Kelione atbu
vo net in penki 
rankos buvo 
pūslėtos nuo traukimo virves.

Žmogaus kantrybe ir turi 
savo rubežiu. / 

'l'eopilius 
Blaževiczius isz Garfield Plaee, 

panie- 
paeziules kuri 

llerodas Boba,

Man.

nn- 
kuris 

gydė "žmonis per malda, kožna 
diena klaupė prie jojo grabo 
melsdami Dievo idant ji algai 
vytu, nes turi didelia vilti, buk 
Dievas iszklausys juju maldas 
ir prikels Rawsona isz numi
rusiu.

Jeigu po septynių dienu ne- 
atgytu, tai sveikatas valdže 
palieps ji užbalsamavot ir pa
laidot.

Influenza ketina sugryž- 
ti 1928 mete.

Chicago. — Influenza 
tiek užsmaugė 1918 mete žmo- 

vela atsilankyt in 
Amerika 1928 mete pagal dak
taro James Gayley Townsend 
Suv. Valstijų sveikatos bjuro, 
kuris nuo keliu metu tyrinėja 
priežaste atsiradimo tosios li
gos. Da turime penkis metus 
ant pasirengimo prieszais taja 
bjaurybia “ plurzia. ”

Sudraskyti ant szmoteliu.
Ironton, Dhiu. 

darbininkai liko> 
ant szmoteliu 
do kada t 
deszimts svaru dinamito She- 
hau akmendauze 
Nelaimingu kinui 
rado.

Taupinlmas pinigu ant 
paczto auga.

Washington, D. C. -- Mene- 
žinonis indejo 

ant paežiu 133,109,971 ždolejiu 
in paezedumo kasa 
tukstanezius daugiau 
Augusto menesije. 
pervirszino visus miestus, 
žmonis sutaupino 
$201.825, o Filadelfije buvo an
tra su .>.),7o2 dolereis daugiau, turtą po apgloba Hershey pra- 
Žmonis suprato, jog padėjimas I monyste 
pinigu ant paežiu 
saugiau ir gauna procentą.

Atgrajino “miserere, 
krito negyvas. 

Kada

at it rauke luoteleje 
tęva in czionais,iii

Už cigareta nuszove savo 
mylima paezia.

Clarksburg, W. Va. - 
rui’paklausus, isz kur pas ja 
atsirado delmone eigaretu pa
kelis, penkių menesiu jaunoji, 
Lola Hedge, pradėjo juoki is ir 
v v ra erzinti.

Vv-

prie

kuri

niu ketina

Da turime

Keturi ' 
sudrask vt i

(i daugeli suž(‘i- 
■k>pl<>davojo peiikes-

Granitville. 
visai nes it-

’ ’ ’ ’ ‘ • • *1 • rs 
sije September

- Me

arba 575 
ne kaip 

Xajorka*
IK'S

ant paežiu

būna daug

! )

in luote- 
su virvių

‘s dienas. Vaiko 
supjaustytos ir

Yonkers, X. J. —

Tas neiszkentes 
szove in ja ir mirtinai paszove. 
Jis paskui pats 
dyli, bet tik lengvai 
in galva. “Asz nuszoviau ja
dėlto, kad ji mane erzindavo ir 
isz proto varydavo, 

ji fliortmjanti
Jaunoji buvo 18 

23. Jis sako,
kad jam galva sushnaisze kuo
met pastebėjo eigaretu pakeli 
pas ja, o ant klausymo ji 
naneziai nusijuokė.

Seiio-

sunaikyta pm*

bandė nusižii-
susižeide

ma buk
tais vvrais.
metu, o vyras —

1 1

pasakoda
ma ki-

Akmenis saldumynuosia.
Kaunas. —

teko nusipirkti su akmeniu sal
dainis, kuri
dtmties neiszsilaužiau

Dekavones Diena.
(Thanksgiving Day)

9 d. Spalio mon. DekavonesPirma Dekavones Diena 
Amerike apvaiksztinejo Ply
mouth’o 
Keleiviai 
i n steigt i 
moj žemoj 
persekiojimu savo szalyje, Jie 
isz laivo iszlipo ant Plymouth- 
’o akmens, kas vėliaus radosi 
Massachusettt Valstijoj Gruo
džio 21, 1820. Isz viso, keleiviu 
buvo 102, kuomet laivas “

apsistojo Cape Cod, ir

- I
4148 metu am- 

persiskyre su sziuom 
Spalio czio-

valgydamas voh 
, nes isz 

karto nenorėjau tikėti, kad ga
li rastis saldainyje akmuo pu
ses saldainio didumo. Etiketoj

* : ‘‘Zenmogims, 
saldainiu dirbtuve

kol i on i štai 1621 m. 
atkeliavo per jūres 

naujus namus sveti- 
del tikejimiszku

Kristuso stovylas užmusze 
ugnagesi.

X t'a polius, I ta lijo, 
viszka bažnycze San Carlos, li
kos konia visa
agni. Didelis stovylas Kristu- 
so kuris nukrito nuo altoriaus 
užmusze viena isz ugnagesiu o 
ket u r i likos sužeist i.

Arcisbuskupas užsimusze 
senam szulini.

Loretto, Italije. 
noris Andreoli, 
isz Berauti ir Loretto, užsimu
sze senam szulini in kuri in- 
puole vaikszcziodamas po savo 
soda. Darbininkai szulini pa- 
taisinejo o smuikas darbui pri- 
sižiurinejo, tame koja paslydo 
ir inpuole in szulini.

Kaizeris keliaus in Vokietija.
Telegramai isz 

pranesza, buk buvusis 
ciesorįu.s Kaizeris, jau aplaike 
praszparta iszkeliauti in Vo
kietija. 'Tosios žinios labai ne
smagios del Francijos 
stengėsi visom pajėgom sulai
kyti kaizeri nuo pribuvimo in 
Berlina, nes bijo idant cieso- 

nrsiikelt u rrvo- 
neapszaukt u

Moiisig- 
areibisk lipas

(>’ - .

Žemuoginis,

Rumford, Maine, f Adomas 
Paltanaviczius, 
žiaus, 
svietu 10 diena 
naitineje ligonbuteje. Laidotu
ves atsibuvo su bažnytinėms 
apejgomis 13 diena ant ajri- 
sziu kapiniu. Velionis prigulė
jo prie draugystes, 
ozonais 9 metus,

gi paraszyta:
Lietuviu
Pirmos Ruszies.”

Atsakomybes nėra kam pri
mesti, bet vis gi musu tvarkos 
ir szvaros žiūrėtojams reiktu 
surasti tokie lizdai, isz kuriu 
iszeina tokios prekes.

Gaisras.
Židikai. Maž. aps. (‘L. Uk.’) 

Sugaudžia kaime isz 16 ir 17— 
IX sz. m. ūkininko Juozo Vit
kausko 
sudege

M a v-

ižgyveno 
primaus gy

veno Malianoy City, Pa. 20 me
tu. Paliko dvdeliam nuliudi- 
mia paezia, 4 dukteres ir 3 su
ims. Paėjo isz Suvalkų apskr. 
Skriaudžiu parapijos. Per dau
geli metu buvo

Saules”. — Lai vlsysi amži- 
nam pakajuL
.. Brooklyn, N. Y. —

M

1
erzi- Motervs ir skaityto jum

kantrei kente visokius 
kini mus savo 
buvo tikra 
nekarta aplankydamas nuo jo
sios in kaili. Isz pradžių Teopi- 
lius mani*, buk Jojo prisiegele 
su juom tiktai bovinasi, po tam 
pyko ant josios bet nesigynė, 
ant galo ir priprato prie.to per 
32 metus pagyvenimo su ja ja.

Ant galo iszsibaige jojo kan
trybe ir po tiek melu nutarė at
sikratyt nuo tojo bobiszko jun
go. Ana dii'iia aplaike kelioli
ka žandiniu nuo savo mvlemos 
prisiegples ir nusidavė in snda 

palengvinimo, 
sk u lįsdamas paeziule.
gerai apmanste Teopiliaus pa
dėjimą ir ant galo pasakė jam, 
jog jeigu per tiek metu kantrei 
nesze junga ir paniekinimą nuo 
saA’o paeziules, taį da gales iš
laikyti kvies dienas. Boba likos 
paszaukta in suda ant iszsitei- 
sinimo.

Milijonieris užr&sze savo tur
tą ant sieratu.

1 larrisburg
Hershey, milijonieris ir fabri
kantas Hershey Chocolate 
kompanijos, atidavė visa savo

I-

i

i i

4 4 Kiek uždirba mulioriai ant 
dienos.

.Boston, Mass. — Sztai kiek 
uždirba czionaitinis mulorius 
ant dienos per 18 valandas. 
Vienas isz ju nuėjo in darba 1 
valanda Suimtoje po. piet ir dir
bo lyg 3 valandos Xt'delicje. 
Sugryžo vela prie darbo I va
landa dirbdamas lyg 5 vakari*. 
Fž 18 valandų darbo aplaike 
$80.50. Roke primyt jog eida
mas namo užėjo iii kliuba kur 
loszdamas pokeri

Isz viso ta diena aplaike 
Xeszlektas uždar-

iszlaimejo
jeszkot i $40.

$120.50. — 
bis.

paczinles, tai ^la gales isz-

Pa. — M ilton S.

I lershev

lasairp

I ‘a r v žiu s. 
Hagos

kuri

sudege kūtes. Kailu 
3 dirbami arkliai, 4 

melžiamos karves, 10 penimu 
kiaulių ir visas žaliasis pasza- 
ras. Pribuvus isz Sugaudžia 
dvaro gesintojams, kiti namai 
liko iszsaugoti.
buvo spėjama buvus padegimą 
bet vėliau patirta ,jog ta vaka-

kaip auginti kor-

Isz pradžios

Farmerio pati ir sūnelis 
nužudyti.

, Somerset, Pa. — įKas tokis 
paleido sznvi per įauga už- 
muszdamas Mrs. M. Emerick, 
kada toji czystino zuikius o 12 
irfetu sūneli teipgi nuszove ant 
smert. Farmeris Emerick kolos 
sanvait(‘s adgal aplaike kerszi- 

nuo kukluksu 
arba jojo pa

la nesusek-

a. 
sznvi per

muite gromata 
buk ji nužudys 
ežia. Zudintojaus d 
ta.

nes 
riszka parlije 
lineijos ir vela 
kaizeri eiesoriuin.

350 žmonių žuvo Persijoj.
Teheranas.

isz Kermano pranesza buk pus
ketvirto szimto žmonių pražu
vo o api<‘ trys tukstanezei szei- 
mynu pasiliko bb 
maisto ir drapanų, 
atsibuvo smarkus 
žemes. Valdže szaukesi pagiul
bos nuo kitu vii'szpalyseziu.

Kitas karalius pavojuje.
- Revoliu-

i r

(i iiheriiatorius

(

jhiTTLoges, 
nes lenais 
Irebejimas

Pa įva
žiuojant isz banko su pinigais 
iszmokejimui
algų, p. J. Biržietis, aviniukas 
dideles siuvėju dirbtuves, pas
tebi Jo nepažinstamus asmenis 
slankiojant t ies jo dirbtuve, ir 
nujausdamas, 
bus pleszikai, 
page Ibi ninka 
persitikrinus, 
apžiūrėjęs ir

darbininkams I 
1 .. I

J

■ JĮ

ii

ikaid čzia bene 
pasiuntė savo 
pirmiaus, kad 
Pagelbininkas 

nieko nuožval- 
pamojo

ra namiszkiai buvę labai inge- 
re ir prie arkliu eidami užkrė
tė isz eigaretu.

Nuszove savo uoszve.
Ži<li kai, M až. apskr. — 

senai Židikų < 
sarguma, žentas nuszove savo 
uoszve. Atsitiko taip. Varnos 
pradėjo neszti ūkininko Gau
si lio viszcziukus. Perpykęs jis 
norėjo varnas iszsziliidytr. Ne
turėdamas savo szautuvo, nuė
jo pas Vaitkevicziu, ir pasisko
lino medžioklinti szautnva. 
Parėjės namo viena kita karta 
mėgino szauti, bet sza.utuvas 
neszove. Atsineszes szautnva 
trobon, pradėjo krapsztyti szo- 
vini. Vienu akymirksniu spro
go szovinys ir pataiko jo uosz- 
vei Gurauskienei tiesiai in kru
tini*. Sužeista tuojau pasimirė.

Kiek tai musu Lietuvoje per

i\e-
dvare per neat-

A.• <

parasze 
kaneziai: gaus nepa st ebejes, 

Biržiecziui ranka, kad eitu vi

Mussasoit, su

p. Biržietis

neradę satfi-

1
t

J 

1 
I Ik i

%

<"IĮJ j
i■ ■t

Atėnai, Graikije. 
cijiue graikiszka valdže davė 
žino karaliui Jurgiui idant ej- 
tu von isz Graikijos nes ketina 
kilti revolincije. Karalius geis
damas apsaugoti visa savo kai
li paklauso geros rodos ir iszsi- 
mufinoz

1861. m. Kalvarijos Kapiniu.
į

dim. Betezionai 
pastebėjo ka toki vienu namu 
priesienyje, greitai užsuko in 
apatine namo dali ir užrakinęs 
duris, pradėjo teinyti. Vos už
rakinus duris, net isz trijų pu
siu subėgo priesisnin penki vy
rai; bet czionai
ninko su pinigais, greitai iszsi- 
sk irstė.

— Lapkriczio 6 d. pasimi
rė Kazimieras Gustaitis, gyve
nęs 109 Roebling St. Laidotu
ves bus Lapkriczio 10 d. ant

Laidos
pil J. Gai*szva. Giminėms ir pa- 
žinstamiems praneszama, kas 
uores lydėti, kad bus iszlydetas 
isz kun. N. Petkaus bažnvežios 
10 vai. iszryto szi szesztadieni.

Port Carbon, Pa. — Adomas 
Kriaucziunas, isz Sheintauno 
16 metu senumo likos nuszau- 
tas ant smert, kada jojo drau
gas Juozas Zerbunas paleido 
sznvi in ji isz netycziu.

— Juozas Davis teipgi li
kos užinusztas per szuvi kada 
sukrvto aut karabino kada au
tomobilius 
apsiverto.

Chicago. — Užpereita nakti 
policija suėmė automobily 
Anna Barron (lietuvaite?) 16 
metu, 3246 Lime St., John

Morgan St.

flower” 
kelione buvo deszimts syk il
gesne už sziadienos keliom*.

vaikai pasiliko 
ant laivo kuomet vyrai pabu-
davojo viena dideli narna. Be
veik puse kolionitu iszmire per 
pirma baisia žiema, liet su pa
vasariu visi kiti pradėjo darb- 
szcziai apdirbineti žeme. Susi
draugavo su Indi jonais, kurie 
pamokino 
nūs.

Su antra žiema, ir ju pirmais 
metam svetimoj szalyje, jau 
pasibuda.vojo nantiYk ir apvaik- 
szcziojo pirma pinti. Edward 
Winslow, vienas isz kolonistu, 

draugui Anglijoj se- 
” Pintis užsibaigė,

ir musu gubernatorius iszsiun- 
te keturis vyrus paukszcziauti. 
idant galėtume pasidžiaugti 
darbu užbaigė. Jie keturi, tiek 
paszove paukszcziu, jog visai 
savaitėj pakako. Tarp kitu pa- 
sibovinimu, biski paszaudeme. 
Daugelis Indijonu mus aplan
ke, ir tarp ju atėjo ju didžiau
sias karalius,
apie devynias dezinits vyru, ir 
mes visi per tris dienas links
minomės ir szventeme.” Pauk- 
szcziai kuriuos jis minėjo buvo 
laukiniai kalakutai.

Dekavone laikyta
Bostono kuomet laivas atvyko 
su ilgai — laikianczio maisto; 
ir sekaneziais metais, Massa
chusetts valstijos gubemato-

ir praszo Plymouth’o koloni
jos galvos prisidėti prie szven- 

Po tam laiks nuo laiko 
apvaikszcziojitnai 

laikyti, bet tik laiko revoliuci- 
jines karos, 
ežio szimtmeczio, 
paskyrė tautiszka
Diena. 1789 m. Jurgis Wash- 
ingtonas, pirmas Suv. Valstijų 
Prezidentas, iszleido pirma De
kavones atsiszaukima, paskir
damas diena,

s mokslaines. 
turtas susideda isz 60 milijonu 
doleriu kuri užrasze ant tosios 
mosklaines kuria uždėjo 1909 
mete del sierateliu.

Hershey pradėjo gyvenimą 
i kaipo vargingas vaikas, o kada 
idasidirbo turteli turėjo nuomo
nėje užlieti prieglauda del sie- 

**, rateliu. Turi jisai dideli fabri- 
l”.H i ka ezokolados Hershey mieste- 

gvvena

su-

Xvw Y<»rk. 
pirszt us 
jines szmoteii “ miserere, ” 
mirtis užbaigė gvvasti K’vszar- 
do Xieosia, kuris sukri! 
fortapijono ii(‘gy\a.s. Nicosia 
akomponijavo garsingai daini
ninkei Selma Scgalt laike kon 
cerio.

Farmeris nužudytas ir pagul
dytas ant geležinkelio.

W iseonsin Rapids, \\ is. 
Ant Milwaukee ; 
kos surastas negy vas farmeris 
Vladas Kaminskas, ,‘>6 nietti. 
Po apžiūrėjimui Favono koro
neris persitikrino, jog Kamins
kas buvo pirma nužudytas po 
tam paguldytas ant geležinke
lio. Farmeris gyveno ant far- 

\ mos Soebrucka su paezia ir ke- 
• tureis vaikais ir nesenei pribu

vo isz Chicagos.

Tėvas nubaudė dukrelia x 
kudikiszkai.

Cleveland, Ohio, 
szi mt s pirmu 
Anastazije Fiorelli, 
savo tęva už tai, kad kada ra
dosi ant Veselkos savo drauges 
o buvo tai “poniszka” 
le, josios tėvas, paprastas itali- 
jonas netemindamas ant susi
rinkusiu ju sveczau, pagriebė 
dukrele ant keliu gerai sumu- 

, szc taja dali kūno, kur peczei 
baigėsi; kojos iszauga. Kada 
tėvas likos -nubaustas per sli
džia ant 30 dienu kalėjimo, 
dukrele dovanojo, tėvu i kalte ir 
nusiveclę namo; tėvas prižade-

pakele
kuo fortapijono atgra- į 

szmot ei i i

*

geležinkelio Ii

I )vide- 
mctu patogi 

apskundė

V CHO i-

liję, visi darbininkai 
lenais ir turi szerus tani pa
ežiam fabrike aplaikydaini ant 
meto po 2.3 procentą ant indetu 
pinigu.

Sziandienines bažnyczios tai 
tiktai cirkusai.

Detroit, Mich. — Horatio 
Earle, bųvusis metodiszkas ku
nigas pamėtė taja parapijų, nes 
sako, buk sziandienines proti 
t oniszkos /bažn vežios 
kuom daugiau, kaip 
kuriosia vietoje skelbti Dievo 
žodi, lai skelbia vien politika ir 
kitus neprigulinczius dalykus. 
Dabar Earle pastatys nauja 
bažnycze kurioje duos velniu 
nusidėjėliams, o

garsinta apie pro- 
hibicije, politika ir kitokiu nie
ku, kokeis dvasiszkieji užsi- 
ymineje, kurie jeszko laikrasz- 
cziuosiu garbes del savos o ne
sirūpina 
savo aveliu.

Apvogė arielkini magazinu.
Baltirrtore, Md. — Apie

Xe bus joje

f

s-
\ ra nie- 

ejrkusai,

geri iszgirti.

išganymu d ūsai u

jo daugiau teip nemandagei ne
pasielgt su jdukrelia* ii ♦

gerai apsiginklavia banditai 
užklupo ant Gwynnbrook ariel- 
kinyezios, suriszo keturis val
džios sargus, prikrovė penkis 
didelius trekus su arielka isz- 
piszkejo iii szali Filadelfijos. 
Sargai pradėjo szaukti pagial- 
bos, kaimynai adbego ir juos 
pal i nesavo, 
buvo toli,

bot banditai jau

Munszaine priežaste žudinstos.
Chattanooga, Tenn. —Far- 

meris Jim Garrison, nelekiąs 
staigai proto nuo tankaus ge
rvino inunszaines, nuszove ant 
smert savo septynis,vaikus ir 
butu visa szeimyna iszžudes, 
nes jojo motore su trimis vai
kais iszbcgo isz namo pas kai
mynus. Pasiutėlis po žudinstai 
iszbego isz namu ir lyg sziam 
laikui jojo niekur nesurado. 
Manoma, buk ir sau atome gy
va st i.

Farmeriu szeimynos pralei- 
dže po $2012 ant meto.

Washington, D. C. — Valsti- 
je Xew.Yorko farmeriu szei- 
mVnos praleidže paprastai ant 
meto 2012 dolerius, pagal ra- 
parta žinunu. Ant maisto isz- 
leidže 39 procentą, drabužiu 13 
pro., mokslo, pasilinksminimo, 
bažnycziu ir draugiszkumo 16 
pro. Automobilius turi 76 pro
centas farmeriu kuriu užlaiko
mas kasztuoje po 65 dolerius 
ant meto. Xajorkinei farmerei 
matyt yra turtingi žmonis.

AKYVI TRUP1NELEL

Viedniuje, Aufctrijoi, 42 
tukstanezei* szoiinymi jeszko 

— Mes nč-

•#

stubu ant raudos.
privalome rugoti.

reikę 21,337 svaru sunkumo,
Ant suteszkinimo kaulu

geležies 103,806 o akmens 8,523 
svaru.

Dvideszimts milijbnu au
tomobiliniu laisnu ejna ant 
niek kas metas.

* Aplinkinėje Yellowstone' 
park randasi 20,000 briędžiu, 
kurie randasi po priežiūra val
džios,

*

/

x-

Paroda ant ulyczios.
Francuziszk i vargi ilgesni ar

tistai negalėdami patalpyti sa
vo darbo kur talpina turtingi 
artistai iszkabina savo paveik
slus ant medžiu ant uliczju ir 
nekarta turi gi lūki parduoti sa 
vo darbu už gerus pinigus. Pa
veikslas parodo viena isz tokiii 
artistu.

Labradore vasara yrą tik 
du menesius, po tam žiema.

Kas meta vagis pavogė 
Amerike automobiliu už $35,- 
00fr,000. Paežiam Najorke pa
vogė 25 per diena.

* Keleiviai, kurie atlanko 
Koloradą praleidže tonais kas 
metas po 42 milijonus doleriu.

Nuo pradžios meto ant 
amerikoniszkli vgeležinkel i u ra -

&

*

Keleiviai, kurie atlanko

dosi 46,648 lokomotįvu.

neatHnrguma pražildama' Žmo-J y>>ls paskyrė diena padekayoti 
niu!...
Piktadarei užklupo ant kaimo.

Girkalnis, Raseinių apskr.
— Nakti isz 24 in 25 Rugsėjo 
men. piktadariai užpuolė Knc- 
btoniu kaimo gyventojus plc- 
szti ir gąsdinti. Mateuszo Do
gelio nuszove 
nukrėtė, 
lioiies paleido pievose buvusia 
pririszta kumelaite ir lenciūgą 
pavogė, gi Nagrodzkio pavogė

szuni ir sodną 
Zigmantienes Doge-

malku.

PASAULIO RYŽIU PRO 
DUKOIJA MAŽESNE.

Sulyg kabelio gauto isz 
Tarptautiszko Instituto Ryme, 
matome, jog Indijos ryžiu pro
dukcija yra 70,784,000 akru. 
Pereitais metais, paežiu laiku, 
buvo 73,800,000 akru.

Produkcija septynių szaliu 
su Indija, yra 
sulyginta su

gauto

I

timo. 
vietiniai
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pabaigoje sekau-
Kongresas 
Dekavones

kuriame važiavo «

damas diena, bet vistiek tik 
sziaurines valstijos apvaiksz- 
cziojo diena.

Pietuose diena, beveik buvo 
nežinoma iki 1855 m., kuomet 

gubernatorius pa-

suome

74,970,000 akru 
85,378,000 akru 

pereitais metais* 'Uos septynios 
szalys augino 64.4 procentą 
viso pasaulio 1922 m. produkci
jos.

Gauta 24,887,600,000 
iszvalytu ryžiu isz devynių sza
liu. Jos inima Iszpanijn, Japo
nija ir Philippines, del kurios 
produkcija neiszduota, bet ne- 
iniiha Indija. Torf devynios sza
lys produkavo 25,597,4000,000 
svaru iszvalytu ryžiu 1922 me
tais arba 20.4 procentą viso pa- 
siulio produkcijos.

svaru

*
tai

Pagal japoniszkas tiesas, 
jaunesnis brolis negali 

payinti turtą mirusiam vyros- 
niant broliu, jeigu ji per’suda 
nopriyms ’ kaipo broli.

3246 
Dank is, 3329 So. 
ir Frank Walla, 2520 So. Thro-\ 
op St. Abu jie yra jauni vaiki
nai. Juos suimta po ilgo persi- 
szaudimo su policija, kada ju 
automobilius prie 25 ir Throop 
gatvių atsimusze in stulpą. Ke
turi kiti vaikinai pabėgo.

Policija sako, kad Barron*— 
aito prisipažinusiu-kad visi jie 
dalyvavo praeiviu plcszimuose 

ta nakti jie apipleszc 
apie 11. žmonių invairiose mies
to dalyse. Daugiausia pietva
karinėje dalyje. Ji taipjau isz- 
davusi ir savo pabėgusius drau 
gus, kuriu tarpe yra žinomiau
si Brideporto pesztukai ir ple
szikai. Polici ja ju jieszko. Po
licija tavirtina, kad Walla pa
pildęs virsz 100 pleszimu.

tėvai sako, 
kad jie negalėje suvaldyti duk
ters jau nuo poros motu. Moti
na net džiaugiasi dukters su
ėmimu — esiv bus dabar ra
miau. Tėvas akosi užvakar pri
rakinės ja prie kėdės, kad ne
galėtu bastytis

ji pradėjusi grūmoti už-, 
net i tais bjaurybes ant stalo. | muszimu ir turėjos ja paleistu

Virginijos 
siuntė praneszima valstijos le- 
gisliaturai praszydamas pas
kyrimą dienos.

1864 m. Prezidentas Lincol- 
nas iszleido atsiszaukima pas
kirdamas ketvirta tetvergą 
Lapkriczio menesio kaipo tau- 
tiszku Dekavones diena, ir iki 
sziain laikui priimta įdiena, bet 
kas met prezidentas iszleidžia 
atsiszaukima. ♦ F.L.I.S.

ketvirta tetvergą

TRUMPOS ŽINUTES.
Automobile! praejta ine- 

užmuszo 75,326
*

ta Amerike 
ypatų o apie 100,000 sužeidė.

* Scniauses namas Suv. 
Valstijosia randasi Guilford, 
Konotiko, kuris da stovi ir li
kos pastatytas 1639 mete. Yra 
pastatytas isz akmens, o sie
nos turi ketures pėdas storio, 
kurinosia randasi skyles per 
kurias iszkiszdavo karabinus 
ant apsiginimo nuo Indijonu.

Amerikonai pradėjo vhl-

Scniauses

*
gyti sliekus. Dydesniuosia ho- 
teliubsia jau pradėjo padaviy

ir kad

Barron ’uitos

ėmimu — CSH

su vagiliais,
bet
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Vokieczei turi užmokėti $23,- 
7Q0,000 už paskandinimo laivo 
Lusitanijos.
mokėti maiszyta kamiai je už 
žmogiszkas gyvastes tuju ku- 

’ rie žuvo ant tojo laivo isz prie
žasties Vokietijos, o kuri tai 
laiva paskandino 5 Gegužio 
1915 mete prie Irlandijos pa- 
kraszcziu.

'Piek paskyrė už

Vokietijos, 
paskandino

I
f

Buliu galėjimas yra k on i a 
panaszus iii kare, nes Iszpani- 
joi in viena meta tuosia galeji- 
muosia žuvo 
764 arkliu
buliu. Yra tai iszpaniszkas tau- 
tiszkas pasilinksminimas, pa- 
naszei kaip czion Amerikv beis
bole.

295 žmonių,
ir

28,-
užmusztn 1692

Sziomis dienomis iszvažino- 
ja in Lietuva majoras Henry C. 
McLean, kuris yra paskirtas 
Suvienytųjų Valstijų militaru 
atstovu Lietuvai, 
Ėst on i ja i.

I Latvija i ir

Ant suvažiavimo ameriko- 
niszku astronomu ir fiziku, ku
ris atsibuvo tomis dienomis 
Los Angeles, Kalifornijoj, pro- 
fesoris McMillan isz Chicagos 
apreiszkr susirinkusiems, buk 
jisai iszrado, kad už kokios mi
lijono metu, saule susitiks su 
kita milžiniszka planeta, 
tos priežasties bus permaina 
begis musu žemes teip, jog pri- 
siartys prie saules teip arti jog 
viskas, kas randasi ant musu 
žemes sudegs ir visas gyvastis 
dings.

Nesirūpinkime apie tai, juk 
milijonas metu ne teip greit 
atejs, o lyg tam laikui gal musu 
veisle visai iszmirs.

Skaitydami szita straipsneli, 
meldžeme nžlaikvti savo svei

ka sako tūlas 
savo apsivedi-

Per

ka protą, sztai 
žmogelis apie 
ma:

“Suėjau in pažinti su viena 
jauna naszlelia kuri turėjo su
augusia poduktia, na ir apsive
džiau su naszle. Kada mano tė
vas susipažino su jioduktia teip 
Įiasiuto, jog su ja ja apsivedė.

tai mano pati pasiliko
uoszve josios uoszvio, o mano 
podukte Įiasiliko mano moeze- 
ka, o mano tėvas pasiliko mano 
Įiosuniu.

Tada mano moezeka, jioduk- 
te mano paezios, susilaukė su- 
nu, žinoma, tas vaikas pasiliko 
mano broliu, lodei kad buvo 
sunum mano tėvo, bet teippat 
buvo Įiosuniu mano Įioduktes, o 
josios anūkas, na ir pasilikau 
dieduku mano locno brolio.

Na ir mano pati susilaukė sti
lių. Mano uoszve pussesere ma- 

jojo moeziute, 
nes jisai yra posūnio sunum. 
Mano uoszvis yra szvogeriu 
mano sūnaus, ba jojo pussesere 
yra jojo put i. Asz esmių broliu 
mano sūnaus, kuris teipgi yra 
sunum mano moeziute,s; esmių 
mano motinos szvogeriu, mano 
pati yra josios kūdikio dėdie
nė; mano sūnus yra mano tėvo 
giminaitis o asz esmių pats sau 
dieduku. — Argi reikt- paines
nio siisigiminavimo ? ’ ’

m

no sūnaus, yra

vru
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Radio Corporation of Ameri
ca turėjo nepaprasta iszbandy- 
ma, prisiuntė jiji isz New Yor- 
ko in Varszava ir adgal, tolu
mo 9000 myliu fotografije su 
pagialba radio. Eotografije at
buvo ilga kelione in kėlės mi
liutas, Tasai iszradimas bus la- 
bai naudingas, nes dabar gali
ma bus si ims t i paveikslus laik- 
raszcziams in visas tolimas sza- 
lis svieto in laika keliu miliu
tu, uos lyg sziolei siuntimas 
paveikslu atsibuvinejo tiktai 
su pagialba paczto. Neužilgio 
najorkinei laikraszczei gales 
talpyti visokius atsitikimus ta 
paezia diena kurie atsitiko Eu
ropoje.

Paimkime ant paveizdos, 
jeigu keleivis pribus in Pary
žių ir no/ęs permainyt i 4>aūki
ni czeki, o jojo nepažys, tai ga
lės apluikyt jojo paveiksią del 
patvirtinimo in kėlės miliutas.

ant paveizdos

Jeigu vagis pabėgo isz Italijos! 
ir plauke in New Yorka, pali
auja iszsiuncze jojo paveiksią 
ir už keliu miliutu najorkine 
palicije turi jojo paveiksią ir 
lauko sveezio, o kada iszlipa isz 
laivo ir tuo snvma.

kės, Wis.,

ti 
džiaugsmu,

netikėt ina

Kokiu budo tūla szeimyna 
susilauki' gilukio per skriauda 
kitu žmonių, laikrnszczei jna- 
nesza sekaneziai:

Mikola Stonewell isz Milwau- 
buvo tėvu mažos

szeimynos, turėjo paezia ir du 
vaikus, mylėjo visus, todėl vi
si ji mylėjo. Pasivedė jiems ue- 
szlektai, bėdos neturėjo, gyve
no paczedžvi, suezedino kelio
lika szimtvliii ir ketino padary- 

szeini) nelei
o kada ji szeimy- 

nele prispyrė |>asakyt ka keti
na pirkti pasakė, kad automo
biliu. Visi nudžiugo isz tosios 
žinutes, nes gales Įiasivažinet 
ant szviežio oro, Įias gimines ir 
1.1.

Atėjo diena pirkimo automo- 
biliaus, bet tėvas atejas isz 
darbo taja diena buvo nulin
dęs, visi tuom 
ruĮiino, levas
ko darbo ir suezedyt i pinigai 
ant automobiliaus, turės ejti 
ant maisto. Fabrikas likos už
darytas, ba neturėjo 
n imu ant geležies.

Kad sztai ant rytojaus laik- 
raszczei apgarsino apie baisia 

drebėjimą žemes 
kur daug žmonių 

ir miestai iždege ir su-

regėjimu susi- 
pasake, jog nete-

užkalbi-

nelaime — 
Japoiii joi, 
žuvo
griuvo. Vos praėjo kelios die
nos, kad sztai visi darbininkai 
aplaike žine idant pribūtu ad
gal in darba, nes‘fabrikas ap
laike didelius užkalbinimus 
ant geležies ir kitokio materi- 
jolo del statymo namu.

žmogelis
darba nudžiugęs, nesuprasda
mas, buk jojo džiaugsmas atė
jo per nelaimia ir kentėjimus 
kitu.

Bet t ei j) yra 
svieto...

Sziadien

Nusidavė vela in

visados ant

szeimvnele
džiaugėsi, nes tėvas pirko au-

visa

kuris padare 
smagumo ir

tomobiliu, 
siems nemažai 
džiaugsmo.

Gerb. K. Bizauskas, 
paskirtas Lietuvos 
Suvienytoms Valstijoms, isz- 
plauks isz Neapolio Lapkriczio 
26 d. laivu 
New Yorkan tikimasi 
antradienyje, Gruodžio 4 d.

vi-

naujai 
Atstovas

i 4 11 
pribus

('onto Rosso.

Trumpos Pasakaites.
„ r, _ _ «

riaus' s'zvcnta Steponą, padege 
kloti x kliosztoriaŲS . kuris su
visom gėrybėms sudegė. Zoko-

I

pert let ini szankdam i:
— Stepone! Didi nelaime!...

Kieti mums uždegei
— Nelaime? — atsako rainei

- toip, yra tai dide- 
tiek mums,

Ann diena.atėjo in redakei- 
je jaunas vyrukas, jojo galva 
buvo visa npriszta, akis uždnu- 
žyti o veidas sudraskytas ro- 

• »

jlos kad su katėms turėjo pa
žinti. Silpnu balsu užklausė se- 
dinezio žmogaus prie stalelio: ,

— Ar tamista, redaktoris ?
Teip.
Malonu

įlinkai*pamate ugni, atbėgo pas

\

\ Laikas Siusti Pinigus \
1

Mos žinome, 
nepamiršote 

dovanomis savo j

i
J Ii 4*

— ivutiuiiii tamista matyt, 
kai|) rodos turinte puiku ze- 

(statytoja Ii tarų) kuris 
mėgstu daryti klaida ir žmogų 
instumt in bed a ?

— Kaip tai ?

ceri

užklauso nu
sistebėjas redaktoris. ,

— Na teip. Ar tamista skai
tai ka. talpini in laikraszti ?

— Nevisados, nes ant to liu
ko neturiu. /

— O ar mano ejles po var- 
Mano brangei Onytei 

patalpinai
dn
ka vakar 
kaitei?

— Brisi pažystu kad juju nes- 
kaieziau.

— Supratau kad ne, nes szia- 
dien teip neiszrodycziau. 
buvau paraižęs:
better than I love mv life

— Labai pu ike i.
— Ir man teip 

jusu zeceris 
parasziau, tai jisai sustatė

l l

4 i

y

ar pers*

Asz
I love vou 

J !

wife - -

iszrode, bet 
vietoje kai|) asz 

“I 
love yon better than I love my 

” M}dai tamista asz
esmių paeziuotu vyru, o kada 
maniszke perskaito tais ejles, 
žiūrėk ka ji su manim padare!

Alvite, meti1 1864 buvo para
pijoj vikaras, labai rustus ku
nigas. Kada sakydavo pamoks
lą, turėjo papratima su ranka 
per pamokslą mnszti iii parnok- 
slinvczia. X'aikinai turėdami 
piktumą ant kunigo vikaro, už 
tai, kad juos lankei iszbardavo 
ir traukimu už ausu, inkale in 
pamokslinyczia kėlės adatas.

Kalbėdamas pamokslu, buvo 
baisei nžpykias ant davatkėlių, 
atsigryžta in altorių rėkdamas:

Lzvcntieji Dievo, szventns 
tu szventas Eran- 

reže

--------- Į

Antanas ir 
ciszkau, — reže in pamoksli- 
nyezia su kumszte, bet tuo ve
la suriko: — “o
vėluos pagiTebtu! Tai jus raka- 
lei man ta szposi

Žmonis sužiuro
nes nežinojo ant ko keikia.

pradėjo 
skepetaite ir po

kad jus visus

i padarote!” 
ant kunigo,

ranka

Steponas, — 
le nelaime, bet ne 
kiek tam, kuris pakūrė!

Kas tai do gražus pamokini-
* A A * A • • t *

mas! 3'eisingai prispaustas ne 
yra teip nelaimingu, kaip pats 
prispaudėjas. Jis gali kuna už- 
muszti, bot duszios negali, už 
tai prispaudimu, katra Dievas 
ajszkei nubaudže, užmusza sa
vo duszia. Nelaimingesnis la
biau yra skriaudėjas, ne kaip 
nuskriaustas, 
už biski blogu turtu prapuldo 
duszia ir laime amžina.

Sokratas, graikiszkas filozo- 
fas teip kalbėjo iii savo gera 
pažystama:

— Asz tau 
motore vra 
Vyras be josios negali apsiejti, 
nes ir lazdele be žmogaus ne 
turi jokio ženklyvumo. Viesz- 
Įiats sako: “ 
Imt i viena. ‘ ’ 
Įiaynisim lazdele ant pirszt 
eze sziteip — na ir stovi.
tai szposelis kaip ant komedi
ja; reikia žiūrėti ant lazdeles ir 
jt'igu in katra szale 
pastumt priesz ta, idant lygybe 
užsilaikytu. Ir velei ilgiau sto-

Geriause, 
paymti už galveles ir pastatyti 
ant žemes, — ot sziteip, — 
ir jiji ()ruezei žmogų gi 
remti. Geriausi' — už galveles 
in žemi'.

Nežinojo vargszas filozofas, 
.Hg jojo P}di Ksantipa (o 
buvo baisei pasiutus boba) už 
duriu klauso tojo davadžioji- 
mo, ir pilna gerkle suszuko:

Ar girdi, tu filozofai!

i .ne . ~ .i-,<■»»■! -i, i m - n> 11 iib î   m  ii 11 on   i 11 i ii i ii ■ ■ ■

EKSTRA PRANESZIMAS.'
I

Dabar yra laikas siausti Ka
lėdoms dovangs-ir pasinaudot 
BAI/riC STATES BANKO že- 
mhvnsiu kursu, 
kad jus niekad 
at linikyt su
lovelius, brolius ir sesutes ant 
szaltu Kalėdų. U’nip pat nepa- 
mirszite ir szimet. Jeigu nori
te kad Jusu gimines gautu in 
laika pinigus, tai si u n skite 
tuo jaus ir pasinaudokite BAL
TIC STATES ŲANKO Kalėdi
niu kursu.

Žemiaus paduodame
kurso lentele. Czia yra priskai 
tylos visos iszlaidos, surisztos 
su Įiinigii persiunt imu.

50
100 
200 
.300 
400 
500 
600' 
700 
800 
900 
1000

musu

8

Z.

ba skriaudėjas

pasakysiu, jog 
panaszi in lazdele.

juk ir lazdele gali 
Žiūrėk tamista,

vi ir velei krypsta.

tamista
o —

k rypsta,

— tada 
ali pa

kuri

girdi,
Kaip asz tau tviksztelesiu vie

pei* žambi, tai persitikrinsi 
jau toji lazdele niekame 

turi valios! Asz tave vmsiu už

na
ar m?

Giminėms del Szvencziu 
DOLERIAIS - arba - LITAIS 

■------------------$------------------

Pigiai Persiunczia 

LIETUVOS-AMERIKOS PRAMONES BENDROVE | 
112 N. Greene St. Baltimore, Md.
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$ 5.50
10.75, 

)
1.75

42.25
75
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sumoms

52
6.3.25
7.3.75
84.00
94.15 

$104.25 
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Didesnėms 
me spt-eiales kainas.

Mes persiuneziame ir Ameri
kos dolerois. Parduodame lai-

I , 

aut visu linijų.
pinigus dabar 

in BAL-

va k o ries
Kas pasiims 

arba pasidės pinigus 
TIC STATUS BANKA taupy-

už kuria mes 
priskaitant

mo sąskaitoje,
mokame 4rž, 
sumos kas menuo, tai gaus la
bai puiku kalendori dovanu.

Kas ir trupueziuka isz kelio, 
bet pilnai apsimoka visais rei
kalais kreiptis iu 
STATUS BANKA.

Bankas atdaras kas diena 
nuo 9 iki 5 vai. vak. Suimtomis 
iki s(‘p|yniii vakari'.

BALTICSTATES BANK, 
294 8th Avi'n ne, 

New York, N. Y.
KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.
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Seniausia Lietuviszka Agentūra
....  - 1 ——      ....................... - ;  - . • .   . - - -   - j

Gerbiamieji Lietuviai! Prani'szu jums, kad dabar yra 
patogiausis laikas siausti laivakortes iii Lietuva savo GI- 
MINEMS ir paziustamiems.

Kadangi Amerikos Konsulis KAI NE priima aplika
cijas del naujos kvotos sziu metu atvažiavimo lietuviam 
iii Amerika, taigi nepraleiskite taip geros progos. Toji 
proga ne ant ilgo laiko yra, iki užsibaigs sziu metu kvota. 
Padarom AFF1D.W I IT S lietuviams del atvažiavimo in 
Ameria, siimeziam pinigus in Lietuva L ĮTARS ir Dole
riais pagal dienos kurso. I’žlaikom Iloteli del keleiviu 
keliaiijaneziu in Lietuva. Pasitinkam keleivius ant sto- 
cziu New Yorke pribuvusius isz kitu miestu Amerikos. 
Suteikiame nakvyne už prieinama kaina. Reikalaukite 
LA I VAK( )R( Zl I ’ ir pinigu kurso jier laiszkus arba as- 
meniszkai po žemiaus nurodytu antraszu:

GEO. J. BARTA^ZIUS
498 Washington Street, . New York City.

S

ftalutaras Hitters
Yra tai geriausia Gyduole del Visokiu Negerumu 

su Pilvo Netvarkumo:
PRIETVARAS, ISZPUTIMAI, 

NEŽLEBCZIOJIMAI, PRASTAS APETITAS, 
GALVOS SKAUDĖJIMAI,

NUSILPIMAS, IR T. T.
Darytas isz iszriuktuju geriausiu naudingia.usiu vaistu, 
szaunai medikaliszko vertes.
ir taipgi priimnus. Jis iszvalo žarnas, pagelbsti virini-* 
mui, pataiso apetitą ir priduoda viso gerumo del viso 
kuna. Jeigu jusu aptiekorius neturi Salutaro Biterio tai 
reikalaukite tesiai iszmus.

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

galveles!...
— Klausykie duszele 

re dangstydamas veidą su ran 
komis mm ypu, — juk tai tiktai 
prilyginimas...

Kaip motore prasitrauke, fi- 
lozofas baigė apsakyma, priki- 
szos lupas prie prieteliaus au
sies :

—- 'Kai ne yra pikta boba, tik
tai mano neatsargumas. Kad ir 
mane iįžniusztu, tai butu mano 
paties priežastis. — Su lazde
lėm^ reikia būti atsargum, ba 
nekurios asztrei kaust vtos!...

1 ! ta-

MAUAN0Y CFI'Y bus kožnn l’tarnlnkn 
30 E. Centre St. ant antro fioro.

Ofiso valandos: 0 ryte Iki D vakaro.
BOBA SUETTK1A DYKAI.

ATSIRAUGĖJIMAI,

NERVISZKUMAS,
Kunigas 

szl uostyt su 
valandėlei vela pradėjo:

— Tai matote mieli parapijo- 
nai, ka netikusi tieji rakalei 
man padare,
kino kas jam teip padare.

Jis yra labai veiklus ir

Bet neiszajsz-Gior-1 taiiszkas laikrasztis 
prancsza isz Ge-

4 4

nale t)’ltalia”
nojos, buk valdže iszrado nauja 
submarina (povandenini laiva) 
kuris perauksztina visus kitus 
panaszus laivus koki lyg sziam 
laikui raudasi, o yra greitesnis 
ir pasineria daug ilgiau ne kaij> 
tebvrei laivai, e

h—■■■■i...... .

Gerai žinoma rusiszka szoki- 
ke Pavlova, ant dienos sunau
doję d vile k a poru eze ve ryku. 
Nesenei jiadare ji kontrakta su 
sziauczium Medyolane, kuris 
jai turi pristatyt kas 14 dienu 
po du tuzinus czeveryku.

Pavlova sako, buk szokikes 
czeverykai trumpai iszlaiko 
kaip kada turi numesti czeve- 
rykus po jmses valandos szo- 

kaip kada vienam ak- 
czevervkus tris

Tūlas bedievis kuris baisei 
nekentė jjerdetinio klioszto-

PAJESZKOJIMAI. Ir tai ergelis.

kyinui, o 
perinamo

ne \ ra tai czeverv- •
mes ncsziojame,

te
kart us.

Žinoma, 
kai kokius
tiktai paprasti pantalpei Įlašin
ti isz plonos skarutes.

Padekavones 
rhanksgivina Diena

Diena arba 
Thanksgivina Diena szimet 
pripuola Novcmberio 29. Teip, 
galime Imti dėkingais už Dievo 
malones, bet bukime dėkingi, 
jog ne esame inkivinkiioti.in 
europiszka pąsiutiszka politiku 
in kuria visa Europa inklimpo 
lyg ausu.

hi linui.—

Jeigu motore ne nori kalbėt i 
tai yra ženklu, jog jiji serga.

i * A V - * ’ - > «

SKAITYKITE SAULE

Mano sesuo
ežiu to po vyrui pa varde į>kie- 
ceviczieno, apie 14 metu adgal 

Jeigu kas

Marcele Ba Li

gyveno Chicago.
apie jia žino, meldžiu praneszt 
arba tegul Įiati atsiszaukia.

Jurgis Balutis
Girardville, Iki.

ne

t.94)
Asz Matjoszius Žiugžda pa

savo pusseseres Ur- 
i po vyrui 

nežinau pavardes. Seninus gy
veno Niagara Fails dabar neži- 

Meldžiu atsiszaukt

ieszkau i 
szu les Ž iugždž i u tos

Asz Ona

mm kur.
ant adreso.

Mat. šiugžda
4.30 Ilettyer St.,

Minersville, Pa.
Ruksnaicziute po

vyru Turiuisoniend paieszkau, 
savo seseles Adeles Ruksnai- z
cziutes po vyru Mockevicziene 

gyveno Malia- 
nežinau kur.

Jeigu kas apie ;jia žino meldžiu 
praneszti arba tegul pati atsi- 
szaukia.

Mrs. Anna Tumusoniene,
12 Reed St., i 

t.93) Philaxlelphia Pa.
PUIKI MALDA-KNYGELE 

“AN1OLAS SARGAS”
Visos reikalingos maldos, Litanijos, 

Puikiai apdaryta minksstais 
skurinais apdarais, auksuoti krasatai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.SO. 

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

ILfnetu 1<a.ip ji 
noy City dabar

i

ir t.t.

— Ko tu (eiĮ)mislini ?
— Ihn.... isztikro turiu 

maža ergeli! |(
— Kas tokis
— Perstatyk sau, vakar, bu

vau pas Lepszaiczius ant baliu
ko. Perkūnas davė nusilaki ir... 
iszsitariau, jog imsiu j u dukto- 
re Petroniu už paežiu.

— Ir tai vadini ergeliu
— Mat kad ergelis! ha 

pamenu sau, ka man pasuke, ar 
leis už manos ar ne t..
--------  —{------------ui— ---------------
Naujos Puikios Maldaknyges.

i\i

ne-

Ka tik aplaikeme labai pui
kiu Maldaknygių. Szaltiniai po 
$3. Balsas Balandėlės po $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir dmeziai apda
rytos skurineis 'apdarais, auk
suoti krasztai lapu. tf.

ROYAL MAIL
IN IR 'ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA” 1

Tie laivai yra nauji ir rnoder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir Vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
specialu patarnavima. *

BOYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY.

M Broadway, i New York.
PACKET COMPANY. 

tVAflilwAV ' WavW V. . T ——— W ’• ** W • W ■ ■ ■

arba pas vietinius agentus.

ii
I
f
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DAKTARAS HODGENS
Philadeliphla Specialistas 

Uislsenėjosiu Ir Chronlsskv Lira 
Eikite ten kur esate tikri kad sau

site tvirta rodą ir atsakanti mediką- 
liszka gydimą, per daktare kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplalkote nuo manės yra 
gvarantuotaa.

J algų esate silpni, nerviszki ar 11- 
guotl, nedarykite toa klaidos ka kiti 
esą padare, ateikite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas lie
žuvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gazal, svaigulis* silpnumas szlr» 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ilgos, iszberimal, papuczkos, 
dedervines Ir kitos odos ligos greita) 
pasiduoda per mano gydimą.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunls- 
tes jus apleidžia? Ar esate nuvargę h 
silpni? Ar stokas jums drūtumo/ mit
rumo Ir pajotos ka gamta jums pa
ženklino. jalgu teip tai matykite ma
ne.

Rumatiimas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztlne ir sztyvi sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti Ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę isz ryto, bs 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant To
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi, 
greitai pailstat, pikti, Iszbliszkusls ir 
iszberimal ant veido, pailsės, nuvar- 
Skausmas peczuose, skausmas -kau
luose, skausmas gerklejo, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katare, astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girdė
jimo, Isztinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos Ir speclales ilgas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. »■

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
fszalszkinMu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantis yra mano opa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojerlu Ir dvaslszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti Ir rekomendavotl per 
garsingiauslus Europos ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgcns buns 
kožna Sereda ir jo ofisas tortais yra po 
No. 44 BROAD ST. Ofiso.M valandos 
nuo 9 ryto iki 8 vakaro., .

mat patvirtinti ir rekomendavotl per

CHICAGO, ILL.

| Dr. Gedvylos TIKRA LIETU VISZKA TREJONKA 50c. 
i Dr. Gedvylos MOTERŲ TONIKAS, vaistai sustiprinimui 
I nervu, kraujo ir viso nusilpnėjusios moteres sudėjimo 
j bonka kasztuoja tiktai........................................... $1.00
j Dr. Gedvylos STOMACH BITTERS, geriausias vyduriu 
i valytojas ir sveikatos draugas, bonka kasztuoja .. $1.00

1 Didžiausias invairumas visokiu gyduolių, lietuviszku 
žolių, peiTumu, czirksžliii dvi moterų,

j Katalogu siuneziame dykai. Siuncziame visokius 
j per paczta in visas dalis pasaulio.
| GOODWILL DRUG COMPANY
j 12015 Jos. Campau Ave Detroit, Mich.

gyduolių, 
extrakt u ir t. t. 

vaisi us
A d resa v o k i t e s z i t e i p:

>

♦

Po sunkaus
dienos

darbo

-1

n

Kasyklose ir
invairiose
dirbtuvees

H '
VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SAN ARI AI YRA BAISIAI

I ' - i _____  __________ ______  ____
NUKANKYTI IR SUSTIRĘ,

Ne bandyk juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuomi dar dau- 
giaus juos nukankysl.
darbo "draugu, kad

V

Praszalink sustyrima

Patikėk daugeliui tukstaneziui tautiecziu ir

MESZKOS BALSAMAS
, (BEAR BALSAM)

suteik© jiems taip puikia ir greita pagelba.
Baisumu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prisiusk mums 35c., ir 5c. ■ už pasiuntimą, mes tuojaus 
Iszsiusim buteliuką Baisumo.

*

The CENTRAL URVO STORE, Ltd, 24 E, Cratre SU $henaiuloah,,riu

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptiekoriu
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dalykas.

SAULE
' *

Pažino
r .i ■■ Vi! U n' jh', 1 t.11

auszraRytmecziais priesz 
kildavo in kalnus pasveikinti 
ryto saules, v<4 sužadinti sielos 
prakilnybe, vol pajausti tuos 
milijonus skaistybes spinduliu, 
kuriuos saules blizgėjimas 
žmogaus Žmogui imponuoja.

Ir gryždavo kupinas gyvy 
bes, ramumo ir.
kuri tegali pajausti gyvenimą 
nugalėjusi siela.

Su žmonėmis, dūlei Iriu ap
linkybių, jokiu šaut iki u nei li
re jo, bet mate ju gyvenimo 
kartumus ir linksmvbes ir šo
kiu su jais juokėsi ir verku... 
Dėlto žmones nieko t’kro apie 
ji nežinodami, nesuprasdami jo 
paslaptingo ilgesio, visaip apie 
Vyta ir jo žygius aiszkindavo.

rnmu vis 
girdėjosi skambinimas. Daugu
ma pradėjo kalbeli apie pami- 
szusi pusponi, nakties kt 
Tacziaus buvo kitaip.

Tuom tarpu augo Vyi<» siela, 
augo jausmu a id i ja. Nuolatos 
liejosi jo muzikos puslapi ilges
ni tonai, audringesucs melodi
jos. Kartais klaviszu visai, vi
sai nebegirdi* ja i... Tyliai pynė
si tonu paslaptybe vaidendama 
jaunystes dieneliu nekaltumu. 
Kartais — lyg szalto lietam la 
szai krisdami in rudens pakas
tus žiedus uždavė 
siais, szaltais trenksmais in.si 
gyveno senatvės ir apsivylimo 
liūdname. Kiekvienas praei; is’ 
sustojęs ilgai klausydavo tos 
jausmo pasakos... ir pasitrauk 
davo nulindęs, lyg nieko geri* 
priesz save nebematydamas. . 
Nesuprantamybe, in szirdi kuž
dėdavo tai nuliudimo. tai 
džiaugsmo >zeszeliais.

saule

pasiilgimo,

Laikas bego.

t • i v i

r»

smarku, i,-

4 .

Emilija dabar 
bepažinti. Per 
laukimo meteliu, jokio jokio
pragednmlhrnt‘pasiY<Trle.*Vien 

nuliūdimas 
meile taip

sunku buvo 
tiek metu, tiek

ilgesys ir ilgesys, 
ir... beatgimstanti 
sužadino jausmus, kad niekur 
ramybes, nei laimes nebeggle- 
jo rasti. Per tiek laiko gyvena 
su vyru slėpdama nuo jo savo 
ilgesio pasauli. Kartais vyras 
patemijes jos nuliūdima klau
sia — kas su tavimi, bene ser- 
gi * Gal gydytojaus reikia?

Ji, lyg isz miego 
atsakydavo — taip...
jaus... Tik mano ligos nieks ne
supras, nei tu nei gydytojas...

vyro lupas 
atsiduodan-

I r pabueziuodavo 
tabokabjauriai 

ežias.
Vaiku

atsibudusi
gydyt o--

visai net u re j o dėlto 
gyvenimas radosi be jokio tik- 

Niekur szirdies nuramin-slo...
ti...

Vyrui kur iszvažiavus, ji il
gomis valandomis iszrymoda- 
vo, kartais net apsiverkdavo. 
Naktimis mažai miegodavo o 
jei ir užmigdavo, tai baimingi

‘S.

bet ilgesio gy-
sapnai neduodavo ramybe

Laikas bego,
vate nesiliove krimtusi nera- 

Veidas.mios szirdies. pirma 
buvęs raudonas iszbalo. Visa
dos gyvumu kvepianezios akys, 
lyg serbentus žiedai
Siela užsikeikė skausmu.

Viena nakti ne ra m v bes isz- 
at si kūle.

r

nulindo.

Emilija

nesuprato kuris dalykas. Ta- 
cziau sunku žmogui nujausti 

[sielos slėpinį,| pasiilgimo kan- 
czia...

Emilija kasdiena nyko, bai
gėsi kantrybe, gyvenimas da- 

I rusi nebepakelinutas.
Viena syki vyras pakvietė 

važiuoti in K. miestą prie spe
cialistu. Emilija ilgai nenorejb 
sutikti, nes aiszkiai perniate 

paslapt iuga pašlelgima, 
nugalėjo isz- 

reikszti, bot jokiu budu nedry- 
so atsisakyti nuo vyro sumany
mo. Po kurio laiko iszsirenge. 
,Kelias buvo labai tolimas, bot , 
gana imlomus; ežia sliepiai ly
gumos, ežia staiga susikim- 
szusios kalvos, auksztu kaliui 
žavus reginiai — viliote vilio
jo. Abu keleiviu tpiszko kuo
greieziau juos iszvysti. Iszpra- 
džiu kelione pasirodo bloga, 
bet invažiavus in Nemuno slė
ni, priesz akis atsivėrė gražiau
sieji ruginiai: tolese mėlynavo 
kalnu virszunes, ežia žemai po 
kojomis blizgėjo plati Nemuno 
juosta.' Aukszti smieleti kran
tai, žaliumynu divonais 
marginti, negalėjo nenuramin
ti, nors labai iszblaszkytos 
Emilijos dvasios. Visa tai buvo 
artima, miela, gražu.

Taczian neilgai tegalėjo ke
leiviai gerutis taip gražiu gam
tos rojumi. Saule 
Nemuno kalnu, tamsus nakties 
debesynai užklojo dangaus žy
dri, artinosi tamsi, miglota 
nakt is.

Pabūgo keleiviai nemalonaus 
oro, tamsios nakties lietaus. 
Nutarė, lyg dar nesutemus už
sukti in pažinstama dvara nak- 
ponas džiaugdamosi apsilanky- 
vynen. Pasitiko juos mandagus 
mn.

Po neilgo poilsio 
skubėjo kelionėn, 
lik tik bepradedąs szvisti. Pir
mutines žaros ka tik tonui tose 
aukso juostomis rytini skliau
tu szlaita pranaszaudamos isz- 

užtekejima. 
užslink usieji 

.debesys pUHiyko, 
tyras, gražus viliojantis.

Besirengiant keleiviams ses
ti in savo (Ivariszkaja briczka, 
paūžtose aukszcziausiose kalnu 
virszunes pasigirdo smarkus 
motorinis bildesys. Indomn bu
vo sužinoti — kas per vienas 
taip anksti, .paūžtose auksz
cziausiose Ipdun virszunes pa
sigirdo smarkus motorinis bil
dės v s 
kas per vienas taip anksti, pa- 
eziose aukszcziausiose Nemuno 
kranto kalnu padangose, nžįcn- 
re kaž koki motorą. Dvaro szei- 
mininkas ne tiek atsakydamas 
kiek nusistebėdamas pratarė:

— Negaliu suprasti kuris 
ežia dalykas, jau nebepamenu 
nuo kiniu metu, pavasariu ir 
vasarų naktimis, 
isz miesto koks

savo 
kurio niekam

nors labai

vyras pakvietė

isz-

nusviro už

tamsi,

keleiviai 
R v tas buvo

kilminga saules 
Vakare lietaus 

v.tas buvo

Indomu buvo sužinoti—

draugijos sale pilnutėlė žmo
nių. J u tarpe-.daugiau žmones 
žilaplaukiai^ rimti užsimąstė... 
Tyla, 'rvarjka ir ramumas taip 
labai veikė jausmu, kad isz 
kiekvieno akiu pasiilgimas ir 
nuliūdimas spindėte spindėjo.

Tuom tarpu suskambėjo. 
Kiekvienas žinojo; kad tuojau 
iszgirs viena isz goriausiųjų 
muziku, kuris moka ir sugeba 
pakibti priesz akis sielos kan- 
czia arba josios džiaugsima, nu
liūdima ar linksmybes... Jo mu
zika jau buvo žinoma placzioje 
apylinkėje, kaipo stebuklinga, 
nepasiekiama, žavėjau! i, džiu
ginanti, o kartais taip sugrau
dinanti, kad kiekvienas klau

su aszaromis

s

sytojas iszeina 
a ktse. »

Ta.rpc publikos buvo ir Emi
lija su vyru, kuriuodu nieko 
nežinojo apie koncerto davėja. 
Atvažiavę miestan naudojos 
proga, žinoma indomn atsilan
kius in didmiesti,* nueiti in 
opera ar koncertą, nes sodžiaus 
nuobodis užmarina siela, kuri 
trokszta meno... Atėjo juodu 
rekomenduojant vienam daili
ninkui, Emilijos 
draugui. 
Emilijai

t reezias

vvro mokslo 
kalbėjosi.

neindomi buvo toji 
kalba, jautėsi esanti jiems sve
tima, lauke kuogreieziau kon
certo pradžios.

Pasigirdo antras ir nepoilgo 
skani but is. l'ždanga

pasikėlė. Scenos vidury stovėjo 
fortepijonas 
gražus paveikslai.

Galop iszejo jaunas studen
tas, žemai publikai nusilenkda
mas pranesze: Gerbiamieji sve- 
czei!.. Koncerto svarbioji dalis, 
kuri buvo nustumta ant galo, 
bus užpildyta

ant sienų kabojo

pirmojoj eilej.

- —-
Nuzirze paskutiniai bevilthw 

aidai, muzikas atsistojo. Sve-, 
ožiai pagerbė kompozijos kūrė
ja atsistojimu. Nestojusi tik;

> dėlto, kad 
<enialio tvarinio, 

nejautė, kas ' 
Jos czionai

Ii sulyg pi r-

viena Emilija. N 
nepagerbfi g 
bet dėlto, kad ji 
aplinkui dedasi... 
kaip ir nebuvo. ♦ 
niais stygų suvirpėjimais isz- 
skrvdo fenais 
lejosi, kame
kame augo... augo kuliu ir siela 
gražiausioj sutariinej...
rodos ji bėga su Vytu in pilies 
kaina!.! jauuzia kaip laiko jo 
ranka savo rankutėj... girdi jo 
baisa žadanti sukurti nauja pi
li aid szios senosios griuvėsiu...

Vėl suvirpėjus stygoms, ma
to kaip jis iszkeliauja in toli
ma szali mokslo. Mato jo asza- 
ras ir... paskutini sudie... Pri
siminė jo žodžiai “Miliule, jau- 
cziu, tu mane pamirszi.. 
del numes pražūsi...

— ko visada gai-( 
visada gyveno...

Sztai

rITi 
” Atsimena 

savo garbes žodžius... atsimena 
pirma, szventa, miela ir taip 
skaistu, 
pabueziavima...

Staiga vėl sugriovė stygos, 
lyg szalii rudens ledai nukri
to iii szalnos pakastus jurgi
nus... Atsivėrė bevilties nak- 
t is... naktis ir nakt is...

Kilo Emilijos sieloj sumiszi- 
mas, 
reles

miela
kaip dangus tolybe,

nuriedėjo graudžios asy.a- 
Nesuprato dulko szitas 

koncertas jai buvo taip arti
mas, skaudus ir... mielas, mie
las...

Staiga Emilija atsibudo. Pa
kele akis. Ji sutiko muziko 
žvilgsni nesuprantama, kersz- 
tinga, iszjuokianti, žiauru, ne
apsakomai užgaunanti, o sykiu 
miela, art ima, brangu... 
žiūrėjusi paraudo. Krutinępa raudo.
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BALTRUVIENE

O s k a laižei J

Insi-

Perstatys pats kompozitorius. smarkiai susopėjo, Ixgdigliuo-
Pavadinimas ‘Jaunvstes šone- ^os «in r.vksztes plaktu... Szi r-
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iszejo.

■\ I

: iii!
ii

dis apmirė... Lupos žodžio ne- 
leiszstenge pratarti.... —

Scenoje Kie|a pažino Vyta...
atsirado

tai.’
St udeiit as 

priesz fortepijonus 
senei laukiamas muzikas. Cž-
vieszpatavo neapsakoma tyla. 
Muzikas lėtu žvilgsniu permė
tės silpnai nuszviestus svecziu 
veidus, truputi

NEPAMATUOTA BAIME LtGU;
l)ar szia.is laikais in daugel! 

vietų randasi neisziriszkinamo 
ji, nėsupra n tanioji ir nepama
tuota baime epidemijinin ligų. 
Sziarne klausime Suv. Valsti
jų Vieszos

manydavo, jog

Sveikatos Biurai 
del praszalinimo nepainatuotot 
baimes pamini keletą budu pei 
kuriuos szi szalis yra apsaugo 
ta nuo tu epidemijų.

Senais laikais, kada dar ma
ni priežasties nebuvo žinomos, 
musu ainiai
marai buvo darbas blogu dva
siu ir kitu vaidintuves suteve- 
rimu. Kiti manydavo, kad bu
vo teisėtas pabaudimas už isz- 
pildytas nuodėmės. Daugeli isz 
tu nuomonių dar randasi mn- 
tfu tarpe sziandien. Nėra stebė
tina, jog senieji ir viduramži
niai žmones labai ižgazdinti 
epidemijoms ir ligoms, nes tu 
ligų priežastys
mos, ir jie nieko nežinojo apie 
tuos kelius per kuriuose tos li
gos platindavosi. Buvo epide
mijų, kurias dabar gyvenantie
ji žmones dar atsimiųa, tokios 

geltonasis
raupai ir sziltine, ko 

nesukėlė panikas, nes tankiai 
tie maran suparalyzavo vieti
ne prekybos judėjimą tam tik
ram periodui. Sziandien mes 

kaip tos ligos yra
platinamos, ir kaip jas galime 
sulaikyti, todėl 
iszmintingo
jeigu ir kur nors tos ligos pasi
rodytu.

Sziadien

verczia

ypatingai pieną.

■
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nebuvo žino-

blaszkyta
Sziltu apsiaustu susisiautusi 
lyg szeszelis, slankiojo po erd
vius kambarius. Nuobodis gi
liai szirdin nagus suleidus ar
de krutinus ramvbc 
gusi atsisėdo, insižiurujo in 
žvaigždėta dangų, užsisvajojo.. 
Mato prasiveria durys... pro 
jas szeszeliu inslenka jaunas 
vyras... Jo rankos buvo isz- •*
tiestos in jos akis... Veidas isz- 
hlyszkes; plaukai garbiniais 
nusvirę ant pecziu.

Emilija iszsigando... Jos aky
se vaidenosi Vyto paveikslas. 
Staiga beprotiszkai suriko L..— 
Viskas urnai pranyko, tik szir- 
dis plake didžiausiu iszgas- 
cžhp Ir taip iszgascziai ir nei-y- 
mas pasidarė tankiu svecziu.

Vyras labai susirūpino Emi- 
1 i ja.» Nei ** gydy tuja i, nei pats

*

ai važiuojąs 
lai vidutinio 

amžiaus vyras. Retai kada kas 
sutinka ji bėgant in kalnus, bet 

Ko jis te- 
nežinau. Žmo

nos pasakoja, kad sustojas prie 
aukszcziausios — pilies kalno 
virszunes, kame dar boksztai 
tebestovi, ir užlipęs in bokszta 
laukias saules... Turbūt kalvy
nas v ra.

— Matai kaip... 
Emilijos 
nusistebėdamas 
kalba.

— Eiiko atrodąs 
tingai.-Išlaukus turis susivėlu
sius, jauna barzdele ir ūsiukai 
ka tik bepradedą želti, gražiai 
užsivilkės, bot akys esanezios 
gyvos, gyvos... Svarbiausia nei 
su vienu nekalbas ■

gryžtant dauguma, 
na i važiuoja — i....

v v ra s

nusilenke ir 
atsisėdo prie fortepijono. Visu Hv<*cziais 

intempta. Kiek
vienas didžiausiu indomumu 
lauke pirmųjų aidu.

Emilija nei jos vyras muziko
— kas ga

lėjo manyti, kad gyvenimas ta 
padarys, taip sukraipys likimo 
takus.

Neapsakomoj 
skambėjo pirmosios stygos. Pa- 
sipylusieji tonai krito klausy
toju sielosna neszdami rainy 
bes aidi ja, viliodami in nekal
tas kūdikio dieneles...

Muzika lingavo... Tai iszleto 
žaidė, tai audros ūžesiais grio
vė isz po klapojancziu klaviszu 
plotmėje ranku. Rodos bėga .ty
liai užgauti tonai nekaltais 
kriksztavimais, linksmais jau
nystes svajojimais... Rodos ne
apsakomos vilties spinduliais 
nuszvieczia horizonto skliautą, 
džiaugsmu užsėja visa pasau
li.... pasaldina gyvenimo var
gus... paguodžia ir nieko kilo 
nežino ir netrokszta, 
linksmintis ir linksmintis...

Tai vėl rustais perkūno dun- 
dejimais užpuola buities nelai
me... Griūva visa aukso svajo
nėm nutiesta ateitis.
amžinas ilgesys 
tamsius sparnus ir... užtemdo 
be užtekanezios saules szvieša..

Ir veikia stygos pindamos 
gyvenimo elegijas, ir skundžia
si jojo rūstybe... pavytusiu jau
nystes pavasariu...

Galop pasipylė eile 
(disonansu lydimu

— turbūt pasiryžimu akordais...

nuniuzge 
visa szi rd ži a 
szeimininko

labai ypa-

klausa buvo

nepažino. Tiek metu

tylybėj sn-

kaip tik

Vargas,• • 
u žsk leidžia

gražiu 
jaunystes 

vienu nekalbas —turbūt Ipasiryžimu akordais... Griesz- 
lietyviszkai nemoka. Kame jis tumus, tvirtybe ir isztverme... 
gyvena, nežinau. .r* 
koja, kad mieste.' Sako dieno-;

Žmone# paša- ir vėl skausmas — meile.
y: 

mis skambina, naktimis in Ne- Įiižminga tonai, lyg po audros 
mono I 
žmogus.'

Emilija szios
su didžiu indomumu. Jaute, 
kad ežia yra kažkas paslaptin-:

su-
IlioĮo siela... Tai vėl nurimsta,

kalvas važiuoja. Keistas paskutines bangos... rodos am- 
rp . T žius-Tos 1 y los viliojamos pasi
kalbus klausė liktumui...

ga, bet nieko nesuprato, kito tas
t i • ; 1 ? - - !.. , t L I

iszvažiavusi greitai pamirszo 
szeimininko kalba.

8.
Dąiles Mėgėju

paslaptingas keleivis. 'DMtOį

Didžiule 4 4

Tai tas, kurs mano prižadė
jo būti, o asz... Jo. Tai jis man 
muzikos melodijų disonansais 
iszpasakojo viską, viską...

O!... Ka asz padariau!...
Emilija suriko. Vyras 
----- 1 persigandę 

gelbėti. Kilo trukszmas.
Per nusvirusi veidu nuriedė

jo paskutine skausmo aszara. 
Nutilo krutinus sopuliai. Palio
vė plakusi szirdies harmonija, 
o siela laisva, kaip pavasario 
įaukszte, nuskrido in muzikos 

tonais apdainuota jaunystes 
szalele... nuėjo jeszkoti tu drau
gu, kuriu troszko... troszko ir 
sulaukė... pažino.

!).
IMe Emilijos susigrūdę# bū

rys svbcziu, klausė gydytojaus 
paaiszkinimu. Rasta szirdies 
apoplexia. Policijos virszinin- 
kas užsirasze protokolu. Pro 
iszgazdinius #veczius grūdosi 
A’ytas jausdamas mirties dail
ia. Pažiurėjo in nusvirusi asza- 
rota veidu. Jo galva pasviro... 
\riena keli priklaupė pagerbti 
nuirusiems,; bet niekam juitozsi- 
dav<y apie mylimos pažintį...

Ir gimė jo sieloje mirties sza- 
Jiu paveikslas... nuo mirties sa
lų kilo tamsiu miglu debesys.... 
...berybeje szvaistesi mirties 
siaubas...

rfik staiga trenkia 
paskutiniai isztvermes diso- 
na nsai, užga u na t v i rėžia usius 

vsugriauja įgisu 
... stumia

— vienatvės už- 
Apsivilimo jausmas

pasiryžimus, 
i^evhjiita rytoju ir 
n žuoma razon 
kampin...

sugriauja .yisa

h u dažo g y voh i m o i sz j u ok t a si e?
la.<»
i1

■v i?
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su
87.0 ko

i 10. .
Prie S.v miestelio kapiniu

r# ' • ' ,

tankiai i atvažiuoja juodas au
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In Bajone nupleszkejau,
Ir szirdeles mano ka ten gir

dėjau, 
Isz p ra d ž i o# k 1 i k sma s, 

Tollaus baisus riksmas.
Tuojaus sustojau, 

Net iszsižiojau,
Vienos grinezios durys atsi

daro,
Kas cze ? Boba vyra su szluo- 

ta iszvaro.
Ir teip szventino kaip su 

k ra py) u, 
rodos karszta

vandeni pila, 
Bobele parvirto ir volei pa

sikėlė, 
Ir su szluota užpuolė; 

Duoda, 
Ir d vėsuoja.

Tame ir vaikinas sukniubo 
Ba Dune ne po kojų buvo, 

O kaip krito, 
Net jo skriblius nusirito. 

Kas tik ulyczia ėjo, 
Ant to vaikino žiurėjo. 

Nuo juoku susilaikyti negalėjo 
Iszrode kaip poliu perkūnas 

Arba pak ui u kuodas.
Ne gana kad teip nubaudė, 

Da ir skribliu sudaužė. 
’Kokis t.ai jau vyras, 

'Kai meszlinis vabalas.
Taigi, su laja bobele baisui 

sutiko,
Ir dabar ta boba teip perpyko. 

Bet girdėja d? 
Kad volei jau 

Susitaikė,
1 r volei pasiszaūke, 

O pamatysite, jog ta boba, 
Volei iszvaris ta vaikina.

tomobiliu s. Jsz jo i szlipa žilas 
senei is ir*' lydimas d v tojui stu
dentu, nueina in kapinynu,.. 
Ilgai rymo prie vieno visu, už- ! 
mirszto kapo ir vėl gryžta! ir j 
nuvažiuoja.

Veja# žarsto szalta smtoli... 
In kapinyną vakarais atlekia,
isz savo lizdu iszguitos pauksz- 
tes... Pragysta laksztingala., 
Medžiu lapai sznabždi^savo pav

slaptybe...
Tyla ir tyla... amžiais.

11. .
Lie jusi sielos harmonija per 

liiidna stygų žaidimą. Suvilio
jama no viena sžirdis žilaplau- ' 
kio mužiko tonu paslaptybe...

Plaukia gyvenimo ir... mir-‘Plaukia gyvenimo ir 
tiespaveikslai.

Skamba akordai...
disononsai... szeszuliais snive-

’ na metodijOBhi ' —-Giedra.
r—jG*ALAS j—* w

žaidžiu 
■i j
i

"i nT t, “
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Susitarė margiuos balių pasi
daryti,

Ir ant to baliaus vaikinus už- 
praszyt i, 

Paskyrė diena menesio, 
Po doleri ant to mieto.

Kaip iszrokavo, 
Tokia atskaita gavo:

Sale dykai, 
Deszimts doleriu muzikantai 

Penki baksai sodes, 
1*080 stiklo musztardos, 
Nirbirio puse baezkos,

1

Ir raugytu agurku 
^lizinus du.

Belo, kad atsivestu po .viena I 
’■ sportuka,
Kad ir be usu versziuka.
.O viena szapoje pasako:
Kad susirinktu po raudonu 

v ..... titu,
Ir aut merginu lauktu^

Susirinko sportukai’ kad ir 
ne visi,

Ba vienas kad ir atėjo tai
V > . i. pasislėpė, 

‘Mate; kaip poros marszavo, |
O dii dideli mandruma gavo, 

o Tiktai vienas vaito jo. 
Mat, in turgu netiko, tai 

-ii ' > i namie sode jp;
Jeigu turime daina apie 
a i ubagu balių, 
Ar ne pa ra szis apie varga 

mergeliu.

*

Iar >*
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ligos kaip cholera, 
d rūgi s,

jau žinom

neturėtu būti 
pamato panikai

gerai informuotas 
asmuo žino, jeigu jis nori su-, 
laikyti raupus, h
ro priežastis yra baime mirties 
arba baime kūno subiaurini- 
mo jam tiktai reikalinga, būti 
ineziepytu. Ir jeigu tas inezie- 
pijimas pasekmingai tevyksta 
tai jis gali būti pertikrintas, 
jog

Ar žinote kur Dafantown, ta 
puiki vieta, 

Ten randasi ir lietuviu tauta 
ffen jut gulima gana matyti 

Ir aut ko pažyti: 
Ugi ant apstojimu,
Ir ju pasielgimu. 

Merginos pas save vadinasi,
- -Prie vyru kabinasi, 
Net ir vaikinus ant bardo

5 , vadinasi, 
O tuom del saves gadina, 
Bot da apie tai nitty lesiu, 
O kaip nepasitaisys, tai ge

rai pakoeziosiu.

j

tamentas su jusu pagalba pri- 
m i estą suteikti t v ra 

vandeni ir pasteurizuota pieną 
vienintelis pavojus lieka kad 
valgis gali būti užkrėstas par
davėjo arba nesziotojo.

Nesziotojas sziltines arba 
Aziatiszkos, choeros gali iszro- 
dyti Visai sveikas asmuo, ne
parodant is szios ligos simpto
mu arba ženklu. Szis fažtas yra 
ypatingai galimas su sziltine. 
Gemalus perduoda nezvarus 
pirsztai kurie čiupinėja valgi, 

Kaip kada
žalias valgis, buteint salotos, 
gali szia liga turėti, nors salo
tos yra. labai geras valgis turė
damas savyje tam tikra vita
minu kuris yra reikalingas kū
nui. Jokis nesziotojas neturė
tu valgi su avo rankoms judin
ti ir \ isi kurie valgi yma in ran 
kas, kuoszvariausia tas rankas 
turėtu užlaikvti. Dar vra kitas 
apsaugojimo budus priesz szil
tine, būtent, ineziepijimas. 
Sziadien galime ineztopimu vi- 
siszkai apsisaugoti nuo szilti
nes. Incziepimas yra iszmintin- 
gas būdas apsisaugojimui, 
ypacz keliautojams ir tokiu pat 
budu galime 
difterijos.

Raupu baime yra visiszkai 
be jokio pamato. Baime szios 

Biblijos laikus.
Tais laikais nelaimipgasis, ku- * 

gaudavo, buvo vi
siszkai apleistas ir tankiai su 
akmenims ji užmuszdavo jeigu 
ji surasdavo. Sziadien mes ži
nome, jog raupai yra mažiaus 

l liga už džiova.
Bet senoji szios ligos baime dar 

ir ta nepamatuota 
baime randasi musutarpe nuo 
tu laiku. Jeigu mes žinotume 
apsaugojimu kuriuos szis krasz 
tas naudoja priesz tos ligos ine- 
jima in szita szalituomet visų 
baime isznyktu. Suv. Valstijų 

Sve i katos I lepart a- 
k varant ina

buteiiL

ligos siekia
T '
ris ta liga.

jeigu to no-Į užkrecziama

apsaugotas nuo raupu.
Buboniszkas maras, arba 

taip vadinamoji 
tis, yra užkrecziama Ii 
žmones gauna nuo žiurkių, ku
rios stimpa nuo tos ligos ir blu
sos pernesza ta liga žmonėms. 
Tos blusos užmusza. netik žmo
nes bet ir
me jau turėjo szi mara prie Ra
inųjų Juru ir Gulf of Mexico 
pa k raszcziuose. Je igu 
ras pasirodytu Atlan’tiko 
tuose, mes dabar žinome, jog 
negalime užsikrėsti jeigu apsi
saugosime nuo žiurkių ir blu
sa. Jeigu nebutu žiurkių arba 
kitu panasziu sutvėrimu, bū
tent voveres, ta szitos ligos vi- v

Žiurke yra pne-

maras, 
juodoji mir

ga kuria

gyvulius. Mes esa-

szis ma
nos-

sai nebutu.
žastis szios ligos, o ne Dievisz- 
koji apvaizda.'

Buvo laikai kuomet geltona
sis drugis pradėjo panika mu
su pietinėse valstybėse. Ir su- 
paralizavo prekybų ir pramo
ne iki pirmo szalczio. Po szal- 
czio pasirodymu liga isznyko. 
Panikas buvo toks keistas, jog 
daugelis isz mažųjų apskrieziu 
insteige
ran tina, nuo viso pasaulio. Mes 
dabar žinome, kad tai tam tik
ras uodas platindavo szia liga, 
ir kad mes geltonąjį di ngi ne- 

kitaip kaip tik 
per inkandima szio uodo. Jei
gu norą uodu tai ir nėr g\J 
no jo drugio. Todėl uodas ir 
Dievo apvaizda yra kalta szios 
ligos platininio.

Tankiai matome baisus pra- 
neszimus apie sziltines pavoju 
ir biednesniuo|se miesto dalyse 
kaip kada toji liga ir dabar pa
sirodo. Sziltine atsiranda kvar- 

JįHis Saloje, ateiviu

*

apsiginkhiota kva-

galime gauti

:e J to
ne

raidine lįHis Saloje, ateiviu 
.tarpe. Toks retas atsitikimas 
neturėtu būti priežastis ypa
tingo rupesezio. Žinoma jisai 
negalėtu sutverti panika. Ute
les .pernosza sziltine

gy vuoja.

apsisaugoti nuo

Vieszos 
mentas k varant ina naudoja 
priesz szitas ligas, sziltina, gel
tonąjį drugi, ir cholera, visuo
se musu uostuose.

Kiekvienas laivas kuris ke
liauja in Suv. Valstijų uosta 
priesz apleidžiant svetima uos- 

privalo iszgauti isz Suv. 
Valstijų konsulio sveikatos liu
dijimą. Szis liudijimas laivams 
duotas

ta

kuomet prirodo, jog 
tas laivas iszpildes visus Suv. 
Valstijų Vieszos Sveikatos 
Biuro kvarantinos reikalavi
mus. Szis biuras užlaiko gydy
tojus didžiuose uostuose ir ju 
darbas yra prižiūrėti kad as
menys kurie keliauja in szita 
szali butu svarus, ir jeigu rei
kalinga disinfektuoja keleiviu 
bagažus.

Todėl mes
mus nes szis krasztas yra ap
saugotas nuo baisiausiu ligų. 
Butu daug mažiau baimes vi
suomenes tarpo jeigu žmones 
žinotu apie visa szita apsaugo
jimo darba. F.L.I.S.
- 1 ■ " m >
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galimo būti ra-

CUNARD
LIETUVON IN 10 DIENU 

im ant Milžiną laivu 
Vienatinių vandeniu kelias Lietuvon 

Mauretania
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1 nuo žmo
gaus in žmogų. Žmones, kurie 
szvariai užsilaiko ir uteliu ne
turi, yisai gali būti ramus nes 
jie sziltine jokiu budu negali 
gauti. .Kur nėra uteliu ten nėra 
smiltinos. Uteles ir ne kas kitas 
yra kaltas.

Aziatiszka cholera yra už- 
kreeziama taip pat kaip szilti
no, geriant vandeni, pieną ar
ba valgant Valgi, kurie užkrės
ti. išeigų jusu Sveikatos Depar-

per Son(bamp|i! 
Vienatinių vand 
Aquitania

Berengaria
Apleidžia New York a kas Utarnlnka 
Greitas persėdimas Southampton®.

Lietuviai ypatiszkai lydėti 
In Hamburgą 3 klcsa $103.50 Knrcs 
Pitiava 3 klesa $106.50. Tax extra 
KELIAUNINKAI ISZ LIETUVOS 
sėda aut laivo Pilidvoj važiuojant 
in Southampton u ir ten persėda 
aut milžinu laivu. Kožna savaite.

Grelcalavsl laivai pasaulyje, .
Informacijas apie prekes Ir reika

lingus dokumentus del iszkalno ap
mokamu keliauninku galite gauti 
no bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas "jusu mieste ar aplelinkeje. 
CUNAKV LINE

25 Broadway*
Now Vert
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GYVENIMAS
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas aprastymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
V6 puslapiai. _ _
Preke bu prisiuntimu tiktai 26c.

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

Puiki knygele. i
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SAULE

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

bu pamokinimu

Pigi 
autonrfTtnl i us

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Tcipgi 
pristato autonrflbilius visokiems 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirksite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

ATSIl’SK TIK ILGO
O gausi aaliklo Ir apyniu del 15 gor
ėsiu naminiu alaus
kaip padaryti Ir prisluntima apmoka-

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiszkai 

Truk-

me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žolių 30c arba 6 pakelei už $1.40.
Knyga “Daktaras Namuose” $1.00.

ŽINIOS VIETINES. Razbainikai Giroje.

dūle.
1 ’aroda buvo puiki ir (Ii

—* Jonas Iaizauekas 
žiuvo in a \ 
gydyt is ant kojos.

Ant kelio prie Staniklio 
likos sužeistas per automobiliu 
Jonas Juszkju is, G26 W. Maha
noy Avė., aplaikydamas žaidu* 
liūs galvoje ir tris sulaužytus 
szonkaulius, kurie yra pavojin
gi.

nuva-
Asldaudo ligonbuti

gii’ria, buvo 
mažos rogu-

ro isz 
knii'ga. 
ria, 
me

greitai po

galėjo

nerimastis ape- 
tlvaro, Korinis 
sau iszreikszt

“Daktaras Namuose” 
Kanticzkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius vaikams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Minksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Minksztu abdaru $1.25. Laiszkama i

I’onios Juoziene Morkai 
tirui' ir Paszukevirziene iszva- 
žiavo l’larninke in Kiladelphia 
kur svecziuosis kėlės dienas.

Po parodai kada Kdwar- 
das Luekus, 19 metu, 1121 E. 
Pine uli., važiavo namo ant 
motorcikliaus susidūrė su auto
mobiliniu ant E. Mahanov ulv- • • 

teip likos baise i su- 
jog po nuvežimui namo 

rytojaus.
ir keturėš

Minkaztu abdaru $1.25.

Aukso 
aenoveti

ežios ir 
žeist as, 
m i re 
te\ms,
s<'sei’('s.

1 ’omii'sta

ant 
du brolius

Paliko

apibegineja 
paskalas, buk Asldando ligon- 
buteje tūla motore pagimdė 
kudvki nanaszn in velniuką.

Kelias \ede per 
tai pusiaunaktis, 
tęs neszanczios loeninyka dva- 

miesto slinko
Roges iuslinko iii gir- 

navat iras 
loenini ka 

pats ne
del ko papuolė in tokia baime, 

važiuok 
cziau! tare in važnvezia.
sai klausydamas pono užkirto 
arklius.

Ant kart iszszoko isz tanku- 
mines asztuoni vyrai apsigink
lavo kujeis, peileis ir kirveis.

Du užlaikė arklius, du meti\- 
si ant važnycziaus "du ant po
no o likusieji* greitai ėmėsi ant 
perkratimo rogių ar ne raš ko 
naudingo.

Jau vienas isz ju pakele kir
pimui in galva,

kad sztagisz jojo krutinės isze- 
jo balsas nusistebėjimo:

— Nustokite! 
ra d ej i nga s ponas 
gy vast i iszgialbejo. 
ji tegul keliauja pakajuje.

’Tuojaus likos iszpildyta 
pats paszauke

- Martinai

vi idant kirst

grei-
- Ta

jau plaukt o trunipain laike 
apleido mane pa jog 
jau skaust.

(Jialbekite!
Taja inianeli'li' parėjau po 

na, kuris be užsimislininio szo- 
ko in vandeni ir iszlraiiki’ ma- 

l ž minutėlės daugiau bu; 
tau prigerės, su aszaroms.deka 
vojau ponui už iszgialbejima 
mano gyvasties po kokiam lai
kui užmirszau apie' tai, jog 
esmių elekingiiigas jam už isz 
gialbi'jima, 
praliejau 
gvvrnima

O

■gos ir prade-
Eada surikaum

(b 4

ll(k.

I > 
valandėlė

užmirszau
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Pirkite Tiesiog iš
lo Perkup-

— čiŲ Pelnų 
Met priaiuHinw tiesiog i 
TainiBtoB nnmufl tą nrjm- 
pmuloB vcrtAn NAUJĄ 
KABINETINĮ PHO- 
NOGRAPH/ą - kurio 
atvaizdą čionai matote, bu 
20 nauju lietuviuku 75c Co
lumbia rekordu, grojančiu 
40 įvairiu kompozicijų i r 200 
gerinusiu adatų, —viaką už

$29.
Perbiuntimą Apmokame

TIKTAI PAMĄSTIKITE! «29 nuperka Ta- 
mintai phonogrnphą, kurio padirbimu 
garBuninn lyginnni bu phonographu, kurio yra par
duodama po $150. Kabinetas labai gražiai padary- 
taa iii rnnboniniomedžio, turi stipru motorą ir niūku 
balsą. Galima ant jo Krajint visokį rekordai.

PARDUOTAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS, TAI TODĖL, KAD PARDUODAME 
TAMISTAI TIESIOG IŠ DIRBTUVES. Šia būdas 
pardavimo sutaupina išlaidas:pardavėjų, vertelgų, 
agentu, olaftllo, pervežėju ir t. t. Ir, fitni, tos visos 
sutaupintos iftlaldoii atiduodama Tamistni.

Kiekviena rnaAinh e»t! Išbandoma ją i^siuėinnt— 
tat gi yra gvarantuojamn ant 20 mrtu. Už $29 pri
siusime Tamistai puiku kabinetinį Phonogrn- 
phą, su 20 nauju lietuvišku 75c Columbia rekordu, 
grojančiu 40 (vairiu kornpoticiju ir 200 gerinusiu a- 
datų. UŽgancdinimą gvnrantuojnmc. arba grąži
name pinigus. Prisiusite Money Orderi ar čekį.
UŽSISAKYK TA NEPAPRASTĄn AR A PI 
PHONOGRAPHĄ IR REKORDUS L'MLJAn! 

General Phonograph Co. 
2271 St. Clair cZve. Dept. L. 21

CLEVELAND, OHIO

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Dirbtuvės8“**“^
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mano gyvasties, ii 
vest pa leist n vi nga 

>viiiiii<i jog' turėjo mane nuo 
darbo atstatyt.

Tiiįda nogaledanuis 
teip greitai" darbo pristojau 
prie jusu bandos, bet kalbėda
mas teisvbe 
tasai darbas 
tau idant vela, pasilikt teisin
gu ir doriim žmogų. Szendien 
kada, ant jo užklupote o asz ji 
pažinojau norėjau 
ginti iszgialbeta 
sziati 
svbes.
szi rd i nga i, jog 
sėti'. •

Ir ezionais užbaigt' 
sa k vma.

Ant. razbainvku iszvere tai 
didele intekme, ha per ilga lai- 

įilei užsimisli- 
ant galo pradėjo viens su 

ir rodavo- 
galo vienas isz juju at -

greitai

R ir bul»<>

k ,

surast į S

nubodo jau man 
ii* noringai tik-

Pigiau negu fabrikoH preke G puikus 
daiktai preke dar tiktai $.'*.55 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nemažinus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykil ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti vidurei, puikus isz- 
margintl nikelio luksztai, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvarantyti balberio kliperei plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
czei ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geležcis, kamsztus 
traukti Ir stiklą pjauti. Gražus lencu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safety.britva. Tie visi daiktai yra 

'gerai padaryti Ir kožnam patiks, lai
krodėlis pats beveik tiek vertas klek 
mos norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskitc 25c stempo- 
mls o $5.55 užmokėsite kaip gausite 
t a vora in jusu namus. Adresą vokite: 

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. G02. Chicago.

Stovylas del musu kareiviu.
A rmist is 

atsibuvo atydengimas puikaus 
stovylo pastatyta ant atmin
ties žuvusiu niusu kareiviu ant 
kariszkii lauku Erancijoi. Sto
vylas perstato pramintus ma- 

“velnio szu- 
nes teip juos pramynė 

narsumu ir

Dienoje I’arižiuje
jam atsily- 

gyvasli pra- 
jus paleistumet ant. liuo- 

Dekavoju
manės

pastatyta ant atmin-

g v vast i

tai mano go- 
kuris mano

1 A'isk i te

jum už tai 
pakiniu

riniiis kareivius
• f 3 UIS, 

vokireziai už juju 
i'jiut ant ugnies pirmutinei.

tula 
panaszu m

'S

nuuai u niiin

popteros 30 gatunku. tuzinas už 65c.
Kirk stengėme

I paskala, tai pasirodė' neteisin-
1 .......... ------- 1 virsziniukai

6 4

ligonbiiteje' lyg szioiri nr- 
atsiraelo.
- Apie-

Se-ri'elos ryta, staigai mirė* Juo
zas .Na v ii* k a s, 
elarbo Staniklio
Prii'žastis trip staigios mirties 

kraujatekis. Velionis gy-

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

JONAS M. CISARIKAS 
,Ftr. I.iirase. Ar.it

▲pdraudtlu (Inazurlnlu) Namai, 
Tararai, Naminius Rakandui, 

nuo Ugniau. 
Oarlaailosc Kompanijose

va-
savo ap a

< isztyrineti taji j I

gu nes ligonbutes
j užginezina, buk jokiu 

I vk u

e

t
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vado o jisai 
m poną:

— Giiodotinns poni'! Tu man 
o 

tau už tai atsimoku per 
duodu tau 

gyvastį. Atsimokėjau tau kaip 
žuelyntojas ne* gali tau atsimo- 

po prailejimui ket.
Ponas norėjo ka toki isztart 

nes žoelžri užmirė* jam 
pu.

Nukrliav o 
dainas ne žodi. 
Dievui uz ižgialbejima.

velniu- kitados iszgiaIbejai gyvasti.

i

de\inla valanda

kasvklosia.
115 W. Mahanoy Ave, Mahanoy City f | >, 

I 
i buvo
j xi'iio po No. G.!<S \V. South St., 
jgimi' Lietuvoje
udgid pribūdamas in

I jaunu vyruku.

į 
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apie G() metu 
Ameri ka 

pergyvendamas

Tvircziausia Lietuviszka
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad .M.lluiiiojui Upir niC'tlls. Keli 
pinigai sudėti mano Rankoje negali j met ;t Į adgnl apsivedė su
pražūti. ]
palaikimui. Siuncziu pinigus in visas [ 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
statytams kainoms.
portus keliaujantiems in
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apiu kainus o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitu •

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

T

asz
' iszgelbejima tavo,

I

ant lu

toliaus
(b'kavodamas

neisztar

ka sėdėjo visi 
ll(', 
kitu sznabždetis 
lys, ant 
s

(>•

iliepe.
• Ar žinai ka 

jai jog tan
Jlibzai kalbe- 

razbaininkvsta nu- e
bodo, ir mums davėsi gana in- 
ženklus pameskimi' mes ta ne- 

ir pasilikime do
rais žmonimis. Esami' drūtais 

tai darbo gausime vi-

dora amato

vyrais, 
sur.

gausinu1

Sziltus vandenei.

vandenei—- Na kaip.’ Ai 
kiek pagelbėjo !

— K... ne labai..
Asz ir persitikrinau, jog 

ne ant kart 
iioszve buvo
numirė da ne senei...

pamaezina: mano 
praėji a meta, < *

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
L1NTMENTAS 

nuo iheglan^hj 
ir iniiMkuhi. 

kri’tih^Jr
ju»U 

niaz^ij

NaudojanLis

Nuo »’ ‘‘
Kuomet i.

M na r. j i

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.peelllotB' 

juuBkuhiH

du ran <V 1
L 

išnarinimu Ir numuaiimL 
11

Patrinkit juonU 
ša 1 i n. 

rauk a — 
nctralit žinoti, kadi jin

35e. ir 7t)<\ už bonką c.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St.. Brooklyn. N. f. 
wLiUC flBualDl dll i'»■« įl i Jill ■«* * ihifcd'Iki lA'ft

C

-

ir
ipmuat izniiiR 
-ut ra iikhi j

ne ir.dgijo* gnaibyitHj
Nuo

Nuo dipirliij Ir skaiiguiii.
. j.___  - l’Fiivys hkauMną

Milių.
Vi-moiiK’t laikykite boukų po 

nirkiio’m t 
ids Ik 
7 l>r. i

Nu ratu i h i r n u i t j
!

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Buvuils daktaras karlumeneje.
Gydo visokias Ilgas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.
215 N. Main St. Shenandoah.

I
i

I
I

IMatykite szitus 
priesz pirkimą

i r

(lerai! (<ei a i! suszuko vi
si ir pradėjo viens 
paudinet kaip brolei.

Aut galo paszauke Juozas: — 
Tikėkite man jog sziadien 

diena mano 
jog nuo laiko kada

kita sus
tnnsz* 

pali-Priimu pinigus saugiam I p..

ko kelis brolius, viena ezionais 
mieste Petrą Navieka du posu- 

l'arupinn Pasz- uius ir Viena podiiktia. Laido- 
Lietuva. tu\ems užsiėmė grnborius Rek-

A jdukieiiia. Velionis
Žadintojai tuojaus nusidavė 

abaza. 
klausinėt

nį savo 
vienbalsei 
kas tai do

Penais pradėjo, 
Juozo.1

f I'

i i r p man
ponas ir kaip jisai j yra. linksmiausia 

iszgialbejo jam gyvas!i. ,
— Tuojaus jum pasakysiu.' pristojau iii jusu kuopa neture-

gy vast les,

laitis. Laidotuves
kažin t inems pabatos rvta su 

mali loins.
Seredos

ai si Ims Su

Lletwytiikai G r abort ui

K. RĖKLAITIS
Laidoja Nvmlrillui

Banjamla mada Ir mokila. 
Tari pagalblnlnki motorą. 

Prieinamai preke*, 
a 

ill Wilt Bpmea Htreit 
MAHANOY CITY, FA.

Bill Talephonai No. 14S

capital. rrocK ux6.m ii
Baniai Ir Profit* J5S4.J144.6C

Makajie antra procentą ant audfttn 
pinigo. Procentą prldedam prie jus 
plnlgn i Samia Ir 1 Llopoi, nepai
sant ar atneesat parodyt knygute

Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes
Coffield Skalbynes
Linoleumns arba

4

klijonkes.
Ant lengvu
mokeseziu

Dekite savo pinigus in 
Merchants Banking Trust Co. Banka 

Mahanoy City, Pa. 
--------1$---------  

liauka nori jumis patarnauti.
-ežia proueiita ant padėtu pinigu.

Bus tai szrszi 
kaip pas ji 
Viena karta iszsiuntr 
miestą su reikalu, 
jo pasivaikszeziol 
ka ir asz ėjau.

metai adgalios,1 jau niekados alsi Isio, 
buvau už berną, mane ne suramindavo.

mane iii turėdamas viltije Dievuje, jog 
užeis geresnes dienos laimes

mane
niekas

I )abar
<)

Ta
Moka
Nori idant kožnas vyras,>moti-riš, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants

Banka prigelbsti 
lomus namuš.

Szita Banka prigelsbti jumis
Nori kad jus būtumėt to Banko depozitorius.

pats isz<priete- 
<('- 

surprise' 
vieta grabo-

vakara,
; Iri ir pažystami padare netiki*
11 i naI
i part}
| riaus Antano Sakalaucko ir jo-

(’entre 
uli. Buvo tai puikus ir links- 

pažystamu-

atsilankima 
in nauja

4 4

jo pacziules ant West

| mas susirinkimas 
ju. Vakariene buvo tikra kara-

I liszka, nes svetelei
lieszi
atsiimi-

I

geresnes(I

tuoin keliu 1 ir linksmvbes.
- Dabar klaupkime ir pra-

• >
»J

i
iReles vede per laukus, o vie-, szykime palaiminimo nuo Die- 

i iipelukasi vo ant. to miujo kelio.
Atsiklaupus visi melde kar

šu

vietoji*, radosi
gilus. \ <>s užėjau ant til-į 

telio, kad 
inpiiolau iii

noje 
ganu Szita

Banking Trust
savo

(’o. Banke, 
depozitoriams pirkti savo

H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

suezedint i pinigus.

szlai tas sulūžo ir sztai Dievo gal pirma karta
vandeni. Nenmke I \ o gy vast ije.

8J

If? <

$

&

'yi-< *

^1

J.4

\ iska atsi 
laka rieneisu savim, i'o

o visoĮti žaidimai, dai
nos, solo,

)

visokį
szokei ir \ i so k i juo

kai, kurio tęsęsi Iv 
laikui. Vakarieneje 

V.

vėlybam 
lalvbavo:(

Bekele viržiai, V. M i I ia neką i, 
J iiodsnnkei, (iegnžei, Tunilaiw 
Kalėdai, Krianeziunai, b’v iike- 
' irziai, Ar<'iitai ii* p. Jiiodesz- 

Szenadorio.
M orka i t iene,

NorkeViezieni', 
Blažiene,

ras, ir K. Boizkauskas.
— Redaktoriaus 

pacziule p. (’eeilije

k ieįu- 
mirų -, J ui. 
szin.sk iene, 
I )žiogiene, j

k lene Seredoje
I Toledą, < Hiio, 
i sesnt ia 
ciszku kuris

kaipo

I

(6BALL/BAMD
(Irei

Vi

M. Kur-

Saules 
Boczkaus- 

iszki’liavo in 
atlankyti savo 
ir sunu Kran-

gyvena Indiana
polis, Indijanoi.

Kanada ir išz tos progos

4 k

Sngryž namo
ar aa. Mot aorlns kai Ir jus turft- P Per

( at laukys Niagara Kalis.tamst reikalą au nusu banka, 
paisant ar Balas ar didelio

Bankai adarai nuo 1 ryte iki 1 
popiet. Subatoml* > ryte iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vlce-Prez.
Job. E. FERGUSON, Kaperius.

I

I
I

ISZ SHENANDOAH, PA.

Septiniu metu 
Va i t keviezius,

Adolfas 
likos sužeistas 

per automobiliu mirdamas ant 
rytojaus nuo sužeidimu.

ANT PARDAVIMO.W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

Brel Room siutas, extra lo- 
su spriiegsais, ir kitoki na

mini daigiai. Parsiduos pigiai. 
Atsiszaukite in

Leahy s Sztora
2G E. Centre SI., 
Mahanoy City, Pa.

va

t.f.)

Jie Laiko Nešioj
Turi but drūtas 

ir tas 
Himiners.

įima Kasyklose
gumas kad laikytu, nešiojimą 

tokis gumas, kuris imlvtas 1 4 t

kasyklų darbo
Ball-Band’’ Lopacs ir

•i

Puspadžiai yra st iri ir drūti plačiu 
viršų nuo aštriu akmenų. *» €

prailginimu kad apsaugojus

u Ball-Band 
J ibio visą dieną.

) > smagus del nešiu-

i

•S
i

LLOYD GEORGE ATIDUODA GARBE WASHINGTONUI.
Dovydas Lloyd (ieorgr, jojo pati ir duktė priesz sugryži- 

ma iii Angliję, atlankė kapa pirmo prezielento W’ashingtono 
kuris randasi Mount Arernon, Va.

J

Apsimokės jums pajieškot del Raudonos Boles aut kiekvienos 
poros. Reiškia daugiau dienų nešiojimo.

Balti, Raudoni arba Juodi, 
ninka.

Matykite juos pas jūsų k rau tu v-

PARSIDUODA LQTAI PORT 
CARBON, PA.

6 .i -n U

Kampinei lotai

TEMYKITE'

turint i

CHAS. S. PARMLEY 
Real Estate Agent. Notary Public.

————
Jeigu norite pirkti ar parduoti »avo 
stabas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojame namus, 
kolektavojame randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip toliaus.

Kampas Catawissa if Market St.
Mahanoy

Randavojame

ity, Pa.

— Buvau kvaila jog už tavęs 
isztekejau.

— O ar dabar ne esi kvaila ?
— Ne esi u.
— Tai padekavok. man jog 

tame perdirbau ant iszmintin- 
gOH. . ___  t

, III mm 50 
pėdu ploczio per 13<> pėdu il
gio ant Fitz Maurice St. szale 
miesto Port Carbon, Pa. Numc- 

No. .11, 12 ir 13.ra i lof u .Vrn
Norinti pirkti atsiszaukite ant
adreso. (N20

X\dam .Marcinkevicz
Box 143 Hanshaw, Pa.

Isz priežasties štoko van
dens, nevalo naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
t.t. kurios yra kiauros turi bū
ti tuoj aus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t,f.) Mahanoy City Water Co.

sziuruoti

(•)

Mishawaka Rubber (Si Woolen Mfg. Co.
. Water Street, Mishawaka, Ind.

Namui kurie užmoku tuiliouais už rūsį

P
nlMINER__

szin.sk

