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ISZ AMERIKOS
Kirmėlė paduszkoje ant ku

rios vaikai gulėjo.
Little Mill Creek, AV. Va. — 

“Mamyte, mes negalime už
migti, ba musu paduszkoje kas 
tokia kruta ir neduoda mums 
miegoti” teip szauke tris vai
kai Mrs. Kinsley Daniel kada 
nuėjo gult. Motina paliepė vai
kams tylėti ir gulėt malszei sa
kydama, gal jiems kas tokis 
prisisapnavo. Vyresne mer
gaite paliepė motinai idant pa
ti persitikrintu jog paduszko- 

randasi. Motina 
cziupinot pa- 

duszka ir isztikruju pajuto 
kad kas tokis kruta. Nuneszus 
paduszka lanka n perpleszo, 
iszbere plunksnas ir net sukli
ko, kada torp plunksna pasi
rodo juoda kirmėlė.

Taja diena motore prikim- 
szo plunksnoms paduszka ku
rias buvo supeszus lauke, o gal 
tame laike juoda kirmėlė in- 
slinko in viduri ir likos užsiū
ta.
Eksplozije gazo, 5 užmuszti, 

3 apdeginti.
Johnston City, III. — Per di

delis eksplozije gazo kuri ki
lo Lake Creek kasyklosia, kur 
dirbo 300 anglekasiu, likos už
muszti penki anglekasei o trys 
baisei apdeginti.
Pagimdė ketures dukreles ant 

kart.
Braddock, Pa. — Mare Kri- 

koriene -pagimdė kvadrutes 
ana diena, bet viena isz juju 
tuojaus mirė po atėjimui ant 
rytojaus kitos tris mirė ligon- 
butije.

Visos mergaites svėrė devy
niolika svaru. Krikorianai v ra 
Armėnai ir atsikraustė in czio- 
nais nesenei isz Philadelphi- 
jos. Motina turi vos 22 metus, 
svėrė tik 124 svarus ir kaip 
daktarai tvirtina neužilgio pa
sveiks.
Moterėles, ka jus darytumėt 

szitokiam atsitikime?
Chicago. — Mrs. Helena 

Thorson, užsimanė atlankyti 
ir apie tai

Vvresne

je kas tok is 
atėjus pradėjo 

isztikmju

— Mrs. 
užsimanė

savo tėvus Elgine 
apreiszke savo vyrui, kuris su
tiko ant to ir paliepė savo my- 
lemai Eliutei idant vieszintusi 
kėlės sanvaites ir neskubintu 
namo, neS jisai duos sau rodą 
namie kaip galėdamas.

Visos moteres vra užvvdu- * v
sios ir tuojaus nužiurineja savo 
prisiega, jeigu tasai sutinka 
idant jojo paeziule isz namu 
iszvažiuotu ir svecziuotusi 
kiek nori —. tame turi but kas 
nepaprasto. Teip ir Elute sau 
manste ir greitai permaine

* ir

manste ir greitai permaine no
rą ant atsilankymo pas tėvus 
kėlės sanvaites.

Netikėtai Elute sugryžo na
mo, ba net už dvieju dienu, ka
da josios vyras radosi darbe. 
Nuėjo ant virszaus nusiredyt 
in savo miegkambari ir net 
nutirpo kada dirstelėjo ant lo
vos. Szirdis moteres net susto
jo ka pamate ant lovos, nes 
dasiprato tuojaus, jog josios 
prisiegele visai neliudejo pas
kui jaja, o in josios vieta ture
lio kita drauge prie szono. Ant 
lovos radosi puiki korset ko- 

, ver, keliolika špilkų isz plau
ku, braziras, paduszkele nuo 
pauderio ir koki tai szilkini.... 
a, ka cze daugiau kalbėt apie

Davadai prasikaltimo vyro 
|ravo sunkus, o kada vyrukas 
atėjo namo ir parode nusiste- 
frejusiui vyrui ka rado, tasai 
prisipažino, jog buvo jam nu- 
Jbodu vienam gulėti, tai.pasi- 
(friete saw pažinstama drau- 

- ge. Teismas ant persiskyrimo 
’ ejna audė.

DIDELIS GAISRAS 
NEW YORKE

GAISROJE PRAŽUVO 7 
KURIE NESPĖJO IN 

LAIKA PABĖGTI.

gyveno 24 
Gaisras t ei p greit

Now York — Septimos ypa- 
tos pražuvo gaisroje Petny- 
czios nnkti kada gaisras apnai
kino 5 lubu narna ant 109-tos 
ulyczios, kuriame 
szeimvnos.
apėmė narna kad nekurie gy
ventojai nespėjo pabėgti ir 
daugiausia likos užmuszti szok 
darni per langus. Apricz už- 
musztu tris ugnagesei ir keletą 
kitu gyventoju likos maž-dau- 
giau pažeisti ir apdeginti.

Gaisrai Jcituosia miestuosia.
Girardville, Pa. — Apie ket

virta valanda praejta Petny- 
czios ryta kilo ugnis 
Adomo Jelinskio ant kampo A 
ir Vine ulycziu, kuri ] 
bledes ant $15,000.

Tamaqua, Pa. — Ugnis 
naikino 
Konrado Kaiser, 
pinosi gnidu ir szieno už $10,- 
000. Viso padarvta bledes ant 
$15,000.

Shamokin, Pa. — Ugnis ki
lo Shamokin Candy Kitchen 
ant Independence ulyczios, ku
ri prasidėjo skiepe. Bledes pa
daryta ant $20,000.

Tėvas nužudė savo sunu.
Drewville, Mass. — Rusna- 

kas Dmitro Matuszko, 55 motu 
fermeris, laiko susibarimo su 
savo annum, rėžo su kumsz- 
czia jam keturis kartus per 
veidą. Sūnūs kirto tėvui du 
kartus adgal, tada insiutes tė
vas pagriebė dideli peili, kuri 
turėjo pasidėjus ant stalo, du
re jamk kelis kartus in pilvą, 
kuris tuojaus krito negyvas. 
Matuszka likos uždarytas ka
lėjimo, 
nuo

nespėjo

šu-
visiszkai magazina

kuriame tal-

NELAIME SU EROPLANU.
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l’ukstancziai žmonių

Isz Lietuvos
W. D. HOC-ZKOITHKI, l*re«. a Mrr 
F. W. HOC’ZKOWKK I, Mltor
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KEMEL PASHA, TURKU
VADAS.

R 34 METAS

DIDELE NELAIME
r

T 
loke Walter Smith isz Chicagos, I 
ir su dideliu smarkumu puolė žemy li
ana diena mieste Indianapolis, Ind. 
sunkiai sužeistas bot daktarai

regėjo nupuolimą eroplano ant kurio

name ______

padnre|(SZ ROSI JOS
Bolszevikai inveda trėmimus.

Maskva, — Nepasisekimas 
1 (angos konferencijos 
atsiliepė in Rusijos 
politika. Liberaliszkesne . a. .........

veikiai 
vidurine

• srove 
valdžioje, pritarianti reformo
ms, tapo nuveikta ir iszigalejo 
krasztutinieji kairieji reakcio
nieriai. Todėl padidėjo ir rea
kcijos siautimas Rusijoje.

Pirma ženklą reakcijai davė 
Zinovjevas, vienas isz kairiųjų, 
kuris paskelbė, kad 
ei ja yra pavojuje.” 
fesioiutlu klesoms 
suna i k in t i re vo* i uc i jos

*‘revolių- 
Girdi, pro- 
nepavyko 

isz lau
ko, tai griebėsi naikinti isz vi
daus. Ypacz jis bijosi socialis
tu menszeviku ir socialrevoliu-

kada jo eroplanas sugedo
Ta uola imp atsitiko 

Lekiotojas likos gana 
sako kad pasveiks.

Inteligentus isztremia užsienin.
Ryga, — Bolszoviku valdžia 

isztremia inteligentus 
paezios Rusijos užkampius, bet 
ir in užsienin. Didele partija

netik in

idant ji užmuszt 
prieszinosi tėvui

sūnūs

Senas Matuszka, jau 
senei užsipuldinejo ant 

sūnaus ir lauke tosios progos 
nes
kad antru 

kartu nesipaeziuotu su mergi
na 24 motu senumo, kuri tiktai 
nuo senio norėjo iszviliot jojo 
turtą. Teip kalbėjo sūnūs 'kai
mynams už gyvasezio ant ko 
kaimynai paliudijo laike sliect- 
vos.

Ilgi amžei senu žmonių.
Milwaukee, Wis. — Ana die-

Pleszikai nužudė seminarijos 
mokytbja ir viena moterį.

Teisiai, Rugpiuezio 28 diena 
rastas netoli Džiugeliu dvaro 
iniszke lavonas Jono Smilingio, j 

seminarijos |Šiaulių mokytoju : ’
Jis tapo nužudytas 

žmogžudžiu.
vienam isz Plunges in Tloszius 
per iniszkus, užpuolė žmogžu
džiai, nusivedė in tankumyna, 
atėmė pinigus, kuriu szis tu
rėjos apie 4000 auks., nuvilkę 
virszutinius drabužius ir ava
line ir trissyk porszove. Arkli 
pririsze prie medžio ir szis per 
ketvertą dienu taip nusilpęs, 
kad jau iszvirtes begulįs, ta- 
cziau ji galėjo dar atgaivinti.

— Kaip pasakojd, dar vie
na moteriszke iszojusi isz Lie- 

Telszius pinigu isz

mokytojo.
Važiuojant jam

viena
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TRENKE INPERKŪNAS 
AMUNICIJOS MAGAZINA. 
MIESTAI APNAIKINTI.

SZIMTAI UŽMUSZTI.

Perkūnas
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jog ne vienas ka- 
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Sztai paveikslas turkiszkos'
Kerne Pa-

iszt remtųjų Rusijos inteligentu r . 
szeimynomis Sl 

Pa rtija 
Kita

Spcia, 1 ta liję. — 
trenke in forteca Zareda kurio
je radosi daug amunicijos/ isz- 
neszdama in padangos visa 
garnizona. Eksplozije teip bu- 

1 vo smarki,
nepasiliko gyvas, 

daugelis likos mirtinai sužeis
ti. Du artimi miestai Terenzo 
ir Pitelli likos konia visiszkai 
sunaikinti. Badai penkiolika 
szimtu tonu amunicijos eks- 
pliodavojo požeminiuosia tu- 
neliuosia kur fortas stovejb, o 
visas kalnas iszleke in padan
ges. Bledes da neapskaitytos. 
Manoma buk apie du szimtai 
kareiviu pražuvo. Eksplozije 
kilo laike didelio szturmo, ku
ris padare ūkininkams daug- 
bledes o kada eksplozije kilo, 
žmonis mane, jog užėjo pabai
ga svieto.

Bledes da neapskaitytos.
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kariumenes vadas 
slia, kuris kerszina nauja švie
ti nia kare jeigu allijontai ne
pristos ant jojo nekuriu parei
kalavimu.

J
ih

p laukes in
Banko pasiimti ir dingusi- Vėl 
rugpiuezio 27 d. važiuojant per 
sziuos miszkus (taip Telsziu ir 
L i epl a ukes) dvi racz i u
asmeni užpule trejetas galvažu 
džiu su ginklais, bet szis turė
damas revolveri sziaip taip at-

Mat pabūgę jie atva- 
žiuojanezio vežimo. Dabar tu 
galvažudžiu ineszkoma ir, sako 
esą vilties surasti.

Parubežiecziai nuodijasi.
Sudergus, Szakiu apskr. — 

Pas mus spiri telis vėl pradėjo 
in Lietuva plaukti- Rugpjuczio 
1£ d. pasienio sargybininkai 
Burgaicziu kaime suėmė pilieti 
G. ir naszle K. ir konfiskavo 
poriniu vežimu* bevežant 100 
litru spirito. Rugp. 13 d. Per- 
vaznyku kaime vėl suimta 150 
litru spirito ir 300 pakeliu vok. 
cigarotu drauge su vienarkliu 
vežimu.

Pasienyje

■ Į,

"4signesyatvvko su savo 
isz Maskvos in Ryga, 
susideda isz 25 žmonių- 
partija isz 84 žmonių yra gabe
nama isz Maskvos in Petrogra
dą, kur jie bus Susodinti in ta
vus ir isztremti.

Tarp isztremtųjų yra kele
tas profesorių ir raszytoju; ju 
tarje yra ir buvęs prie Kerens
kio agrikultūroj ministeris Pe- 
szechov.
pažinota: 
Rusijos.

Vienas
rius sako, kad isztremimas yra 
beviltes bolszevikn pastangos 

i neiszvengtina vys
tymąsi naujos buržuazijos, ku-

Isz Lietuviszku Kaimeliu

Mount Cdntfėl, Pa. — Many
damas, jog carbide (milteles 
ka anglekasei deda iri lempu- 
kes ant darimo gazo) buvo ko
kia saklumihai, Viadukas, sep
tiniu metu sūnelis Vaszkevi- 
cziu, insipyle
kada seiles susimaisze 
baidu, isz burneles pradėjo ejti 
durnai. Kudykis teip apsirgo 
pavojingai, j©£ badai isz to 
nepas veiks.

su ženybu

Ant jtf’pastportu yra 
“iszvarvti isz sovietu * >

socįalistas
%

profeso-

pionierių, kurie eina in minias, sus a Y •' 1
dirba su jomis ir duoda priža
dus: studentams autonomija 
mokyklų, valstiecziams piges
nius kreditus, kareiviams trum 
pesni kareiviavimo laika.

Zinovjevas tapo užgirstas- 
Tuoj po to tapo investas isztre
mimas politiniu kaliniu be jo
kio teismo. Lygiai tokie pat 

administratyviai”
mai in Sibirą ar sziaurines gu
bernijas, Archangelską, Fer
miu ir k., buvo ir prie caro. Tik 
pas bolszevikus apie isztermi- 
mus spręs vidaus reikalu mini- 
sterio

4 i isztremi-

(komisaro) paskirtoji
na Ludvika Thiers apvaikszti- specialine komisija. Ištremta

Jurgio Washington©

ana diena priglaudoje 
uždegimo plau-nuo

sis savo isztremimo vietoje tūnėjo savo 108 metu gimimo 
diena, kuri yra gana drūta se
nuke ir tikisi pagyvent ant 
svieto da keliolika metu. Jo
sios tėvas prigulėjo prie pre
zidento 
pulko.

Meriden, Conn. — Pana Sa
ra Bradley, turinti 110 motu, 
mirė 
vargszu 
ežiu.
Pati ubago gyvena karalisz- 

kai hotelije.
Trenton, N. J. — Kada pa- 

licijo aresztavojo bekoji uba
gą Earl Stewart, klausdami i 
kur jisai gyvena, tai pasakė Į 
idant pranesztu apie aresztavo- 
jima jojo paezei kuri gyvena 
geriausiam hotelije mieste. 
Ubagas teipgi turėjo puiku 
autotnobili. Kada ji palicije 
paleido po užmokėjimui baus
mes, ubagas iszpiszkino su pa
ežiui© ih kitur apgaudinėti gc- 
raduszius.

res gyventi po priežiūra (kaip 
ir prie caro) politines policijos 
(buvusios “czeka”). Ir tremia 
mi jie bus in sęnasias caro trė
mimo vietas Archangelską ir k.

Bet ir nelaukdami tokio de
kreto iszleidimo 
pradėjo masinius 
ypacz tarpe inteligentijos ir ra- 
szytoju. Tuoj tapo suimti advo
katai, kurie gynė teigiamuo
sius social revoliucionierius, ke 
Ii profesoriai, 
Netik Maskvoj, bet ir Petrogra 
įle buvo daromi aresztai, kur 
tarp kitu tapo aresztutas ir 
pro** Grudzkus. Už keliu dienu 
vėl daryta aresztai. Eina gan
du, kad nuimtieji socialrevoliu- 
oionieriu advokatai jau yra, ar 
bus isztremti in Archangelsku. 
Vienas ju, žandov, ilga laika 
buvo isztremimo Siberijoje 
prie caro, o dabar jin isztremia 
ir bolszevikai. Pastaruoju kli
kų jis sunkiai sirgo ir nesitiki
ma, kad jis pakeltu nauja‘isz- 
tremima.

Daugeliui daktaru tapo insa 
kyta isz Maskvos iszsikelti ir 
apsigyventi kur tolimuose Ru<

bolszevikai 
aresztus

raszytojai ir k.

VlflTH Knyg«l« Draugystėm* d*ln 111 U‘l*mrak*jim© pinigo ligonla- 
----I .t. ira ’ .... lOe.

irfttJ 'Knygai* Draugy*t«n*, del sijbs “užkampiuose. Jiems pa-
Kaalerlau* nog sudėta pinigą ant
BMlritiiftB................................. L...10c. sakyto* -kad jie ten yra reika-

W. D. BOCEKAUBKAB-CO., z 
MAHANOY CITY. PA.

r •lingi ir kad todėl jie turi va- 
J fžinoti.

r i už poros ar trejeto metu ga- 
dabartinelutinai sunaikins 

Rusijos valdžia.

NARSI UKRAJINIETE

Olga Kapaczuk, kuria Ukra-
jinieežiai praminė antra 
leano Mergaite,”
je už savo tautieezius. Ana 
diena surinko ir suorganizavo 
daugeli merginu su gerais bal
sais, padarydama puiku k^ra 
ir keliaus po visas vieszpatys- 
tes, laikydama koncertus. Olga 
yra baigus Viedniaus muzika
li szka konservatorija.

in burnele, bet
su k ar

jog

‘ ‘ Or- 
narsei kovo-

KUR BUNA.
I, , > . n, I

Phieszkau mano. broli Jonu 
Vakidha, paeina’ isz Marijam
polės Apskr., Szuncku Gmino, 
Oszkasviliu kaimo. Asz jo tik
ra sesuo Elzbieta turiu labai 
svarbu reikalą. Jeigu kas apie 
ji žino, meldžiu praneszt. Taip-

konfiskuojami 
drauge ir arkliai.
nio sargybiniai nesnaudžia-

Rinks ir amerikieczius in 
sejma.

Kaunas. (“Vienybes” kor.) 
— Kad patenkinus amerikie- 
cziu reikalavimus ir kad inve- 
dus in busiantin Lietuvos Sei
mą žmones, kurie amerikiecziu 
gyvenimą pažinsta, Socialistai 
Liaudininkai ir Valstiecziu 
Sąjungą stato Seiman kandi
datu eilen: Joną Vileiszi, Dr.

, B Žygeli,
— visus juos

Musu pasie

Alseika, A. Rimka
L. Natkovicziu, 
buvusius Amerikoje.

Boto, visezuj minėtos dvi 
. k f X a a a apartijos stato Seiman sziuos 

kandidatus, g
ežius: Leit. P. J. Purvin, komp- 
Mika Petrauska, V. Venoiuvie- 
ne (D-r o Venciaus žmona isz 
Baltimore, — ji dabar Lietuvo
je), P. Butku ir Danta. Visi 
szie skaitosi “amerikiecziais,” 
kaipo ilgai ten gyveno.
Kaunas. — Lietuvos busiantis 
Parliamentas arba. Seimas tu- 

viso labo tiktai 77-nius 
atstovus, vieton 112 atstovu, 
kaip buvo po iszrinkimui in St. 
Sęima 1920 m. Atstovu skait
lius sumažėjo dėlto, kad padi- 

, dabar 
25,000 piliecziai renka Seiman 
tik 1 atstovą.

ry nai amerikie-

amerikiecziais

res

dinta konstituanta

Trauke vežimelije savo szei- 
myna 300 myliu.

Huntsville, Ark. — Pro szi- 
ta miesteli ana diena prava
žiavo Ralph .Witt, traukdamas 
vežimėli kuriame radosi jojo 
serganti pati ir trys maži vai
kai, ojdamas in Arkansus jesz- 
koti darbo. Iszkoliavo jisai isz 
Sparta, Mo., turėdamas tiktai 
szeszis dolerius kiszeniuje. Ne-

gi mano pusbroliai Pijuszas ir turėdamas pinigu ant keliones 
ir Motiejus užsikinko in maža vežimėli,

uos Beganskiutes 
siūlymais, bet gavės kasze, nu
girdė Boruszauskiene ir jos 
penkių metu sūneli migdau* 
ežiais nuodais, ir pripuolęs 
prie Beganskiutes isz jos užan- 
ežio iszeme $2,703 ir pabėgo. 
Mat Beganskiuto netiki in bau-_ 
kas ir visados nesziojosrpini- 
kus su savimi jr_pii»tas 
“Steve” kaip tai apie ta daži
nojo- Jis keteta savaiczluJ 
atvažiavo pas Boruszausk_ 
su ju draugais ir susipažino su 
Beganskiuto, kuri turi 28 me
tus ir dirba Carlton hotely. Jis 
pasisiūlė ženytis, bet ta atmete. 
Policija dabar ieszko to taip 
karsztai pasirodžiusio, bet taip . 
netikusiai pasielgusio jaunikio.
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Boston, Mass.
Kazimiero
Virgimaviczius gyvenantis po 
No. 766 E. 6th St.

Rado negyva utaminko 
ryte. Priežastis dar nežinoma.

d r.
— S. L- 
narys

ti žtroszko
gasu.

viu pažino Petra Kukuti- 
buvo geras 
tojas, noriai 
Rusija ir siūle ta

ir daugelis 
budavoti savo namus, 
budavotu yra

Chicago. — Daugelis lietu- 
Jis 

komunistu kalbe
le a Įbeda VO apie 

“rojų” ir
Amerikos darbininkams, o kur 
mato biznio, mokėjo kalbėti ir 
kitais reikalais. Be prakalbu 
laikymo komunistams ir ju 
sekėjams, jis taipjau . buvo na
mu budavojimo kontraktorius 

lietuviu davė jam 
Tarp jo

Cicero lietuviu 
svetaine, garsioji Bridgeport© 
Jociaus valgykla ir k. Jo gi pa
ti buvo pasižymėjusi komunis
tu rateliuose aktore.

Jis be to mokėjo graikiszkai 
platu kontraktoriaus 

bizni ir su-savo “tutiecziais” 
graikais.

Bet pereita subata tas gar
sus komunistu kalbėtojas ir 
* 1 * 1. • • 1 • 'lt

Chicaga daugiau jo

ir vare
“tutiecziais

kontraktorius dingo kaip van
denys ir 
nebemato.

Ir tik jam dingus, žmones 
apsižiūrėjo ir pamate, kat jis 
ne veltui dingo, bet kartu hu- 
nesze daugelio tu žmonių pini
gus. Jis buvo priemes daug 

budavojimui na-
Jis buvo 

rankpinigių
Erne kiek kur gavo. Kur 

keletą szimtu,
Tarp jo nuskriaustuju yra

mu.
kur ir daugiau-

Dr. Yuszka, Dr, Živitis, S. Dri- 
gotas, Jucius ir kiti. Ypacz 
skaudžiai nukentejo 'S. Drigo- 
tas. Tas sukiszes Kukucziui 
apie $10,000. —“N.”

i

Nede-,

atsibuvo paszventini-

Sheboygan, Wis. — 
lioje, 24 Sept. Nekalto Prasi
dėjimo lietuviszkoje bažny-
ezioje 
mas nauju vargonų. Program©
dalybavo keturi korai, o toipgi 
puikus solai per vargoninkus 
J. Foustel, F. Mikek, C. Balzar 
ir J. Kai linkaiti. Vargonus 
szventilio Kun. Jonas Koelzer 
Szv. Petro bažnyczios prabasž-’ 
ežius. Laike benedikcijos visi i • • • • Y . • L ' _ _ _ i

* ' * i * *

O Salutaris ir Tantum Er
go.”

korai isz vien giedojo puiku 
<‘n 'T’orJ-nrrt WvL-

— Pelėda.
J

• J ■ ”. ' * *

Hazleton, Pa. — Petras. #0- 
brickis isz West Hazletono,li
kos nubaustas ant 25 doleriu 
ir meta in kalėjimą už subadi- 
ma peiliu savo moteria su ku
ria buvo susibaręs. Jojo uosz- 
vis Povylas Mackeviczius in- 
ncsze skunda prieszais savo 
ženteli.

— Ona Baltrnszaiticne, 23 
metu, isz czionais, kuri apsive
dė New Yorke du metai adgal, 
likos pamesta per savo vyra 
ana sanvaite ir motere pasiliko 
be skatiko. Dabar gimines 
Onuka pargabens namo, i

M. • 4
— Kasyklos dirba u gęrai, 

žmonelei kurie iszvažinejodai- 
ke straiko sugryžo adgal vela 
in savo vietas, bet daugelis 
nesugryžo pasilikdami minksz-
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tosia kasyklosia. Žmonelei gy
vena malszei, daugelis ne turi 
laiko ne iszejt ne in miestą, nes 
turi prižiurinet samogonkas 
idant neiszpiszkintu per stogą. 
Parapijoi malszti ir negirdėt 
jokiu neužganadimu, nes ir nė
ra dabar laiko, nes kožnas yra v • _ a * * —

A*
I

maža vežimėli, 
szeimynolia

užsikinko in 
traukdamas savo
tris szimtus myliu. .Kelionėje
geri žmonis davinėjo muistą

148 Willow St New Haven. Ct. I žmogeliui ir inio flyoimvnaiiai

Juozas Bradunai
JosUkoviozius. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso* (t,81)

Elz. Jankauckione9

Brooklyn, N.^Y. — Pas Bo- .. ...j .n_
vyko tragedija kuomet tūlas 

Stove ”, lindės >prie pas Bo-
VII arto lt Cilm d rwnrT-*r>i *

ruszauskus, 363 W. 25 Str. in-

4 4
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SAULE

GIRDĖT
. Didžiausiu istoriszku juoku 

buvo o gal ir yra, koki padare 
tvirtindami, jog 
valdže ant Rosi- 

joa, tai užbėgs visoms karėms 
Ir bus pakajus ant svieto.

1 Tuom kart matome, jog bol- 
>zevikai pasielgineje panaszei 
kaip toji varle, kuri nuolatos

bolševikai, 
kada apims

r

juoku

skalbus ir

milži-

kambarėli jo kuri 
jele kaimuoeziu,

kaip toji yarle, 
lenda ten, kur kausto arklius.

* f Turi jieje vilti, jog gales ka
loki nuveiki per savo kariszka
būda, garsindami svietui savo 
pastutiszka propoganda, 
ant nieko negali tikti, kaip nu-

laužimo patiems

kuri

I

sprando 
teip, jog ne trupinelei isz juju 
nepasiliks.
Į ________i r

Sydney, Australijoi,
Ha, buk tai sveikiauses sklypas i į)US’

t virt i-

4

%

ąnt svieto. Praejta meta tenais 
mirė tiktai 19 žmonių ant kož- 
Uo du tukstaneziu gyventoju.

t Kam mums važiuoti net in 
JAustralije, jeigu pas mus czion 
'Amerike gana sveika gyvent, 
juk czionais ant kožno dvieju 
tukstaneziu gyventoju mirszta

k

I

skarba pa- 
pagunda yra 

fanntikiszki kai-

Bolszevikai tvirtina buk tu
ri visus cariszkus 
dabar geidže juosius parduoti 
už G0 bilijonu doleriu. Yra tai 
tiek kiek Amerikonai szimet 
ketiiia uždirbt i.

Bolszevikai tuosius
niszkus skarbus laiko mažam 

sergsti sau- 
Gal nevienas 

pumislys, ar neatsirastu kokis
žmogus, kuris ta j i 
vogtu. Žinoma, 
didele, bet 
muoczei apie tai ne nemislina 
nes tikejimiszkas fanatikas 
yra teisingu žmogų, bet ne isz 
tos ]nišos.

Jeigu Vokietija galėtu pa
vogt ta ji skarba, tai galėtu už
mokėti visas savo kariszkas 
skolas per nakti.

Sziadien randasi tokiu varg- 
szu,

tikejimiszkns

visas

jog turėdami tuosius skar- 
noringai permainytu juo

sius už szmoteli duonos, puo
duką. pieno ir glebi malku.

meta užsinesza 
prohibicijos ko-

Atojnanti 
ant didesnes 
vos ne kaip szimet, nos prohi
bit jos virszininkas 
pareikalavo nuo valdžios arti

Haynes,

.liktai 26 žmonis, kas parodo, ^(]eszim(s rni]i jonus doleriu ant 

leaip sveikiausiam mieste ant
I

jog tik septyni daugiau ne

svieto, o priek tam Amerike 
akai t Ii s mircziu su kožnu metu 
pumažta.

Kaip jau žinom, tai ženklas

%
I ’’

4
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i
nrba simbolas demokratiszkos 
partijos lyg sziam laikui bū
davo pavidalas asilo, kas davė 
daug juoku isz tosios parti
jos. Dabar ant vaistinio sejmo 
■demokratu Missouri, kuris at
sibuvo Saint Louis, nutarta 
permainyti ta ženklą o in jojo 
yieta naudoti kita.
I

, ' J)ar iszrinko

vedimo kovos prieszais alko
holiu. Kai]) rodos kamisorius 
neturės pasekmes.

valstijoj 
rinkimuosia balsuos 

ant invedimo goresnio alaus ir 
kaip rodos tasai 
poroj s.

Nekuria 
cziuosia

atejnan-

užmanymas

sejmas da-

(Statue

*

Demokratiszkas
už savo ženklą 

•‘Stovvla Liuosvbes”
of Liberty) in vieta seno asilo.
Badai kada atsibus visiszkas 
eejmas tosios partijos tai nau
jas ženklas bus didžiumų bal- 
pu užtvirtintas.

Taigi vargingas asilelis, ku
ris neszf^ demokratiszkas sun
kenybes per tiek metu nuėjo 
* ‘v duraki. ”

*

I

Įėjima ant vieno
I

I

Į Bermudoje i nėjo naujos tie- 
Bos, kurios baudže tėvus už 
prasikaltimu juju vaiku. Ana 
diena devymiu metu vaikas su
imtas už vagyrsta, likos 'paleis
tas, bet jojo motina turėjo už
mokėti bausme ir nuėjo in ka- 

menesio, už
* tai, kad pavėlino kūdikiui bu- 

,ti vagim.
'padaro gero, nes tėvai daugiau 
prižiūri savo vaikus ir nedalei- 
Įdže prie visokiu prasižengimu.

Tokios tiesos padarytu daug 
i gero czion Amerike, kur jau- 
į jiumene yra labai iždykus.

Į ----------------------f
i
Ievos arti tris tukstanezius 
ypatų kurios darbavosi slaptai 
prieszais bolszevikiszka 
džia.

Tosios tiesos daug

Bolszevikai iszgujo isz Mos-

c vai-
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dingusias

pina žinutes isz gyvenimo tau- 
tioeziu, isz Lietuvos, kaip žmo
nis gyvena ir kas terp juju at
sitinka, pajeszko 
ypatus ir apie mirti giminiu ir
1.1. Angliszki laikraszčzei to 
netalpiua, o jeigu talpina, tai 
negalima dasiprast ka ir apie 
ka raszo nes pravardes teip su
kru ipytos, jog nežino 
Turkus, Graikus
Tas, ka skaito angliszkus laik- 
raszezius, nieko nedažinos apie 
tėvynių arba apie savo tautie- 
czius czion Amerike, o žmogus,

ar tai 
ar Lietu vys.

1 vra mi-

jieje

sziadien

Diena geresnios atejties jau 
prisiartina del szimtu milijo
nu tamsiu kineziku.

Milijonai kineziku 
krapszto žemo su pagalvis ir
kitokiais senoviszkais pada
rais, kokius naudojo da Egip
te už maižiesziniu laiku. Gal 
paklausite, del ko toji tauta 
nenaudoja naujausio sztamo 
nkiszku padaru, kurie duotu 
didesni pelną isz ukiu ir dar
bu padarytu greieziau ir leng-
tVian I

Už tai, kad juju dvasiszkie- 
je visomis pajėgomis priverti- 
neja savo žmonis idant tiejei 
neinleistu
(teip vadina visus baltus žmo
nis) in Kinus, kurie ketina at- 

‘ lėkti in juju sklypą su pagial- 
,ba sparnuotu maszinu.

I Dirba vargingas kinezikas 
už sauja ry žiu, užganadytas isz 
savo kvailystes, jog neprisi- 
ieidže velniu prie saves.

Nevisados iszejna priežodis: 
^‘Melskis ir dirbk žmogau.” 
Seniau tai buvo gerai bet 
ežiadien tasai priežodis netin-

svetimųjų velniu

f A
e ai? •' JBS

DARBO ŽMONES —
GARSUS ISZRADEJAI.
Pnrasze J. Talngmtąs,

...... I II l| I ui ,f Į ‘ ‘ I

Jurgio Stefensono gyvenimas.
Praėjo keletas vakaru.

vis
Rimantus.
pas mane 
kas. Pa į važiavo, 
riumehes

Asz 
neturejati laiko nueit ib 

V7iena vakaruatėjo 
Rimantu piemenu- 

sakb, isz ka-
Rimanto ' įtinus* ir 

prasze mokyto,ją at6jti^‘ į
Gerak gėra'i tariaiifįAtei

siu. Piemenukas szokinėdamas 
nubėgo namo. Po valandėlės

Daugelis žmonių nežino del 
ko Turkai užklupo ant Graiki
jos ir tiek žmonių iszskerde.

Karaliaus Konstantino pati 
vra sesuo buvusio vokiszko 
kaizerio, ir jiji buvo priežaste 
visos nelaimes Graikijos ir at
sitraukimo nuo dinsto Kon
stanto. Panaszei buvo ir su Mi
luku.

Kada Konstantinas apėmė 
karaliszka sostą po karei, 
Graikije radosi ant augszcziau- 
sio laipsnio savo galybes
kai]) keturi szimtai metu ad- 
gal. Kostas nepriėmė allijentu 
rodos, nes klausė rodos vokisz- 
kos pacziules ir josios giminiu. 
Užsimanė Kostas užkariauti 

nes mane, 
nesutiks

kuris nieko nežino Ras darosi 
tarpe jojo tautiecziu 
rusiu.

Skaitvkite lietuviszkus laik- 
raszczius, nes jieje jums duoda 
daugiause informacijų,
jus pamokys apie lietuviszkus 
veikalus ir veikimus, lavinsi- 
tes no tik pat is kalboje, bet ir 
vaikai mokvsis lietuviszkos 
kalbos per skaitymu lietuvisz- 
ka laikraszti ir greitai neisz- 
si t aut is.

Toip, czion turime gal trupu
ti daugiau kaip puse milijono 
Lietuviu, o bet ne ketvirta 
dalis juju neskaito lietuviszku 
laikraszcziu, todėl musu laik- 
rasztije turi toki sunku gyve
nimą ir negali užsilaikyti arba 
po kokiam laikui mirti.

Lai kožnas skaitytojas būna 
la.ikraszczio apasztalu, lai kal
bina savo draugus prie užsira- 
szymo ir skaitymo lietuviszku 
laikraszcziu, o tokiu budu pa
stosime ženklyvesneis 
amerikonu, turėsimo didesne 
paguodone, politikoje ir bizni- 
je ir iszkovosime ta, ka patai
ka lausim, prieszingai 
užmirszti, 
tai ir dingsime kaip 
su savo kalba.

mokvsis

turėsime

ne

Kostas 
Turkije del saves, 
jog per tai allijentai 
terp savos.

Kostas nukrito staeze gal/a 
kaip Vilukas, nes abudu buvo 
apjakinti “didelia galybių, 
turėjo vilti, jog juju kariumene 
yra neapgaletina ir bus galin- 
glL ....Vienatinis žmogus kuris ga
li ižgialbeti Graikije nuo pra
pulties, tai yra vyriauses mi- 
nisteris Venezelas, 
yra milemas per allijentus ir 
daug" prisidėjo prie pastatymo 
Graikijos ant kojų.

dideliu y y

nes jisai

Meld žeme tegul kun. Kudir
ka, kuris buvo prabaszczium 
Hazletone prisiuneze mums sa
vo adresu, 
reikalu.

nes pas ji turime
r A

Laikrasztis kožnam žmogui 
vra neatbūtinai reikalingas. 
Žmonvs skaito laikraszti ne 
isz “loskos” del iždą vystės, 
ne isz mandagumo, bet del sa
vo naudos, idant dažinoti, kas 
ant svieto darosi. Laikrasztije 
Amerike stovi augsztai, teip, 
augszcziau ne kaip kiti skly
pai ajit svieto, už tai ameriko
nai greitai žino apie viską kas 
tik ant svieto atsitinka.

amerikoniszku 
randasi

del iždavvstes

terp

busime 
iszsitnutysim grei- 

ajriszei

ISZRADEJ AI!
Prisiuskite man savo brai
žinius iszradimo iszegzami- 
navimui. Reikalaukite mano 
iszradimu knygutes 
rimai lazradejams”
duodama dykai. Raszykite 
lietuviszkai savo advokatui.

MARTIN LABINER 
Reg. Patent Atty.

3 Park Row. New York.

4 4 Pa ta
ku ria

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba Iszguldimas Sapnu.

Iszskirent 
laikraszcziu, czion
daugelis svetimtautiszku laik- 

spaudže vi- 
o terp tujn

kuriuosraszcziu, 
šokioms, kalboms, 
ir lietuviszkai.

Del pusmilijono 
randasi

Lietuviu 
czionais randasi keliolika 
laikraszcziu kurie yra ižduo- 
dami del naudos musu tautie
cziu, be kuriu musu visuome
ne butu numiiais.

Gal daugelis pasakis, jog ji
sai skaito angliszkus laikrasz- 
czius, nes josiu randasi dau
giau žinių. Gal ir teisybe, bet 
Lietuvei tokiu laikraszcziu ne
galėtu užlaikyti, o ižduotojai 
turėtu ejti ubagaut.

Lietuviszki laikraszczei tal-

/ U**“'W'*

5 (CONDENSED MUKI 

buvo išmintingai pasirinktas ir saugiai naudoj

Jeigu ji negali žindyti savo kūdikio 
turi surasti maistą, kuris patiktų jam
kiu.
ir padarytų j j raudonu ir sveiku kūdi-

Ta visa uždarbiu jis atiduoda
vo levams-

Vėliau teko jum 
lankoj ganyti banda. Vakarais, 
kai karves suvarydavo in prie- 
kiemius, Jurgis turėjo keldino
te vartus tose vietose, kur per 
begins skersai eidėvo kelias.

Laisvomis valandomis Jur
gis darydavo isz nenoriu szvi- 
Ipuku, Bet tokiu laisvu valan
dėlių jis nedaug teturėdavo. 
Labiausiai jis mėgdavo lipdyti 
isz molio tu maszinu pavidalus, 
kuriuos matydavo prie kasyklų 
[Vaikai neszdavo jam isz neto-' 
lymos pelkes molio ir maudu. 
Jurgis iszmolio lipdydavo ma
žmožius ratus ir vagonus, o isz 
miiudn intaisydavo in’sivaizdito 
jamus garokaminus.

Ganyti banda Jurgiui neilgai 
teteko. Rasta jam sunkesnis ir 

Ipelningesnis darbas. Samdyda-

žemes- Jis 
bėt tas

netolimoj
t V
t

■i

i

Svarbiausia 
Užduočia Kiekvienos 

Motinos 
negali žindyti savo kūdikio

• namo.
susirengiau in ftlmantW’* J !

Nuėjės rudu pilna troba žmo
nių. Iszgirde, mat, kad isz Kau 
no parvažiavo Rimantukas, so- 
diszkiai susiejo pasiklausyti 
naujienų. Daugiausiii besą 

Rimantukas be- 
pasakojas apie lietuviu kariuo
menes kovas su lenkais, 
atėjus, Rimantiene innesze sziu 
pinio ir visus paprasze prie sta
lo. Bovakarienaujami insiszne- 
kome, kad mums 
daug trūksta mokytu žmonių

— Tebūnie musu žmones
ir mokv- 

tu turėsimo, o betufeziams mok 
sla ingyti sunku, — tarė vienas 
lu'rniokas.

— Asz, atsiliepiau 
sai kitokios 
rodos, kad mokslui 
kin ne tiek turtu, kiek noro ir 
tvirtos valios. Kas insigoidžia I j;s nUshlaugino su visa szeimy 
mokslo, tas Ir-ingyti jo gali.

— Na, kuris ežia jau isz 
vargszu yra tapes mokslinin
ku? — jiriesztaravo berniokas,

— Daugelis net. >Jėigti no
rite galiu papasakoti jums vie
no tokio mokslininko gyveni
mą, kurs yra kilos isz vargszu.

norimi4! — visi

susiejo
Dauginusia 

jaunuomenes.

Man

dar labai

musu 
t u r t i n ges n i, d a u g i a u

esu vi-
Mannuomones.

ingyti re i-

— a orimi4, 
atsiliept4.

Atsikeleme nuo stalo 
kojome szeimininkei

Pade- 
už vaka

riene. Susėdus ir nurimus jau
nuomenei, asz ėmiau pasakoti. 

Anglu žemes sziaureje, 
sjukestlio miesto yra ne;

Ueilemo kaimas.
lusznose

aplink kasyklas, gj
Vienoj tokioj lusznelej 

metais
gimė Jurgis
gio tėvas Robertas dirbo kasy
klose. Jis buvo rnaszinos kro- 
sniakurys. Taja maszina semda 
vo vandeni isz kasyklų szuliniu 
Ernus kūdikiui domėtis pasau
liu, pirmiausia teko matyti tik

4 t

netoli 1 
didelis 
kaimo

kasiai.
1781

310 Paveikslu.

To 
sutupdytose 

gyvena anglia

205 Puslapiu.
Drucziai apdaryta audeklineis 
kietais vyrszais. Preke $1.50

W. D. BOCZKOWSKICO. 
MAHANOY CITY, PA.

GVODOTINI SKAITYTOJAI!
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Laike bedarbes po visa Ameri
ka, laikraszczei ir nemažai su- 
kentejo, nes skaitytojai negalėjo | 
atsilygint už prenumerata, ii’ | 

priversti laukti Į 
O« kad dabar

buvome 
geresniu laiku, 
laikai pasigerino, fabrikui ir ka- | 
siklos pradėjo dirbt, mcldžemc ; 
paguodotu skaitytoju atsjlygint 2 — 8

Kalendori jau !

mes
3

su skola ir prisiųsti užvilkta 
prenumerata.
pradėjome spaudyt ant 1923 me
to ir turime žinot kiek juju at- 
spaudyt.
su prisiuntimu
jeigu nenorite pasilikt, be pui
kinus kalendoriaus ant Kalėdų.

........................................ ............. .. .. T

S ■» 
E

a

Todėl paHkubinkite Š
prenumeratos f

S

AR SKAUDA KOJOS?
ManaJsziadimaš naujo pau* 
derio kojoms ir Pedic most i.s 
suteikė Visiszka iszgydima 
del szimtu žmonių kurie 
turėjo skaudanezias, pailsės, 
isztinus, nuszutytaS, prakai- 
tanezias, dvokanezias kojas. 
Jeigu keneziate ant kojų ir 
norite iszgyditna tai prisiu
skite $1 ant žemiaus padėto 
adreso o gausite kojoms pau- 
derio ir mosti su nnrodimai^ 
kaip variuoti del jus naudos.

DRJJOHN J. GILLIN 
Foot Specialist.

423 N. IRVING AVE. 
BROOKLYN, N. Y.
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dirvos szaknu 
ir arti 

dirbdavo,
darbas nelabai jam tetiko. Die- 
ir naktį jis svajodavo, kuriuo 
budu patekus pas darbininkus 
in anglių kasyklas.

Jurgio noras netrukus 
patenkinta 
anglis,, 
žioti ir

vo jin rauti isz 
ravėti žolių 

uoliaiVIS

birželio 9 diena 
Stefensonas. Jur-

labiausiai

akrnens anglių krūvas, anglių 
vežimai, ketaus ir geležit4s bė
giai ir kiti kasyklose r<4ikalingi 
padargai. .1 urgiui 
tikdavo vagonai, kuriuose bė
giais veždavo anglis in krauna
mąja vieta .Teines paupiu- Ro
bertas Stefensonas turėjo sze- 
szeta vaiku. .Jo kasdienio pelno 
vos isztekdavo tokiai szeimv
nai iszmaitvti.

Jurgiui sziėk tiek pa ugte ro
jus, teko padėti tėvams. Jis ne
žinojo, kas tai yra dykinėjimas. 
Pats kaip pupu pėdas tebebū
damas, jau turėjo daboti broliu 
ir seserų, kad jie gatvėje bežais 
darni nepatektu po 
arkliu traukiami

buvo 
s. Jam davė valyti 

paskui davė anglius va- 
leido rnaszinos. Tszsi- 

baigus Ueilesno kasyklose ang
lims, atleido visus darbininkus. 
Robertas gavo vieta.Njuberne.

J 
na. Jurgis ir jo brolis padėdavo 
tėvui prie rnaszinos.
tvertas vaiku 
k lose. Bet 
nuolatini visu pluszejirna, juos 
sloge vargas-

Njuberne buvo labai bran
gus maistas. Del kilusiojo Ang
lu su Napoleonu karo daugelis 
darbininku buvo be darbo arba 
gaudavo labai menka mokesti.

Laime, kad netoli Njuberno 
į buvo inkurta nauja 
sykla.

Ten pasiūlo Jurgiui semiamo 
sios rnaszinos valytojo vieta. 
Tas darbas yra reikalingas di
delio dom<4sio ir atsargumo.

rPoks pasitikėjimas 
kuris tebuvo vos septyniolikos 
metu, dideliai pradžiugino tė
vus. Jurgis dirbdavę, po dvyli
ka valandų per diena ir viena 
valanda valgydavo, ardydavo, 

Ityrinėdavo ir dėstydavo maszi- 
jis eme jausti, 

žinių.
jausmas dar labiau sustiprėjo, 
invykus vienam dalykui... 
Syki szesztadienio vakaru prie 
Jurgio rnaszinos susirinko ang
liakasiai.
ganezios krosnyje 
nas angliakasys 
garo rnaszinos 

isz rados

Kiti ke- 
darbavosi kasy- 

neatsižvelgiant in

na. Tuo tarpu 
kad jam trūksta

vienam

angliu <ka-

Jurgiu,

Tas

Prie skaiscziai

EAGLE BRAND,

New

",V

j

■ 60 metų tūkstančių motinų, 
negalėjo žindyti savo kūdikių.i amas beveik per 

:urios negalėjo
K

Prisiųskite šitų apgarsinimų 
j Burden Company, New 
York ir gausite pilnus pata- * 
rimus ir nurodymus, kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj visai 

.. veltui. Taipgi ir puikią kū- 
k dikių knygą.

Ik

lt

į

-f

rubliu su virszu rusu pinigais).

jauna 
Su 

‘siūdamas jai kur- 
Jaunieji persikels in 

4s pakrauti4
taip pat gavo

vedu

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arablazka Mostia yra tikrai pasek
minga ir kas prisiims keliolika stem- 
pu ir savo adresu tai aplaikys tuju 
arablszku gyduolių dykai. Raszykite 

' ant szio adreso Dr. Jmboo, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szlos progos visi kurie yra 
pus-plikiai arba visai yra nuplikta, t.f.

C II A S. S. DARMLKY 
Real Estete Agent

Sutaupęs daugiau kaip 10 auk
siniu pinigu, jis 
kaimyno Eanni Gendorseu. 
ja pasižino bt 
pa i tęs.
Uiligtona, Teino upt 
jo. rr " 
sargo vieta- 
kure su žmona 
moliuose.
Baimingas ir patenkintas.

Nuėjės in darbu, jis stropiai 
dirbdavo, sugrįžęs namo skaity 
davo knygas. Daugelis yra tos 
nuomones, kad suaugusiam ne
verta besimokvti. Stefensonas 
to nepaiso. Būdamas vėd< 
ima mokytis 
knygų.
patikrinti dirba invafrius ma- 
szinu modelius (pavyzdžius). 
Kai]) ir visi mechanikai, svajo
jo iszrasti “amžinaj judėjimą.' 

Kiekviena nuliekama skaita 
sunaudodavo bandymams darv 
ti-

Kad szeimvnai nieko netruk
tu, kaip ir pirma, lope ir siuvo 
kurines. Be to, iszmoko • taisyti 
sieninius ir kiszeninius laikro
džius. T 
davo .taisyti, jog 
linkės gyventojai jam ir tenesz- 
davo. 1803 metais Jurgiui Ste- 
fensonui gimt4 sūnūs Robertas. 
Tai buvo vienintelis 
paveldejes visus savo tėvo pali- 

Kudikis 
savo tėvus.

Jurgiui 
szeimos laime. 

Praslinkus metams nuo Rober
to gimimo, pasimirė jo žmona, 

pergyveno ta savo 
Netrukus teko persi

Pen Jurgis
Uiligtone jis insi- 

patogluose na- 
V’isada jautėsi esąs

Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 
mes galimo jumis tame patarnauti. 
Randavojarne namus, koletavojatne 

randas ir teip tol lauš.
Malianoy City, Pa.23S W. Centre SU

JIS 
mechanikos isz 

Iszskaitvloms žinioms

•J

Paip gerai jis sugebe- 
visi tos apy-

jo vaikas

IN PILIAVA
PER HAMBURGĄ J

Neužkliudant Lenku Koridoriaus.
i Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

Orbita II Oct. 2t) Novom. 10 Jau 
Ordinui 21 Oct. 20 Decern. 31 Jan 
Oropesa I Novemberlo

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg.

Visos atskirtos kajutos. Nėra 
extra mokeseziu.

ROYAL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Inc. Agents
20 BKOADM AY. NEW YORK.

Chicago: 117 W. Wiishington St.
Ar pas vietini lalvakorcslu agenta. •

-   — -—* — '-w-’— -T - -į fu, *w -------

TEMYKIT LIETUVIAI
. """■     ■"**■■*—        II ■ II  
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ūkimus ir
be galo
Bet neilgai
džiaugtis savo

gabumus 
džiugino

teteko
de- 

ugnies, vie- 
balsu skaitė 

apraszyma, ku
ria iszrades Džemsas Uatas 
Jurgis to apraszymo besiklau
sydamas griežtai pasiryžo mo
kytis skaityti.

Sodžiuje buvo vakarine pra
džios mokyklėlė, kurioje moko 
neturtingas mokytojas. In ta 

vaiku mokykla atėjo 
asztuoniolikųs metu 

s, Jurgis

mazu

ratu, nes' ti 
vagonai rie-b

jauni kai- 
Stefensonas. Viso

mis pajėgomis jis ėmėsi mok-
dėdavo bėgiais pro pat ju kiė- ^°- Veikiai jis pralenkė visus
mo vartus.

Tolydžio matydamas bėgius, 
vagonus, akmenines anglis. 
Jurgis nuo pat mažens ome 
svajoti apie geležinkelius. .Jur
gio tėvai buvo neturtingi. Savo

akmenines

* • ¥

L:

vaika in mokslą leisti jie ne
galėjo-

Bet negalima sakyti, kad jie 
butu jautėsi nelaimingi esą*

Jurgio tėvas ir motina, lyg 
bites, truse nnmuosese, rūpino
si vaikais, Tėvas visada būda
vo linksmas. Szventadieniais ir 
vakarais pasakodavo vaikams 
Robinzono Kruzo 
arba pasakas.

džiugindavo vaikus 
prijunkusiais paukszcziais. Ro- 
bertas Stefensonas labai mylė
jo gyvulius, o ypucz 
ežius. Kaikuriuos pauksztėli|js 
taip buvo prijaukinės, jog 
dirbant kasyklose prie rnaszi- 
nps, jie aplink lakstydavo, p 
kartais net ir namo nulydoda-

savo moksladraugius. Devynio
liktus metus stojęs, mokėjo 
sklandžiai skaityti ir pasiraszy 
ti savo vardu ir pavarde. Pas
kui eme mokytis aritmetikos. 
Sėdėdamas prie savo rnaszinos 
su skalos lentute, jis naudojosi 
kiekviena darbo atvangos val
andėlė.

Būdamas gabus, Jurgis vei
kiai padare dideles 
aritmetikoj.

Apie Jurgi kas karta labiau 
ir labiau buvo kalbama, kad jis 
esąs protingas ir

pažangosv

gabus darbi- 
nuotikius Pinkas; sąžiningai atliekas sa-

i Be t.o,

taip buvo prijaukinės,

jie aplink lakstydavo, p

Vo ir tėvo sūnūs Jurgis. Jufg^ 
sulaukus asztuonerius metus, 
hUsaiUdo vairiu baidyti. In \Jie-

Jurgis vos 
nelaime, 
skil ti kuriam laikui ir su mv- 
lirnuoju sunumi- Mat, pakvietė

Szotlandija tai- 
cedusios rnaszinos. Pali

aukim, kad mažiau

vo darba- To,del davė jam kita 
darbu, būtent valryti anglių 
keltuva, tai yra prietaisa, ku
riuo kelia isz kasyklos akmeni
nes anglis.

Naujam darbe jis 
daugiau laisvo laiko ir gauda-

ji in sziaurine 
syti seg 
kės su n u
teturėtu iszlaidu, Jurgis kuksz- 
tera neszinas, lazda pasiremda
mas nuvyko in Szotlandija ir 
pesezias atgal sugrįžo. Yra 
sakoma, kad vargas val ga seka 

netikėtai isz 
garai baisiai 

ilgokai gavo 
apako ir pate

ko in dideli vargu.
Tolinus bus.

Valgiu Gaminimas
-----IR—

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato'. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre-, 
ke tiktai .... $1,50 .

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

Siuncziu pinigus pagal 
dienos kursą. Parduodu 
szipkortes 
kainoms. Iszdirbu doku
mentus visokios ruszies 
ir juos užtvirtinu. Turiu 
15 metu patyrimą tuose 
reikaluose. Esu vienati
nis taikos teisėjas szitoj 
apielinkeje.
reikalus kreipkitės pas

1111 W 1 .......... ..... .

JOSEPH G. BOGDEN, ’ 
4 S. Main St. Du Bois, Pa.
mane o nesigailesite.

kompanijų

Turėdami

turėjo

vo didesni mokesni.
Laisvojo , laiko didi Jurgis 

skaitymuiSunaudodavo 
raszymui.

Nuliekamu laiku, be to, lope

ir

na mokėjo jam po dii penni.fse 
niau rusu pinigais 25 skatikai).^
L ■ .. i > .

ir siuvo kurpes. Tuo būdu jis 
uždirbo viena kita auksine 
ginėja (seniau verta buvo 20

I

t

Stefensono tęva 
katilo iszsiverže 
prttvilke. Senis 
sirgt. Pagijęs jis

*• ♦

I

* r * i
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I

IN LIETUVA PER 12 DIENU 
Greiczlausias Visa-vandeninls Kelias. 
Ekskursijos su palydovu au konekcija 
Southamptone in Danzlga, Piliava, 
Klaipeda ir IJbava ant vieno iaz grei- 
cziauslu isz trijų laivu kurie iazplauke 
isz New Yorka kožna Utnrninka.
Visi Sczlos klases pasažierial kabinete. 

MAURETANIA AQUITANLA 
BERENGAR1A

Tcipgi per Liverpoola ir Glasgow
LACONIA..........5 Oktoberio
CAMERONIA ..... 7 Oktoberio 
CARMANIA _ 12 Oktoberio

i Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agente.

VYRU _
LIGOS Pittsburgo. Jisai mokinosi Varszavoje, studijavo beglje 32 motut? T a______ X___M,..

i "ii

vyru, spuogus, nležejlmus, ligas tinimo, invairias ligas i>a-

kal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Hustexkal 
Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare 
Nedeltomis 9 iįtl 2 popiet.

DR. KOLER „ j CIS PĖNN AVE„ . PITTSBURGII, PA.
* **"jrn?,* *■■■■« « m

ir Lenklszkal.

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu Daktaras
I 

metus invairias Ligas; Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug
niai pažinsta. Gydo vužslnuodinlma kraujo Ir silpnybes

elnanczias nuo neezystumo kraujo. Atsiszaukite ypaUss-
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I PUIKUS ATKERSZINIMA8 Patogiause mergina Amerika.

GERA DOVANA
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Netoli Dubisos gyv 
vazninko sūnūs: Jaunas, 
žus jaunikaitis. Jo užsiėmimas, 
kaip ir tėvo -— kilnot žmones 
per Dubisa.

Viena nedeldienio diena sau
lute savo spinduliais szviete; 
nudabindama Dubisos pakal
nes; vėjukas lyg glamonėda
mas pute, o szilai 
tęs linguodami 
Dubisai pagarba atiduodami.

Jaunikaitis perkėlos per Du
bisa paskutine partija žmonių,

do isz sziaudu, meszlavabalis 
isz mes/flu ir sustojo priesz 

kita. įbildėjus jaunikai
eziui grieszt, ta porele susiki
bo — valiai szokt. Jaunikaitis 
pamatęs szokanezia. pele su 
meszlavabaliu, nustebo. Pra
dėjo grieszt i n va iriausius t a li
čius, bet koki jis taneiu negrie
žė, pele su moszlayabaliii mo
kėjo szokt.

Pa m a t es ja u n i kai t is, 
toji dovana esanti gera, susi
gavo pele ir meszlavabali, 

valti prisirakines prie akliams sijeszkojo ta pati

eno per- 
gra-

viens

szokanczia pele 
nustebo.

osze szaku- 
ir tykancziai

k a ir vėl susuiszo 
niu insidejo.

Susidėjęs

kad

su- 
skarmaliu- 
ir in kisze-sau ramiai budpj miegojo.

Pramigęs trupucziukn, atsi
kėlė ir pasiėmęs smuiką grie
že, o stygų balsai skrido verk- 

• darni in visas dalis svieto. Vie- 
nok ji vis snudurys eme ir prasta Lietuvos ubago lazda, 
stygų skambesis 
žejo ir mažėjo, pagalios visai 
nustojo.

Susisuko galva in sermėga 
ir vėl budon, inlindo.

Sudėjus akis ir pradėjus 
Bnaust — kasžinkas: bar, bar! 
in gala budos ir subaladojo. 
Jaunikaitis susisuko galva ir 
giliau sziauduose pasinėrė. Bet 

dar smarkiau 
ėjo. Pykczio apimtas, dantimis 
grieždamas isz sziaudu kėlėsi 
ir ketino baust tuos, kurie jam 
miegot neduoda, 
budos — pamato 
suvargusi senuką bestovinti ir 
bu kriukiu in būda bebarszki- 
nanti.

Jaunikaitis kumszczias su
gniaužė, akis iszplete, visas pa-* 

• juodo ir buvo bepuoląs muszt. 
Bet staiga susilaikė, senukt) 
pasigailėjo ir lindau balsu in 
ji prakalbėjo:

— !Sen u k,

pora, .szokiku in 
kiszeniu, ėjo prie lazdos.,Lazda 

prastos i szžiurotf;buvo pa-

tikįs

barszkinimas

kaskart ma-

Isziindes isz 
susivėlusi,

susilaikė.

kodėl

skubvdamas ant 
turėjau

o lieptai 
bus ir po

pasikasė, 
ir liūdnai

neduodi 
man po darbo pasilsėt ?

— Vaikinėk, nenorėjau ta
ve kelt, bet
pamaldų Czekiszken, 
tave pažadint, nes Dubisa gi
li, brist neperbrisiu, 
toli — kol nueisiu, 
visam.

Jaunikaitis iszsieme isz ki
szeniaus laikrodi pažiurėjo ir 
in senuką vėl prabilo:

— Jus sakote, .jog norite 
spėt ant misziu, o kad jau da
bar dvylikta valanda?

Senukas galva 
ba rzde 1 e pa g I a m že
jaunikaiezio maldavo:

— Jaunikaiti, 
perkelk mane per

— Perkelt, tai perkelt, bet 
- kiek pamokėsi ? Turi žinot, kad 

asz ir mano tėvai, motina, bro
liai ir seses, vien isz to darbo 
gyvename, pridūrė jaunikaitis.

isz užanezio iszsi- 
ir padavė 

prie mazguezio 
pridėjo ir lazda, dovanu.

n u s i szy p so jo;
pro būda, o 

mazgoti kiszeniun insikiszo.
Pasiėmė senuką už rankos ir 

nusivedė valtim VaJtin insiso- 
dines, perkelt4 skersai Dubisa. 

paaeziavo jann i ka i - 
susiknprines lipo 

priesz Dubisos krauta. Jauni
kaitis pasirėmęs 
na ilgai žiurėjo, 
neatsigryžo —‘ lipo ir 
priesz krauta, kol užlipo ant 
kalno virszunes ir isznvko isz 
akiu.

Jaunikaitis susisuko, 
yre atgal prie savo budos, kas- 
žinko užsimąstęs ties būda su
stojęs stovėjo ir maste. Bet su
manė pažiūrėt, kas tame maz- 
Kulyj yra. Mazgoti 
nugi pele ir meszlinis vabalas. 
Nuspjovė jaunikaitis ir nu
mėtė ant žemes; pele inbego 
bu don, o meszlavabalis inlindo 
meszlan.

Jaunikaitis isz pykczio 
spjaudė ir kerszino grįžtanti 
seni pritrenkt.

Nors gana ilgai pyko, kad ji 
toks senis susivėlęs ubagas, 
galėjo taip gudriai prigaut.

skub v k ir 
szia upe.

Senis isz užanezio 
krapszte mazgu t i 
jaunikaieziui;

Jaunikaiti 
lazda pamėtė jo

Senukas
* ežiui ir

ant irklo ga- 
bet senukas 

lipo

persi-

atnszo,

ISZ

Ant pykczio pasiėmė smuiką ir 
pradėjo skambint stygas. Su
skambinus stygas pele iszlin-

Beknibinedaniaa apie ta lazda, 
prakalbėjo noris valgyt. Kaip
mat stojosi priesz akis stalas. 
Tuomet supratęs, kad ežia laz
da duoda visko, 
lazda:

— Lazda, duok 
gervinu!

Kaipmat, stalas tapo ap- 
puikiausiu gerymu.

Kad but.
Tapo 

geriausiu

pni bilo in

geriausiu

krautas
Tada jaunikaitis: 
ežia geriausiu valgiu! 
apkrautas 
valgiu.

Jaunikaitis prisigėrė, 
ir trenkęs kilnojimo

sta las

4 4

3 I

pri-
si valgė 
darba, pas tėvus namo parėjo. 
Tėvai sužiuro, 
mins, kam jis 
namo parėjo.
kart tylėjo. Vienok vis toliau, 
vis labiau seniai ružino. 
met sūnūs: 
tėvus!“

T barėsi ant su- 
darba pamėtės 
Bet sūnūs isz-

Tuo- 
Lazda, pabausk 

Kaip pardes lazda 
pert tėvams kaili! Tėvai szau-
kia, rėkia, 
musza.

Pagalios

i i

bet lazda vis juos

sunui pagailo ir 
liepi4 sustot — lazda sustojo 
muszusi.

rrTuomet 
garbino

vaitodamitėvai
aunu už jo žiauru

mu kas 
jam atmonijimo.
besza ūkiant
— szlamszt,

atėjo senu-

5 t

iszkele melde
Te

besi mel- 
szlainu,

* 4 
ma ir 
Dievo 
vams 
džiaut
szlamu per kiemą 
kas. Pamatęs jaunikaitis sene
li, nusiminė nusigando. Bet 
senelis inejes grinezion pasa- 

“Lazda ne tau, duok szen 
jaunuoli; palieku tau tik szo- 

pele ir meszlavabali.” 
lazda ir iszkiutino 

< > jaunikaitis, jau
kia ida padaręs,

kam tėvus baudi? baust...
II.
netokes lazdos, 

bet vėl susi-

ke:

kejus;
Pasiėmęs 
per duris.

didelet (‘Si

Jaunikaitis 
buvo nusiminęs, 
ramino; kokioj tai žemoj ne
prajuokinama karalaite bu- 

jaunikailis nutarė eit pas
karalaite

v o
ja ir mėgint su savo szokejais 
prajuokyt ir tapt jos vyru. 
Kaip sumanė, taip 
už keliu dienu 
lionen.

Kelione

ir padare: 
iszsirenge ke-

buvo sunki, 
nueit

Traukia fotograpijas žemes nuo ėroplano

SAULE •
. ....... .Ui .
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lab orines kamaros kuri randasi ant areoplanu. Tiejei žemla- 
pei bus naudojami per areoplanistus ant suradimo kokios

stygas ir pradejol laite.
Tuomet visi 

“Vvvot! Vvvot! • «.

I

balsu suriko:
Tu

Tuomet jaunikaitis

7 ja U ui-

susi ri li

su mesz-
i n va irius
pasaulio kaiti, karaliaus žentas!“ 

in rata su-
pecziais traukydami ko savo szokejus ir susėdės in 

karieta, nuvažiavo szliuban.
Kaip tik O karaliaus szeimyna ranko

mis tik plojo.

nors aplinkines, 
smuikos 
grieszt. Susikibo pele 
lavabaliu, pradėjo 
szokius szokt. Visi 
galvoeziai aplink 
stojo ir
stebėjosi; karalaite kakla isz- 
tiesusi irgi žiurėjo, 
jaunikaitis užtraukė krokove- 
ka, oi 
pirmos kojukes 
vest, o su kojom 
tankszyt—pasileido visi žiop- liūdės ir nervuotas slimpinėjo 
sotojai juokais ir sykiu karu- po pakajus.

nuvažiavo

Tarnu i valgius 
meszlavabalis pele už gamino ir visi su džiaugsmu 

lauke isz szliubo pargryžtant. 
Tik vi emus miuisteris buvo nu-

pa si t vėrės 
sau in koja

Juokingas ir tikras atsitiki
mas Czikage.

V’ a te j na

inastis,

r
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GUODOK TĘVA IR 
MOTINA

senasNe vienas senas tėvas, 
viena senyva motina, kurie su sai atsiminimas 
prakaitu sunkiai dirbo, idant 
savo vaikams suteikti szioki
toki užlaikymu ir gražiai isz- 
auginti, senatvėje 
isz savo vaiku lupu i 
nedoriausias 
Vienam vaikui

r i r

ne; tojai del ju paežiu pakele. Ta- 
be abejones 

jiems bus gera ir naudinga.
.Jeigu tankiau pradės sau 

atsiminti, ka jiems padare se- 
atsi-nyvi gimdytojai, jeigu 

nesuskaitomus pra- 
kokius,, i.szliejo

J’erpraszau mišių kės mano, 
Kurios mažai iszmano, 

Idant nerugotu,
Nes malszei sau miegotu,
O jeigu kaltos jauezetes,

Tai tuojaus pas mane szau- 
ketes,

Mat, pabarszkyk in stale,
Tuojaus mato savo gala,

Žirkles atsiliepe, 
Teip pat su jumis atsitinka.
Nereikalingai ant manes szo-

kat,
Gero žodelio prakalbėt 

mokat,
Geriau apsimalszykit,

Kitu nevargykit.

ne

* , *

Visos nupuolė

Ant kampo ulyeziu Division 
Milwaukee Ave., 

elektrikinis karrikas. Bėga ji 
pagaut kokis tai storas jega- 

apsiredias in kailini,
iszgreiturno susimusze su jau
nu vyru, kuris prieszais ji ėjo 
ir užmynė jam ant szunvoties. 
Jaunas vyras net ’ suriko isz 

‘skausmo ir pasirėmė prie stul
po.

— O kad tave visi vėl nei 
pagriebtu! Sena meszka palai
ke ant skaudžiausios vietos. 
Tašai aklas slonius užrnvne ant 
kojos ir nepersiprasze

negalėdamas
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su-
szuko jaunasis 
stovėti ant kojos.

DirStek'jo užpykins in langa 
karuko. Jegamastis su kailiniu 
sėdėjo kvėpuodamas sunkei; 
sėdėjo malszei ir užganadytas, 
jog pagavo karuka ir pradėjo 
malszei skaityti Jaikraszti. Ta
sai malszumas da daugiau in- 
pykino jauna žmogų.

— Palauk tu sena meszka 
asz tau už tai atsimokėsiu! — 
paszauke ir szlubuodamas nu
ėjo pas stovinti kunduktori ant 
platformos karuko.

— Ponas kunduktoriau, — 
isztare malszei, — matai taji 
žmogų skaitanti laikraszti, tai 
yra mano dede,

nesveikas ant proto, 
ezionais

nes truputi...

tankiausia
a 

iszmet inejimus.
tas nepatinka 

kitam kas kitas, žodžiu sakant,
seni, geri gimdytojai už savo 
dai lia, rupesezius, 
vaiku tik 
juok i mus.

O jus vaikai, ar jus nežinote, 
kad už tai labai sunkiai Dievui 
atsakysite! Juk tai didis nusi
dėjimas paniekinti savo gim
dytojus ir ju neguodoti.

Tegul tas, kad seka žemiau, 
pamokina jus, kaip reikia ap
sieiti su gimdytojais.

privalo
gimdytojais 

gražiai, ba tokia 
valia. — .Juk prastas 
nas ketvirtas

Guodok tęva
“Guodok te

ka i p ilgai yra

bedirbdamas,

1. Vaikai 
senais

gauna nuo 
paniekinimą ir isz

motina, jeigu

gana 
nes pekseziam nueit in kita 

gana sunku; sunku 
buvo ir jaunikaieziui.
vienok susirado karaliaus dva
rą; dasižinojo kokiomis valan
domis karalaite
gonku, žiūrėt, kas suminksztys 
jos szirdi ir prajuokys ja. Vis
ką jaunikaitis sužinojo.

Viena ir ’ ’ 
saulei dar 
gaikszeziu, grafu, 
ir taip pasaulio galvoeziu pri
sirinkę buvo pilnas karaliaus 
dvaras. Jaunikaitis neskobo
mis, tai vargu-negi 
grūdo prie karalaites palociu.

Deszimts valandų iszrvto — 
karalaite pasipuoszusi baltais 
rubais, vela ant galvos užsidė
jus ir pasirodė priegonkyje. 
Tuomet kas buvęs rode savo 
gabumus, bet ne vienas su sa
vo gabumais jos szirdi nopra-, 
juokino.’

Pagalinus per dauguma pri
sigrūdo ir jaunikaitis rieperto-

szali v ra
Bet jis

iszeina ant

Viena diena,nedeldienio 
netekėjus, klini

ka ralaicziu

pnsi-

liausiu. Prisigrūdęs netoli, isz- 
sierrte isz kiszeuiaus mazgutj, 
pasileido szokejus, susitaiso
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Ant kontesto gražiu merginu Irz Vtau 
daliu Amerikos, kurie buvo susirinkia
Atlantic City, Katre Campbell isz Co
lumbus, Ohio buvo pripažinta kaipo 
gražiausia mergina apialkydama už tat 
dovana ir varda M i hm. America

What’s the matter in
here ?

— Imki savo nikeli!
— Paimkie, jeigu duoda,.

— isztare vienas isz pasažie-j 
riu.

— Negaliu, nes jau man už
mokėjo.

— Neteisybe! Kas tai do 
juokai, po szimts žibaneziu 
perkūnu, da nemokėjau!

— Geriau apsimalszyk ir 
nesikarszcziuok.

inpuole in ne-
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Pasažieriai inpuole in ne
kantrybių ir pradėjo prikalbi- 
net kunduktori idant priimtu 
pinigus ir užbaigtu nesuprati
mą.

Prispirtas kunduktoris .ppe. 
muro, vienam isz pasažieriu 
ka toki pasznabždejo in ausi, 
tasai paantrino kitam, antras 
trecziarn ir teip kožnas dažino- 
jo kaip turi manyt apie nemal- 
szuma savo keliones draugo.

— Nesibijokit, jisai tuo
jaus iszlips — paszauke kun
duktoris ir vela sugryžo ant 
savo vietos.

Jegamastis isz tikrųjų pra
dėjo kvailiot ir toliaus reke:

— Sej mister, — atsiliepe 
saugei sėdintis prie jojo pasa- 
žieris, — ar negeriau kad už
laikytum savo szalta kraujai 
O prick tam, neužilgio iszlipsi.

Tame ir karukas sustojo.r 
Buvo tai Chicago avė., prie 
palicijos stoties.

Kunduktoris atidaręs duris* 
mostelėdamas pirsztu, paszau
ke:

r,;

♦*« 1

muro, vienamsztai...
Praszau ezionais už ji užmo
kestis (padavė doleri) pasili- 
kie sau reszta. Tik no imkie 
nuo jo pinigu ir buk teip geras, 
iszsodyk ji prie namo palicijos 
ant Chicago avė. Prižiūrėsi ji 
ponas, gerai? Yra malszus 
žmogus, bet nereike jam prie- 
szintis, ba tuojaus inpuola in 
paszeluma.

— Gerai, tegul ponas nesi
rūpina, asz su juom apsiejsiu 
gerai ir iszsodysiu kur paliep
ta.

Jaunas žmogus szlubuoda- 
mas,
sau po uosi a.

Karukas pradėjo judintis. 
Kunduktoris inejo in vidų kh- 
ruko rinkti pinigus.

Jegamastis su kailiniu, ne- 
pertrauke savo skaitymo, at- 
kiszo ranka su penktuku, bet 
kunduktoris nepriėmė.

— Praszau pinigus, — atsi
liepė storulis.

Kuduktoris mostelėjo 
ranka, nuejdamas toliau.

— Praszau pinigus 1 - pa
antrino jegamastis garsiau.

”1 .4

•I • **

Lt *> ’

■"

I f
B

i1#

■

r ii

Nemislinau kad rastųsi, 
Kur daugiau tokiu ploisu, 

Kaip Pennsylvanijos steite, 
Maeziau ten baisia pesztyne,
Lempos prie sienų neiszsto- 

V(‘j(),
ant grindų

subyrėjo.
iszejti negalima 

buvo,
Pesztukai ant kelio stovėjo, 

Ir tamsumoje vajevojo.
Buteloi ir stiklai per ruimus 

skrajojo,
Moteres ir vaikai isz baimes 

vaitojo.
Kuinas su kurna negalėjo, 

Sėdėti ilginus už stalo, 
Tada kuinas po stalu palindo, 

Ir ten apsauga gavo.
Kūmute Įauga pakele laukan 

iszejo,
Per Įauga moteres ir vaikus 

, iszkele,
Ant galo pats ir iszszoko ir 

hmgą uždare,
Kada ant st ryto sustojo, 

Vienas kitam kalbėjo:
Kūmute, niekifd nesitikejom,
Kokia baimia ežia turėjom.“

Per duris * ’ 4f
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atsitolino, juokdamasis

mvs tuos 
kaito laszus, 
del ju senelis tėvas sunkiai 

tuos vargus ir 
kentėjimus, kokius pakele del
ju susilpnėjusi 
atsimys, kaip gimdytojai su ju 
iszauginimu vargo iri už juos 
meldėsi, tai turi sau pasakyti, 
kad ežia, ant žemes, po Dievui 
neturi didesniu geradariu, 
kaip amžinai sulenktus gimdy
tojus, kad jokia 
neplake del ju taip tikrai ir 
su gatava prie phsiszventimo 
meile, 
kys per didele meile, kad ga
li senus gimdytojus užlaikyti, 
penėti, jeis rupinties ir vakara 
gyvenimo jiems pasaldinti.

. Prie gero pasielgimo su 
senais gimdytojais turi da vai
kus paraginti ir ta mislis, kad 
tuo savo budu pataiso ta pik
ta, kokio seniai jin akyveizdoje 
da s i leido.

Mus gimdytojai apdovanojo 
nesuskaitomi s 
mis; mes 
jiems būti dėkingi, juos turėtu
mėm mylėti, 
padarome? Ar 
prisipažinti atvirai, kad ne vi
sados iszpildeme tas sulyg 
gimdytoju priderystes, 
mes

didesniu

Ar tada
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kita szirdi s

jie sau neini- < i

— Chicago Ave! Praszau ■ 
iszlipt mister!

— Kodėl asz turiu iszlipt! 
Kam ?

— Na, na, greieziau. Jau 
atvažiavai ant vietos.

— Kur atvažiavau! In kur 
pribuvau ? Ko tasai balvonas • 
nori nuo manes?

—- Tu manes nebalvonauk!
— paszauke kunduktoris užpy
kins inejdamas in karuka. —t 
Gana to.

—‘ Geriant, jeigu gražumu 
praszau.
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su savo 
apsieiti 

yra Dievo 
ir abel- 

Dievo prisaky- 
ir moti-
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Kunduktoris su kietu mal- 
szumu iszejo isz vidurio ir at
sistojo ant platformos.

— Kas tai do paredkas! — 
murmėjo jegamastis — duodu 
pinigus, o tasai neima. Sakiau, 
jog da nemokėjau, o jisai sau 
nieko isz to nedaro.

Pasažieriai
viskam ir nesuprato kas ežia 
užėjo, laukdami toliaus kas at-

Jeigu szirdeles norite paka- 
ju turėti,

Tai munszaine turite iszsi- 
žaileti,

Ba katra girtuokliauja

4mas: 
na. ♦,

1l b i

Ale Dievas neužsiga-

4 i

Nepasakyta: 
\a ir motina, 
tvirtais ir gali da dirbti, arba 
kaip ilgai tu reikalauji ju pa
gelbės. ’ ’
nedino tuo abelnu prisakymu, 

ypatingiausiu 
kad vaikai su 
senais 
gražiai 
jisai kožnam vaikui sako: 
“Mano sunau, užsiimk savo 
tėvu jo senatvėje ir neliudink 
jo, kol gyvena; o kada jisai 
neteks šylu, neturėk jam to už 
pikta ir jo neniekink, 
esi syloje; ba. geradejyste, ko
kia padarysi 
kad nebus painirszta. 
ežia pasakyta apie 
viskas apeina ir motina. Taigi 
norints tavo gimdytojai butu 
ir labai seni ir serganti, no
rints neturėtu jokiu šylu, no
rint drebėtu jiems ranka ne- 
szant prie burnos szaukszta, 
norints netektu matymo ir gir* 
dėjimo, neniekink ju. Apsupk 
juos savo meile ir geradejyste-

Už tai tau bus atlygiu-

Jisai ptisake, 
savo silpnais ir 

gimdytojais apsieitu 
ir su meile. Kadangi 

kožnam
sunau,

kad tif

savo tėvui, nie- 
” Kas 

tęva, tas

šylu,

geradejyste- 
tureturnom už tai

Ale ka isztikro 
neturime visi

jeigu paskui už 
savo gi mdy to-

mis.
ta ežia ant žemes, ir anapus 
grabo, po smereziai.

nesuskaitomas
kokias vaikai

2. Tai p-gi 
geradejystes, 
nuo gimdytoju aplaike, taip- 

priversti mylėti 
ir guodoti savo gimdytojus.

sunai

kad 
juos nesyki inžeideme? 

Taip, visi jauni būdami nusi
dėjome gimdytojams, mažiau 
ar daugiau, be noro ar su noru. 
Taigi ar negalime palaikyti 
to per tikra laime, net per di
džia malone, 
viską galime
jams atlyginti ?
1 Vienas geras 
metus laike pas save senele 
motina. Ta seniau tokia'smagi 
ir darbszti moteriszke paliko 
kaip vaikas kuris nepriauges 
proto. Taigi reikalavo dideles 
globos ir priežiūros, o labiau
sia nuo sūnaus, kuris ir-taip 
daug savo szeimyna buvo ap
sunkintas.

Ale tiktai paklausykite, kaip
♦ 1 • ** I I 4 • 1. A • J •

slmu s ilgus

gi juos turi

Ypatingai suaugę, 
kuriu vaikai jau gal lanko mo
kyklas, akyveizdoje ahku, ku
rias panesza del vaiku labo, 
privalo sari tankiau atsiminti
tas visas aukas, kurias gi indy-

I

Vyras urzgias nepaliauje, 
Ir musza, 
Ir pesza, 

Niekas nepasigailės, 
Ir nesusimyles.

Katra munszaine gere, 
jiinta,

Kaip kiaule sutuuke, 
Kaip indžajus kvėpuoja, 

Vos kojas valkioja, 
Darbo nežiūri, 

Ba tingini turi, 
Visados susnūdus, 

Raugalais susmirdus. 
Sveikos vietos neturi, 

Norints diktai iszžiuri, 
Stuboje neapsiszvarina, 
Apie nieką nesirūpina.

O jos vyras,

ne-

Vargingas žmogus!
Turi taja penynia užlaikyti 

Sunkei dirbt, 
Mainosia Jupt.

Ausis turi suglausti 
Nieko nezurzeti.

Ba jeigu ka atsakytu 
Tai uosi užsuktu, 

Ir su kitu iszrunvtu.
M

# # #

Miczigane viena bobele dir- 
. ža. pirko,

Kur dingo tai nežinoję, 
Kita bobele diržą prisisavino, 

Joriios sarmatos neturėjo, 
Viena kita apskundė,

ta, ale dėkaVojii Dievui, kad Kelis menesius besiprovinejo,

misi i no a file th i tasai geras 
sūnūs. ■ 1

— Teisybė — kalbėjo jisai
— kad mario sdna, sukudikcvju-
si motina yra man sunki nasz-

galiu jai senatvėje atsilyginti.
Tai kur buvo tikras vaikas!

____ _ 1
< i < \ : T

Lai visi vaikai 
nuo jo!

«

ima paveizda

prisižiurinejo

----- --  • į , * / I ~~*****~’ ’ *
Kaltininke 140 doleruku už- duktoriu,

mokėjo.
Koki pelną isz to turėjo, 

Ant galo ir diržo neturėjo!

sitiks.
Jegamastis vela pradojo 

szaukt. Visi žiurėjo nusistebė
ja ant rėksnio. Ant galo kun
duktoris negalėdamas ilginus 
iszlaikyt, inejo iii vidų.

— Meldžiu apsimalszyt ir 
nerekauti.

— Asz noriu užmokėt, ba 
< da nemokėjau, te savo nikeli!

Viskas ant niek. Kundukto
ris iszejo tylėdamas.

Jegamastis kas kart dau
giau pradėjo rėkt.

— Kas po szimts velniu! 
llei, kunduktoriau, ar ymi pi
nigus ?

— Pasilaikyk savo 
gus, jeigu jisai ne nori paimt 
— paszauke vienas isz pasažie
riu.

— tPerpraszau, 
mane laikai? Ka tu sau misi in i, 
jog asz noriu pasinaudot .isz 
jojo klaidos? Vietoje pats da
vinėti geras rodąs, geriau kad 
uždarytum savo terla.
..Vela sustojo karukas ant 
kampo, jegamastis net siunta. 
Pasažieriai ima dalybas sumi- 

I ! szime. Vieni ima szali už kun- 
i o kiti vėla visaip

■ )

pini-

už ka tu

— Žmonis, bijoki tęs Dievo, 
tasai žmogus papaiko! Juk 
žmogus pasiust gali! Nenorėjo 
priimt pinigu, o dabar iszmeta 
mane prieszais palicijos narna, 
o asz noriu važiuot ant Canal 
ulyczios ant Union stoties.

— Ko teip ilgai kalbėt? 
Iszlipk ir gana!

— Ne nemislinu! Kam tu
riu ezionais iszlipt, jeigu va
žiuoju ant Union stoties? Esi 
pasiutęs ir reike tave suriszt, 
dem ju!

— Asz pasiutęs? O tai juo
kas! Tu pats pasiutęs, ir tai 
neiszgydomas! Na, gana jau 
to. Get aut!

Kunduktoris pagriebė novos 
kvaili už rankoves, tasai pra
dėjo rekt in padanges. Atbėgo 
palicije. /Pasažieriai iszaiszki- 
no apie ka ejna, o nelaimingas
radosi ant ulyczios, su palicmo- 
nais ant krutinės.

Strytkaris nuėjo* 
Kunduktoris pasisziauszes, jog .> 
iszpilde savo privaluma, nu- 
szluostinejo prakaitu nuo vei-, 
do.

Jaunas žmogus, kuriam je
gamastis* užmynė ant kojos,

toliaus.

stovėjo ant artyino kampo, pri- 
sižuredamas tam atsitikimui ir 
juokdamasis garsei szauke:

— O tai puikus atsimokeji- 
mas! Neužminsi tu daugiau y 

delis armideris. Vela inejo'ant žmonių kojų. Gerai tau! Ir 
Į nuėjo toliau.,

priesztarauje. Pakilo isz to di- 

kunduktoris szaukdamas:
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Žinios Vietines
— Oktoberis.
— Ražancziaus inenesis.
—r Kad ir kasikius

X $
'diena dirba bet visgi randasi 
daug.vyru be darbo. Kiekviena 
diegia apie kasikius galima ma
tytį keletą desetku 
s z An t 
miestu 
darba gauti.

■:— Nedelioje atsibuvo 
kriksztas sūnelio p. M. Stepa- 
navieziu, 
avė.,

kožna

vyru pra- 
Todel isz kitu 

5pribuvusiams
darbo.

sunku

szv.

V Vlf

SAULE

pradėjo temti manoJau 
kambarije, kada durys tykiai 
atsidarė ir tykei užsidaro, o 
prie slenksczio atsistojo kokia 
tai smulkaus sudėjimo ypata.

O buvo laikas, kada durys
- r teip atsidarinejo ir užsidarine-

, . , i t J jo tankeikuriam davė vanta Leo
nas. Kriksztu tėvais buvo p. K.
Jaksztis su p. Hubertienia. Lai 
mažas Leonukas auga 
džiaugsmo tėvams.

■’ — Panedolije atsibuvo lai
dotuves 8 metu senumo Vikto-

isz Vul-

337 W. Mahanoy

ant

rijos Zebrauskiutes
-kūno kuri mirė praejta Petny- 
oxia.' Laidotuves atsibuvo su 
pamaldomis lietuviszkoje baž- 
nyczioje.

— Nedelioje Ashlando li- 
gonbuti mire Slavoke Mrs. 
Thomas kuri baisei apsidegino 
kėlės * sanvaites 
szveitimo pecziaus,

dirbyste Amerike.
IIIMI —M—l—  —    _

The Bureau of Chemistry
I

o kasiki tamsiai, 
toksai prie slenksczio stovėda
vo, nei sveikinosi, nei ajszkino, 
su kuo ir ko atėjo.

Žodžei
tiesiog net tuszti.

Suprasta be ju.
jausta reikalai.

Pirmu

rodėsi nereikalingi

Kad asz bueziau tris kartus nu
mirus, ir kad mane butu tris 
karįus palaidoja, 
verksmo butu nėbuvia.

— Ir teip juos beverkiant 
padkai?

— Turėjau teip daryti. Asz 
huo to sirgau, bet turėjau. To
nais tokia nelaime, 
muszimas...

— Tai asz daugiau kaip 
penkis kartus gryžau ir prie

tai tokio

toksai už-

Žemdirbystes Departamentas

Jeigu ūkininkas atveža savo (Chemijos Biuras) analizuoja, 
javus in turgavieta turi turėti valgi, žmogaus ir gyvulio vais- 
gerus kilius važinėt, 
tikslo Bureau of Public Roads 
(Viesz Keliu Biuras) bendrai 
dirba su valstijoms pagerinti 
kelius per visa szalin. Szitas 
biuras iszleidžia fondą isz ke
liu szimtu - milijonu doleriu, 
kuriuos Kongresas paskyrė del

Del lo tus ir 1.1 kurie tik pardupti ir 
, jog ne tok i 

sustabdo tolesni

budavojimo goru keliu.

Be j u at-

pamatytuskartu 
žmonis priiminėta kaipo arti- 

pažinstamus, kaip kokiusmus
kuriu sztai laukta.

Kas buvo alkanas, sėsdavo 
ant valandėlės ir pasidrūtin
davo — norints sausu duonos 
kąsniu. Kas pailsės, nuszales, 

adgal laike szildesi ir ilsėjosi truputėli, po 
tam įszejdavo dekavodamas, o 
kartais ir be jokios padėkos, 
net paskui ji tykiai durys už
sidarydavo.

Taigi atsidarė 
ir užsidarė 

atsistojo smulki

kada tai 
juodytas eksplodavojo. Velione 
paliko vyra ir kelis vaikus.

— Praejta Petnyczios 
Kara mire gerai 
•mas daktaras 
nas,’45 metu senumo, 
paezia, tęva, 
seserie.

— Ponstva F. Sklarai lan 
kesi . Nedelioje Filadelfijoi at- 
'tankydami pažystamus.

t

— Mahanoy City
kompanije prasergsti » 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistyki
te vandens, pataisykite began- 

jjzes paipas, gumines paipos 
yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vanduo bėga nerei- 
k alinga i idant tuo pataisyt. — 
Mahanoy City Water Co. (t.f. . . .. v . ...  ežios akys pasikelia ir nusilei-

va- 
visiems žino- 

S. E. Wert mo rvs
ir dabar du- 

tykiai, o prie
Paliko slenksczio 

kelis brolius ir mergaite su dideliu naszuliu.
Sustojo, naszuli

Water 
visus

an t žemes 
padėjo ir atsirėmus prie sienos 
sunkei dūsavo. *

Priėjau arcziau.
Tai buvo žydelkiute da la

bai jauna ir labai prastai ap
sirengus. Jos veido tipas d ni
eže i mauritaniszkas,
suvelti ant kaktos plaukai ir 
juosvai-auksines 
akys. Isz tu akiu veržėsi riks
mas be jokio balso.

Pasiūliau jiai krose. Pakra
tė galva kad ne nori.

Stovi, lupos dreba, degan-

tankus

penkis kartus 
slenksczio gulėjau, ir su galva 
In duris beldžiau, ir girdėjau 
kaip jie gailėjosi, ir daugiau 
penkių kartu pasikeldavau ir 
ejdavau szalin. Asz turėjau... 
tanai tokie... Tokie.... Ach!...

Palytėjo abiem 
puolusiu veidu 
svyravo ant grindų.

— Ir už tęva didesni, ir už 
motina didesni, ir už didžiause 
varga teipgi didesni. .. Asz 
pegalejau...
' Valandėlė tylėjo, greitai dū
suodama, giliai, sunkiai dejuo
dama- Greitai pakele galva.

— O ponia?... Kaip ponia 
padarytum ?

Insmeige in mane žėruojan
čias akis.

Stambios aszaros krito dide- 
leis, atskirtais laszais per jo
sios sudžiuvusi ir pajuodavusi 
veidą.

Ir asz nuleidau akis.
— Asz nežinau

isztariau.
Žydelkiute buvo prasikaltus 

su krikszczioniu...

Suv. Valstijos yra žemdir- 
biszka szalis. 33% jos gyven
toju užsiima žemdirbyste ir di
delis procentas kitu užsiima 
pergabenimu, pardavimu ir t.t. 
žemdirbiszku produktu. Todėl

d

sulauksi.
ko nori, 
daržovių seklu.

The Bureau of Soils (Žemes 
Biuras) turi vyrus, kurie va
žiuoja per visa szali isztyrine
darni žemo, ir iszleidžia žemla- 
pius, kurie parodo kokia žeme 

ir kur.
naujus
szaltinius

kaip tai, potasziu 
augalu gautu nuo

Tik jam praneszk 
ar kvietku seklu ar

t
laZ “SHENANDOAH, FA.

Regina asztuoniu— Regina asztuoniu metu 
dukrele Frano Nork (Norkevi- 

ant

deganczios

džia.
Renka skalbinius, 

nius pas žmonis 
neatbūtinai gauti biski skalbi-

Skalbi- 
gauna. Turi

cziu) gyvenaneziiu ant nes labai jiai reikalingi.
.White uliezios mirė slaptingu 
hudu ir daktarai tyrinėja prie
žasty rpirties. Manoma, buk 
mergaite turėjo suvalgyt kokiu

Primetu pora skalbinių. Na
szulys da sunkesnis pasidaro,, 
bet ji tuojaus jo pasilenkia, 
kad tuo tarpu sausas, smarkus,

saldumynu kuriuosia' radosi «°P’llis sukrnto iždžiuvusio
kokips truciznos.

— Arti Readingo 
žinkelio kada Kaz. Vaicziulis
ir J.' Gonghan krovė isz vagono

krutinta ir naszulys 
iszpuole.

— Ar yra kas

isz ranku
gele-
---- s Ar laukia kas, kad, tau pagial-

plienines sztangas kurias keti
no naudoti del statinio naujo 
garažo, viena isz sztangu isz
puole, pagaudama abudu dar
bininkus. Vaicziuliui pagavo 
koja d jojo draugui ranka.

PARSIDUODA NAMAI.
Keturi namai po No. 513 ir 

515 W, Centre St. ir 512 ir 514 
W. Railroad St. ir narna po No. 
515 W. Centre St. galima tuo
jaus insikraustytis.
kite po No- 51 S. Main St. (t.79
hM44WI|»44Ht»b4HIM4MM4in4MU44IHiiUUIIHHIiniHMiHMIIH'4

I JONAS M. CISARIKAS
I Fire Insurance Agent

Atsiszau-

z

Z

I 
i
z

E

•15 W. Mahanoy Aye, Malianoy Cltyf

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namus, | 
TavprUB, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Geriausiose Kompanijose

l

n

<4 ’

CAPITAL STOCK $126.000.09 - 
Burploa ir ProflU $530440.60 .

Mokame antm procentą ant eudotu 
Btelfk Procentą prided&m prie jus 

1 Bausto ir 1 Liepos, nepal- 
MBt bt BtAMgat parodyt knyrute 
ar ae. |4ed aorim kad ir jus turo-* 
tamst reikalą su musu banka, ne- 
paiaaat ar malas ar didelis.

Bankas' Bdaraš nuo 9 ryte iki S
* f popiet Bubėtomis 9 ryte iki 12 vai.

r

s
S. BALL. Prezidentas
». J. NOONAN, Vice-President
J w vfiliaUSON. Knslerlui

su tavim 1

betu, mano vaikeli?
Žiuri in mane placziom aki

mi.
Man f Ne. Niekas nelau-

kia.
Mėgina vėl naszuli pakelti.

Bet tai didelis sunku
mas. Vežimeli reike paimti.

— Ka? Vežimėli? D vide- 
szimts penki skatikai? O jiji 
alkana. ..

— Tai sargui paliepsiu... 
Nors nuo trepu. . .

— Ne, ne! Asz pati! Kas 
czp su manimi turėtu da rūpin
tis? Asz tai tuojaus pati....

— Bet tėvas 
pyks, kad tokias 
pati kilnoji!...

— Tėvas?..
Kad mane staiga mirtis pagau
tu, tai tėvai man nieko nesa
kytu.

ir motina 
sunkenybes

Motina?.

— Kaip tai? Ka tu sakai? 
Tokius piktus tėvus turi?

Pakratė galva ir pamojo 
rankom.

— Jie geri!. .. Labai geri, 
Kokie mielaszirdingi!.... Jie
mane liūliuotu, kaip ta pauksz- 
teli. Jie mane ant ranku neszjo- 
tu! Asz pas juos tik viena* 0 
jei.... kad asz butau gera mer
gaite, tai jie mane medum ap-i 
teptu. ;

Tuose žodžiuose buvo girdi-* 
mas stenėjimas, tai persigan-i 
dimas, tai vela džiaugsmas. { 

Ar tu negeri
mergaite ? '' '

— Ne. Asz esu isz parti joty 
o jie hasidai. Jie turėjo manės 
iszsižadeti.

Atsiduso tyliai- \
— Ach, kaip jie verkei 

Kaip plaukus rovei Tėvas, mo-»

O ka tu ?

rankom su- 
ir tuojaus su-

vaikeli, —

w. trAskauskas
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 

QRAB0RIU8 MAHAN0Y CITY, £A.

Laidoja, Kunua Numirusiu. Pasamdo 
Automobilius del Laldotuvlu Krik- 

Bztlniu, Veaelfju, Paslvažlhejimo 
irt. t.

520 W, Centre 8U MgHaaoj City. Ba.
.1 % n

TTlrcilauaia Lietailialrf
B AM K A

Dldole kaucija sudėta Valfitl- 
Job Banko Departamento.
EbIu po priežiūrą Vąlattjoa, 
teip kad pinigai* sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus ąauglam palaiki
ui ui. Slunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kuria. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytoms 

kainoms. Parūpinu Paszpor- 
tus keliaujantiems In Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grel 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kainas o gausite teisinga 
atsgktma. Adresavoklte:

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy AveM 

MAHANOY CITY, PA,

Lletavhikaa Oratoriau

K> RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada Ir mokslą. 
Turi pagelblntnke motoro.

Prieinamos prekes.

51C West Spruce Street 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149

IIR. JUOZAS J. AUSTE A 
i (Lietuvis)

Buvusia Daktaras Kartumen-
Qydo visokias Lygas.

Priima ligonius lig 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
• vakare.
118 K. Coal St

Bell Tel. 859-R.
Shenandoah.•1

Ant J. Sakalauskas
METUVISZKAS G KABO III U S 

IR BALSAM UOTO J AS

y. ;

i

Lalcjoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Telpgl pri
stato automobilius visokiems reika
lam*.

parduodu visokius paminklus, didel
ius ir mažius už pigiausia preke, todėl 
Jeigu pirkaite POM NINKA tai kreip
kitės pas mane, nes asz galiu jumis 
pigiau gedaus parduoti negu kiti.

VIa

Žemdirbystes Departamentas 
areziaus pasiekia Suv. Valsti
jų gyventojus negu bile kitas 
valdžios departamentas.

1839 m. Kongresas pirma 
syki paskyrė pinigu pagerinti 
žemdirbyste Suv. 
paskyrė apie 
riu. Sziadien zueinuiroy<»i.es i oro. < 
Departamentas samdo staba su žemia paraszyk jiems, tau

Valstijose, 
tūkstanti dole- 

Žemdirbystes

randasi 
nori rasti 
medžiagos 
Valstijose, 
nuo juriu
Ra.musio kranto, ir Azoto nuo I 

Jeigu turi kokios bėdos

Szitas biuras 
traszalo 

Suv.

ir moterių ir | pagialbes.
The Bureau of Entomology

isz 21,000 vyru 
pinigu iszleidžia 
doleriu - apart-daugeli inili-1 (Eutimologi.jos (arba Vabalu')

41 milijoną

jonu, kuriuos departamentas | Biuras) teikia pngialba uki- 

rioms valstijoms del budavoji
mo geresniu keliu per szali.

Departamentu veda prak-1
tiszkas ūkininkas,' 7~
Wallace, kuris ;buvo-pieniniu-

The Office of Farm Manage
ment (Ūkiu Vedimo Biuras) 
studijuoja ukinįnku ekonomisz 
kus problernns indant sumažin
ti kainas irf padidintin pelną ir 
iszleidžia ta 
gose,^ 
dykai gauįį tik praszydamas 

tik

jeigu jie iszranda 
koki garsinti, 
pardavinejima ir inteisma szau 
kia pardavėja. Szitas biuras 
apsaugoja ūkininkus — ir mies 
tu žmones — nuo apgaviku. 
Jeigu nori žinoti ar bile už- 
vaisintojas, valgis, vaistai, gy
duoles ir t.t. atnesz gerįHik 
paraszyk szitam biurui ir suži- 
nosį. x

Žemdirbystes < Departamen
tas turi savo centralinin ofisą 
Washingtpne, bet jo darbinin-

i ' ■;
*

K 

/ ■■ 
4* 

4

«

,iu.

informacija kny- 
kurias ūkininkas gali

Visi ūkininkai, kurie 
turi kokiu klausymu užkviesti 
paraszyti in szita biurą.

kai randasi kiekvienoje valsti
jose Suv. Valstijos^ ir per ju 
teisinga pagelba, Suv. Vaisti- 
ju ūkininkai iszsimokina kaip 
gen iausia atlikti savo darba r 
už ji gauti daugiausia pinigu- 

—Foreign Language Infor. Service.
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praleisiu pavelijimais invai-1 njnkams surasti budus isznai- 
kinti nuodingus insektus, ku
rie isznaikina ir javus ir me- 
„zius. Kiekvienas ūkininkus 

Hc’,ry.°- gali jiems paraszyti ir jie pa- 
* - , ’ gialbes jam isznaikinti tuos

kystes ūkininkas Iowa valsti- insektus.
The Bureau of Markets 

(Turgavietu Biuras) pasako 
ūkininkams per leidinius ir 
kasdieninius raportus kur jie 
geriausia gali parduoti savo 
produktus ir kiek jis už juos 
turi gauti. »

The Bureau of Crop Estim
ates
Biuras) kas savaite 
formacijas nuo ūkininku kiek
vienoje szalyje ir miesto ap
skrityje nuo laiko kuomet ja
vai pasodinti pakol piauti ir

joj 1887 m. Buvo pienininkys
tes profesorius Iowa Stato 
College nuo 1893-95, ir nuo to 
laiko redaktorius pienininkys
tes ir ukininkystes žurnalu.

Žemdirbystes Departamen
tas atlieka savo svarbu darini 
per 16 biuru, 
kuriu teikia 
gialba 
szioje spalyje 
dykai. Laiszkas pasiunstas in 
biurą bus greitai atsakytas.

kiekvienas isz 
knogeriausia pa- 

kiekvienam ūkininkui 
su patarimais

ūkininkams, 
mėnesinius

žingeidus už- 
‘ ‘ Far-apkalbėti

kuriu apie11 
9

The Bureau of Publications 
(Iszleidimur Biuras) atspauz- 
dina ir įszdalina tukstanc^ius 
naudingu knygų 
ir savaitinius ir
ukininkystes žurnalus. Ūkinin
ko ir jo paties 
klausymai 
iper’s Bulletins
1,200 iązleisti. Nauji numeral
iszleisti kas savaite. Vertėtu 
kiekvienam ūkininkui turėti 
visus HFarmer’s Bulletins,” 
kurie apraszo apie jo ypatin
ga dali ukininkystes. Raszant 
in biurą galima gauti surasza 
knygų, kuri dykai prisiunezia, 
ir po tam užsakyti bile knygas 
jis nori'ir jam dykai bus pri- 
siunstos.

The Bureau of Animal In
dustry (Gyvuliu Pramones 
Biuras) apima visus naminiu 
gyvuliu klausymus. Prižiūri 
invedima geresniu auginimui 
gyvuliu, isznaikinima gyvuliu 
ligų, pienininkyste, ir peržiū
roj ima-mesu ir skerdinycziu, ir 
1.1, ir atsakinės bile klausymus 
apie naminius gyvulius.

The Bureau of Plant Indus
try (Augalu Pramones Biuras) 
didžia/ pagialbejo ūkininkams 
invesdami naujus ir goresnius 
augalus ir semias. To biuro ži
novai randa koki augalai ir 
javai geriausia, augs invairiose 
szalies dalyse. Iszsiunczia žmo
nes in kitus krąsztus jeszkoti 
grudu, daržovių, vaisiui ir 1.1., 
kurio czion gali būti naudingi; 
gauna nauju augalu, bando 
sėklas, kurias parduoda ūki
ninkams, ir žino,kaip gydyti 
ar sustabdyti pavojingas au
galams ligas.

Szitas biuras 
las, kurias • KonStesafijJcas 
iszdalina ukininkaip^iįdant in-

Szitas? biuras z ifTOjąką sėk
las, kurias,* Kongfesa’ssJcas met

vesti naujas ir geresnio^ auga.-
lu ruszias. ęįeįvibnas^sz 435
W w» * >• ■ t i ■' ‘ /X /s r.Kongreso ątstovji gapnw 20,000 
pakietu seklu : iszdĄjjįiiti < jo 
apiolinkes ūkininkams, ir sek-
pakietu šoklu jszdĄįįhti < jo

los iszrinktos sulyg reikalavi- 
a * * ' * ' Mb * M *»mu invairiu apielinkiu, ir ku

rios goriausia augs stjlyg tos
vietos klimato ir žemefiU Jeigu 
negauni tavo dali, paraszyk 
Hftvn Komrreso atstovui ir tuoj

Kiekvienas ūkininkas

TIESI 
KELIONE

v 4

/

(Javu Apiprokiavimo
renka in-

iszleidžia mėnesinius raportus 
kurio parodo kaip1 javai auga 
ir kokia joms viltis, Tokiu bū
du ūkininkai žino klok gaus už 
savo javus ir spekuliatoriai 
juos negali isznaudoti.

The Weather Bureau (Oro 
Biuras) kasdien pasako ūki
ninkui koks bus oras sekan- 
czia diena idant jis galėtu su
tvarkyti jo darba sulyg oro. 
Isz anksto jam pranesza kuo
met bus szalta, kuomet szalna 
užpuls, apie audras ir vandens 
iszsiliejimus. Californijps cit
rinų apiolinkes, už 14,000,000 
doleriuf vaisiai apsaugoti tik 
per perspejima. isz szito biuro 
kuomet szaltis užpuolė. Kas
dieniniai oro raportai telegra
fu iszsiunsti kiekvienam laik- 
raszcziui ir kiekvienam pacz- 
tui Suv. Valstijose. Biuras 
gauna savo informacijas nuo 
szimtu , meteorologiszku sto- 
cziu, kurte užlaikyti per visas 
Suv. Valstija^, ir nuo meteoro
logiszku instaigu isz kitu sza- 
liu, net isz Greenland.

The Bureau of Biological
SurVey (Biologiszkas Isztyri- 
nejimo Biuras) prižiūri visa 
darba, kuris lieczia laukinius 
paukszczius ir laukinius gyvu
lius. ’Apsaugoja- visus, kurie 
naudingi ar atnesza kokio gero 
ūkininkams, ir bandį isznaikin- 
ti tuos, kurie isznaikipa jo ja
vus arba net ir gyvulius. Tose 
valstijose kur yra vilku, Jauki
nu szunu ir kitu lauki nu gyvu
liu, biuras samdo medėjus už- 
rnuszti juos. Biuras turi dauge
li vyru, kurie tik užmusza 
laukinius szunis ir žemines 
voveres, 
žemes, 
vuliai 
būti

szunis iy
idant milijonai akru 

kurios dabar szitie gy- 
apgyv.endina,

vartoti žemcįirbiszkams 
tikslams. ■; . •. •

Forest Service (0iriu Biu-

galėtu

ras)prižiūri tautiszkas girias, 
ir bando apsaugoti ir užlaikyti 
musu girias ateieziai, užtarda
mi tąkią giriu1 sistema, kuri

a . —* i * ■ 'gyvuoja Europoje* Rasdami 
naujus budus* naudoti medi, 
kuris iki sziol ęUęvotąs kirtime. 
Jeigu musu girios isznyks, tas 
permainys klimatos padėjimą 
ir bledingai atsilieps in žem-
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ARBA. LIBPOJQ. k
Lietuvei važuojant in Plilava aplenkia 

lenku juosta (karldora)
Visa ireczin klotu* padalinta In kam- 

baras ant 2, 4, G Ir 8 lotu.
... 4 Oktoberie
. 18 Oktoberio

Isz New Yorko ar Dilladelpbla in Hamburgu

ESTONIA 
LITUANIA « • •

$103.50. Jn rillava $1000. In Liepoja $107.
A“! _ - v <____ ..m I«r» Vrivkrri In

t

•Mos užmokame už tlkieta Isz New Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agento.

!
I
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Banka ka Tbri Baisa
Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už

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

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

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

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

Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paezedžius in szi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už ta kas yra tiesa. i

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

■K

D. M? Graham, Pros.
J. Garrahan. Attorney

P. C. Fenton

—DIREKTORIAI-— 
L. Eckert. Vlco-Pros. 
W. F. Rynkowlcz

T. Q. Hornaby

D. F. Guinan, Tread.
A. Danlaewlcx* M. Gavula

Del Rudens
T! 4.   ■■■■■■        — ■ ■ - ■ —    
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> Nauji siutai ir visokiu nauju drapanų
Ta *

X del rudens. Vyrams
♦> rems ir merginoms.

i
vaikams, mote- X t

1
1 Ka tik aplaikėme dideli pasirinkimą A

5* nauju siutu ir drapanų. Pasiūti ir 
A , ,A padaryti pagal naujausios mados ir • ;

. Į|i

■Yx
' X. X♦f materijolo.

? . . - . . . ' ■ :>♦J* Ateikite pamatyti. Prieinamos prekes ,,y
i «-■■■ $

r *

A
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