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ISZ AMERIKOS
Lie-

Jomis J. 
a t sos t ogu 
Atlantic

svetainėje.

duos 
Ameri- 

Convention

DAINUOS LIETUVIU 
0H0RAS PER 

RADIO.
Kingston Szv. Marijos

tuviu parapijos choras, kuriam 
vadovauja muzikos, 
Saucziunas, vyksta 
keliofs dienoms in 
(’i t v, N. J.

Naudojantis proga, minėtas 
choras Rugpiuczio — August 
10 d., Subatos vakare, 
concorta gražiausioje 
kos 
Hali.

Visi Amerikos Lietuviai szi, 
koncertą gales girdėti per Ra
dio isz Stoties W.P.G. Atlantic 
Citv, N. J. Laikas: 8:15 iki 8:45 
Eastern Standard, arba: 9:15 
iki 9:45 Daylight Saving Time.

Szis. koncertas per Radio 
Stoti surengtas rupsetimi Mrs. 
Helen M. Taylor (Juodiokiutc 
isz Pittston, Pa.), kuri dabar 
gyvena Atlantic City.

MIRE KUNIGO MIEŽVINIO 
AUKA.

Newark, N. J. — Elena Aly- 
taite kuri buvo paszauta per 
kunigą Miežvini, treczia die
na Juniaus, ana diena mirė 
czionaitiniam ligonbntije ir bu
vo palaidota Brooo’klyno.

Szi tragedija šukele Lietu- 
didele susidomėjimąviuose 

ir daug k<albu, nes kunigas bu
vo žinomas, kaip gana moky
tas ir prasilavinęs kunigas, o 
p-le Alvtaite buvo ' 
SLRKA * Organizacijoj rhszti- 
nes vedėja, veikėja Vycziu or
ganizacijoj ir. kitose draugijo
se.
NEGALĖJO INTIKT SAVO 

PACZIULIAI NIEKAME.
Brooklyn, N. Y. — Norints 

Adolfas Vollschlageris norėjo 
visame intikt savo paežiai liet 
viskas nuėjo ant niek. Sztai ka 
Adolfas dirbo 'del savo paeziu- 
les: Padarydavo beveik 
namini dariia. Užkurdavo pa
ežiu isz ryto ir iszvinlavo pjis- 
ryczius. A t nlesadavo pusry- 
czius 
godavo jai ‘ kojas ir plaukus. 
Iszpjamlavo nuo kojų prispau
dus ir nukirsdavo nagus. Su- 
szildydavo <lrapanas prie pe- 
cziaus priesz a t si kėlimą isz lo
vos žiemos laiko ir daug kito
kiu darbu dirlxlavo.

Bet moterėle da ne buvo už- 
ganadinta isz to ir apleido sa
vo vyra o kada atėjo kalbinti 
savo pacziule mi'ino priža<loda- 
mas jog stengsis jai geriau in
tikt, toji mega lodama nuo jojo 
atsikratyt, apskundė kad jai 
neduoda malszumo. Motore in- 
puole in baisu pasiutimu kada 
sudže paliepė jai diti namo ir 
jog vietoje vyro, jalja uždarys 
kalėjimo jaigu neapsimalszys.

MEILUS VYRAS
ATKANDO SZMOTA VEIDO 
SAVO PACZIULIAI KADA 

PARĖJO NAMO.

Altoona, Pa. — Vietoje pa- 
bueziuoti ir |>erpnaszyti savo 
paczinde tai Mikas Heights isz- 
kando jai szmota isz josios 
veido ir už tai dabar pakuta- 
voja kalėjimo.

Mikutis per kolos dienas bu
vo persemtas munszaine o pa
rėjus namo vėlyvu laiku likos 
iszbartas per paeziule ir nuo to 
kilo barnis. Moterėle graudžiai 
apsiverkė o Mikutis priszokes 
pagriebė motore in glebi o toji 
manydama kad ja ja nori per- 
praszyt visai tam^nicsipricszi-
no, bet tasai rakalis vietoje pa
eziule pabueziuot, iszkanulo jai 
garnį dideli 
veidelio.

Moteros veidas baisiai suti
no ir turėjo jaja nuveržti in li- 
gonbute kur daktarai sake kad 
motore gal mirs nuo 'dantų už- 
sigerusio vyro.
1 MIRĖ, 27 SUŽEISTI KADA 

GASOLINAS EKSPLO- 
. DAV0.

Trenton, N. J. —- Trokas k u- <B e e
n vare Juozas Dhilkaws apsi
verto sukant kampa ulyczios. 
Dhilkaws nuėjo jeszkoti pagel- 
bos t rok n i atstatyt i nežinomas 
žmogus priėjo prie troko ir at
suko gazoliną. Kilo eksplozija 
ipzliedama ugni ant stovinczlu 
žmonių. Vaikai su liepsnojau- 

vyriausia ežiom drapanom pradėjo begl-

szmota kūno isz

visa

Atm^szdavo 
paežiu I in i in lova. Maz-

net po uliezia rekdahn o siuui- 
liepsnojanczius 

ai ėjo surasti.
Vienas vaikas, Jonukas Ju

lia, 5 motu amžiaus mirė ligon- 
buti. Kiti nuvežti in ligonbuti 
kur pasirodo kad 
pavojingai serga.

ATSITIKIMAS LEVO IR 
MERGAITES.

San Francisco, Calif. — Žve- 
rineziuje an(a diena atsitiko ne
paprastas reginys kuris pervė
rė jausmus susirinkusiu žmo
nių o kelios moteres net apal- 
|h> nuo susijudinimo idant ne 
būti lindintujais mirties mažos 
mergaites. Trijų metu mergai
te* inkiszo ranka in kletka ku
rioje radosi milžiniszkas le
vas. Žvėris priszoko prie mer
gaites ir uždėjo savo leteiųi ant 
rankos mergaites.

Susirinkę

gusieji gesino 
su kuo tik g

vienuolikta

VOKISZKAS ORLAIVIS ZEPPELIN ANTRU KARTU ATLĖKĖ IN AMERIKA
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25,000 ŽMONIŲ PASITIKO ORALAIVI
KELIONE IN 95 VALANDAS IR

isz Vokietijos:

Lakehurst, N. Y.
>2

(tralai vis Grotas; 
valanda Nedėlios vakaro

, groicziai

URIS PADARE
MINUTAS

Zeppelinas atlėkė
Atlikdamas kelione 

kaip praeita
in ezionais 9
in laika 95 valandų ir 23 minii-tn
meta kada tai uženne jam net 111- valandų atlėkti. Mynežmo- 

>,000 žmonių pasitiko' orini milžiną su

ne

25,000 žmonių pasitiko' orini milžiną, su 
pasažieriais; 14 eroplanu pasitiko ji ant njariu. Oralaivis at-, 
gabeno daug paczto, 
keliu dienu pasilsiu iszleks in San

uju susidedanti isz

Po

link svietą, atlankyti kitas vieszpatystes

brangaus ta voro ir nVt tortą p i joną.
Pranciška o isz tonais ap-

UŽTRUCIN0 6 VAIKUS IR 
PERPJOVĖ SAU 

GERKLE. 
Paul, 

staigaus p« 
M. Souemlers, 40 metu, 
truciznos savo szcsziems 
kams o kada davinėjo trucizna 
septintam, likos susekta neti-

St. Minu, 
papa i kimo

Laike
Mrs. P. 
uždavė 

vai-

NEDORAS PASIELGIMAS 
SU TARNAITE.

Duluth, Minn. — Puti M 0808 
Krauaman, turtingo biznie
riaus, taip žveriszkai pasielgi- 
nejo su savo tarnaite kad toji 
nuo ktaneziu mirė. Toji nelaba 
Žydei ka supjaustė peiliu 14 
metu mergaite ir szutinklavo 
su karsztn vandeniu. Sudas ja
ja nubaudė tiktai ant srimtb 

t l’iii iliih

doleriu nes buvo turtinga.
Redaktorius Klowles, laik- 

raszczio Freemans Lance, ku
ris placdiai aprasze apie ta ji 
atsitikima likos nubaustas per 
ta pati audžia ant 200 doleriu 
už platinimą nemo ra Ii sz ko n.p- 
raszytmo. — Teisingysta ir 
aniksas eina ranka in ranka 
Amerike q ypatingai tarp tur-
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SAULES;

KARSZCZIAI AMERIKOJE.
— Nepaprastas 

karsztis ir troszkumas kamavo 
apylinke.

102 laįps-

New York 1

New Yorka ir visa 
r 

hiiis

....... . *—. -- ------------------ -
RADO SZMOTA

AMBERGRIS0 VERTES
30,000 DOLERIU.

St. Johns, N. F. —.Du bro
liai žuvininkai kurie -žuvavo 
szioje aplinkinėje paregėjo ant 
virszunes vandens koki tai 
plaukanti geltona daigia ir bū
dami tosios nuomones kad tai 
kokia marine žvėris,
ta ja vieta kelis kartus ir pri
plaukė su valtele. Tnmete in 
valtele ir

PANAIKINO SZTORINES 
KNYGUTES.

Coaldale, Pa. — Visi’ sztor- 
ninkai ir buezerei szioj apelin- 
keje nutarė isz vien panaikinti 
knygutes arba duoti tavora ant 
bargo. Visos skolos turės but 
tiiojaus apmokami,
parduos tavora tik už cash..

GAISRAS MISZKUOSE
Crandon,

Sziaurrytinej Wisconsino vals
tybes daly miszkuose kilo kc-

po tam

HZOVC iii
Wis., Rugp. 2 —
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vai tele.
parsivežė su savim 

namo. Verte anibergriso pagal| lėtas gaisru. Apie vienas tuks- 
profesoriaus isz valdiszko la-jtantis žmonių gaisrus kovoja, 
lioratorium buvo 30,000 dole
riu. Sunkumo buvo tik szeszes- 
deszimts svaru.

Aim'liergrisas yru iszspjautas 
isz velioribos ir yra labai b ran- 
gus nes isz jojo daro puikiau- 
ses perfumas.
"NUMIRĖLIS” SUGRYŽO 

NAMO.
Newark, N. J. — Neseniai li

kos surasta gir-raiteje pusi ko
relis aplinkinėje Weehawken, 
kuriame Mrs. Nellie Daggett 
pažino savo vyra Edwarda ku
ris buvo dingės du metai ad
gal. Lavonas likos palaidotas, 
motore pradcįjo dėvėti gailės 
rūbus o asztuoni sierateliai pa
verk inejo savo teveli.

Praeita sanvaite kas 
atėjo prie duriu naszles. Kada 
motore atidarė duris, motore 
net sukliko isz baimes. Duryse 
stovėjo josios dingusis vyras, 
sveikas ir savo tikram kimo o 
ne dvasiszkuose rūbuose. Žino
ma, džiaugsmas buvo neiszpa- 
sakytas, pati ir vaikai apsika
binu “numirelr** ir*visi bnvo 
užganadinti isz sugryžimo tė
vo. Kur jisai per taji laika bu
vo tai neiszaiszkino 
buvo pasikorelis, taipgi neda- 
žimojo.

kad iszgelbeti didelius plotus 
nuo isznaikinimo.

r

n ISZ LIETUVOS
Klaipėdos Ke-
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ŽAIBAS TRENKE IN 
BAŽNYCZIA.

Laikrasztis “
paduoda sekanti tele

grama isz Kauno jog Naumies- 
tv žaibas intrenke in Kataliku 
bažnyczios bokszta teip smar
kiai kad ir Szv. Petro stęvyia 
nuo altoriaus nukrito. Paskui 
stovyla apsisuko ir iszejo pro 
nkvle laukan, r

VIETON MIRTIES; 
KALĖJIMAS.

Kaunas. — Keturiolika
cialdemokratai kurie buvo kal
ti už suokalby prieszais val
džia ir buvo pasmerkti mirties 
bausmei, dabar pakęsta visam 
amžiui kalėjimu vieton mirties 
bausmei. , .
~<.»a«,ooo,ooo LITU* JAU - 

PRAGERTA.
Sziemet per 5 pirmuosius 

menesius parduota degtines už 
16,480,940 litu. Daugiausia 
degtines parduota Kauno ra
jone — už 5,773,079 litu, an
troj vietoj stovi Vilkaviszkio 
rajonas ■— 2,240,405 lit. ir ma-

irll£

fermometras} rode
Sziaures Dakotoj; Okla

homa City buvo. 100, Washing
tone ir Baltimorej 94, Bostone 
ir Philadelphijoj ir New Yorke 
90, Indianapolis 86, Clevelandc 
80.

tokis

l'llR1 ii
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DIDELES PLEMES ANT 
LAUKIAMA .

DIDELIU AUDRU.
Mount Wilson, Cal., Liepos 

31 d., Czionykszta observato
rija pastebėjo saulėj nepapras
to didumo plemes. Viena yra 
beveik prie pat saules ekvato
riaus ir 33,000 myliu ilgumo.

i “užsilei
džia,” be.t apskaieziuojama, 
kad Rugpiuczio 14 d. jos vėl 
bus tiesiai prieszais žeme, ir 
tada laukiama dideliu magne
tiniu audru.

SUDEGINO “RAGANA.”
Ti ko

" ” I -- -------------------------------------7 ----- _ ----------- -— r- - -- ---------------------- ,

ketai per savo kaiminka ir pri-|Kol kas tos plemes 
sbpaižino prie tojo nelabo dar-
Bo'. Vi'omas isz kūdikiu mirė" o 
likusius daktarai
Po prisipažinimui savo kaltes, 
motina paome truciznos ir per

ini re popjovė sau gerkle ir 
trumpai valandėlei.

so-

be.t<*

adgaivino.

ARGI TAI BUTU TEISYBE?
Tylersville, Pa. — Sekantis 

atsitikimas vra užtvirtintas 
per gromatneszi Walter Gra-

vra 
gromatneszi

ber ir 'jojo draugo Chas. Clin
ton, teisingu vyru:

Susirinkia jauni žmones ant 
laidotuvių mirusios Miss Grace 
Haines, visi sėdėjo ant trepu. 
Szeimyna* 'jau buvo nusidavus 
ant pasilsiu ir ant kart iszgir- 
do rodos kakl 
žemvn.

Kada visi 
re t kas tokis

’žmonos ii radėjo 
klykt, tikėdami kad 'bestije su
draskys imcrgaite amt szmote- 
liu. Bet kitaip atsitiko nes le
vas praplojo' mergaites ranka 
laižyt, neimi ieškos mergaite 
ne biski. Ant kliksmo Amoniu 
ad'bego dažiuretbjai ir atitrau- ' 
k e mergaite nuo klot k o s levo. 
Reike ir tai primyt kad kėlės 
valančias priesz tai, tasai pats 
levas mėtėsi ant savo tprieszo 
artimoje kletkoje, norėdamas 
isz jos iszsigaut.

MESZKA NUNESZE 
KŪDIKI.

M’aynedjerg, Mont. — Dide
le juodu meszka nunesze 19 
menesiu kifcliki laike kada mo
tina rinko grybus artimojo gir- 
raiteje, apie deszimts myliu 
nuo czionai«.

Motina Ona Merrill paliko 
kūdiki po priežiūra asztuoniu 
metu mergaites. Meszka iszejo 
isz artimu krumu, pagridbe in 
gldbi kūdiki ir nusunesze in 
girria. Motinu mlbego ant riks
mo mergaites ir dažinojus kas 
atsitiko, apalpo ant vietos.

Szerifas Clutte su deszimts 
vyrais nusidavė ant vietos kur 
meszka buvo matyta bet lyg 
sziam laikui neulžtiko pedsakio 
menkos ne kūdikio.

neimi reskes

kas ėjo tropais

apsidairė pažiu- 
trepais eina, pa

regėjo balta szeszeli einant že
myn, perėjo per kambarį ir 
isznyko per vietines duris kuk
li i oje. Pakilo
kliksmas o narsesni sako kad 
“klvase” buvo apsisupus in 
laikraszczins. Tu'ojaus nekurie 
isz'bego laukan sekti paskui 
dvasia bet nieko nerado. Sieti
nes dulrys buvo uždarytos per 
kurias dvasia isznvko.

SAPNAS JI PERSERGEJO 
PRIESZ NETEISINGA 

PACZIA.
Pittsburgh. — J. S. Nettle

ton diitbdataias McKeesport* tu
rėjo nepaprasta sapna kad na
mie kas tokis nepaprasto atsi
tiko. Tuojaus apsirodė, nuėjo 
ant stoties ir pribuvo namo 
apie tretezia valanda ryte. Ka
da priėjo prie namo, dirstelėjo 
pe»r hinga in vidų kur rado sa
vo priesza Mac Mauger gulin
ti ant sofkos o savo paezia se- 
dinezia ant krėslo užsnūdus. 
Nelaukdamas toliaus, irtbegos 
in vidų, rože kelis ypus su ran
kena revolverio savo prieszui 
in galva. Isz to kilo musztyne.

nepaprastas

buvo apsisupus

IWici'je akibegiiH aresztavojo 
visus. Miauger jabniio seniai 
svilino padus- prie patogios 
NettletotaSemies, ko vyras visai 
nedasiprato pakol ji sapnas 
apie tai noprasergejo.

daugelio vai- 
lm Ii jo n u 

su-

(Juinsouia, Toxas.
darni buk tai isz josios pridžas- 
ties pakilo influenzos liga kuri 
buvo priežastis
k u mireziu, sztaimas 
isz Kvaksamaka, Meksiko, 
degino ant smert sena motore 
Juaniza Ressinla. Piimiause 
lengvatikiai Užkalė langus ir 
duris po tam

D'
grinezia

padegė grinezia 
pilejo suriszta senuke, 
grinezia lauko pakol 

sudegu visa su moterių po tam 
i susiskirstė.
kaltininku.
JACK SHARKEY IR MAX 

SHELLINGO KUMSZTY- 
NES BUS DETROIT 

MICHIGAN.
Detroit, Mich. — Rugsėjo 19 

bokse

kurioje o 
Apstoja

Valdžia jeszko

)

dienai ežia raugiamos uokso 
rungtynes tarpe Jack Sharkey- 

__ _____ i czem- 
Max Shmeilingo. Atva- 

isz

Žukausko ir Vokiecziu 
pieno
žiaves isz Madison S(|uarc 
Garden menegeris vietos 
ruoszti tacziau pranesze, kad 
ta diena dar nėra galutinai nu
statyta, be to su Sharkey dar 
nesą galutinai pasiraszyta 'kon
trakto, nors Michigan commi
ssion pareiszko, kad jau viskas 
yra padaryta..
TURI NET 27 SZVOGERIUS.

Lewisburg, N. J. — Lewisas 
B\xns, faumeris gyvenantis arti 
czibnais, apsipaeziavo tiwziu 
kartu tomis didnomis. Per ta 
treczia inpsipacziavima ir'di
deles szeiimynos, isz koįžnos pa
ežius turi jisai dabar -net 27 
svogerius u priek tam pasiliku 
dede 138 vaiku.
PAMYSZELIS UŽMUSZE 6 

SU KIRVIU.
Spartansburg, S. C. — Hari 

Roborstun 45 m. senumu an't 
kart papaiko isz dideliu karsz- 
cziu, pagriebęs kirvi užmuszo 
6 vyrus (kurie drauge su juom 
dirbo dirbtuvėje J. W. Bell 

į 1kompanijos.

Įia-

UŽGIMĖ LAIKE 
LAID0TUVIU.

Wiseburg, Pa. — Laike lai
dotu viii kctnrihmotu kūdikio 
Antano Zapustiko, pati jojo 
pagimide antra sūneli. Motina 
apsirgo balžnyczioje laike pa
maldų kurios likos pertrauk
tos ir nuneszta in kunigo kle
bonija kur pagimdė kūdiki. Po 
tam atsitikimui likos nuvežta 
namo o tėvas sugryžo adgal in 
bažnyczia o 
likos nuvežtas ant kapiniu.

kulnelis mirusio

KVAILAS SZPOSAS
DRAUGO, KURIS BUVO 

PRIEŽASTIS MIRTIES.
Chicago. — Amt laikyto pik- 

nikelio czionaitiniam darže pa
tiko netikėta mirtis Roy llar- 
nan, 30 metu amžiaus. Jojo 
draugas

30 metu amžiaus.
Vilijnas Stack atsisė

do po medžiu su savo mylima. 
Roy geisdamas paszposauti 
isz savo draugo, ape\įo aplinkui 
medi apie deszimt4j kartu, per- 
tYaukdalmas savo draugui mei
lingus sznabždejimus. Negalė
damas ilginus dalaikyti tokio

O g ♦ i v
4» fek' u. . .

’•eisi lama s

.1 ( 1

nu'obi-oxlumo, Stack paszoko 
k i rt o su k umszezia 
galva kad tas net wt- 

sirmisze in medi tokiu smarku
mu Laid pe/rskele sau pakauszi 
nuo ko auk vietos mirė. -—Sztai 
vaisiai kvailo szposo kuris bu- 

priežastis mirties gero

staiga i, 
Roy per

vo 
draugo.

mirties

PRIKALBINO IDANT UŽ- 
MUSZTU JOSIOS VYRA.
Elgin, .111. — Pati' Morkaus

Potrovskio, prikalbino du jau
nus vaikinus, 18 ir 19 metu am
žiaus, idant nužudytu josios 
vyra už ka prižadėjo jiems po
dvidoszimts penkirf dolerius.

Vaikai žudinstos nedryso 
papildyt, bet prižadėjo'nelaba i 
moteriai kad josios norus isz- 
pildys vėliaus. Noriiit-sužklu
po ant vyro, bet atbegias poli- 
cijantas suome uibudu ir nuve
dė ant policijos kur apsako 
viską ir prižadėjimu moteros. 
Nelaba motore likos arcsztiavo- 
ta BU* savo įprielaidiniu kuris 
prikalbino jaja ant atsi'kratl- 
mo

ill •’

nuo vyro su prižadėjimu 
kad su jaja apsives po palaido-

• '■ »
jinaui* 4 ‘I ■' I

numirėli

o kuom

PARDAVĖ SAVO MYLEMA 
KITAM UŽ 10 DOLERIU.
Wheeling, Pa. — Helena 

Whitemarsh, patogi mergaite, 
kuri ketino teketi už Petro Vil- 
sack, likos parduota per ji už 
deszimts doleriu del Antano 
Stmblos, kėlės valandas priesz 
atsibuvimą vinezevones.

Mat Strubles suejas su Hele
na prisipažino jai buk jisai 
jaja mylėjo daugiau ne kaip 
Petras, o geriau padarytu jei
gu sutiktu su juom apsivyruot. 
Nuėjo abudu pas Petra, apsako 
kaip veikalai stovi, o tasai 
daug nenumanydamas pardavė 
savo mylerna Antanui už do- 
szimts doleriu. Antanas su He
lena, nuvažiavo im Roadinga, 
iszeme laiąnus ir atsibuvo Ve
selka, o Petrukas turėjo gerus 
laikus už deszimts doleriu ne
tolimoje spykizoje ir buvo gir
tas per dvi dienas.

KŪDIKIS UŽGIMĖ SU
KETURIAS DANTUKAIS.
Marion, Pa. — Mrs. A. Nus- 

baum, apdovanojo savo pa- 
cziuli puiku šuneliu isz kurio 
Artkuras nemažai

Mažiulelis atėjo aut 
svieto pasirengiąs 
duona, nes užgimė su ketureis 
dantukais. Isz aplinkines žmo
nis trauke loaip ant jomarko 
pamatayti tokiu dyvu.

SENAS RAKALIS.
Pottstown, Pa. — Martinas 

Hollowell, 61 motu senumo pa
silikęs vienas su dukrelia savo 
gaspadoriaus, kurie iszvažiavo 
in miestą, pasinaudodamas isz 
tosios progos sužagejo dvyli
kos motu mergaite. Norints ta: 
atsitiko kelios sanvaites atgial

savo

jo.
nusistebe- 

szio 
kramtyti

ir mergaite tėvams nieko apie 
tai nesako, bet negalėdama il
giais iszkensti skausmo, apsa
ko tėvams kas atsitiko. Sena 
ižgama uždare kalėjimo.

'Ilty

litu.

žiausia parduota Utenos ra jo
ne — už 620,607 lit.

Trumpi Telegramai.
H Varszava, Lenkije — Sep

tyni farmerei likos užmuszti 
per eksplozije granato, kuri 
surado unit kariszko lauko kai
me Letinuosia, arti Lvavo. Ke
li likos sužeisti.

II Hyderabad, Indije. . — 
Tvanai užliejo daugeli kaimu 
aplinkinėje Sind per ka tuks- ' 
tianeziai žmonių pasiliko be 
pastogių; 48 žmonis prigėrė 
per pakilimą upes Sabannati.

H Belgradas, Jugoslavije — 
Arsinolas Seraveje likos isz- 
nesztas in padanges per eks
plozije ammunicijos, padaryda
ma bledes ant 1,500,000 dole
riu.

Indija. •

MIRSZTANTYS 
SKUPUOLIS

Ne senei numirė kokis tai 
kupezius, kuris per ilga savo 
gyvenimą surinko daug turto. 
Nakties laike priesz numirimą, 
paliko deganezia žvake prie jo 
lovos, o menulis tada szviete. 
Mirsztantys isz vertine jo akis 
visaip tai ant žvakes tai vela 
ant menulio. Staigai poszauke 
savo sunu pas save. Tasai mis- 
lindamas, jog tėvas jau miraz- 
ta ir turi ka tokio'pasakyti ta
re:

t*

At

— Sunau mano užgesyk 
žvake: juk dabar žvakes yra 
labai brangios o priok tam me
nulis dabar szviecze ba szen- 
dien pilnaitis reike būti paeze- 
dum. — Ir numito. .< j ----dum. — Ir numity.

*

t
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Kas Girdei
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skaityt kuri iszuina dulo“
kart ant sanvaitos ir būna pil
na skaitymo. Laikas greicziau 
praeis ir bus 
gyvenimas.

daug smagesnis

Po Ajnwika trankosi po vi
sas pakampes “emisarijuszai 
(apasztalni ?) apszvietOs, lite
ratūros 5r mokslo,” 
ini žmoidoms visokius laikrasz- 
c<zius (kuriu gyvastys kabo 
kaip ant plaukelio) paniekin
dami kitus o savo girdami kaip 
tai jau mums iškarta musu

isztniukem nei vandeni ant 
tik trumpai isz gromatOs vieno pats persimainei 
isz musu skaitytoju, ka kalba 
toki “f— 
randasi ezi'onais 
kalba buk jusu laikrasztis yra 
ne genis, nes daugiaaše wmoniu 
ji ežkmais skaito, kalbina ma
ne visaip idant |>aliauta'ii ji 
skaityt o iižsiruszyczTra “moks
li szka( ?!)“ 
tokiu mokytu asilu neklausau 
nes mums jusu laikraszbis pa
tinka geriausia ir yra smagiau- 
ses už visus kitus kuriuos skai- 
cziau ir perailikrinau kad isz 
ju .jokios nauklos mano szeimy- 
rui neturi, o .kad man kitus 
duotu ir už dyka tai juos ne- 
skaityczhi, veluk užsitmoket ir 
skaityt jusu laikraszti. Kitus 
meta po stalu kaip ateina o oi- 

” nuo sa. 
moterėles net 

daug kartu susibara su savo 
vxTnis kad tokius niekus užsi- 
raszo, ka rtCsnpranta ka skai
to."’ 
imi tu aplankam kuriu neta (pi
nam nes i n 
umn smagesnius 
musu skaitytoju.

paktvinpes

inbrukda-

Vienam miestelyje Pennsyl- 
vanijoj, tarp anglekasiu darbi.

bažnyuzios taip 
k a Ibejo ha žn y ežioje 
mokslo. Sztai jojo

ninku prabnszczius 
Lietuviszkos

tenai t i nes

I

t

I

l iH

skaitytojai praneszo.
Ant pavyjJdiflo

apszviest-gidviai: 
tokiu kurie

hvikraszti, lx*t asz

na pasiskolint “Saule 
vo kaifrtvnn o 

•r

(•

— Daug panasziu gro-

jOju vieta taljri- 
szmotelius del

Kas sziame laike “Saules” 
neskaito trti pats sau kenkia o 
ir savo szeimyneliiu nes pats 
gyvena kaip užpeezkyje. Da
bar vra laikas užsivaszvti sau 

Saule” ’ir maišalai gyventi.4 4

Nu visados ’žmogus gali rn- 
speti kur randasi jojo giliu kis.
tfzUri ana klkAui valkrffii užklu
po ant uh’czios 
Yorke turtinga biznierių 
musydamas ja-m baisiai galva 
su “bile.” Biznierius buvo 
knirvZcs ir gal wegirdejo kaip 
valkata pi’iselimo isz užpaka- 
liojbct už tai yra jam dėkin
gas. Kada kirrczes atsikvotojo, 
nerado puikairs anksijiio zie- 
goj*elio Ir maszncles su pini
gais bet už tai surado vela sa
vo girdėjimą. Nesigaili piidgu; 
gykhiole buvo užgaiiadinta!

mieste* New
šu

Tieji kuMie turi daug g___
ties del t uju kurie jau atsisky
rė su szia aszaru pakalne, 
riau padanJu jaigu 
gailesti pananldcdu ktržna die
na del tu, kurie dft ra m laši prie 
gyvasties. ' ’

Niekiname visaip tuosius ku- 
o kada nn- 
ir lai stoną* 

nit juju kapu; ir del 
to tai svietas yra m* geresniu, 
pripildytas hipokrezije—veid
mainy sta. — Kalbėk apie savo 
artyma gerai o kada numirsi, 

apie tave

rie da yra gyvi 
inirszta, gailomus 
aszaras i

tai Tiesi rupi nsi ka 
kakim.

Žmogus 
k ius
ežiuose 
4 4

snliles-

go
ta savo

skaitydamas viso- 
a pgn-rain i m us I a i k rftsz- 

tankiai randa visur: 
Dykai! Dykai duodame jums 

lotus, dykuli (duosime ti kietu s
ant nukeliavimo ju pažiūrėt.“ 
Ta-i volu garsina kad duoš dy
kai knygas, žiedus, pianus, au
tomobilius, 
Priviso

ge radėju,

arkliukus ir 1.1, 
daugybe tokiu

Sztai
brike pa- 

žo*d*žiai, 
kaip prisiuntė musu skaityto
jas :

‘ “O ATioszpatie, kuris permai- 
vyno, kuris 
aky veizdoje

Petro ir JokutlMi i-r Jono, suteik 
idant ir toji kamiszka sėkla 
persimainytu in tikrus katali
kus (atsisukęs in altorių kal
ia* jo) : o jaigu kitokia Tavo va
lia, o 
nyk juos 
ju...”

Paskui kalbėjo in 
kurie “ 
rapine kasa 

«»*n

Vieszpatie, 
ant

tai peram i- 
raguotu gai ri

tuosius 
savo no-si's kisza in pa- 

” szit ai p:
“Tu Bet loja ns jauti, vienas 

ir kitas, ar
kaip turi ’daryti ?! Kad tu būtu
mei in akmeni Lietuvoje pa
virtęs, kad tavu sziauczius su 
kurpaliu butu užinuuzen, ka
inai netaszytas!...

Ant galo užbaigė pamokslu:
“Vietoje avinu, radau szi- 

ezion kaimene kiaulių nususu
siu! Dirstelėkit ant saves o 
persi tikrinsite ka-d visi turite 
ilgus snukius o kurie tai snu
kiai taip pralysta, , kaip slo- 
niaus triubos. . . ka duok Die
ve — Amen.”

O ka ? • Argi ne 
sveikini ima s Mav</ aveliu? 
kin piwiasziu pamokslu 
ma iszgirsti 
pijose isz lupu dvasiszku teve
liu.

t n kunigą mokysi

puikus pti- 
To- 

gidi* 
daugel iose pa ru

peanuts!“Peanuts, peanuts! Penki 
centai irž krepsziuka! Szvieži 
peanuts! Tik-ka nuo ugnies!”

Kas negirdėjas tokiu szauks. 
mm Amerike!

Ir kas-gi manytu kad tasai 
rieszntelis, vadinamas 

tokia 
svaibia role Amerikonu gyve
nime.

O tuo tan*pn taip yra.
Su v. Valstijose tu pinacu kas 

metas surenkama du milijonai 
ntaiszii (-o gal ir 
ginn), o kožnam maisze yra po 
sziinta svaru, isz kožno svaro 
penki krepsziukai pinacu, kas 
pasidaro (bilijonas krepsziuku 
po penkis centus atha metinis 
pinacu iszprodukavinias SuV. 
Vaiši, duoda 50 milijonu dole
riu voiles.

Kasdiena Amerikonai suval
go 2,750,000 krepsziuku pinttCii 
už 150,(MM) 'doleriu, kas ant 
Vienu žmogaius iszpnole ant 
meto 'beveik j>o 12 krepsziuku 
arba (i62 pinacn vertes 55 cen
tu.

Ir pats Chicagas turi diilvle 
priKacn apyvarta, yra taip:

Kas metas Czikagiecziai su
valgo 150,000 maiszu pinacu, 
sverent 15,000,000 svaru arlia 
75,000,000 krepsziuku. Ju ver
te apskaitoma aint 3,800,000 do- 
Icti’n. Kkjfžhas t’zikagietis kas 
diena iszkddŽut imt pinacu nuo 
’) lyg 
kožna diena iszleidžia po $10,- 
123.95.

'Uoksai maržas daigtas 
kokia jis sviete loszia 

pinigu išzleidžiA

mažas 
žemrieszucziu, loszia

daug dnu-

12 centu, kas parodo ka'd

ffl o bet 
role,ji« 

klek ant jo 
kas diena Amerikos gyvento
jai.

____i ,L.: .. ■. .

KONSERVUOJI
*• 3 '■ ■ >»

AUSZINIAI
A ... 1

Kuomet kinnszinru pilna ir 
jie pigus; reikia domes kreipti 
kaip konservuot i žiemai. Szvie- 
žius kiauszinius tinkamai 
konservavus galima f 
nuo asztlioniu ibi devvniu 
nešiu gerame stovy.

itt
-■■Wi'ii.rr ,p

1
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Kaip Žmonis 
Ppra g Prįeįastys 
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Sueina
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in APSAKIMAS SENO

Apsipacziavimo
. t '»»■ '■» .1 ■■ *. f ’

Visokios atsiranda pricžus- 
fes suėjimo jn pora jaunu ypn-su

laikyti
i mu-

■ L “

Kad turėti geras pasekmes, 
kiaiisziniai turi būti szvieži ir 
sZviirus. K ia uszi n in i kur jo
plaukioja nėra szvieži ir todėl 
negalima ju konsėrvnoti. 
reikia ju plauti, nes tas nuima 
pievele, kuri sulai ko, juos nuo 
gedimo, bet, jei 'kiauszinis nc- 
szvarus, galima juos uumzIuor- 
tyti skepetaite pamirkyta acto. 
Niekuomet nereikia konser
vuoti labai neszvariti kiauszt- 
niu, nes tokiam stovy jie suges.

Geras būdas konservavimui 
kiausziniu yra vartojant van
dens sti'kla (sodium silicate).

Keikia imti viena kvorta 
vandens kuris atvirintiis ir at-jdimu likos padirbta daug mo
vėsi n t as, 
penkių galionu puodą, 
bus galima sudėti penkiolika 
tuzinu kiausziniih

Paimk pUnkiu galionu puodą 
iszvšlyk ji gerai, pasktii isz- 
plauk su v'erdancziu vandeniu 
ir iszdžiovink.

2. Suvirink vandens ir leisk 
jam atvesti.

3. Jam atvėsus, 
fisZtilonias kvortas, 
puodą ir pridek vandens stiklo 
viena kvorta, paskui gerai isz- 
mrtiszyk.

4. Tada sudek kiauszinius. 
Nors du coliai vandens turi 
dengti kiauszinius visuomet.

5. Puodas su konservuotais 
kiausziniais turi būti laikomas 
vešioj, sausoj vietoje, gerai ap
dengtas, kad skystimas neisz- 
garuotu.

Kalkinio Vandens Budas
Kalkinis vanduo gali 

vartojamas geromis 
mis konservuojant kiauszinius 
ir juos užlaikys taip pat gorįu 
kaip ir vandens stiklas. Kal
kės daug pigesnes ir tuo budu 
labiau prieinamos neg vandens 
stiklas.

Iszthpyk du ar tris 
kalkių penkiuose 
vandens kuris ^tvirtintas ir at
vėsintas.

Kiauszinini

imti

t

IKIMA 
INŽINtE

■I Kiti.

1

RIAUS
— I w

’ Ar'isztrusu ketini apleis-
bėk manas!

Ne-

ir ta visa supilti 1n 
Jame

atmieruok
supilk In

būti 
pasek me-

sva rus 
galionuose

Tada reikia
Vandeniui stovėti ir 
kiauszinius in

leisti 
szvieži us 

szvaru molini 
puodą, r apipilti su tyru kalki
niu vandeniu kol visi kiauszi- 
niai apsemti. Nors 2 coliai 

kiau
szinius dengti. Kartais sVaras 
druskos vartojamas sykiu sn 
kalkėmis, bet patyrimas paro
do kad vien kalkes duoda tas 
paėzias pasekmes.

Kaip Vartoti Konservuotus 
Kiauszinius.

Szvieži us szviarius 
uitis tinkamai konservubtus, 
galima paseikmingai 

valgymo.
kiansziniai 

virinami, priez verdant reikia 
juosė pradurti maža skylele. 
Tai daroma, kad iszleidus orą 
isz kiaušinio jam sukaitus, ir 
tuomi neleis jam sutrukti.

✓

Nors 2 
vandens turi visuomet

ti irk amai

pHe virimo ir 
konservuot i

k i nusal

naudoti 
Jei 
bus

— F. L. I. B.
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Naujas Didelis

i

tu. Nu tik ka huną žmonis ta
rno priežaste, kaip tai: 
dedes, b rale i ii’ seseds, gimines^ 
pažystami ir 1.1, nes teip-gi ir 
visoki dalykai arba atsitiki
mai, kaip tai: halei, vlesUlo.s, 
susipikymai, zobovos, vainos 
ir l.l.

Czionais paduodame 
pas a pi.sakeles 
atsitikimu. Naudingumas t uju 
apysakėlių yra tos, jdg kbžna 
isz juju yra tikru atsitikimu o 
ant ras, jog kbžna pasibaigė ap- 
sipaeziavimu....

zobovos,

tetos,

t Him
ne kuriu tokiu

sipaeziavimu 
. ■ L

MOTERIŠKAS ŽAKIETAS
PIRSZLIU.

Vienam moterisz,kam fabri
ke Berline moteriszku apsirc-

ža kietu, 
del agento

kurie likos
Fred riko

tėriszku 
i n teik t i 
W. idant juos parduotu Ameri
ke. Fredrikas mokėdamas rn- 
szyti Angliszkai, purasze se- 
leanczius žodžius aut korteles; 
“Panaite kuri atras ta groina- 
tole nupirktam žakotoli, tegul 
kogreieziausia susiraszo su 
Fredrykip W. gy vonanezio ten 
ii* ten. Fsniiu jaunikiu ir turiu 
20 mbtu.r/ ? 1 J'

lakiotai gavusį
in New VorkJ o viena isz juju 
nupirko kokia lai sena motore 
del savo dukters Elenos 
varduvių. Kiszeniujo rado kor
tele. Merginai patiko tasai at
sitikimas ir pastunavijo susi- 
raszyt su nopažiilstamu.

Motina tame suvis no
pricszinga tame, o kad turėjo 
turtą o dukrele buvo neužgn- 
nadyta isz daugeliu 
■per tai
Beri i na ateinanti meta. Susipa
žino su jaunu žmogum, susiža- 
do ir trumpam laike apsipa-

g'd u knygai

ant

buvo

jaunikiu, 
motina nusidavė in

ežia v o * >

BADAS PIRSZLIU.
Žiemos

l>ret, i nėjo jaunas žmogus 
skiepą žiedu, o kuriam kitados 
ėjosi ant szio svieto gerai, bet 
sziadien buvo iszalkias ir ph- 
prasze almužnos. Skiepe radosi 
jauna tarnaite, kuri jam atsa
ke jog pati mažai algos aplai- 
kinejo ir pinigu ne galėjo jam 
duoti. Pasidalino su jnom 
maistu koki turėjo.

Po keliu menesiu, jaunas vy
ras aplaike gera ditisba banke. 
Atsiminė apie rnilaszirdinga 
mergina, nuėjo pas jaja ir pa- 
pitysze josios idant pasiliktu ,|o 
paežio.
tam, suėjo in pora ir 
laimingai.

ŽIEDAS PIRSZLIU.
Mete 1871 lift'da sasu vaiskus 

sugryžinejo isz Francziszkos*- 
Prusit vainos isZ Dresno, jauna 
motore numovė nog pirszto žie
dą indejo in bukietą žiedu ku
ri mete per Įauga in praeinan
ti vaisika šuteiiiftimu idant gau
tųsi iu doras rankas. Pagavo 
ji doras vaikinas ir apgarsino 
laikraszuziuoso idant lociiiny- 
kas atsiszaviktu ir 'atsiimtu

laike 1862 mete, pQ

su

. <5

In

In kelis menesius po 
gyveno

I

ti mus? • — raistas užklausė 
manes.

— Teip neatbūtinai. Pane- 
delyjo asz turiu pasiėkti Mar
seilles’a, dėlto asz ketinu szia 
mikti paimti nuo Gare de Ly
ons 10:50 va L truki. Ar tas 
geras trūkis, asz tikiu,

yra 
kiid

tamsta gali žinoti; kadangi tu , 
priedai savo nelaimingaji at
sitikima gana ilga laika dirbai , 
ant geležinkelio. ■

’ Jis užmerkė akis, nublanko ] 
ir giliai atsidusęs tarė:

<1 teip, asz žinau — pamenu! , 
— Ir aszaros pradėjo sroventi 
per jojo veidus. (

Asz nežinojau kaip apskail- 
liuoti jo dideli susijudima, prie 
kurio privedžiau, primindamas 
ta nelaimingaji atsitikima, per 
kurio priežastij jis tapo raisZo, i 
geidžiau 'kaip nors raminti ne
laiminga ji, pagalinus tariau:

— Teip ant geležinkelio yra 
labai pavojingas užsiemimaš.

Jis sudrėbėjo ir smarkiai pa
purtė galva..

“Oi ne, 
apie ta. 
szirpuliai ima pamislinus apie 
viską ka asz rnacziau laike ma
no keliones. Tamsta nupieš ne
pažysti ir manes gali palaiky
ti už pusproti, vienok meldžiu 
neimti ta trn’ki. Imkie koki ki
ta, tiktai ne ta deszimts valan
dini truki.

Bet kodėl, — asz užklausiau 
szypsodamasis, 
prietaringas ?

Asz netikiu

, tamsta nekalbbklc
Tai baisenybe, mano• r

ar tamsta esi

“Asz netikiu prietarams, 
Asz esu tas pats inžinierius, 
kuris vede truki No. 27 to bai
singo atsitikimo dienoje, t. y. 
24 T/iepos 1894 m. ir kol 
gyvas busiu neinstengsiu 
mirszti tos dienos iszgaszezin.

Mes palikome Lyons mies
tą t (lomi pat liiiku ir pagal su- 
raszu važiavome apie dvi. vlan-

J 
<* 

w W w $ •

tam
su teip kad no žvaigždžių ne 
menulio matyti nebuvo galimrt, 
kartu užėjo ir viesulą. Asz nie
kados savo gyvybėje nebuvau 
matos toikiu žaibu. Rodėsi, kad 
'dangui ki a u ra i persiūk i fda vo, 
d tarpe ju iszrode tartum ko
kia tai nepermatoma siena.

už mi
tą r i an

y.
aszvuz-

< 4

di laiko. Buvo baisiai karszta 
ords buvo 'dusžhus i y t rosžkuV 
Ūmai pasidAre visiszkai

,■ m «t. 'i: f yi ■ 4 L .». n»> Jf i *>■' .***' * •< »* ■■.

pavoju rtsZ szuktelejau kūrėja, 
teeziaus negavaii atsakymo. 
Ėmiau szaiikti garsinus: '

Francois, Francois, gel- 
t -

Tyla, atsakymo nebuvo. Asz 
buvau perimtas baime. Prijau
timas nelaimes visokios ' bau
gingos mintis teip skverbusi 
mano galvon, kad net aplai- 
kian truputi fiziszku pajiegu. 
Asz atvėriau savo akis ir pa- 
maezinu, kad Francois buvo 
pranykęs ir kad asz vienas at
siradau Užtvare.

Asz pradėjau dasiproteti kas 
atsitiko. Žaibas buvo užgavęs 
lokomotyvą UŽmuszdamas kū
rėja. Pastarasis iszpnole isz už 
tvaro - 
žuotas.

Asz negaliu surasti 
apipasakoti mano 
Asz žinau jog 
karvides mato savo 
kriiitanczius aplinkui bet ty
liai lesia muszi:
kur lekia kulkos. .Mano gi 
drangas tapo užmusztas szale 
manes jis turėjo pražūti urnai 
ir netikėtai.

Atmintin skverbiasi dar ki
tokios mintis. Apart manus 
trūkyje buvo (langiaus 200 ke
leiviu miega arba kalbasi bu 
jokios idėjos apie savo pavo
ju; 200 žmonių skrieja per erd- 
me tikros mirties linkui, 
vesti gi oho n žmogui, kuris da
bar supuraiizuotas ir neįsten
gia pakelti savo rankos.

Mano protas dabar visiszkai 
tapo aiszkusj Asz rnacziau, kai
mini szk u s objektus

t
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J h sb oko a rtyli i?
Dabar jisai nuo mus buvo ant 
500 metru, jau t ilk 300. Szesze- 
lis sniAUkiai artinosi priesza- 
kin... jau liko vien 100... jau 
pabaiga. . . 
trenksmas...

Kada asz sugrąžau prie są
mones, __ ' 1 _ 11__

4 artyn.

susimuszimas...

ramiausi besikankinąs 
tarpe griuvėsiu, kuriiiis buvo 
mano lokomotiva ir paskutinis 
vagona-s antrojo trufcio. Du 
mi’tžiniszki gdleiies šamotai 
pralėkė pro galva, gnli prie^

o asz tapau su pa ra li

žodžiu 
jausmus, 

kareiviai 
draugus

ant

jie žino isz 
Mano

pa

(daiktus) 
is?z toslinijos linkiu, i§z tos vietos, 

kur asz gulėjau, galėjau maty
ti gelžkeli ant 200 sieksniu ats- 
tunes menulis szviete ir dan
gus visiszkai iszsiblaive.Su žai
bo greitumu mes prAlebeme 
maža ja stoti.
greitumo, kaip per miegus, asz 
patemijau pordetini, laikanti 
ranka ant telegrafiszko instru
mento.

Netrukus mes
tuneliu. GelOžinkvlis buvo gry. 
jpis bet priesząįs mus buvd

mes pralėk 
Isz j/rieža sties

i n važiavome
, k * t M

pat manus, taip kad galiu da- 
silyteti lupomis. Girdėjau vien 
tiik vaitojimus ir verksmą ap
link sAvus. įmones su 'žibintu
vais Iwgiojo sze-n ir ten.

Asz rnacziau ir gi įdėjau vis
ką bet asz nesijildinau ir ne- 
szaifkimt pargdlbofc. Per griuvė
siu ’krūvas asz gale,jau matyti 
vien anaža dangau# sklypeli su 
mirguliuojanuzia žvaigžde ku
ri nuostabiais džiaugsmo ir 
laimes jausmais .pripildė mane 
ir privertė užniirszt viskam

Jink savus. Zmone* mt 'žibintu-

M

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsnmuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. PagTabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsa m d o automobilius del 
laidotuvių, vescliu, kriksZt>niu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

J*

— Iszsiverže lietus 
n u tos — pamenu, asz 
savo kūrėjui.

— Teip bus tai geaas daig
ias, — atsake jisai. Jo balsas 
kilo kaip isz apysakiszkos “pok- 
liszkos tamsvbes. — Mes dabai 
didžiai turime tėmyt ant/sig
nalu!

“Viesulą taip garsui staugė, 
kad nebuvo galima girdėti ne

kuria pa- 
be jokios 

Dar nepradėjo lyt

oi « *■ f l . ♦ • • H * f * • * >»«»»'

smarkus užsisukimas, kur, asz 
žinojau, reikalinga buvo sulai
kyti garo pajiega. Tariau, sau, 
jog esame pražuvo. Iszsibego- 
jes trūkis nuplesz nuo balkiu 
szinas. Bematant trūkis pribė
go atsimuszdamas in užsisuki
mo alkūne. Dievas nenori musu 
pražūties, pamaszcziau, ir mos 
pralėkėme laimingai.

Asz atsikvėpiau liuosai. 
trumpa laika garas iszsibaigs 
ir trūkis turės sustoti. Greitu 
laiku atbėgs spragėjus, asz ap
sakysiu jam ir mes 
gelbėti.

Ir vėl mes perbėgo m 
Asz su

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62 •

Mokame 3-czla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą sū musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prea.it-Kas.

tn

busime is-4-

gari neš szvilpines, 
leisdavau szvilpti, 
paliovos.
viehok viesulą kas Ikart pute 

teip kad asz pajah- 
pa prastus kaukimo

smarkyn,
ežia u ne
jansmnš, 'kokin dar niekuomet 
asz nebuvau patyręs. Tad su 
gaudimu vicSulos'knri privertė

m

$i,oeo tik už eo centu.
• * 

■■■ * ■

Ka tas tūkstantis doleriu Žmogui 
reiazkia, jaigu jis yra apimtu ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jarp malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu valst-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekanesiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalifno, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Ataiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima autyse, riuomari, 
szirdles liga, Ui atsiunsk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, Uip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
Ir knygų kataloga. Reikalingi' musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽVKAlTtŠ.
25 Gillet Street. Spencerport; N. Y.

stoti.
i szgaszczi u pa tem i ja n 

jirieszai mus raudona ženklą. 
Gelėžkelis tolinus nebuvo tusz- 
czias. Tr jeigu netapau bepru- 
eziu, tuomet tai buvo stebuk
las. Vienintele mintis buvo ma
gai voje: jeigu tu nesulaiky 
trūkio, iteiszvengtinai turės at
sitikti susi'durimas. Kcikalinga 
yra uždaryti garus ir paleisti 
szvilpine Kalbos buvo vien tik 
ant trijų pėdu atstu. Vienėk tu 
negali pasisiekti juju. Tu nega
li pajudinti ne pirszto, teeziau.^ 
tu turi atminti kur tu raudiesi. 
Tu turi būti visur tos baisingos 
dramos liudininku,
prieszais bėganti truki, matyti 
kaip jis auga didyn ir didyn; 
pagaliąus tu susitrenksi ir žūsi.

Asz stengi uosi u užmerkti 
akis bet negabu. (M i ilgesne už 
mane špeka priverezia veizdi 
prieszakin. Dabar asz užtėmi-

>

4

sunkia lokomotiva teip suptius, 
kaip sitpasi ant juriu 
krito žaibas pataikydamas iu 
szeni koki szimta metru prie- 
szais rh'tls.

Apakęs ir suakmenejes 
bau abt nšloš, savo užtvare. 
Teip be sąmones turėjau iszbu- 
ti per keletą sekundų; 'kada 
truputi atsigavau, jauuziau lyg 
kad kas butu užgavęs mane in 
virszugalvi su maiszu smitezių.

1 ""L 4 A

laivas,

žiūrėti
*, . • H 11

atsiszauktu ir ntsiitnfu 
žiedą, ba mistino jog ji pamėtė. 
Likos papraszytas ant atšilau- 
kimo pas jrtittia pana, jaitni 
žmonis susipažino ir'trumpant

įr ! f 
: ,į n

KIAUSZINIS PIRSZLIU.
Jaunas farmer i s, 1908 mete 

parasze aht kiauszinio savo 
Vardu ir pravarde ir pilna ad
resą, kada kraudavo kidušzi- 
nius it skrynutes isžsiuntę in 
tolima szali. In kūles nodeles 
aplaike gtomatole isz San 
Francisco nog gUna tiirtinges

Tuo’ 
___ . ir ih 
kelis menesius apsipacZiavo

mergina.

pūo-

j .. ’

Sapnorius jau 
Gatavas

*

* Jan tižbaigem dafyt 
Nauja Didėli SapnorltL 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu; 
isaaiszkifta Visokius sa
pnus kokius žrhogtiš 
gali Sapnuot. Knyga

laiko apsipaezinvo. *
k

Laike hiviftiriio (kareiviu re
zervas užklatiBe ttficierius pir
mo isz eiles kareivio.

— Ku6 tu e«fi ? ' :
—- Uredninkn geležkelio,— 

at’sa'ke užklaustas.I . J .
I"1"1".. ..

klam
maiszes jog taip per 
kalbino, intuligentiszika. 'žmogų. 

. —Da’ktaru tiesu, — atsa
ko antras. •

l^iejas prie treczio užklau
sė nfioierius jau su visu man
dagumu; '

— Įvio tamista esi t
— JUlycaitfa žaluoju — at

sakę užWustas.

nu u truki.
I' 1̂ ...................... .........

“<lv- r
kad žmogus

nežino prie

44 uŽ dy- 
grekifiausia dasigriebe

kai”
net apkvaistu, ir
katro geradejaus turi pirma 
kiibvtis. Navatna vra kad tie- * ♦
ji kurie duoda viską

turto o tieji kurk? u'ž dyka vis
ką ima, isz ergelio negali iszsi. 
krupsztyt. —- Musu nuomone . 
vra tokia: kad Atmerike 
tbuig for nothing.” 

* —
Ar geriau

trankytis po visokes urvas ir 
grisiezes su tusZU^iais kisze- 
ntyjs ar ?ędet namią ir YSuu-

4 (•no-

4

laike 'beda įbes

O jus kuo esate!' —- uz- 
aficieriiis antro, susi- 

“tu” už-
puikiai drucziai apda
ryta kietais audeklinėia
apdarais. Preke et! mv 
•imrfhmi tiktai $1.50. *

VK D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy dty, Pa.

rtierglnok su pnusZ/imu idant 
pas ja ja rasžytu ba 'kiauszini 
nupirko vienam krome. 
jaus abudu susirasze —

Asz gulėjau su galva mano už
tvaro siena atremta, vienok 
rodėsi lyg kad bucziau numuš
tas nuo traukino ant szimto 
myliu atstu. Mėginau kuities, 
bed i legale ja u. Mano kojos bu
vo kaip kad suparalizuotos ir 
asz miklinau, joge i jos yra su
laužytos. Mėginau pasiremti 

k a J . * ■ -/ i "• a • a '
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pajudinti. Atidaryti akivt tei-
b.' ' ' << ‘a i ■> "dJ • * 'a ■*

siena atremta vienok
i*

•$

v
jaunas fa emeris sii turtinga

r I t'

■alkūnėmis, bot nugalėjau juju
A • ? J > J ..a a ,

I I4 'z « !l 4

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

, •

1------ $..... .
3-UŽia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jufsu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. • :

MERCHANTS BANKING TRUST CO* 
moka 3-czia Procenta. už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau • 
del Žmogaus kuris dirba ir ezedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga $u padauginimu Procento. •

. „ . i Į . ■ j. j. * i » „ J* A
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saugumo.

pogi nebuvo galima. Mes va- 8 
y 4  j.- __    / 1 JU
in valaiida. Viesulą buvo sn- 8 
mažėjus tiktai lietus smarkiai 8
_______ i ? ? • f • jw

PtijaUsdamus sziame dalyke

žiuvoijio su greitumu 60 myliu
.K iJ _ ' aj dL J _ j _

Daug panagiu atsitikimu pyle. w • i

randasi ant svieto.
i
I

f

i'U* » r

/

it

iszsiblaive.Su


*

Kometa 
arba . 

Svieto Pabaiga
...... . w ■—

puiku Indi'jono kchditima, ma
no prietdliu's Andriui, Tuliko 
kostiumą, 
kostiumą.
persi tikri ne kad visos

mus szokines ir

o •Spitz Kinieezio 
Isz kalino buvome 

mergi-

K SA Į[>Ii B
" t’ «*> »’"ll «■'* II '*1 '• > *

isz itos paf>ras
tom '|)Hožawtk*s kad Kapucinu 
jau nebuvo nuo 1798 metu o vi-

degi narna 
priežasties

Viename mieste pasklydo 'ži
nia kad tuojaus prisiartins 
svieto palbaign. Pirmutinis ta 
žinia 'prileido “daktaras” Za- 
cbarijoszius Piper o iszneszio- 
jo ja po visur visOki dienrasz- 
cziai. Zacharijoszius Piper ka
dangi apskaitė kad žeme ko
metos uodega (pasieks ir kad 
jos uodega luripti 'trisdeszimts 
penkis milijonus myliu ilgio, 
susideda isz venlanczio vande
nio, kad taigi ant kalnu virszn- 
niu sniegas ■susileis, medžiai 
isZdžins o žmones visi iszvirs, 
kaip vėžiai.

Ir nors vienas mokslinezius 
a|*garsiilo kad nors kometa be 
ttliejones užkris ant žemes, ‘liet 
jos uodega susideda isz tokiu 
skystu garu kad kiekvienas 
gales sau ramiai miegoti ir že
mei nieko neatsitiks. Bet tok
sai mokslincziaus ’tvirtinimas 
nedaug ypatų suramino.

Ant nelaimes miestelyje gy
veno sena ver|M‘ja, 'Mare Fin
kiene. Gyveno ji Trijų Puodu 
įdvezaiteje. Buvo tai inaž;i, ži- 
la ir rnuksžleta senule su ku-

paleido “daktaras

susilci.*

la ir rauk’szleta 
riaja ukesai rodąs dalydavo 
svarbesniuose reikaluose. Ji 
užėmė žema kambarėli po 'pat 
stogu. Kambaris buvo papuosz. 
fcis malinvotais

f

dvvnais
st angelėmis 
kiais
Vaik szczi o jo aq >s i dengu s 
bi munis sulkniomis, 
kokiomis tai ždlemi

nnokMlincziaus nuomo- 
puseje

kiausziniais, 
rieszutais ir kito- 

papUoszalais.
seno- 

o maitinosi
s, kas žmo

nių akyse fpriduodavo.jai daug 
paslaptingo rimtumo.

Sene Finkiene vietoj parem
ti doro
ne, sdojosi 
sžiaus Pi'perio.

Atsiverskite prie Dievo 
— kalbėjo 'l>e s i melsdama — 
melskitės visi ir gailėkitės už 

< griekUšydafVkrte gerai, kadan
gi artinasi svieto pabaiga.

Ant vienos isz kambarėlio 
Aienos 'buvo matomas paveiks
las, perstatantis pekla in kuria 
ėjo žmones keliu papuosztu ro
žėmis. Hjo linksmai, pasiszoke- 
dami. Vieni su boiikomis ran
kose, kiti su kumpiais, treti su 
deszrn szniurais. Pa'kelevingas 
muzikantas su skrybėlė pa- 
puoszt-a kvietlkomis, grajinO 
jiems linksmai.
cziavosi -su
visi artinosi prie deganezios ir 

bedugnes. Ug
nyje buvo ma'toma l>enardanti 
ir Hm#ribiluojani i tie, kurie te
nai jau pateko.

Galima taigi pagalvoti ko
kios misli’s apimdavo kiekvie
na kuris in Ha pnveilksla žiūrė
davo. — Nėra žmogaus (kuris 
neturėtu ant 
nors grieku.
mas gyventoju kalbėjo:

— Nesi bo vvsime

su skrvbele
kvietlkomis,

Ndkurie (bn-
savo ’prieteliais o

nors aiplinkui 
stebėsis.
„ Ir ipo tokiu pri'sirengimu 
imdyt kad visikas eiha su vė
jais isz kaltybes ‘kokios tai, se
neles arba Zacharijosziairs l’i- 
perio. Del ’kokios 'tai ten kvai
los kometos! Kaip tai tla'bar ne 
niekinti visos žmonių gimines 
ir paties svieto!

Pagalios niekotai sldbetino. 
Žmones juk visados yra žmo
nėmis, o kvailiai kryksztauja.

I ’risią rt i no pasi'l inksm i n imo 
|dienu ir podraug užsakyta per 
Zacharijosziu Pipera, svietoPipera

ta 
turėjo pražūti tasai niekinga 
svi(‘tas.

Nuo ryto dangus buvo apsi- 
niadkes, snigo. Žmones žiuri 
auksztyn in dcsziue puse, in 
kaire
Merginos susigėdino Savo bai- 

pradojo 
savo ’giminaites, 

pas

Zaebarijosziu 
pabaiga, nes taigi

svieto 
v ak a ra

in
—, kometos nematyti!

mingamo, 
beginti 
pas tetas, 
per visus numirs.

Na, pasirodo — kalbėjo
— kad Zacbarijoszins Piper 
yra beprotis 
taip pat, kad

pas
jaunikiai

pa z instanius,

nusini-

ir sene Pink ietie 
viso'kios kalbos 

apie svieto pa'baiga yra niekis.
Gyventojai pamažu 

mino.
A’pie deszimta \ldanda vaka

re tlidele pasilinksminimo sale 
buvo jau pi'lna. Buvo visiszkas 
pergalėjimas — ne viena mer
gina neat mete iržpraszymo. 
Skain'bejo klarnetai ir triubos. 
Jaunimas 
vvresni

gina

szoko užimaneziai, 
dailiai Qinlksminosi.

Gaspa'dorius tik rankom tiĄmo 
isz džiaugsmo. Nekurie1 sve- 
cziai taip užimaneziai “szaldc- 

a’Ium bufetą, kad turėjosi ”
iszeiti laukan atsivėdinti.

Dede Pobijoszius davė man 
rakta nuo namu idant gale- 
cziau sugryžti kada panorėsiu. 
Iki antrai valandai ne aplei
dau 
kinu jau t ii rėja u gana, 
tam nuo tu nik aus 

jau gerokai

valandai 
ne vieno vaito, bet pas- 

Prieg- 
besiszaldv-

1 ’
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gallva suko-mo
si.

Iszeja u.
oro kiek tai
ėmiau mislyti, eiti atgal in sa
le ar eiti gult.

Buczia dar
bet man akys labai įklijavusi 
merkėsi. Pagallios

Lauke ant szviežio 
prasi blaiviau ir

Silvestro ėlyezia, Taikyda.

Pelkelių sekundų salo pasi-dos deginama 
liko tUszcZia. f '

Andrius (paleido mane. Nete
kau šylu, ipasiremiau ant lango 
ir žiurėjau in’perimta baimes 
ir bogauezia jaunimo įnynia. 
Pagallios apimtas riusiiniini'mo, 
pasijudinau if a'sz isz vietos.

Apiiczioj daugumas ypatų 
sedineziu alit trepu viosz'ai pa- 
snikojo 'savo griekus. 
k all be jo: “ 
Irikenas”; antras, “ 
fa'lszy tas s va rst yklles ’ ’;

“ Apgaudinėjau kortau. 
d amas. °

Visi klilbdjo kantu, kaip ka
da pertraukdami aimanavimu:

Susimyi(4< ant mus, Pone!”
P/imaeziau pat's semi duon

kepi ir teta. Abudu muszesi in 
krutinės kaip laiproczini. Bet 
tas man 'iitbibai apėjo. Turėjau 
pakaktinai savo grieku.

Netrukus pavijau tuos, 
rie bego prie vandenio e.zirsz- 
kvnes. (čionai net oras'drobe- 
jo nuo verksmo if raudojimo. 
Visi patvirtino kometos prisi- 
arthrima o asz padariau pate- 
mijima kad jos didumas pasi
didino dukart, 
sklaidėsi 'žaibai 
giliose tamsybėse iszrode kaip 
kraujas raudona.

Alvnia a ima n a vo 
dūsavo.

— Viskas pabaigta! Pražu- 
vomb!

Toje valandoje atsiminiau 
visus gridkus kuriuos papil
džiau nlio proto, i n gavimo ir 
perisi gunda u. Szailtas prakaitas 
apipylė visa' mano k u na ant 
mislies kad netrukus visi atsi
dursime in agni.

Arcziinisin manes stovėjo se.| . . * .jn . .. . vairiu užsiėmimunas ubagas Baltazaras ant sa-Lr , .-i • • . • eiValstijose ir i n vairiose I'm ro
pos szalyse. Ir sekariez-ios stn-

si •miestelio gyventojai emu 
gulti sykiu ’ su viszlomis.1 Bet 
m'iestėlio tfnina'ktibis 
pllsil ilk ed arinis kad
Ims daug giriu sttsimi'slino la-

Bourras, 
na’kczia

jf

czes,

( i

IT w*1 •
I* /

«

mmZijMp • ■ • • f7'’1*-1 ... - r . - » « «»' titfMi«•'<*«,dbwiiK* we*-«

100,000 PATENTU KELIAUNINKAI
PASAKAITE
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Vienas
Imdavau didžias pil

ant ras, I vaikiau
I fc-

k ii-

Nuo kometos 
o jos szviesa

ir sunkiai

APLIKACIJŲ IN 
METUS Važiavę du ponui. Siwitinka 

jiedu kate. Vienas sako — 
jmuszt, kitas — nemuszt. Kate-

♦y 1

rili

ha i iRzmin thi'gid, u'ždege lik- 
tarile idant pmeinanti noin- 
kristii 'kliosZtorinus raVlin.

Dabar n'iszkiai matėme lik
ta įmes renius. Liepsna buvo 
pirsz'to diditmo bot vėjo in vi
sas pu'ses pneziama ’didinosi ir 
nopntscžialisia'i perstatė kome
ta. I

Tai m.'tit.Vdanias jau norėjau 
reikti idant visas f)ersergeti| 
kad staiga 
laike.

Tvlek susimvledama’s! Ar 
nori kad paH'kt limeni iszjudk- 
ti! Atvdos!

Greitai atkabino
T t 4 t h

visus 
mane Andrius su-

susimyleda'ma’s!

surūdijusi
lonciugh ir’liktame su 'trenks
mu nukrito.
greiczfi'ausiu.

Aly ui A d a i’ il'gai stovėjo bet 
ka'dan'gi ikomota užgeso tas vis- 
ka’s 'pasibaigė tuo kad visi in- 
gavo daugiau drąsos ir nuėjo 
sau gulti.

Ant rytojaus buvo kalbama 
mieste kad kometa užgesus dė
kui senei Finkienei.

Pirwprudome ko

I" ♦

1 *

TARADAIKA

Kas isz Joj
Jaign nėra proto

Lietuviszlka jaunuomene
Tokia turi nuomone, 

daigu 'nuo pirmos spaviedn.es 
Gerti negales.

I langiau nidko ’neži no 
rri'k’tai'tidk težino,

Juk lyg dvidoszimbs metu ir tam 
pirmu, 

Negers gėrynių svaigiiuvncziu

J

1

I’er pirmus keturiasdešimtai .a’bi.|(|. 
nkius metus savo buvim<if __ XT__

? ' liai, pasiimkite su savim, busiu
T f

Ponai priklausė kates ir pa
siėmė ja su savim.

Važiuoju toliau. Pasitinka 
jauti. Ir apie jauti ponai eme 
tartis — mus#t, ar nemusri, 
bet jauti’s taip-gi eriie pfaszy- 
tis taip kaip kate’, prižadėda
mas pagelba. Tadn |xmai ir ji 
su savim pasiėmė. ,

'Uoliau važiuodami pasitiko 
gaidi, avinu, szuni ir anti. Ir 
juos pasiėmė su savim, nes ir 
jie prižadėjo tildėte pagalba.

Dar tofliau lievftŽiuodaTni po
nai rado via. Avienas sako — 
laužti, ( kitas ne'laužt i. VIa-gi 
pralii’lo:

Ponuliai, kain jus mane 
laužszite, asz jums brisiu didele 
pagelba.

Kad taip, tai ponai pasienio 
via vežiman ir 
linu.

Važiuoju, 
Temsta. Kur dingti! Regi — 
ežia pagiryj pirikele.

Ponai su visais pas save pri
imtaisiais eina pirkelei). Ji pa
sirodo tuszczia. 
apsinakvoti.

Ponai atsigulė lovose, kate 
ant priepeCZkio, antis po suolu, 
avinas prierneneje, jautis taip
gi priemenėje, gaidys ant lak
tos o szno pas tvaria.

Visi guli. Sztai nakezia atei
na įpifkelen vagys, galva-žu- 
(Ižiai, ra rimini likai. Pamate jie 
atszlaime puiku vežimą: — o, 

I mabo sau, tai irmSu namelyje 
apsinakvojo ponai; gerai pasi
pelnysime.

Bet visi neina iszkario pir- 
kion — eina vienas. Inėjas pir- 
kion, galva-žudis ima pusti 
ant priepeczlkio balanai Kate- 
gi, kad pnmfksztels jam akys- 
na! Vagiui pasirodė kad kokia 
boba pyle pelenais akysna. Sė
dosi rumbai n inkas ant kėdės. 
Ten buvo staezia pastatyta 
yla. Kaip szoks jis manyda
mas kad gyvate ji inkando. Be. 
ga pro duris. Antis kaip pa
kratė sparnais— galva-žudžiui 
pasirodė kad kas kibirą van. 
dens ant jo užpylė. Bėga prie
menei). Jautis sa avinu kail) 
ims badyti, razbaininkui pasi
rodė kad du vyrai ji apstojo — 
vienas su szakem, 'kitas su ku
kiu.

Iszsiverže vagis isz prieme
nes. Gaidys eme giedoti. Raz- 
baininkui pasirodė kad kas re- 

I k ia: “tu rėk i te vagi. * ’ Bėga pro 
tvartą. Szuo — už kojos! Va
giui pasirodė kad kokia baisi 
žvėris. x

Uždusęs gaKa-žudis bėga

penkių s metus savo ....... .
Patent Afišas iszdave tik apie 
10,000 patentu, bet sziomis 
dienom iš apie 100,000 aplikaci
ja priimta kas mot. Tie paten
tai iszduoti visokioms iszmis- 
lams.’

Szimtas metu atgal patentu 
ofise dirbo tik apie trys asme
nys,

Nemuhzlkit manes pone-

bet M
jams didele pa gel ba.

•a
•fl

sziandien turi sanidvti 
1,200 darbininku. Senose die- 

Pntent.li afisas nebuvo 
toks svarbus depnrtmentns ko
kis szinndirin v ra.

Patarimai Iszradejams.
Dideles korporacijos užlaiko 

ypatingus depą it mentus 
kur randasi garsiausi eksper
tai kuriems mokama augsztos 
algos del iszradimo 
nauju iszradimu 
budu. Tu inžinierių iszradimai 
tuoj patentuoti ir kariais yra 
neisz|)asakytos vertes. Bet ne 
tik tjc korporacijų’ ekspertai 
pasekmingi. Yra labai daug ne
priklausomu, pavieniu iszrade- f 
ju, kurio tapo neiszpasakytai 
turtingai savo iszradimais. 
Tarpe szitu išzradimu per pe
reitus kelius metus turime 
“Bbndix drive” automobi
liams, pUsiau-Tninkszti kalnie- 
riai, gumines karkos batams, 
ir t.t.

Bet vistiek žmones turi su
prasti, kad ne visi iszradimai 
tui’i ve rites. Gal szimtai iszra
dimu buvo pirmiau jo iszrastl, 
kaip tai modvilnio audimo ma- 
szinerija, garines maszinos ir 
t.t. Tszradejai turi suprasti, 
kad ju patentus neapsaugoja 
visas iszrad'imo ypatybes, yra 
svarbu parodyti kas yra Sena 
kad gulima pripažinti pageri
nimus.

Isz radėja i turi atydžiai per- 
žirireti reikalavimus ir ne pie- 
szinius*. Kadangi 1,700,000 pa
tentu iszdnota tegul iszradejas 
persitikrina, kad kas nors 
ankszczians neiszemc patentą 
jo iszradimui. Jis gali kreiptis 
prie tam tikro advokato pagel
bėti jam. Toki advokatai spe
cialiai iszsilavine duoti kuoge- 
riausius patarimus, dalykuose, 
kurie lieczia iszradimus ir pa
tentu insfatymus, kaip priduo
ti aplikacija ir t.t.

Patentai, Kurie Pradėjo Dide
les Amerikos Industrijas.

Amerikos Telegrafo sistema 
pradėjo Morse telegrafas, ir 
siuviamos maszinos industrija 
pradėjo Howe siuviama maszi- 
na. General Electric Kompani
ja pagarsėjus visame pasauly
je savo visokiais iszradimais. 
Westinghouse Kompanija kuri 
sziadien turi insteigas visose 
szalies dalyse ir samdo armijas 
darbininku, buvo pradėta pir
muoju Westinghouse iszradi
mu. Czeveryku maszinos ir in
validos kitos maszinos pradėjo 
naujas industrijas.

Viena isz didžiausiu korpo
racijų pasaulyje buvo insteigta 
kuomet Bell telefonas iszras- 
tas. Sziandien ta korporacija 
turi 19,900,000 telefonu Suv. 
Valstijose ir samdo 
žmonių.
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visokiu 
ir pigesniu

O dievulėliau — suvis nežino 
Alpie vaisius gervino. 
Girdėjau aipie tokius, 
Paflarpusius vaikinus, 

Kaip jieji 'kalbejop
Ir tni ijžpy'kiu bambėjo: 

Tegul tik u'sz in įmetus ateisiu 
Kada jau geri i galėsiu, 
Tada dūrinas nebusiu, 

Gersiu kiek lik norėsiu 
'Tėvas ir motina nieko 

nepadarys,
Ba. jau ndbu'siii kvaili ke j, 

' Ir tame teisybe.
Bei sziadien visikas persimaino, 

Prohibieije iszvetle is*z 'kelio 
jaiiinuomeiiė,

A'nt keflio 'prapuit ies, 
’Pražūties.

'Tai-gi ir tame 'teisybe, 
Kad isz lokio pasidaro 

bjaurybe, 
Tuojaus stojasi latras ir 

gift udkl i s,
Ir did’žiauses 'paleistuvis.

O jus ablan'kni,
Jus kvaili parsziukai, 

Nušilsią 'kvailiai,
Beprocziai — gyvuiliai.

Isz 'tokiu gero negali tikėti

nuvažiavo to.

važiuoja toliau.
S

■
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ALGOS AMERIKOJE 
IR SVETIMOSE

SZALYSE
Darbo Dopartmciito Darbo 

LStatistiku Biuras prane'sza, in- 
n .... , .. įvairiu užsiėmimu algAš Suv.ubagas Baltazaras ant sa-1 

vo lazdų. Pradėjau ji bueziuo-
ti >ak\damas. . Itisti'kos parodo skirtumą tar-

Baltazarai, 'kada busite1 .................
ant Abraomo sosJo, s irs įmylėsi
te ant manes, ar ne tiesa?

— Didelis i’sz manės griesz- 
ninkas ponas Kristijonai! — 
atsake ubagas aszarodamas. —

'trisdeszitnis melu
tinginystes 

žmones 
faiszas..

Ir venkeme abudu ,‘laikyda
mi esi gldbvje.T . ...• . . - - - 

laiko kad urnai atbėgo uždu
sęs mano i 
Pa'sibegejo pirmyn bet nieko 
nepamato, taigi gryžo Kapuci
nu įdvczia. V

— Ko czionai rėkaujate?— 
suszuko piktai.

Staiga pamate kometa.
— Po sziints budeliu, o tas

valandoje

Sztai per 
isz

nes
apgaudinėjau 

neesi u t iek daug

k-F j

Bendix drive” Sutarta ežia

j

jie sžios szalies ir kitu svetimu 
szaliu algas.

Mūrininkai kasdien uždirbo 
Austrijoj $1.3!); Belgijoj $1.32; 
Frandjoj $1.57;
$1.84; ir Suv. Valstijose $12.56.

Dailydai t-t 
(Čekoslovakijoj $1.12; 
joj $2.96; Vokietijoj $1.86; Ita
lijoj $1. 82 i F 
$10.16.

Darbininkai St n tvino Iszdir-

Vok i (‘t i j o,|

Belgijoj $1.3 a 
A n g! i

Su v. Valstijose

lai;p klūpėjome gal bei tjiini Ibystese. Austrijoj $1.12; Bolgi- 

pvietolius Andrius,

mielai .paszokes
» 

nuspren
džiau eiti namo ir pasileidžiau

mirsi s muru i r kal bėdamas pats 
vienas garsiai. Tokiu budri 
tamsybėje slinkau kokia de- 
sziints mimitu ir jau turėjau 
apeiti vandenio ezirszkyne kad 
netycziomis pdkeliau galva 
au<gsztyii ir pamaeziau —- 
dona, deganezia 
sžviesa.

Be abejones buvo 
milijonai myliu 
taip smarkiai Ik a d p ra sulinkus 
bertainini galėjo susidurti su 
žeme.

Suakmenėjau. Jaucziau 'kad 
man plaukai ant galvos stoja.

— Tai kometa! — tariau 
vienas sau. — Zachurijoszius 
Piper turėjo teisybe!

Ir n opa galvodamas apie tai, 
kas ręik daryti, pasukau atgal 
ir kiek galėdamas leidausi in 
pasilinksminimo sale. Fu .pora 
minutu buvau jau ant trepu ir ežia u kilo, 
szaukiau:

-t~ Kometa! Kometa!
'Pai buvo laikas svafbiausio- 

jo g\"\’o pasi'lidksminimo. Mu
zika skambėjo, merginos rau
donos kaip aguonos. Bot kada 
ant sales siidkamliejo baisus 
žodis “kometa” — toje valan
doje mžstojo mirtina tyla. Ma
no prietelius Andrius paszoko 
prie manės ir užėmė man 'bur
na su ranka.

— Proto netekai ? — ntsi. 
lięipe. — Ar tu ežia netylėsi ?

‘ — Kometa! Kometa!...
Ant trepu pasiginto daugy

bes koja trepsejnnaH. Visi s<ku- 
de M'rihijoszius drive man net (biuosi laukan, mot eres aima- 

'iYZV.f>wr l\ i 11 ■■««. ..f javiniai av^ a----------- ----7 I 
reikrfiiii nesigaile- rankas augsztyn szauke: 

Iszsirinkau sau v— Pa geibus! Pagelbės! Dp

žarudja iic/Jos

suomenes kiek 
l'ž tai-gi daugu-

jau, ne. 
šzdkšlirte jau daugiau. Geriau 
vksa'diena praleisti ant maldos 
ir gailesties už griokus.

Nidkados dar nematyta nie
ko lokio ipanaszaus. O reikia 
žinoti kad Huo llaiku taigi buvo 

, rengiamas didelis pasilinksmi
nimas. Visoki
pfie pasilinksminimo, 
sale Yyczioinis ipapuoszta 
Išndais ir karis'Jkais laimėji
mais, orkestrai estrada, alus,

pasirengimai 
didele 

gir-r*

(lėgline ir Lt. — viekas tas tai-
* ’gi turėjo prUžuti.

• Ne esi u blogas žmogus 
~ kalbėjo sules savininkas — 
bet jai dabar in mano rankas 
pa.pidtu Zacharijoszius Piper, 
asz jam tnojaus parodyczia 
kur vėžiai’žiemavoja. Visa sale 
bus tuszczia!

Labiausia •Hiisinipine' buvo: 
DanieO, Spitz, Į>ost)inei^terio su. 

mi/kcscziii rinkėjas Vil
na ir — asz. Pirm ne<le-

utis,
kas, na ir — asz 
lios, nnkseziau, važinėjome in 
sostaipyle koettiiMnu pirktis. De.

garsiai.

ipdkeliau
ra ti

an t dangaus

dar keli
'bet neszinOsi

gumines karkos batams,

Isz ra deja i turi

'II

*

■;
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54> d»4erin isz 1<kmio ki>rZeniaus, lulvo, nekurivs 
idritff tarti i

% t cziau pinigu. I

iszk eidamos

<e 'nuo girtavimo ^usibukyti 
Girtudk'liais pasiliks, 

1 r t( cikiais Įjastips, 
O kas įkaltas t— argi ne tėvai 

Jaign giftiiokliai vaikai? 
Juk sziadien verda'namine ir 

gere 'levas ir ‘motina, 
Sūneli ir dukrelių gerti ragina, 

O 'kada sa vo 'terminą.
iszkentejo,

. Po prisiega gerti negalėjo. 
Ana diena maeziau kaiį) 

■sūnelis vienas, 
Pabaigęs blaivystes dienas, 
Svyruodamas ulyczia girias 

cjo, 
Kailp gyvidys nusidudejo, 

Ndl be žado namo parsivilko, 
Motinėle net kelnes jam 

nu v i Ilk o
In 'lova (paguldė,

Su alum da pagirdė, 
Kad sundlis nedejuotu, 
(Ireieziau iszsipagiriotu 

Ir nedejuotu.
AI o t i n Oi o k a imy nams sa-k o, 
Kad 'da sūnelis prįe gerumo 

nepriprato,
Ba nuo va/kar gere, 
Tai nebagdlis veme, • 

O kada jau gerai pripras 
Bus kas ki tas.

Jau gero tarp tokiu nebus 
niekados,

Ba neturi alpszvie'tos, 
i Kdtrii katras gerai (paskaito, 

O jau nuo asžtuoniu ruko ir 
i ‘ • tabaka kraitrito, 
i Nuo mažens gilik'sznoja,' 
| O kada, in spaviedni priveda 

Tai ndvos geri iszsiživda, 
O ar manote kad hegore ? 
.'rcgii'i 'kur įt ik niftvOre! 
r Žinoma, ne visi, 
Bet isz dvideszinds keli, 
(jerekaip nieklis nema'to, 

Į Drąsini — ne nepasikrato. 
Į Ko isz jaunu dienu szirkuto 
I ■ 4 ■ •«k|J /v
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kad

joj $0.91; Vokietijoj $1.47; Ita- 
; Norvegijoj $1.68;

Sz ved i joj $3.09 ir SilV. Valsti
jose $4.0(1

Anglekasiai — Didžioj Bri
tanijoj $2.02 iki $2.63 ir Suv. 
Valstijose nuo $6.26 iki $9.65.

Ukes Darbininkai. — Fran
ci jo j $1.05; Vokietijoj $0.56; 
Didžioj Britanijoj $1.27; Nor
vegijoj $1.28 ir Suv. Valstijo
se $2.36.

Metalu Koozibtuves Darbi
ninkai — Vokietijoj $1.81 ilki 
$4.57; Didžioj Britanijoj $4.36 
ir Suv. Valstijose $7.60.

Kocziotuves Paprasti. Darbi
ninkai — Vokietijoj $1.40 iki 

\ isus nustebino toksai joĮ$2.07; Didžioj Britanijoj $1.61 
r Valstijose 

3.28. . ‘ •
Jūreiviu Mėnesines Alg’os — 

Fra ne i jo j $17.00;

kas ?
— 'Lai išviete pabaiga pone, 

— atsiduso ubagas.
— Svieto pabaiga?
— Tai'p, kometa!
Andrius baisiai užainianavo.
'ruojaus leidosi iszilgai mu

ro sakydamas:v

— Pirmyn, ipaSktii mano! Vokietijoj $1.40 iki

(Irasumas ir asz'pats, patrauk-Liki $1.64 ir SilV, 
taš jo tokiu pa'sielgimu htisi- $ 
daviau j)a.4kui ji. Palengva 
prrokyri slinkome, nenutrauk
dami akiu i
nrtinosi įprie juu's su greitumu Į lt,l|i j0j $20.00" Suv. ‘Valstijose 

privatiszku laivu $60.00 Suv.

Vokietijoj
niuo kometos kuri |22.00; Didžioj Britanijoj'$44.;

milijoną myliu per sekunda.
Pagalios 

tęs seno 1 
riaus. Kometa kaip tai ipasike- 
le au'ksztvn. T 
prie jos artinomčs ji vis auksz.

TurcjomC vm 1h-I žemdirbystes parodo^ kad 1920

pi'icjonie prie ker- Valstijų Shipping Board laivu 
Kapucinu kliosžto- $(j‘j.OO.

Suv. Valstijose augszcziau-
Kuo lakiau inos Ljos Illgos buvo mokamos'1920

m. Visos algų statistikos, apart

biaii užriesti galvas auksztyn, nL> a|gOs ir valandos buvo 134 
Įnuosz. augsztesnes 1920m. iie-

B ■ W —■ — — v - » • aav - - ę-j -M. - J

. Asz ėjau J pradėjo pulti: 1^2 iii. buvo dar 
bėt vistiek 19422' m. 

augsztesnes 
*■

pasirodo* algų

kad pagalios Andrius įperši*Inuosz. augsztesnes 1920 m. ne
kreipė visiszkai in užpakali irLm |nivo 1913 m. 1921 m. alkos

» • A • I*? ’■ f f ’ • \ " V

1

ome žiūrėtis in viVszu
paskui ji per kokius dvide-1 mažesnes 
szimt žingsniu ir maeziau 'ko- algos buvo du syk 
meta kiek tai isz szono. už 1.913 iri.

— Ar bus 'tai iszinintihga Nuo 1922 m.
pasiei'ti tolinus — 'pamisilinauĮkildnas iki 1926 m., kuomet’al- 

kad staiga Andrius sustojo, Į gos buvo 129 nuosz‘. augsztes- 
kaip inkustas. I nes negu 19113m. Statistikos del

Me lik algos buvo augsztos 
1920 m. pragyvenimo kainos 
ir-gi augsžtos.- Bet ptagyveų:i- 
rno kainos truputi puolė 1921 
rh., ir 1922 m. pakilo vol 1926 

t »m.
Tarpe 1926 m. ir 1927 m. 

pragyvenimo kainos puolė net 
1 ’/y nuosz. • F.LJnS.

kokius dvide-

{
Ar bus 'tai iszmintihgli

— Tegu1! juds velniai -1-1 ta-Į1927 m. dar ne gatavos, 
re patylomis. — Juk tai liktar- 
ne.

— Liktame?
11920 m.

— paantri-Į 
nau arti irdamasis, — ar-gi tai

Ir žiurėjau su nuostaba.
tas gail'ima?

L Aliu VJCHI nu lUU/Ol-VMUi

Isztikro tai 'buvo .sena lik
ta r ne kurj lladiime prigulėjo 
Kapucinams. Ji nebuvo n’ieka-

J

General Electric Koinpani-

334,000 
F.L.I.S. 
----- lyOi!

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas 
Dcntistas Mahanojuje. .

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St ; Mahanoy City

666
YRA TAI RECEPTAS DEL ‘ 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,

(

prie savo draugu. Papasakojo 
jiems viską, ‘kas atsitiko. Per-
sigando visi ir kiek jiegu tu
rėjo, nudume mis^kan.

*

T

V
Del Galvos Skausmo ir 
. Nuralgijos, ? imkite I 

Quick Relief Tablets
< Preke 25c Baksukas ’
Del Rumatizmo ir Skausma 

Peczuose, imkite 1

Co-Sal Capsules

■■ I
f*

1

pragyvon imo kai uos

m. irir 1$|2^

piritrauke, .
Tai ne joki kvapsniai ne 

M iszt raukė,
Ir tokia bu'bas girtuokliu 

ipasiliks, 
Lyg smefl, iko'l pastips!

i • * .'

A-BE-CELA art>a pradžia skaitymo ir 
raazymo, del vaikams. - _ l“.

W. t>. BOCZKAU3KAS-CO.
MAHANOY CITYv PĄ.

“T
raszymo, del vaikėme. - Preke 15e

I

Bilious karszczio ir Materijos. I 
Greitai veikia. Gausite aptiekote.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvopavima, Užčima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausma galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gdlbsti. Vieno mano
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPtlEN LABORATORY

Preke 60c Baksukas
APTIEKOJB PAS |

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE St.!

MAHANOY CITY, RA.
■ —.i i m... > ii ■■■ ‘ | imi — .. į .pi >■

f T . •
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W. TRASKAUSKAS
P1RMUTIN1S LIETUV1SZKAS
GRABORIUą, MAHANOY ClTY .

i
Laidoje kunus numirėliu. Pasamdo 

automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t. t. 

724 MULLBERY ST. READING. PA. '$20 W Pfeitre St j Mahanay City, Pa.
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ŽINOS VIETINES
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SHENANDOAH, PA.
4

r

— Reading kasyklų kom
panija atstato nuo darbo T. B. 
Van Buren superintenta Hill- 
so kasykloje ir Geo. G. Mayer 
snperintenta ir bosą William 
Thomas abudu isz Sillimono 
kasyklos.

— Ketvorgo ryta ant kelio 
tarpo Morea ir Brooklyn pc- 
czes likos atrastas kūnas Jono 
Kurtz 39 motu senumo Rusna- 
kas kuris gyveno Brooklyno 

. peczejo. Daktaras kuris ji ap
žiurėjo sako buk mirties prie
žastis buvo girtuoklyste.

— Juozas Dugnauckas nuo 
216 B. Railroad St. likos pa-

Jam inlaužta keli
Gydosi Locust

— Ignotas Narkoviczia isz 
Shenandoah Heights likos pa
žeistas laike darbo Maderia 
kasykloje.
szonkauliai.
Mountain ligonbutijo.
t Petnyczios ryta mirė Ma

re Szvingelieno nuo 219 Virgi
nia Ave. Shenandoah Heights. 
Paliko vyra Miką Szvingela, 
duktė A. Paulavicziene ir du 
sunu Juozą ir Alberta.

f

4
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Girardville, Pa. f Onute Szi- 
moniute 6 metu 'senumo dukre
le Kazimiero Szimonio įniro 
Seredos rvta. lAudotinvcs atsi- 

žeistas apie kojas ir galva, per buvo praeita Sukatos ryta.
— Už tai kad Kazys Tati- 

sick iszvare ji nuo burdo, An
tanas Wilkaitis apleisdamas 
narna atsisveikino su
dinamito. Uždegęs dinamitą in- 
mete per Įauga in kuknia kur 
(ksplodavo
kambari. Laimingai niekas ne
sužeista.

nuslidima anglies Ilillso ka
sykloje praeita Seredos vaka
ra. Jisai buvo nuvežtas in Lo
cust Mountain ligonbuti.

Pirmutine ‘‘Lenku Die- 
kuri invyko praeita Ket-na”

vergą Lake wood parke, pasek
mingai ir isr.kelmingai pasise-
ke. Žmonių dalvvavo arti 10 
tukstaneziu.

— Subatoj apie 10:30 
landa priesz piet Mrs. 
Hartung 45 metu amžiaus mo- 
tere isz Buck Mountain pcczcs 
likos suvažinėta ir užmuszta 
per tavorini (ruki ant Reading 
geležinkelio. Nelaiminga mo
toro lankosi mieste kur prisi-

geležinkeliu

va-
Frank

9

pirkus reikalingu daigtn 
pekszczia namon

nematydama prisiart inan- 
czio trūkio likds ant vietos už-
muszta.

ir

Teisingos Teisybes
Geras pavyzdis yra go

riausiu pamokslu.
• Dievas iszgydo o 

ras ima užmokesti.
Laikvk <akis 

priesz szliuba o 
szliubui.

Niekad ne imkie paezios

(lakta-

atidarvtas 
primerktas po

pakol neturėsi del josios grin- 
czios (o ir ugnies) kurioje ja ja 
patalpytum.

Jc*igu geidi užlaikyti slap-
nc-

e
tybia nuo savo nevidono, 
kalbekie ja ja savo prieteliui.

Vartuoti Automobiliai
Parsiduos Pigiai

1 HUDSON 7 Pasažieriu Sedan
1926 meto ................ $500

1 HUDSON 7 Pasažieriu Sedan 
1925 meto ...

1 FLINT Victoria už .. $175
. .. $350

KOVAL BROS.
CENTRE IR D STREETS 

MAHANOY CITY, PA.

4 Reading
. lines

►

Ekskurcijos Seredomis
— IN —

Atlantic City
Seredoj, 7 ir 21 AUGUSTO

Ant Regulariszko Treino

Isz Ryto
Shamokin ............................ 5:00
Mt. Carmel ........................ 5:10
Ashland ................................. 5:43
Mahanoy City (Preke $3.75) 6:10 
Tamaqua (Preke $3.75) . . 0:39 
Philadelphia ribus ....

Grįžtant—Treinas apleis Phila
delphia 6:55 valanda pagal Stan
dard Time ta pati vakara.

Specialiszki ekskurcijos tikietai 
bus geri ant visu treinu tarpe Phi- 
ladelphijos ir Atlantic City, diena 
ekskurcijos.

$4.00

. . 9:30

Dubeltavas 
Tikietas

Su Palydovu Iszvažiavimai
Už Nupiginta Preke in 

Bostoną ir White Mountains 
Septinio* dienos — 25 Augusto 

Knygute apie ezita iuzvažiavinu 
gaunama adresuojant in

JOHN M. ROLIN, D. P. A. 
Williamsport, Pa. «

-Ant Readingo Geležinkelio

szmotu

sud rask veliamas

J.Ashley, Pa. — Kun. J. V. 
Kazlauekas, isz Waterbury, 
Conn., praleido dvieju sanvai- 
eziu vakacija pas p. M. Meda
lius.

isz

LieposCentury, W. Va. —
30 d., 7 vai. ryte Szv. Juozapo 
ligoninei persiskyrė
pasauliu Jonas Pūkas, sulau
kės 60 metu amžiaus. Gimė 
Lietuvoj, Želvos kaime, Liud- 
vinavos par. 1869 m., sunum 
Kristufo Pūko ir Magdės Ba- 
ziutes. Lietuva (apleido 1888 
mete. Atvykęs in Amerika ve- 
de Marijona Janaicziute, kuri 
mirė Kovo 23,1929. Paliko Lie
tuvoj dvi seseris Elzl)ieta 7a- 

ir Marijona Lucku-

su sziuo

>

ir Albina Plikinte isz Cen-
W. Va., kaipo ir 7 lanu-

suims,

linskione
vieno. Amerikoj liko trys bro
liai Viliais, Petras ir Juozas; 
du sūnūs Juozas ir Jurgis gy
venanti Century, W. Va., ir 
dvi (lukterės Flzbieta Bush 
vedus, gyvenanti Windergrift 
Pa.,
tūry, 
kus.

Pasiliekam nulindo 
duterys, marezios, žentai, anū
kai, anūkes, 'broliai ir seserys. 
Ilsėkis ramei szioj Washingto- 
no žeinelej kurioj pergyvenai 
virsz 41 metus. Perskaito szl 
liūdna praneszimn gimines ir 
pažystami meldžiam už velio
nio siela atsidūsėti prie Sutver
tojo.

Jeigu kas isz giminiu ar pa
žystamu norėtu platesniu žinių 
meldžiu kreiptis ant sekanczlo 
adreso:

(Sūnūs) J. Pūkas, 
Century, W. Va.

KVITU knygele Draugystėms del Isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - 25o.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY. PA. I

: >
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NEATKALBETOS
MISZIOS

.t - - I'- ■ ■ Į ' » ' u

Isz Visu Szaliu
t

ii ■ «■*»■■■■« —y

KAIP AMER1KEm| 
ŽMONES KALBA

..a

Sztai kalilp musu Lietuviai 
sziadien įkalba Lietuviszkai:

Motėms auza kl.ynina.
Motina •bojsui sziu'sms mina.
Merginos keirdes ir cziilgu

ma kramto.
Mere kei’k'sus kopa.
Reide diszius vaszina.
Malke 'balione vudgo.
įPiteris »pilkc^ieri trauko.
Mama kopa toiko ant Czi- 

k indėj.
Džianas mainose propus sta

to.
Ane nuėjo įpilki mi'l'kau's ir 

sako kad jai <luotu gud mežor.
(St a in i s rakus

liodiio'ja in Ikara.
Tonis runije in ’bokauze.
Vyras presą įmina.
Lobcris liumpuoja sz/leitus.

Papo,

f o ik o

i HZ

i

gCUgVCS

Maine szaiike:
svingy’k vaikai”

Džone pidko karpetus.
Kur mergaites

< i pa-

Ti

su

d nosiuke ir 
kol iškils? ICi'k in sztora. Runyk 
in jarda.

szimtai ipanasziu iszsi- 
reiszkimu kolkius naudojamu- 

Lietuviai Amoriko. Na,
brangieji Lietuvos Lietuviai, 
ar suprantat ka nors isz tuju 
žodžiu ? Nieko (nesuprantat. Ka 
darvt ? Atvažiudkite in Ameri
ka-, paigyven'site kėlės sanvai- 
tes ir ipatys 
krimsi! kaip

taip kalbėsite, 
leda, kitaip... 

sannat i nsites isztart. .

TIKRIAUSES KABALAS
Arba ▲tidenaizoM Paslapcziu Atei
ties, Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku. Porglszku, Gratklszku, 
Arablszku ir Clconiszku burtiniku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda Imogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cfgonka les Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ......................

Prialusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

25c.

*
❖ o

SKAITYKITE
❖

"SAULEM

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrssaįi
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE 8ZITA KNYGA

150 Paveikslu.

p

Vionoje isz parapijų bade- 
niszkujn Juodkalniu nog kokio 

tini laiko buvo vikaras B....ku
ris buvo dideliu priotelium du- 
sziu eziseziuje, o kiek tik lai-
ko turėjo nuolatos už jais lai
ke miszos sz. Karta sėdėjo prie 
stalo, o buvo tai apie doszimta 
adyiin mikli jo ir mokinosi pa
mokslu. Staigai atsidaro durys 
be mažiausio trukszmo. Dirste
lėjo nusistebėjas ir paregėjo 
ineinanti seneli kunigą, perėjo 
per pakojų ir vėla iszejo. Atsi
kėlęs vikaras jeszkojo po pako
jų visur ’bet nieko incvado. No- 
rints buvo tvirtas savo regėji
mu 'bet ne klryso apie tai pasa
kyti savo prabaseziui idant isz 
jo nesijuoktu. Bet ka da ta pa
ti regėjimą mato ir ■aleiiwuiczio 
nakti jau toliaus ne galėjo* isz- 
tyleti; apsako praibOszcziui vi-(J 
sa iaįsitikima. Tasai prasze vi
karo idant jam apsakytu kaip 
iszrode tasai 'Senukas.

— Mylemas kunigo B.... ta
vo apsakymas duoda man dasi- 
prasti buk tai yra kunigas, ku
ris mirė priesz mano atėjima 
in szita parapije: jaigu da kar
ta tau pasirodys prakalbėki in 
ji, gal reikalauja tavo pagel
bės! — atsiliepė prabszczius.

Su kalbant© fizirdže lauke
I; ■! 1 * / r

vikaras treczios nakties, kuris 
teipgi noužmirszo atsilankyti 
t a ja nakti.

Kada senelis pasirodė, 
klauso jojo ko sau geidže.

— Asž esmu m irusis prabas- 
czius szitos parapijos. Isz prie
žasties ligos negalėjau atkal
bėti 35 Misziu sz. už kurias ap- 
laikiau užmokesti isz laik. Mel
džiu tavęs idant tu atkalbėtum 
už mane tais Miszes idant tel- 
singystia Dievo butu iszpildyth, 
o asz butau inleistas in kara
lyste Dangaus.

Vikaras prižadėjo iszpildyti 
praszyma senelio j r nog to lai
ko jau daugiau nepasirodė.

— 11 —' - ' - .. —Į— —

AUKSO MISLIS

u z-

Jeigu tavo turtas yra ta
tai del ko ji nepasiimi suvo, 

savim ant ano svieto?
* Gera iszminti kožnas rei

kalauja, bet mažai ja ja turi o 
daug josios visai nereikalinga.

Dulikic rodos kad gyven- 
szimta metu, 

kad rodos mirtum ryto. v

si bot melskis

f Reading
I • - ___
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Dubeltavas 
Tikietaa 

IN 

Atlantic City 
ARBA 

DUBELTAVAS 
TIKIETAS

IN ;

Philadelphia
AR

Willow Grove
AUGUSTO 11 ir 25

$3.75

$3.25

DIDELI MISZKU GAISRAI 
KANADOJ.

Toranto, Kanada. — Karsz- 
tis, džiova ir miszku gaisrai 
gresia Kanadai sunkiomis pa
sekmėmis szia vasara. Numa
toma, kad bus blogas derlius. 
Tik netikėtai skubus lietus ga
lėtu dar javus pataisyti.

Tukstancziai žmonių užimti 
miszku gaisru gesinimu, kurie I 
nepaprastai iszsiplatino, ypaez 
Ontario, Manitoba ir Britisz- 
kos Kolumbijos apylinkėse.

Visoj vakarinėj Kanados da
lyje karsztis siekia 104 ir dau
giau laipsniu. ,
ITALIJA NEPASIDUODA 

NUGINKLUOJAMA.
Roma. — Italija niekuomet 

nesutiks pritaikinti sau Hoo- 
verio siūlomojo masto subma- 
rinams sumažinti, pareiszko 
admirolas Carlo Grenct. Sub- 
marinai esą vienantele pajėga, 
kuria mažesnes valstybes gali 
terorizuoti didžiausias priesz 
diktatūra vandenyse.

INDIJOJ PASZAUTA 50 
ŽMONIŲ.

Banga pore, 
kios deszimts žmonių policijos 
sužeista isz szautuvu, policijos 
paleidus in minia kulkas. Dau
gelis isz sužeistųjų sako nebe- 
pagys. Szaudyino priežastis 
buvo tikineziuju riauszes, ka
da policija uždraudė jiems gar
binti dievo Ganiathi stovyla.
MAISZTAI BOLSZEVIKU 

KARIUOMENEJE.
Londonas. — Isz Czangczum 

Mandžiurijos,
Daily Mail pranesza, kad VIa1 
divostoko sziauriuose sovietu 
kariuomenes du pulkai šukele 
maisztus priesz bolszeviku val
džia.

Tai invyko arti Iman. Karei
viai pagrobė sau

>
4i

f

*#1.

TRIP
Children Half Faro

Leave Mahanoy City 
12:15 P.M. Standard

Time
Returning, leave Niagara 
Faile 2.30 P.M. Sunday.

An opportunity TO SEE THE FALLS 
ILLUMINATED, staying overnight at 
Niagara. Daylight ride both ways; ample 
time for aightseeing Sunday morning. 
Buy tickets NOW; sale limited to avail
able accommodations.

Lehigh Valley Railroad
Clhe Route of The Black Diamond

iw miiw ".ar,; i/iittrfcMirwrrriigiiaifr.MKMrfcw
I liM' • 'V, -4. MT M r*’ ’ HA

Daylight Excursion to 
NIAGARA FALLS 

Sat .-Sun. Aug. 10-2 i th

•M
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DARBO SUTARTIS A*

sumažinti

Indija. — Pen-

laikraszcziui

viai pagrobė sau szarvuota 
traukini ir nukrito in Vladivo
stoku einanti geležinkeli.

Pirmiau pnaneszta apie rau-
, donosios armijos kareiviu pa

bėgimus isz tamybos. Jau isz 
to buvo aiszku, kad sovietu 
pulkuose yra kas tokio nepa
prasto.
KETURIS VAIKUS PAGIM

DĖ ISZ SYKIO.
Ballante,

. kaimiete Giuseppa Luci 
gimdė isz sykio 4 vaikus: du 
berniuku ir dvi 
“Duce^ Mussolini paskelbta 
kontesta kas sziais metais dau
giau pagimdys vaiku laimėjo 
Luci. Ji dabar turi viso 6 ber
niukus ir dvi mergaites.

Italija. — Viena 
pa-

mergaites.

Ant Pardavimo ar Randos

ie

Algos mokamos sulig sutar-
ties. Sutarties daromas žodžiu 
ar rasztu tarp darbininko ir 
darbdavio. Algų 
privalu žiūrėti originaliu kon- 
traktan. Svarbu, kad asmuo, 
apsiimantis vienoki ar kitokį 
darba atlikti, aiszkiai suprastu 
sutarties sąlygas. Kontraktas 
padarytas žodžiu yra lygiai ge
ras kaip ir rasztu.

Kuomet asmuo apsiima dirb- 
ypatingo domesio turi 

tai kiek jis j

reikaluose

at-ti, 
kreipti in tai kiek jis gaus, 
kiek darbo turės atlikti, kiek 
laiko dirbs ir smulkmeningas 
sąlygas, kurias jis turės isz- 

• pildyti. .Jisai aiszkiai turi su
prasti kokios jo teises 
atsitiks, jei jis tos sutarties ne- 
iszpildys, viską isz savo puse- 
padarius, galima tikėtis ma
žiau nesusipratimu bei vargo.

Kokvbe mokesties yra svar- 
bus dalvkas. Sziuo klausimu e e
gali susitikti su valsybes insta- 
tymais. Yra galimybių susitik
ti ir su darbininku unijos teisė
mis. Gali būti klausimai ar mo
kestis bus nuo szmotu ar už 
tam t ikra Taika—menesi, savai
te, diena. Tas sutartis būtinai 
turi but pažymėta. Ne pro szali 
priesz darant sutarti pasitarti 
su advokatu ar legales pagel
bos draugijos (Legal Aid So
ciety).

Kol darbas eina sėkmingai, 
jokiu nesusipratimu neiszkila, 
darbininkas pajus, kad legaliai 
dalvkai vra menkniekis. Bet * e
kuomet susitinka su nesusipra
timais ir nemalonumais, jis 
jau nori žinoti ar jo, ar kieno 
kito pusėje yra teisybe. Gali 
kilti problemos del tinkamo ar 
netinkamo darbo atlikimo, del 
sulaužytu ar pražudytu inran- 
kiii,

groser-Gera bizniava vieta, groser- 
no ir gazolino stotis, geroj vie
toj ant State kelio, Taihaqua,
Pa. Apie dauginus informaci
jos kreipkitės ant adreso: (163 

522 Pine Street, 
Tamaqua, Pa.

TEMYKITE, PARSIDUODA 
PUIKI FARMA PIGIAI.

?"
{i.na prie teigiamu iszdavu. Dau 

gelis darbininku taip jaueziu,; 
kad toksai kelias yra pažemi
nantis ir varginantis. Bet rei-" 
k i a žinoti, jei nemieginama 
pirmuoju keliu iszgauti to, kas 
kam priklausi, daug daugiau 
bus vargo, iszlaidu ir laiko gai. 
szinimo. >

Atsitikime, jei pirmuoju ke
liu nieko neatsiekta, mokestis 
negauta, tuomet reikia žiūrėti, 
ka sako tuo klausimu valsty
bes instatvmai. Nekuriose vai-, 
stylise instatymais neatsilygi
nusieji yra baudžiami. Kitose 
gi valstybėse Darbo Komisio- 
nieriams pavesta szie dalykai

ir kas spręsti. Beveik kiekvienoj val
stybėj teises yra kitokios, to
dėl priesz darant koki nors 
žingsni, ar paežiam ar advoka
tui, ar lagales pagelbos drugi- 
jai verta pažiūrėti in valstybes 
instatvmus. F.L.I.S.

ANT PARDAVIMO.
Hotelis ir farma. Namas tu

ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves,
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

Anna Konsavage,
Locust Valley,

Box 144, R. F. D.Nol, 
Barnesville, Pa.

namas

PARSIDUODA NAMAS SU 
BIZNIU.

Parsiduoda didelis 
susidantis isz devyniolikos rui
mu. Namas, ant dvieju famili- 
ju. Vienas szonas atnesza 18 
dotloriu raudos, kitam szonc yra 
grosorne. Naujas namas tik 6 
metai kaip statytas, ant kanqio 
Fifth ir Iahmii St. Vwta apgy
venta visokiu tautu žmonimi. 
Aplinkui kasyklos ir fabrikai. 
Biznis geras. Viskas parsiduoa 
pigiai, 
adresu:

Mr. Ig Kosloskis,
P. O. Box 84,

Port Carbon, Pa.

*v__ ! , •

del laiko nutraukto nuo 
darbo daugelio kitu dalyku. 
Koletas isz sziu problemų yra:

Ar darbininkui reikės užmo
kėti už inrankius, kuriuos jis 
savo neatsargumu sulaužė?

Kidk llaiko viiena ir kita pu
se turi duoti, norint sutartie su
laužyti t

Ant kiek darbininkas 
nepildyti darbdavio 
mu?

Galutinu atsakymu in tuos 
klausimui duoti negalima. At
sakymai daugiausia priderės 
nuo sutareziu ir vietos Aplin
kybių. Daugely atsitikimu dar
bininkas už sulaužyma atsako. 
Bot atsitikimuose, jei darbda
vys, iszanksto nepraneszes, ar 
neradęs priežasties atleidžia 
darbininką, jis turi užmokėti 
už visa laika, kuriam darbinin
kas ’buvo samdomas. Ir abelnai 
jei darbininkas apleidžia isz 

negaus

gali 
insakv-

Atsiszaukit sekaneziu
(t.

t

(state road).
. mokykla, bažnyczia, 331 W. Centra St. Shenandoah, Pa.

Ant. J. Sakalauskas
įj L1ETUVISZKAS GRABOR1US
Ii (Bell Phone 872)
!

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojime etlickem rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga-
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Gerbemaals Tamis tai:—• I
mano vardu knyga
Naktų Ir Viena** ui kuria tariu 
szlrdtnga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti! 
Naktų ir Viena** apturėjau, nea man 
labai yra tingeidu skaityti Tieoklag 
latorljaa, jas skaitydama* nei nepa
sijunti kaip laikas szrental Ir ima- 
glal praeina. Ass visiems llnkAczlan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena'* nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsit! ir visokį rupescslal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, . 
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys,
Czekiszkee vat 
Kauno apsk. 
UTHUANIA.
Yra tai ketvirtas iazdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D, V0GZKAVSKAB - CQ. MAHANOY OITY, PA.

Sulaukiau nuo juau zlunczlamou 
"TukatanUa

lakstantis Naktį
Specialia Trainee Subatoa Naktį

Šokas.

U

fe

<1
Mahanoy City .............
East Mahanoy Junction 
Tamapua ............. ........

... 2:49 
... 3:04 
... 3:16 

Pribus in Philadelphia .... 6:05
GRĮŽTANT—Specialia treinas 

apleis Philadelphia 7:15 vakare 
Eastern Standard Time.

Nupigintos Vakacijos in Pamares 
In Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Subatomis
Augusto 17 ir 31 

$7.20 in ten ir adgalios

J

hz MAHANOY CITY
Tikiotal gėrį ir ant Pullman Karu 
primokant regulariszka Pullman 
prekes.
Tikietai geri- ant bile kokio treino 
dienoje ekskurcijos teįpgi ir ant 
to treino kuris iszeina isz William
sport 11:20 Petnyczios naktį.
Galima sustot Philadelphijoi va
žiuojant ir grįžtant.

- ----- - . - - -• - -—...........— 1 1 ■

Ant Readingo Geležinkelio
f

■R"
H *

Visa

Farma arti cementinio kelio 
Geri marketai, 

ba nkos 
tik viena mylia tolumo nuo far- 
mos, Farma užima 150 akerlu 
žemes; 70 akeriu ariamos, 35 
ganyklos, 5 akeriai pycziu ir 
kitokiu vaisiniu medžiu. Vis
kas auga kuogeriausia.
ūke užtverta drūta dratine tvo
ra. Budinkai geri su naujais 
stogais. Stuba, 7 ruimu. Van
duo situboj ir tvarte. Tvarte 
randasi 2 arkliai, 7 karves ir 4 
versziai, 150 visztu ir kitokui 
paukszcziu. Viskas parsiduoda 
sykiu su farmos visais inran 
kiais ir maszinerijoms už $4,- 
600, Reikia inneszti $2,000nKi- 
ta suma liks ant 5 ar 6 nuo- 
szimežio. Priežastis pardavimo 
yra kad likau naszlys ir vie
nam nesmagu gyventi. Kas 
prjrodys kupeziu arba pirkėja 
aplaikys $200 atlyginimo, už 
savo darbu. Atsiszaukite ant 
szio adreso;

Mr. Prank Bartaszius,

anksto nepraneszes, 
pilnos algos it kai kuriuose at
sitikimuose gali negauti užmo- 
kesezio už iszdirbtaji laika.

Isz to matoma, kaip svarbu 
suprasti sulygęs pradžioje dar
bo.

Dabar prieinama prie klapsi
mo, 'ka daryti, jei algčR neisz- 
mokomos. Jei to priežastimi 
yra samdininkas, tokiom atveji 
sunkti ka padaryti. Bet jei 
samdytojo (darbdavio) kalte 
tam keletą iszeicziu galima 
rasti. Pirmiausia eiti pati darb-

(t64, davi ir reikalauti mokesties. 
Jei nęiszmokaĮna, sužinoti del 

R, F. D. No. 4 Ulster, Pa. ko. Pasitarimais dažnai prioi-

nčdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvillea 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872

z

✓ 
z

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekes.

816 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, • 
■BKSKisaawasa

K. Rėklaitis
Liotuviazka* Graborius

PA.
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