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ISZ AMERIKOS
Paregėjo kūdiki, krito ne- 

? gyvas.
Rochester, Pa. — Kada Ar- 

thuras Karr, atėjo namo isz li- 
gonbutes, atlankyti 
cziule kuri buvo 
jam sunu, 
kambari,
lovos. Priežastis staigos mir
ties buvo szirdies liga.

savo pa- 
pagimdžius 

inženges in josios
krito negyvas prie

Szove in motina — ižgama.
Hazleton, Pa. — Vernon 

Brobst, 20 metu, hkos nubaus
tas ant 25 doleriu ir užmokėji
mo kasztu teismo už paleidi
mą szuvio in savo sena motina, 
tikslu nužudinimo. Vernonas 
iszsikalbejo, buk jojo motina 
norėjo ji papjaut ir turėjo ap
ginti savo gyvastį. Motina 
baudė sūneli kada tasai atejda- 
vo namo vėlybu laiku ir nemo
kėdavo jai už burda, o kada in- 
pykino motina, 
pradėjo bartis,
emus peili norėjo pagazdyt sū
neli, kuris szove in jaja bet 
nepažeido.

Nepaprastas lietus.

I

— Praejta

ir ant josios 
motina, paal

Nepaprastas apsireiszkimas 
kataliku bažnyczioje.

Wilkes-Barre, Pa. — Mynios 
žmonių atlanko kas diena kata- 
likiszka bažnyczia Szv. P. Ma
rijos regėdami nepaprasta ap- 
sireiszkiina stovylo Szv. Szir
dies Jėzaus kuris pasirodo ant 
altoriaus. Regėjimą galema 
matyti gana ajszkei isz prisza- 
kw> bažnyežios, bet kada kas 
prisiartina arti altoriaus, regė
jimas dingsta.

Prabaszczius J. J. Curran 
sako, jog negali suprast isz ko
kios priežasties rodosi tasai ne
paprastas apsireiszkimas.

Pirma karta szeszelis tojo 
apsireiszkimo buvo matytas 
praejta sereda ir pasirodo kas 
diena per kėlės valandas.

Žmonis dagirde apie taji 
” trauke 
ypatingai

kurie yra dideleis lengvatikeis 
ir in viską tiki.

Prabaszczius tvirtina, jog tai 
gal atsimusza nuo bažnytinio 
lango kada saule puola ant to- 

• • . I I

Aleksandra, Va.
sanvaitia czionais kolos dienas 
nupuolė nepaprastas lietus 
prie namo 417 South Washing
ton uliezios. Tasai lietus lijo 
tiktai prie tojo namo, apie de- 
szimts pėdu jiloczio, bet kitur 
visai nelijo. Žmonis tuom labai 
stebėjosi, o net ir isz kitu mies
tu netikėlei pribuvo persitik- 
ryt ir regėti taji nepaprasta 
lietu.

nepaprastas

Statys didžiause tilta ant 
svieto.

Xew York. — Valdže užtvir
tino statymo naujo tilto kuris 
sujungs
že, o kuris 
kaip Panamos

“stebuklą 
szaliu, o

isz visu 
ajriszei,

Najorka su Niudžer- 
kasztuos daugiau 

kanalas. Tiltas 
vidurije turės 3000 pėdu ilgio, 
be jokios paramos vidurije, 
boksztai bus 685 pėdas augsz- 
czio ant abieju krantu, 130 pė
du augsztesni už Washingtono 
stovyla. Naujas 
450 tuksi anezius 
keturios plienines 
kuriu tiltas kabos, turės 12 pė
du storio, turės du laipsnius, 
kelius del automobiliu, vežimu, 
geležinkeliu ir poksztininku. 
Taji milžiniszka ir ęlidžiause 
tilta ketina pradėti dirbti atej- 
uanti meta.

tiltas turės 
tonu plieno, 

i virves ant

sios vietos.

Argi tokis pasielgimas skvaje- 
ro yra atsakantis?

Pittston, Pa. — Priesz skvn- 
jera Edwarda Burkei innesze 
skunda pati Antano Ažuko, 
prieszais savo
vanojima jai molinu akucziu. 
Buvo tai paprastas atsitikimas 
nesutikimo vyro

Perpjovė paežiai gerkle po 
tam szove in jaja.

Harrisburg, Pa. — Isz ko
kios priežasties 
lev 18 metu “ 
savo 17 motu
sziol nedažinota.
Bessie buvo nuėjus pas savo 
motina kur jau 
gus ejt gulti.
pas uoszvia, ]

Wallace Rup
ini žudėvyras”

paezia, tai lyg
Jojo pati

vyra už apdo-

buvo pasiren- 
Rupley adbego

skvajeris 
“buldogas

l C

savo 
szoko 

ant 
gana

Pradėjo kumszcziuot

su moteria, 
kur karsztas būdas vvro už 
daug pasirodė. Kada motere 
pradėjo apsakinet skvajeriui 
nemandagu pasielgimą 
Antanėlio, 
kaip kokis
stovinezio vyro suriko: 
to, asz jam parodysiu kaip tai 
jauezesi, kada gaunasi melinos 
akvs.M 
Antanuku kaip koki gyvuli,
pamelinavo žmogui antakes, 
suspardė ir da nubaudė ant de- 
Bzimts doleriu.

Jeigu tai butu kokis ajri- 
szis, tai galima tvirtyt, jog to 
nebutu dares, bet tai buvo var
gingas foreigneris.

Argi tokia paszelias skvaje- 
ris turi tiesa teip pasielgti su 
žmogum laike teismo? 2\r An
tanas Ažukas dovanos už tai ? 
Juk turi pilna tiesa patraukti 
ant atsakomybes žveriszko 

* fondo skvajeri, kuris paėmė už 
’daug tiesu in savo rankas, pa
sielgdamas žveriszkai su žmo- 
gum? Tokis skvajeris gali bū
ti patrauktas in suda už agriv- 
ąted assault and battery.

pagriebė britva, 
perpjaudamas jai 
szeip supjaustė kuna.
iszmete ženteli per. duris ir pa- 
szauke daktara. Pakol dakta
ras pribuvo, vyras iszlauže du
ris, paleisdamas isz karabino 
szuvi ih moteres krutinia, ka
da toji iszbego laukan. Einan
tis daktaras regejo visa atsi
tikima, bet buvo už vėlai gial- 
bot nelaiminga moteria.

1 8 užmuszti, 4 sužeisti eksplo- 
zijoi kasykloje.

McCurtain, Okla. — Asztuo- 
ni anglekasei likos užmuszti o 
keturi baisei apdeginti ir su
žeisti per eksplozije gazo ka- 
syklosia Progressive Coal Co., 
dvi mylės nuo czionais. Ka
syklos užsidegė, bet likos užge
sintos in kėlės valandas.

Kunigas sužeido senuką.
Philadelphia. — Lenku* ku-

gerkle ir
Uoszve

prabasz-nigas B. J. Zyvicki, 
ežius Szirdies Jėzaus parapijos 
Clifton Heights, sužeido Mar
tina Palmer, 77 senuką, ant 
Arch ulyczios. Senukas tvirti
no, buk jam nieko neatsitiko ir 
neinnesze i ‘ 
kun. Žyvicki.

skunda prieszais
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14 sudege, daug sužeista 
ugnijo.

Now York. — Keturiolika 
ypatų sudege ant srnert o daug 
likos sužeista, deganeziam na- 

., nedė
lios ryta. Ugnagesiai tikisi su
rasti da daugiau sudegusiu 
griuvesiosia.

me ant Lexington avė

pradžios 
tai vra nuo Lie- 

1922, iki Rugsėjo 30 d. 
Amerikoh 1,143 be

iki pabaigai

Kiek iksziolei sziemet atvažia
vo lietuviu.

New York. — Nuo 
fiskalio meto, 
pos 1,
at važiavo 
tuviai.
yra iki Liepos 1, 1923, 
inleista 1,151.

Taigi dar tik puse kvotos lie
tuviai yra iszeme. etB užtai tik 
per tris menesius ta padaro.

motu tai 
dar bus

Juodas bimbaza turi 40 paežiu.
Dayton, Ohio. — Rev. Bill 

bimbaza, likos 
už padavimu ne- 

Laike

Jones, juodas 
aresztavotas 
gero bankinio 
teismo iszsidave, buk reveren- 
delis turi suvirszum keturesde- 
sziints paeziuliu po didesnius 
miestus Suv. Valstijosia. Tik 
szimet buvo apsivedias net ko- 
tuHolika kartu. Su pirma savo 
paezia gyveno szesziolika me
tu, bet kada pasiliko priezeriu 
ir pradėjo keliaut po didesnius 
miestus kur regejo patogesnes 

visztas” (o nigerei labai my- 
turejo tru-

tuojaus apsives-
Ta palikes du j in kita 

miestą kur panaszei padaryda
vo. Sudže pasakė 
turi pilna protą,
turėdamas viena 
tais netenka proto,

apie keturesdeszimts

czekio.

4 4

Ii visztas) kurios 
puti pinigu, 
davo.

jog Bill no 
nes žmogus 
paezia kar- 

o ka oze
kalbėt 
moterių!
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Mieste Ęublino kas diena buna praliejimai kraujo terp republikonu

, Du rusiszki laivai nuskendo.
Ryga. — Rusiszki kariszki 

laivai Rosije ir Gramoboi ir da 
keli mažesni laivai nuskendo 
ant Balti ko 
les viesulos.

Nelaime ant geležinkelio.
London. — Artimoje Laru- 

banijos, Bukareszte, per suai- 
durima trukiu, likos užmuszta 
38 pasažierei o 92 sužeisti.
Szturmai, ugnes ir tvanai pa

dare bledes Ryme.
Rvmas. — Miestas ir

aplinkine nukentėjo daug nuo 
smarkaus szturmo kuris trau- t 
kosi per trisdeszimts valandas, 
negana to, didele perkūnijo su 
žaibais trenke in keliolika na
mu nuo ko kilo ugnis, per isz- 
siliejima upiu daug namu li
kos užlietais per ka žmonis tu
rėjo juosius apleist. Geležinke
lis ejnantis terp Rymo ir Pisos 
sustojo.
Milžiniszkas areoplanas lėks 

500 myliu in valanda.
Rymas. — Neužilgio tūlas 

Italas pradės dirbti milžinisz- 
ka areoplana kuriame patilps 
szimtas žmonių ir lėks 500 my
liu in valanda be perstojimo. 
Tasai orinis milžinas turės 16 
mot ori u drūtumo 300 arkliu 
kožnas, ploczio bus 180 pėdu. 
Kitas inžinierius dirba areo
plana kuris lėks 1800 miles 
be paliovos del portugaliszku 
lekiotoju, kurie bandys jier- 
lekti per Atlantiko nunrs ne
tolimoje atejtejė.

Naujas stebuklas gourde.
London. — Naujas stebuk

las atsitiko stebuklingoje vie- y 
toje Lourde. Yra tai motere, 
26 metu Eugenije Coulletta, isz 
Saint Quin, kuri sirgo ant 
džiovos nuo keturiu metu. Ke
turi broliai josios mirė nuo 
džiovos du metai adgal. Mote
re radosi ligonbuteje per du 
metus, bet daktarai nutarė, jog 
Eugenije yra neižgydoma ir 
neužilgio turės mirti. Ana die
na, su paskutinia vilczia nusi
davė in Lourda, kur dalibavo 
procesijom Szv. Sakramento, 
meldėsi karsztai prie Szv. Pa
neles ir pajuto, jog atgauna 
pajėgas ir sveikatiuSziadien 
konia visiszkai yra Tzgydinta,

ka pranaszavo, 
atmokamieji jog motere turės mirti, .uv.

Rosi j oi randasi 20,000 Ame
rikonu.

Moskva. — Sziadien soviati- 
nei Rosijoi randasi suvirszum 
20,000 Amerikonu, kurie nuva
žiavo in 
prižadėjimu ir bolszevikiszko 
rojaus. Nekurie yra užganady- 
ti isz savo būvio, kiti vela 
graudinasi, jog davėsi prisi- 
gaut prižadėjimams. Bolszevi- « • • « . • W A A A A

ir vaistiniu ka
iliPaveikslas parodo beganezius žmonis nuo revoliucijonieriu, kurie pradėjo szaudyt 

savo prieszus. Tame užpuolime sužeista daug gyventoju. -„A.. .A,   - ,.„■*« ........ . ... . -- - - ..
Shamokin, Pa. — Lietuvei 

czion labai susnudia, gyvena 
kaip apmiria, be jokio darbsza- 
vimo| Yra ir tokiu ka nežino 
kuom jieje yra — ar žmogus ar 
gyvulys.

— Ana diena susipeszc dvi 
moteres .Ieva Kairateione gy
venanti 
užklupo 
Viktorijos Zupkienes, apkal
dama su pagaliu. Abidvi mote- 
res stojo priesz skvajera Cul- 
tpna, kuris sutaikė moterėles.

reiviu.

isz Liet u viszku Kaimeliu

ir 4
■---y

•> o

Czionaiti-
4^

gyvena
samo-

viu registracija yra 
illdeimonui, 
registruotis mažai

Du Bois, Pa. — Darbai czio- 
nais eina gerai, szapos dirba 
kas diena, mainos dirba 
dienas ant nedėlios, 
niai Lietuviai sutikime
nors dauguma pasidirba 
gonkes bet nesipesza iszsitrau- 
ke ne kurie sau namie tuno.

— Szilos aplinkines Lietu- 
pavesta

Bagdžiunui, bet 
kas lig szo

lei registravosi, mažai kas lig 
ęistravosi, gal ne kurie* 

paskutiniu
Laikas yra trumpas, 
22 - ros Gruodžio kad kas ir 
uores gauti Lietuvos paša tai 
negales.

szolei r<‘g 
laukia lig dienu.

nes nuo

Haverhill, Mass, f Diena 14 
Oktoberio mirė Ignotas Val
kūnas, 63 metu amžiaus palik
damas dideliam 
moteria
dotuves atsibuvo 
bažnytinėms apejgoms.

nuliudimia 
ir 12 metu suniu Lai- 

16 diena suLinksmas suėjimas szeimynos 
pasibaigė liūdnai.

Rocksbury, Pa. — Deszimts 
metu adgal pribuvo in Ameri
ka Izaokas Poreckinas isz Ru
sijos surinkti szioki toki turte
li, idant galėtu parsitraukt sa
vo szeimynelia in szi palaimin
ta sklypą. Rinko ir czedino do
leri prie dolerio, po tam užsi
dėjo czionais buezerne, 
atėjo valanda, ka galėjo isz- 
siunsti laivakortes del savo 
szeimyneles, parandavojo stu- 
ba, supirko rakandus ir lauke 
nekantrei valandos, pasimaty
mo su milema paeziule ir vai
kais, kuriu nemato per kelioli
ka metu.

Motina su asztuoneis vai
kais, aplaike laivakortes ir pi
nigus ant keliones, 
in pristova Libava, bet nuliū
do kada jiems kompanije pra- 
neszo, jog visus negalima pa- 
talpyt ant to paties laivo, nes 
jau pripildytas. Motina palie
pė keturiems vyriausiams vai
kams ejti ant laivo ir plaukti 
in Amerika, o jiji pasiliks Li- 
bave (Liepojuje) su mažiau- 
seis ir lauks kito laivo. Vaikai 
iszplauke ir radosi kelionėje. 
Kada motina ketino sesti, ant 
laivo, ta diena mirė palikdama 
mažiausius vaikus svetimosia 
rankosia. )

Kada keturi vyriausi vaikai 
iszlipo ant Ellis Island, Najor- 
ko, likos sulaikyti, nes in laika 
vienos paros, kada motina mi
re Liepojuje, tėvas įniro Rock- 
bury.

Dabar imigracijos 
ninkai nežino ka daryti su vai
kais czionais ir anapusei ma
riu.

Nekarta žmogaus viltis bu
na Butoszkinta in sekunda.— krito 40 pėdu iu Lylle szafta 
Tokis tai žmogaus gyvenimas,

Hazleton, Pa. — Pati An
driaus Brendickio, likos baisei 
apdeginta, 
gesyt Ugne kuri kilo kuknioje 
kuria pradėjo vaikai deginda
mi zapalkas. Kaimynai ižgial- 
bejo motere ir vaikus, o ugna- 

na ir gosiai užgesino deganti narna.
Bledes padaryta suvirszum ant 
tukstanezio doleriu.

kada stengėsi už-

Tamaqua, Pa. f Praejta Pet- 
nyezia nelaime patiko gerai ži
noma musu tautieti Jokūbą 
Jakuboni, 60 metu, kuris likos

F

ant Cherry ulyczios, 
ant savo kaiminkos

isz Lietuvos
Visur tas pats mulkinimas 

žmonių.
Seirijei. — Nesenai Seiriju 

kunigas per pamokslu paskelbė 
kad popieriniai pinigai po 25 
rublius yra negeri. Jis liepe 
žmonėms tuos pinigus suneszti 
pas jin, 
sia^ ant goru, 
d ‘ ’

atvažiavo

Kada motina ketino sesti ant

virszi-

Nuostoliai nuo perkūnijos.
Kaunas. — Piliecziu 

gos departamentas 
kad per keturis menesius (ge
gužes,

apsau- 
paskelbė,

biržeilo, liepos ir rug- 
pjuczio) Lietuvoje buvo 76 gai 
srai, kilę del žaibo užgavimo 
in namus. Tuose gaisruose su
degė 134 namai. Žmonių juose 
žuvo du, o g 
stoliu tie gaisrai pridarė už 
11,318,920 auksinu. Daugiau
sia gaisru buvo 
nesi.
ventoju yra
000, Estonijoje 1,100,000, Suo
mijoje (Finlandijoje) 3,335,000 
ir Latvijoje 1,813. Kiekviena
me ketvirtainiame kilometre 
Lietuvoje gyvena 48.4 žmones, 

Suomijoje 10

yvuliu 106. Nuo-

gegužes ine-

Lietuvoje 2,515,-

Estonijoje 26.2, 
ir Latvijoje 27.4.

Lietuvoj žemes esama 1,478,- 
000 hektaru ariamos, 623,000 
hekt. pievų, 838,000 hekt. misz- 
ko ir 2,340,000 h. nedirbamos. 
Vadinas kuone puse tebera 

laini kunigo žodžiams, taip ir neisznaudojama (naudojamasi 
2,939,000 h.) Visiszkai benau- 

agronomai sako, 
nesą. Tai Lietuva gali maitinti 
dvigubai tiek gyventoju.

vra

o jis banke apmainy-
Žmones, patikę-

Suneszepadare. Sunesze pas kunigą 
eruvas dvideszimts penkinių ir dės žemes, 
jaliko. Dabar, kaip teko girde
li, kunigas už tuos pinigus pa
sistatė gražia klebonija, nusi
pirko goriausius penkeris na
mus, turi dvi aptiekus, maitina, 
tartaka ir paliko didelis szeri- 
ninkas kuniginio banko. Dabar spalio Lietuvoje oficialus pini-

Lietuvos pinigai.
Kaunas. — Finansų Ministe- 

rio paskelbimu nuo 1 dienos
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žmones norėtu atgauti savo pi
nigus, bet nežino kaip.
Mergynos e j na staczei in pra

garą.
Bercziunai (Panevėžio ap- 

skriezio). Czia yra gana daug 
labai isztvirkusiu merginu; jU

gai yra litai. Osmarkes reikė
sią iszkeisti iiį menesi laiko. 
Algos valdininkam bus iszmo-

V "I

k

H

ketos jau litais, taip pat ir ka užtvirtina prisiega, tte pa-

užmusztas per iszmetima isz P*rma drauge yra degtine, o
automobiliaus in upeluka prie 
naujo tilto. Jakubonis sugryži
nojo isz Hometown, kur buvo 
atlankęs savo dukteria. Neži
nomu budu negalėjo sukontro- 
luot automobiliaus, ‘ trenku in 
dideli akmeni, per staigu su
stojimą automobiliaus Jakubo
nis likos smarkei iszmestas in 
upeluka. Kada paszauktas 
daktaras apžiurėjo kuna Jaku
bonis jau buvo negyvas, nes 
sprandas buvo sulužias. Jaku
bonis laike sztora. ant Pine 
ulyczios ir buvo gerai žinomas 
Mahanojui ir .
paliko dideliam nuliudimia pa
ezia, tris sūnūs ir tris dukte- 
res isz kuriu dvi yra veduįos: 
Mappo’ione Hometown ir

paskiau vaikszcziojimai nakti
mis. Daug sykiu kai kurios yra 
rastos nakti nuo kaimo 6 — 7 
varstai tolumo Nevėžio pakran 
tose.

Jau vokiecziu okupacijos lai 
kais buvo gerai atsižymėjusiu, 
bet dabar dar geriaus atsižy
mi. Jau szimet 4 insigijo po gy
va paveiksliuką tos naktines 
“meiles” atmineziai, ir dar ne
siliauna to savo negražaus dar
belio.

Tik gaila, kai tokiu randasi 
ir tarpe szauliecziu, priklausan

siuneziamieji pacztu pinigai 
arba valdžios i
rekvizicijų orderiai. Paszto 
ženkleliai turi būti persztem- 
puoti visi litais ir centais. Žo
džiu, viskas pradės eiti centais 
ir litais.

tis daktarai

tonais naudotis isz

H.

i

t 11

AKYVI TRUPINĖLIAI.

Havajos gyventojai in 
laika devynis menesius pirko 
automobiliu už $4,000,000.

*

Nuo kada Iszpanai pri- 
rg sziai die- 

kasyklos iszkase

kitur Velionis cz*u P1'*0 Spirakių szauliubu-

i Hometown 
Steinlin’ione Philadolphijoi. t 

Velionis buvo vedins Du- 
bauckiute isz Mahanojaus. 
Laidotuves atsibus utarninko 
ryta.

isz

GabrielMinersville, Pa. — 
liūs Urboną isz Forestvilles ir 
Andrius Wasley isz Primrose

i
I

'► 1

buvo in Meksika Ij
nai sidabro
tonais-sidabro ant trijų bilijo
nu doleriu verties.

'll

51

kai nori partraukti da 10,000 
kolonistu isz Ameriko in pie
tiniu Rosija ir Turkestano. 
Amerikonai pradėjo užvesti 
amerikoniszkus
Kožnas kolonistas aplaiko po 
deszimts deszimtiniu žemes.
Prancūzai su Amerikonais ap

saugoje Vladyvostoka.
Vladyvostokas. — Francu- 

zišzki ir Amerikoniszki karei
viai pribuvo in czionais ap
saugoti savo vieszpatyscziu 
konsulatus, nes kada Japonai 
pradėjo apleidinet miestą, ban- A * — * .A

paproczius.
ii

no.
Jei nesiliaus taip ei 

, tai kita karta ir ju pd 
‘ paduosiu in laikraszti atmusz-

Togul visi pažins nakties 
paukszcziukes.
Visoje Lietuvoje yra 2,515,000 

gyventoju.
Kaunas. — Nesenai Kaune 

laikytos ūkio ir pramones paro 
dos kartogramomis, Kaune da
bar esama 106,000 gyventoju 
(priesz kava buvo apie 70,000).

Lietuva taipjau pralenkia 
kitąs Pabaltijos szalis skai- 
cziumi gyventoju (iszemus Sno 
mija) ir tiršztumu. Viso gy-

. ' i t

vardes

ti.

Nuo užsibaigimo svietisz-
kos kares profesorei iszkale 
10,000 nauju angliszku žodžiu.

* Jeigu Žmogus sverentis 
200 svaru, galėtu gyvent ant 
saules, tai turėtu sunkumo 
5200 svaru.

Jeigu žmogus

DabarDabar likos iszrasta 
elektrikino maszina su kurios 
pagialba paženklina ir iszren- 
ka drapanas skalbinycziosia.

likos

■ '3

A
i

I1’]

4
iį

ditai pradėjo apipleszinet ko- 
nia viša miestą. Nesenei ban
ditai užpuolė ant francuziszko 
konsulio, kur sudaužė kasa pa
imdami isz jos svarbius doku
mentus ir 6000 pinigais. Japo
nu vaiskus susidūrė su raudo
nąja armije kuri geide užimti 
miestą. . .

1
M

? Jfflj 
‘1 t

Abudu likos pa-
• .i-i

Į ar iszliks gyvi.

Tokis tai žmogaus gy venimas, arti czionais. . 
visi jojo rupesezei ir stengimai vojingai sužeisti ir abejotina
nuejna ant niek.

Arabai pradėjo kupczys-
ta su Indija jau szimta metu 
priesz Užgimimą Kristuso.

*
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KAS GIRDĖT
pr

Prezidentas Ilardingas spė
ja, buk po visas Suvienytas 
Valstijos užejna gerove, dar- 
bininkiszki ergolei konia kaip 
užbaigti, fabrikai ir kasyklos 
dirba, žmonis turi bankosia 
pinigu ir žodžiu bėdos negir
dėti isz niekur.

Kuom žmogus daugiau skai
to užrnbežinius telegramus, o 
ypatingai

tuom daugiau persi
tikrina, jog tuosia sklypuosią 
jau teip' priprato prie kares, 

' jog tosios tautos vėlina geriau 
kovoti no kaip imtis szirdingai 
prie darbo, kuris atnesztu 
jiems daugiau pelno ir naudos. 

Kokia turės nauda isz nuo
latiniu pesztyniu, — tas 
kitokis reikalas.

apie kare Mažoj

jau

Jaigu kas mano, jog yra per- 
sidirbias, tegul ima paveizda 
nuo Juozo Simono, Siryjeczio, 
40 metu. Tasai žmogus yra gal- 

Pnristu Balto tikėjimo, ra
unu ja biblije kuri turės

2000 lapu, dirba nauja laikrodi 
ir naujo budo kalendori, kaipo 
nauja alfabetu kuris susidės 
isz trileka Ii tpru 
lengvesnio
kalbos. — Nežine k a jisai dir
ba kada turi truputi pasilsiu.

va 
szo

kaipo būda 
slibizavojima ir

tai žmo-

visai isznyks
Tas invvks už

žmonis mažai

ne sme-

tosios nuo-

Pagal tūla žinuna, 
gaus rankos ir kojos palengva 
susitrumpina ir 
nuo stuobrio.
kokios deszimts tukstaneziu
metu. Tuom laik nesirūpinki
me apie tai.

Juk sziadien 
naudoje kojas ant vaikszczioji- 
mo ir rankas ant darbo, o ne- 
kuriems nereikalingi 
genis. _______

Diplomatai yra
mones, jog Francije su Bosiję 
mano susidraugauti. Premie
res Poincare stengėsi padaryti 
susivienijimą su Leninu. Žino
ma, ne isz prietelystes mano 
susivienyt, bet del biznio, nes 
Bosija turi daug medžegos isz 
kurios franeuzai ketina pasi
naudoti gerai.

sena apsakymu, tai. Pagal 
pauksztelis križiasnapis, pri
gulintis prie szeimynos dagi
lėliu, turi sparnus rodos ap
laistyti krauju. Kokiu budu ta
sai pauksztelis likos teip pa
ženklintas, senu žmonių pasa
ka vra sekanti: Kada Kristu
pas kabojo ant kryžiaus, kri
žiasnapis atsitūpė ant galvos 
.Vieszpaczio ir stengėsi isz- 
traukti snapu erszkeczius isz 
kruvinos galvos Ižganytojaus 
idant Jam palengvyt sopulius. 
Užimtas tuom darbu sukruvino 
sparnelius. Ižganytojas už toki 
milaszitdinga darba tojo pauk- 
sztelio palaimino ji. Todėl ta
sai pauksztelis likos pramintas 
“križiasnapiu.”

Del daugelio pažinstamas 
Jonas B. Smelstonis, 
dirbo keliolika metu “Saules 
iždavysteje, po tam turėjo už
siėmimą kitosia spaustuvesia, 
bet atsidarius keliui po karei 
iszvažiavo in Lietuva ir nuo 
to laiko jokiu žinių apie ji ne- 

sziomis dienomis
, buk p. Smelstoris 

yra vedes ir susilauki’ sunu.

buvo. Tik 
dažinota p.

m

kuris 
t ?

Europoje ant didelio laips
nio yra vedoma kupezysta bal
ta nevalninkysta arba pardavi
nėjimas merginu in urvas pa
leistuvystes. Tie jei szetoniszki 
kupezei aplaiko už mergina ar 

nuo 25 lyg 300 
i sz t uju ne

jauna moterių
doleriu. Daugeli 
laimingu merginu pardavine- 
įja in Pietiniu Amerika. Val- 

aresztavojo keliolikad žios aresztavojo keliolika 
svarbesniu kupeziu uždaryda
mi juos kalęjime.

i Paleistuvyste teip prasipla
tino Berline, jog pagal palici- 
įos rapartus, tai 8000 paleis
tuviu yra po palicijos prižiūra, 
o 24,000 paleistuviu varo savo 
J)izni be pavelinimo ir palicijos 
prižiuręs. « ;

Nuo keliu dienu Moskvoje DARBO ŽMONES — 
aresztavoje daug pyieszininku 
bolszeviku, o ypatingai sąna
rius darbininkiszliii tfoinunis- 
tn, kurie stengėsi praszalinti 
soviatine valdže. No tik Mosk
voje bet ir po visas dalis Jiol- 
szevikai gaudo komunistus, 
kuriuos aresztavoje arba su- 
szaudo.

Daugeliuosia dalysiu Rusijos 
kyla sukylimai kaimuoeziu ku
rie atsisakė mokėti padotkus.

Isz Moskvos likos iszsiunsti 
keli apginkluoti automobilei 
ant apmalszinimo t uju sukilu
siu “k lopu.”

o ypatingai sana-

New Yorke kas dien daugiau 
žmonių mirszta nuo gėrimo už- 
trucinancziu gerymu — mun- 
szaines.

Matyt tasai miestas nieko 
sau nedaro isz prohibicijos, ir 
mirezia protestuoje prieszais 
taisės tiesas.

Tai
sėja, o mirtis paima rugepju- 
te.

yra te i p jog žmonis

isz
praszalitio

Sudže William McLean 
Wilkes-Barre, Pa., 
penkis mokslai nes direktorius 
isz Newport township už per
žengimą mokslą in iu tiesas. 
Praszalinti yra Petras Sarpa- 
lius, S. Scoct,
Petras ^ydanaviezius ir Anta
nas Pmczinskis, — du isz juju 
matyt yra musu tautiecziai.

Matyt,jog nepatiko valdžei 
jog tiek svetimžemiu turėjo di
rektorių dinstus ir geide nuo 
juju atsikratyt iszrasdami vi- 
sokes priežastes idant prasza- 
lyt juos dinstu.

Kokis tai Maksas Adamskis, 
daraktoris, buvo pirmutiniu 
ka inskumle valdžei direkto
rius. A

mokslą in i u

.1 u ozą s Stark i

i

GARSUS ISZRADEJAI.
Parąszc J. Talmontan.

____ ... ... __ , •

Traukinys nuruko toliau o 
Tomas stotyje nuleidęs rankas 
ir kuo neverkdamas žiurėjo in 
savb iszmetvta turtą. Tuo me-

* i

F. Kardiszius, parasze labai 
“Amerikos 

buk laikraszczei pa
laiko tauta prie gyvybes, kur 
laikrasztis iszejna, tas miestas 
yra žinomas placzei po Ameri
ka, kur laikraszczio nėra, te
kis miestas ar miestelis 
nežinomas ir
szei kaip Plymouthas 
“Vienybe” 
Brooklyna, teipgi 
ris pradeda būti užmusztas 
kaip laikraszczio neteko ir tt. 
Straipsnis paraszytas beparti- 
viszkai, teisingai ir nieko ne- 
dalipsti, o terp kitko raszo: /

žingeidi! straipsni 
Lietuvi,”

vra 
numirias, pana- 

isz kur 
persikrausto in

ir Szenado-

“Eikime savo laikraszczia
ms in talka ir padekime jiems 
valdyt musu gyvenimo vai ra. 
Remkime juos kas kuom gali- 

sim pat i jom is, 
s. ?Pinigus, rods, dy

nes ir patys

pastikeji- 
labiausia li

me:
mais, į asztai 
nansiszkai.
kai ne duokime, 
juos dykai negaunami. Duoki
me jiems savo pinigiszka para
ma už ju darba; skaitykime ir 
platinkime paežius 
ežius. Kada mes jiems suteik
sime tokia parama, 
res didele pagelba.
gal turės dirbt ir darba atilks 
geriau,

la i k rasz-

tai jie tu- 
Lengviau

taip, kad musu para
ma mums atsimokės, m\s jie su
teiks mums pagelba tautiszko- 
jo gyvenimo ir veikimo (<iszdir 
bysteje”. Atminkime, kad lai- 
kraszcziai yra musu gyvenimo 
maszinos. J eigos, mes tas ma- 
szinas kaip reikia užlaikysime 
ir prižuresime, jos atliks mums 
milžirfiszkus darbus, bet jei lei
sime jas rudinis gadint, tai ir 
t

nes
jos nueis niekais 
neturėsime, 
kuom pasigamint produktus 
kasdieniniam savo gyvenimui, 
ir ant galo mes patys busime 
priversti numirt dvasiszkuoju 
badu.

(biriau
laikraszcziams, kurie su mu
mis buvo ir kurie sziadien yra, 
nes savieji marszkiniai kunui 
artimesni.’’

ir mes nieko 
neturėsime

eikime talkon savo 
kurie

Lai skaitytojai isz Somerset 
Centre danesza mums ar tennis 
straikas jau pasibaigė ar ne, 
nes mums toji žine yra labai 
reikalinga. Apraszikit kokis 
ten padėjimas ir kaip dirba.

«. * !■■■ ■ ** » *^II M » L.' •’« ■ * *,

SKAITYKITE •'SASCLE'“

tu suszvilpe kitas lokomotivas. 
Vaikinas pakele galva ir pa
mate, kad per ' pora žingsniu 
nuo jo tarp bOglit žaidžia kūdi
kis ir nesupranta jam gresia- 
mo pavojaus. ’ Tomas szoko 
prie kūdikio Nugriebė ji ir isz- 
geibejo. Kūdikio tėvas stoties 
telegrafininkas* .atbėgės prie 
Tomo klausė, kaip jis galėtu 
iszreikszti savo dėkingumą už 
kūdikio i szgelbe j ima.

— Labai paprastai

■ iwm ■ wi ii * n«i a ■ ■ .»»» i M

keliu minueziu aparatas vėl 
ome dirbti.

— .Asz kviecziu jus musu 
instaigonk300 doleriu mėnesi
nės algos tarė nudžiugęs bir
žos direktorius. Amerikoje 
mat neklausia, kur mokslą bai
gės, kokia mokykla lankės, 
žiuri tik, kad piokctum dirbti 
ta darba, kuriup, imiesi.,

Edisonas sutiko, stengdamos 
sulaikyti džiaugsmu . ir paro
dyti, kad tas pakvietimas jam 
buvęs nebuvęs.

Kaikuriam laikui praslinkus 
jis atncsze direktoriui isztobu- 
linta 
aparata

— Labai paprastai — szis 
atsake, iszmokyk Tamsta mane r 
telegrafuoti.
mielai sutiko tai padaryti. Po
rai menesiu praslinkus Ediso
nas mokėjo tolegrafuot, mnnen- 
kiau už savo mokytoja. Viena 
gražia diena ateina jis Memfio 
telegrafinen kontoron ir klau
sia ar nebūta galima gauti te- 
legrafininko vieta. Apdilęs ap
daras ir kaimiszkas jo apsieji
mas labai prajuokino tarnau
tojus. Virszininko nesant jie 
visokiais žodžiais ji pravar
džiavo. Bet Edisonas nei kiek

Telegrafini akas

biržosspausdinamoji 
kuris buvo daug ge

resnis už pirmuosius.
— Kiek norite iszradimni 

sonas buvo beketinąs i 
5000 doleriu, bet pasirodė jam 
perdaug. Jis lauke, kad direk- 
toris inkainuotu jo darba.

— Sakykite — tarė direk- 
toris ar bus gana jums 50,000 
doleriu! Edisonas net. iszsižio- 
jo, tai iszgirdes. Direktoris pa
manė kad nesutinka parduot.

— Gaila, daugiau negaliu 
jums duoti. Tada Edisonas pa
sisakė nenoris daugiau ir suti
ko parduoti maszina.

Tuo metu turėjo jis t ik 23 m. 
Ilgainiui jis iszrado daugel in- 
domiu daiktu ingarsinusiu jo

APIE VISKĄ
i' • *>;

Tropiku Turtai ir Hygiena.
Tropiku turtai noiszpasaky* 

tai dideli, ir per gehtkartes ne
judinami, priežastis to yra vi
sokios ligos del kuriu ten ne
galima gyventi.

Tropiku Turtai.
Tropiszkoj Amerikoj randa

si beveik visi mineralai, nuo 
augliu ir geležies iki sidabro 
aukso ir i 
deimantu.

Pietų Amerika beveik visam
• bismutą.

Bolivija produkavo

visi

brangiu akmenų ir

sakvti PnHal>liui pristato
Viena F ’
apie 500 tonu kasmet, su Bra
zilijos mainoms visai nenaudo- 

Chile produkavo apie 
40,000 tonu varo 1914 
Peru suvirsz 
ežiais metais.

Brazilija turi didžiausia

Viena

toms.

U9 
♦ )

m., ir 
,000 tonu pa-

r

h

1 I M 
<į'

'$1 
J 
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Chiliandžiu 84,000; Chilian pusziu 
90,000 ir Quebracho 404,000.

Mažai žinoma apie comerci- 
jinia verte tu milžjniszku gi
riu,

• I
FRANCUZIJA IR VOKIETI
JA TURI MAŽIAUS KVIE- 

CZIU.

nenusimindamas piasze vietos. var(|a Visu žymiausias jo isz-
Tuomet tarnautojai juokda
mies parode jam viena telegra
fo staleli, kurio aparatas buvo 
sujungtas su Senluju. Tas a pa

elektros lempele, 
jau buvo

neS ten yra tarp nepapras
tu medžiu ir naudingu medžiu 
ir gal ateis laikas kuomet pa
saulis turės isz ten gauti me
džius.

Brazilija turi 8,524,770 
(square) kilometru (žemes, kas 
daugiau už 
Alaskos, bet

turi

7

Suv. Valstija Žemdirbystes 
Departamentas gavo kabeli 
nuo International Institute of 
Agriculture isz Rymo, jog 
Francuzija per 1922 m. turėjo 
235,380,060 buszeliu kviecziu. 
Yra sumažėjimas isz 88,090,000 
buszeliu nuo 1921 m.

Vokietija turėjo 69,670,000 
buszeliu, kas sumažėjimas isz 
38,136,600 biszeliu 
tu metu.

Rugiu Francuzija 
37,660,006 buszeliu sulyginta 
su -

ll1

Su v. Valstijas be 
gyventoju yra tik 

20,690,000 kas yra tik penkta
dalis Amerikos gyventoju. Ir 
todėl žeme ten keli metai at
gal kasztavo nuo 25 centu iki 
$2.00 už akra, ir tas pats su ki
tomis tropiku szalimis.

Tropiku Hygiena.
Laiks nuo laiko invairids 

nuomones iszreiksztos kaslink 
p r i e ža st i es a p 1 e i < I i mo t rop i sz- 
kos Amerikos turtu. Bot dabar 
matome, jog tirs tik del nosvei1- 
kmno.

Sveikata vra svarbiausias 
faktorius kaslink szalios arba 
kontinento iszpkUojimo ir nuo 
sveikatos priguli bilo užsiėmi
mo iszpildymas. ’ Nes tik 
me 
džios
Panama Canal /lel invairiu li
gų ten, ir pasisekimą Suv. Val
stijų valdžios kuomet 
praszalintos toje apielinkeje.

Nuo sveikatos 
plėtojimas ir likimas visos 
žmonijos ir nuo sveikatos pri
guli pabuda vojimas imperijų, 

neapveikia-

nuo pere i-

augino

44,392,000 buszeliais perei
tais metais; miežu 39,540,000 
buszeliu sulyginta su 1921 
38,3 i 8,000 buszeliais;
288,250,060 buszeliu sulyginta 
su 244,455,000 buszeliais. Vo

1!m.
avižųge

ležies rudo žeme pasaulyje, isz 
viso yra apie 7,000,060,000 to
nu, ir Chile kasmet produkuo
ja 2,060,000 tonu. Chile produ
kuoja apie 2,500,006 tonu sa
lietros.

Brazilija produkavo apie už 
450,000 aukso ir sidabro 1914 
m., Columbia suvirsz $7,000,- 
000, ir Mexico suvirsz $18,000,- 
000.

Galinu’ suprasti koki 'alieji
ni turtą Meksika turi kuomet 
matome kaip greitai ta iszdar- 
byste iszaugo per kelius me- 

1904 m. produkavo tik
220,000 baczku aliejaus, 1910 
m. suvirsz 3,000,000 baczku ir 
1914 m. suvirsz 21,006,000, isz 
viso 90,000,000 baczku i 
1904 m. iki 1914 m. Kaslink ki
tu szaliu, Peru produkavo 47,- 
000 baczku 1896 m. ir 1906 -- 

ir suvirsz 1,- 
000,060 baczku 1914 m., isz vi
so 14,006,606 baczku nuo 1896 
iki 1914 m

Beveik

Į k i et i ja rugiu turėjo 210,580,000

v ra

buszeliu sulyginta 
metu

su p<>reitu 
267,648,000 buszeliais; 

avižų 284,600,000 suylginta su 
344,812,000 buszeliais.

J A*
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KAS TAI YRA DISPEPSIA.ga li
ve I-

radimas yra
Elektros jėga seniai 
žinoma. Bedarant elektros ban
dymus pastebėjo, kad tekant 
..... .. ..... ... .. i vėla, ta vela 
perpjovus jos galai inkaisdavo 
ir duodavo szviesiu kibirksz- 
czip. Mėginta perpjautus vėlos 
galus sujungti plonute vela. In- 
vykis būdavo toks pat: plonu
te vela pabaldavo nuo karsz
czio, bet tuojau ir sutirpdavo. 
Tada imta galvoti 
lempute daryti, 
yra. susidariusi isz inkaitusiv 
anglies daleliu. Pamėgino prie

.po angli. Iszejo kuo puikiausiai 
Elektra plese mažnezius anglii 
trupineijus ' ir Jnkaitino juos

paminėti Prancūzo 
nepasisekimu būdavot i

ratas buvo laikomas visu keb- ,ejcktros srovei
liausiu, nes perduodamasis Įsi
tos stoties aparatas dirbo, pa
sak tarnautoju žaibo greitu
mu. Vos tik Edisonas atsisėdo 
prie stalelio, eme birbti skam
butis. Naujas telegrafistas at
siliepė. Isz Seniui eme begalo 
skubiai telegrafuoti. Tomas ra
iniai insidejo bunion cziulpa- 
mosios tabokos, iszmegino 
plunksna ir praleidęs kokias 
penkias deszimtis žodžiu eme 
raszyti. Isz Senlujo vis telegra
favo labai greitai, aparatas 
tarszkejo lyg siuvamoji maszi
na, Visi I 
telegrafistai sustojo 
naujoka, 
kaip jam seksis suraszyti elek
tros vesulo neszamus žodžius.

Jie labai nustebo pamate ju 
iszj nokta ji naujoka žodis in Ž0i 
di raszant savo korespandento 
praneszima ir dedant net tasz- 
kelius ties raidėmis i. Kai pa
galios priilsęs Senlujo telegra
fistas eme leeziau telegrafuo
ti Edisonas 
barszkino jam szi sakini.

Klausykite, ar negalite pasi
skubinti, malonėkite netrukdy
kite mane.” Kaip matote, 
Edisonas buvo miklus telegra
fininkas, bet jis tuo nesitenki
no. Jo linkimas in iszradimus 
veikiai pasireiszke. Tarnauda
mas Bostono telegrafo konto
roje turėjo dižuruoti naktimis. 
Kadangi diena jis mokydavosi 
ko nors, tai nokti inveikdavo 
snaudulys. Del to snaudulio 
jam tekdavo iszkesti daug' ne
malonumu.

— Dabar jus kas puse va
landos telegrafuosite raide A 
— tarė inpykes virszininkas 
radęs Edisoną besnaudžiant.

— atsake praši
lk i ta

tabokos,

4 4

ligos

Dispepsija tik ligos ženklas 
ir kartais nereiszkia pilvo li- 
ga' .Dispepsija kartais 
sėkmės nerviszkumo.
narna dispepsija paprasta. Ge- 

negeros ži-

yra pa- 
Sujudi-

tus. priguli isz- 
li kimus

(‘lėkt ros
Liepsna mat

500,000 baczku,
elektros vėlos pritaisyti

visose

įmoiKvtu ligos buvo - - F Alexandrui ir
.Europieeziai

mas užtvaras 
k rvžiokams. 

4lr

gali apsigyventi
choleros ir kitu ten paprastu 
ligų, irtas pats su centrale 
Afrika kur randasi1 miegojimo 
liga, malarija ir tt. Todėl Ang-

ne
imli joje del

su

tropiszkose
blausieji kontoroje. |yg pabiilstaiit. Szviesa buvo Amerikos szalyse yra aliejaus.

aplink
norėdami pamatyti,

savo aparatu isz- 
jam

mane.

— Gerai 
kaltes telegrafininkas. 
diena jis savo aparata sujungė 
su laikrodžio jnechanizmu in- 
taises prietaisu, kuris kas pus
valandi telegrafuodavo stoties 
virszininkui raide A. Tuo bū
du, miegalius vėl galėjo snaus
ti nebijodamas bausmes.

1870 metais isz Bostono jis
Jonusikraustė New Yorkan.. 

kiszene buvo tuszczia, bet gal
voje laksto spiecziai 
ir sumanymu.
Uolstrytu
instaigos daugybe

minczLU
Sykį eidamas 

pa stebėjo biržos 
žmonių. 

Jio visi nerymastavo. Priėjės
artyn Edisonas sužinojo, suge
dus rnaszinas, kuriomis spaus
dindavo pinigu kurso žinias. 
Insta i gos vedėjas negalėjo ras
ti maszinu sustojimo priežastį.

’Edisonas inojo agonturon ir 
pasisiūlo pataisyt sugedusios
rriuszinos. Jis iszžiurejes cen
trini aparata rado .nusuokusia 
isz srtyo vietos plunksna. Po
paklauso jo direktorius. Edi-

negalime vadinti 
skaudėjimus dis-

skaisti lyg saules, 
buvo negera 
veikiai 
juos vienas

rai žinome kaip 
nios ir rūpestis atsiliepia žleb- 
cziojime.

Džiūvo sergantis daugeli sy
kiu tik jauezia pilvo skaudėji
mą ir todėl 
visus pilvo 
pepsija.

Kuomet žmogus serga szir- 
dies liga, 
sustojimas pilyinej dalyje, ka
ponių liga, viduriu liga, inks- 
u liga, net ir smegenių liga, 
jam paprastai pilvą gali skau
dėti.

Dispepsija se r g: i n t i s
eiti pas gera gydytoja ir tegul 
jis randa priežaszczias.

—Foreign Language Infor. Service.

ypatingai kraujo

liga, malarija ir it. louei Ang
lai ii' kitos Europos tautos ap
gyvena Sziauru Amerika. ■

1507 m. rauples isznaikino 
visus pulkus Vakaru Indijoj, ir 
keli metai vėliaus užpuolė San 
Domingo ir isznaikimf 3,560,- 
006 žmonių Meksikoj, ir tas 
pats atsitiko kitose szalyse.

Vakaru Indijos (laribes be
veik isznvke.
kos Indi joną i 
kaip ir pirmieji 
Pietų Amerikos. Indijonai per 
kelias gentkartes neliuosi nuo 
džiovos kajp 
todėl ligos ir ne 
blausia atsiliepia emperiju pn- 
budavimu.

Nauju kontinentu ir szaliu 
atradimas jau praėjo, ligos isz- 
siplotojo per visa pasauli. Bak
teriologija ir parazitologijų 
netik rado ligų priežastis bet 
ju nukreipimą. 1 ,

Tropiku ] 
priežastis, perdavipuis, nukrei- 
pimas ir gydymas jau žiuptua. 
Tos ligos randasi tose szalyse 
kur nėr sanitariszkumo.

Yra sunku suprasti kodėl 
dauginus, atydos nekreipta in 
sveikata tropikuose, Rockefel
ler Foundation bandė investi 
sanitaviszkuma, bet negana, 
reiketu užinteresuoti tas i n vai
rias valdžias.

l 1 > į » '

■k Venezueloj(‘ via
■aleliai (mineraliszkos

V'iena til
O' 

---------------

reikeje
y

Ediso-

angliu 
nudegdavo, 

pijo kito stumti 
kitaip dingdavo elektra. Galop 
anglis sudegdavo visiszkai ir 
reikėdavo dėti nauju.
nas eme sziaip galvoti, ar ne
galima ’ butu vėlos galus su
jungti grynos anglies siule- 

Pe inkaista jis sau te- 
szvieczia, bet tenesudega! Eme 
bandyti. Vis nesiseka, siūlelis 
perdega. Edisonui knioszterc- 
jo .mintis, kad anglies siūleli 
reikia indeti in stiklę pūsle ir 
iszpompuoti isz jos orą. Be oro 
anglies siūlelis nedegs. Taip 
Edisonas ir padare. Vėlos ga
lus sujungtus anglies siūleliu 
inkiszo jis stiklinei), isztraukc 
isz, jos orą, 
vėlomis paleido elektros srove. 
Anglies siūlelis pabalo 

skaiseziai

liu 7

pusle užnitavo ir

nuo
karszczio, szviete 
bet negalėjo sudegti 
buvo pūslėje oro. Tuo budu at
sirado elektros lemputes. 
Daug vargo padėjo Edisonas, 
kol pasiseko jam atai padaryti

Todėl jis ir sako, kad gc ii- 
jaus (dideliai talentingo žmo
gaus) dvi sziintasias dalis pa
daro gabumai ir inkvepimas, o 
devynias deszimtis asztuonias 
dalis triūsas ir prakaitas. Pa
sakoja buk vestuvių diena, be
darydamas fizikos bandymus, 
pamirszes net jungtuvių va
landa. “Jei norite turėti pasi
sekimo, niekuomet nežiūrėki
te in laikrodi” 
inieji jo žodžiai. Tais Edisono 
žodžais pabaigiau savo p‘asaj 
kojima. Jaunimiis , syšzaoko. 
Vienas* pasakojos, kad, iszgir
des tu mokslininku gyvenimo 
apraszymu^ emes mokytis 
skaityti, kitas raszyti, kai ku
rio iszsirasze laikraszczio. Vi
si gailestavus nkad po Kalėdų 
nebėga lesia klausytis mano pa- ■> a a a a a a

elektros

5

nes nebe-

tai yra megia-

emes

aukojimu, nes daugelis samdi
ninku eisią viešzeti ir nežinia 
kur kitais metais teksin-tar^ 
nagti, Asz buvau patenkintas.

szvietoą troszkimo kibirksztis 
eme liėbsndti?' »*” • — G ALA.4

Maėziaii, kacį ’ -P

—GALAS

daugelis as- 
i smalos) 

kuri dar visai nei neapdirbta.
Galime matyti žemdirbiszka 

turtą, peržiūrėdami sekanezias 
1913 m. Brazilija 

gaivu galvi- 
, 3,000,000 

10,000,000 ožiu

skaitlynes: 
turėjo’ 30,000,000
ju, 7,000,000 ark'liu, 
mulu ir asilu, 
10,000,000 aviu 
kiaulių, isz viso 80,000,000 gai
vu kasmet. Ir tas pats randasi 
kitose Lotvnu-Amerikos 
Ivse.

Brazilija ir tropiszka Ameri
ka produkuoja daug kavos, be
veik

ir 18,000,000

sza-

visa pasaulio vartojimu, 
ir tas pats su gurnu ir 1.1.

Apie tropiszkos Amerikos 
peržiurekimo

Pietų Amerika turi se
kanezias giriu mylias - Argen
tina 231,000;
000;

girias 
ežius:

sekan-

Brazilija. 1,500,-
Bolivija 284,000; 'Chile 

59,000; Columbia 
Ecuador 145,000;
000;

240,060;
Guiana 64,- 

84,066; IVru 
175,000; Venezuela 180,060; isz 
viso 3,600,666 myliu. Tose gi
riose tropiszku medžiu yra 
cedru 1,613,666; Parana pusziu 
369,666; pusiau tropiszku me
džiu 259,660; greenheart mo- 
ra medžiu 241,060; raudonme-

Paraguay

<

1507 m.
turi .M

Sziauru Ameri- 
beveik isznvko.

t

gyventojai

Europieeziai, ir 
kardas star-

paprastoj ligos

bet
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buvo apmalsziiiti per valdžios kariumene

jĮidalgo, netoli nuo Juąrejp, Myksike. Po vadovyste Van' Verde 
ai tam forte 

siptyĮo, u^klupdątni ant Jurareszo, bet. .jiems nepasiseko.
s su didelėms bledėMs.

I

h

Petras:—Ar tu mane myli 
Marvto?

Maryte:—Labai
ir žiūrėti negaliu.

myliu, net . i. 1
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IN PILI A VA
PĘR HAMBURGĄ’ 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai.

Oropesa ..................  4 Notemberio
Orbita ..
Ordinui i

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg. 

Visos atskirtos kajutos. Nėra 
extra niokeseziu. '■

110 Y AL STEAM MAIL PACKET 
PACKET COMPANY

♦ SANDERSON & SON Inc. Agents 
2G BROADWAY. 'NEW YORK.

Chieage: 117 W. Washington St.1 
Ar pas vietini latvakorcziu agent*. !

4ft t ii ,1.

■p.. I

IN LIETUVĄ PER 12 DIENU
Grcicziauslas Visa-vandenlnls Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekėija 
Southamptono in Danziga, Plllava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grei- 
cziausiu isz trijų laivu kurfe Iszplauke 
isz New Verka kozna ITIarninka.
Visi Šerius klasos pssažleidai kabinete.

MAURETANIA AQUilAMA 
DEttENGAHIA
—W—i— .1 ......................... ..

Tėipgi por Llverpoola ib Glasgow, n
SCYTHIA .... 26 Oktoberio n 
OAMERONIA, 4 Novemberto*.

4 Novemberio .
Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.

CARONIA ..

I

*
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Prezidentas llardingas spė
ja, buk po visas Suvienytas 
[Valstijos užejna gerove, dar- 
bininkiszki ergelei konia kaip 
užbaigti, fabrikai ir kasyklos 
dirba, žmonis turi bankosia 
pinigu ir žodžiu bėdos negir
dėti isz niekur.
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Kuom žmogus daugiau skai- 
. to užrubežinius telegramos, o 

ypatingai apie kare Mažoj 
Azijoi, tuom daugiau persi
tikrina, jog tuosia sklypuosią 
jau teip* priprato prie kares, 
jog tosios tautos vėlina geriau 
kovoti no kaip imtis szirdingai 
prio darbo, kuris atnesztu 
jiems daugiau pelno ir naudos.

Kokia turės nauda isz nuo
latiniu pesztyniu, — tas jau 
kitokis reikalas.

Nuo keliu dienu Moskvoje 
aresztayoje daug prieszininku 
bolszeviku, o ypatingai sąna
rius darbininkiszŠu Iromunis- 
tn, kurie stengėsi praszalinti 
soviatine valdže. l^e tik Mosk
voje bet ir po visas dalis J)ol- 
szevikai gaudo komunistus, 
kuriuos aresztavoje arba su- 
szaudo.

Daugeliuosia dalysią Rosijos 
kvla sukvlimai kaimuoeziu ku- » * • 
rie atsisakė mokėti padotkus,

Isz Maskvos likos iszsiunsti 
keli apginkluoti automobilei 
ant apmalsziniino tuju sukilu
siu ”

o ypatingai

klopu.

New Yorke kas dien daugiau 
žmonių mirszta nuo gorimo už- 
t rucina neziu gerymu — mun- 
szaines.

Matyt tasai
sau nedaro isz prohibicijos, ir 

prot ėst uo je ] >ri esza i s 
taisės tiesas.

Tai
soja, o mirtis paima rugepju- 
te.

miestas nieko
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Jaigu kas mano, jog yra per
sidirbtas, tegul ima paveizda 
nuo Juozo Simono, Siryjeczio, 
40 metu. Tasai žmogus yra gal- 

Puristu. Balto tikėjimo, ra- 
nauja biblije kuri turės 

2000 lapu, dirba nauja laikrodi

mirczia

1 jog žmonis

va
SZO

ir naujo budo kalendori, kaipo
nauja alfabetu kuris susidės 
isz trileka literų kaipo būda 
lengvesnio
kalbos. — Nežino ka jisai dir
ba kada turi truputi pasilsiu.

slibizavojima ir

visai isznyks 
Tas invvks už

ne sme

Pagal tūla žinuna, tai žmo
gaus rankos ir kojos palengva 
susitrumpina ir 
nuo stuobrio.
kokios deszimts tukstaneziu
metu. Tuom laik nesirūpinki
me apie tai.

Juk sziadien žmonis mažai 
naudoje kojas ant vaikszczioji- 
mo ir rankas ant darbo, o ne- 
kuriems nereikalingi 
gen i s. _________

Diplomatai yra tosios nuo
mones, jog Francije su Bosiję 
mano susidraugauti. Premie
rs s Poincare stengėsi padaryti 
susivienijimą su Leninu. Žino
ma, ne isz prietelystes mano 
susivienyt, bet del biznio, nes

DARBO ŽMONES — 
GARSUS ISZRADEJAI.
Parąszo J. Talmontas.

Traukinys nuruko toliau o 
Tomas stotyje .nuleidęs rankas 
ir kuo neverkdamas žiurėjo in 
savb iszmetvta turtą. Tuo me- • i

Sudže William McLean isz 
Wilkes-Barre, Pa., praszalino 
penkis moksląines direktorius
isz Newport township už per
žengimą mokslą in iu tiesas. 
Praszalinti yra Petras Sarpa- 

Juozas Stark, 
Petras ^ydanaviezius ir Anta
nas Pruczinskis, — du isz juju 
matyt yra musu tautiecziai.

Matyt,jog nepatiko valdžei, 
jog tiek svotimžemiu turėjo di
rektorių dinstus ir geide nuo 
juju atsikratyt iszrasdami vi- 
sokes priežastes idant prasza- 
lyt juos dinstu.

Kokis tai Maksas Adamskis, 
daraktoris, buvo pirmutiniu 
ka inskunde valdžei direkto
rius.

mokslą in i u

F. Kardiszius, parasze labai 
“Amerikos 

buk laikraszczei pa-
žingeidu straipsni
Lietuvi,”
laiko tauta prie gyvybes, kur 
laikrasztis iszejno, tas miestas 

į yra žinomas placzei po Ameri
ka, kur > laikraszczio- nėra, to
kia miestas 
nežinomas ir

minueziu aparatas vėl 
ome dirbt).

— Asz kviecziu

.. keliu

ŽOS

APIE VISKĄ
T

tu suszvilpe kitas lokomotivas. 
Vaikinas pakele galva ir pa
mate, kad per ‘ pora žingsniu 
nuo jo tarp boglū žaidžia kūdi
kis ir nesupranta jam gresia* 
mo pavojaus. ’Tomas szoko 
prie kūdikio ^Ugriebe ji ir isz-
gelbejo. Kūdikio tėvas stoties 
telegra fininkasu ■ atbėgės prie 
Tomo klauso, kaip jis galėtu 
iszreikszti savo dėkingumą už 
kūdikio i s zge 11 )e j i n i a.

— Labai paprastai szis 
atsake, iszmokyk Tamsta mane 

Telegra fininkas 
mielai sutiko tai padaryti. Po
rai menesiu praslinkus Ediso
nas mokėjo telegra fuot, nemen- 
kiau už savo mokytoja. Viena 
gražia diena ateina jis Memfio 
telegrafinen kontoron ir klau
sia ar nebūtu galima gauti te- 
legrafininko vieta. Apdilęs ap
daras ir kaimiszkas jo apsieji
mas labai prajuokino tarnau- 
t o jus. Vi rszi n hiko 
visokiais žodžiais
džiavo. Bet Edisonas nei kiek 
nenusimindamas prasze vietos. 
Tuomet tarnautojai juokda
mies parode jam viena telegra
fo staleli, kurio aparatas buvo 
sujungtas su Senluju. Tas apa-

telegrafuoti.

nesant jie 
ji p ra va r-

Tropiku Turtai ir Hygiena.
Tropiku turtai noiszpasaky> 

tai dideli, ir per gentkartes ne
judinami, priežastis to yra vi
sokios ligos del kuriu ten ne
galima gyventi.

Tropiku Turtai.
Tropiszkoj Amerikoj randa- 

visi mineralai, nuo
augliu ir geležies iki sidabro, 
aukso ir 
deimantu.

Pietų Amerika beveik visam 
pasauliui pristato 
Viena

Chiliandžiu 84,000; Chilian pusziu 
96,000 ir Quebracho 404,000.

Mažai žinoma, apie comerci- 
jinia verte tu mįUjniszku gi
riu, nes ten yra tarp nepapras
tu medžiu ir naudingu medžiu 
ir gal ateis lai! 
saulis turės isz ten 
džius.

Brazilija
(square) kilometrui žemes, kas

Su v. Valstijas be 
Alaskos, bet gyventoju yra tik 
20,000,000 kas yra tik penkta
dalis Amerikos gyventoju. Ir

keli metai at
gal kaflztavo nuo 25 centu iki 
$2.00 už akra, ir tas pats su ki- 37,600,000 buszeliu sulyginta

FRANCUZIJA IR VOKIETI
JA TURI MAŽIAUS KVIE- 

CZIU.

jus musu 
instaigonJIOO doleriu mėnesi
nes algos tarė nudžiugęs bir- 

d i rektorius. Amerikoje 
mat neklausia, kur mokslą bai
gės, kokia mokykla Jankes, 
žiuri tik, kad pioketum dirbti 
tadarba, kuriuo iuiiesi., ,

Edisonas sutiko, stengdamos 
sulaikyti džiaugsmu ir paro
dyti, kad tas pakvietimas jam 
buvęs nebuvęs.

Kaikuriam laikui ptaslinkusl 
jis atnesze direktoriui isz,tobu
linta spausdinąmaji biržos 
aparata, kuris buvo daug ge
resnis už pirmuosius.

— Kiek norite iszradimui 
sonas buvo beketinąs sakyti 
5009 doleriu, bet pasirodo jam 
perdaug. Jis lauke, kad direk- 
toris inkainuotu jo darba.

— Sakykite — tarė d iro k- 
toris ar bus gana jums 50,000 
doleriu! Edisonas net iszsižio- 
jo, tai iszgjrdes. Direktoris pa
manė kad nesutinka parduot.

— Gaila, daugiau negaliu 
jums duoti. Tada Edisonas pa
sisakė nenorįs daugiau ir suti
ko parduoti maszina.

Tuo metu turėjo jis tik 23 m. 
Ilgainiui jis iszrado daugel in- 
domiu daiktu ingarsinusiu jo 
vardu. Visu žymiausias jo isz- 
radimas yra elektros lempele. 
Elektros jėga seniai jau buvo 
žinoma. Bedarant elektros ban
dymus pastebėjo, kad tekant 
___ __  __ _ J vela, ta vela 
perpjovus jos galai iukaisdavo 
ir duodavo szviesiu kibirksz- 
cziu. Mėginta perpjautus vėlos 
galus sujungti plonute vela. In- 
vykis būdavo toks pat: ploniu 
te vela pabaldavo nuo karsz
czio, bet tuojau ir sutilpdavo. 
Tada 
lempute daryti. Liepsna mat 
yra susidariusi isz inkaitusiu 
anglies daleliu. Pamėgino pri( 
elektros vėlos pritaisyti 
angli. Iszejo kuo puikiausiai. 
Elektra plese mažuczius augliu 
trupinėjus ’ ir jinknitino juos

spausdinamaji

ratas buvo laikomas visu keb- srovei
nes perduodamasis ki

• I

si beveik

brangiu akmenų ir daugiau už

»
kas kuomet pa- 

g<

turi

auti me- Agriculture isz

8,524,770

bismutą.
Bolivija produkavo 

apie 500 tonu kasmet, su Bra
zilijos mainoms visai nenaudo- 

(’hih1 produkavo apie 
m., ir

,000 tonu pa

Su v. Valstija Žemdirbystes 
Departamentas gavo kabeli 
nuo International Institute of 

Rymo, jog 
Francuzija per 1922 m. turėjo
235,380,000 buszeliu kviecziu. 
Yra sumažėjimas isz 88,090,000 
buszeliu nuo 1921 m.

Vokietija turėjo 69,670,000 
buszeliu, kas sumažėjimas isz 

nuo perei-
todėl žeme ten

.38,1.30,000 biszeliu 
tu metu.

Rugiu Francuzija augino

I

I

’I

toms.
40,000 tonu
Peru suvirsz 
ežiais metais.

Brazilija turi didžiausia ge
ležies rudo žeme pasaulyje, isz 
viso yra api<^ 7,000,000,000 to
nu, ir Chile kasmet produkuo
ja 2,000,000 tonu. Chile produ
kuoja apie 2,500,000 tonu sa
lio t ros.

Brazilija produkavo apie už 
450,000 aukso ir sidabro 1914 
m., (Columbia suvirsz $7,000,- 
000, ir Mexico suvirsz $18,000,- 
000.

Galinu1 suprasti koki 'alieji
ni turtą Meksika turi kuomet 
matome kai)) greitai ta iszdar- 
byste iszaugo per kelius me- 

1904 m. produkavo tik
220,000 baczku aliejaus, 1910 

3,000,000 baczku ir 
1914 m. suvirsz 21,000,000, isz 
viso 90,000,000 baezku

varo 1914
33

tomis tropiku szalimis.
Tropiku Hygiena.

Laiks nuo

44,392,000 buszeliais perei
tais metais; iniežu 39,540,(MM) 
buszeliu sulyginta su 1921 m. 
.‘’8,.'{ 18,000 buszeliais; avižų 
288,250,000 buszeliu sulyginta 
su 244,455,000 buszeliais. Vo- 

' Į kietija rugiu turėjo 210,580,000

su
l«l

laiko i n va irios 
nuomones iszreiksztos kaslink 

apleidimo tropisz- 
kos Amerikos turtu. Bet dabar* 
matome, jog tas tik del uošvei 
kūmo.

priežasties
/

' 1
su pereitu 

2(>7,648,000 buszidiais; 
aviža 284,(>00,(100 suylginta su 
344,812,000 buszeliai’s.

KAS TAI YRA DISPEPSIA.

buszeliu sulyginta
c< •> 4 . i • • metuSveikata vra svarbiausias• < 

faktorius kaslink szalies arba .
kontinento iszpkdojimo ir

sVa rbiausias

Kontinento lyzpietnjnno ir nuo 
sveikatos priguli bile nžsiemi- 

g;di- 
val- 

džios nepasisekimu būdavot i 
Panama Canal jlel invairiu li
gų ten, ir pasisekimu Suv. Val
stijų valdžios kuomet 
praszalintos toje apiolinkeje.

Nuo sveikatos priguli isz- 
pletojimas ir likimas visos 
žmonijos ir nuo sveikatos pri
guli pabudavojimas imperijų. 
Rytu ligos buvo

i Alexandrui 
Europieeziai

ali apsigyventi Indijoje del 
ten pajirastu 
su cent rale 

Afrika kur randasi' miegojimo 
liga, malarija ir tt. Todėl An

mo iszpildymas. * Nes tik 
paminėti Prancūzume Dispepsija tik ligos ženklas 

ir kartais nereiszkia pilvo li
ga.

Dispepsija kartais 
sekmos

yra pa- 
nerviszkumo. Sujudi

nama dispepsija paprasta. Ge* 
kaip negeros ži-

liausiu, nes perduodamasis ki
tos stoties aparatas dirbo, pa
sak tarnautoju žaibo greitu
mu. Vos tik Edisonas atsisėdo 
prie stalelio, eme birbti skam
butis. Naujas telegrafistas at
siliepė. Isz Seniui eme begalo 
skubiai telegrafuoti. Tomas ra
miai insidejo burnon eziulpa- 
mosios tabokos, iszmegino 
plunksna ir praleidęs kokias 
penkias deszimtis žodžiu eme 
raszyti. Isz Senlujo vis telegra- 

labai greitai, 
tarszkejo lyg siuvamoji 
na, 
telegrafistai sustojo 
naujoka, 
kaip jam seksis suraszyti elek
tros vesulo neszamus žodžius.

Jie labai nustebo pamate ju 
iszjuoktaji naujoka žodis in žo! 
d i raszant savo korespandento 
praneszirna ir dedant net tasz- 
kelins ties raidėmis i. Kai pa
galios priilsęs Senlujo telegra
fistas eme leeziau telegrafuo
ti Edisonas 
barszkino 
i 4

fayo aparatas 
maszi- 

, Visi buvusieji kontoroje /I • i 9 * '* . • ’ f « ' i ’

t u s.

m. suvirsz

nuo

li gos

imta galvoti e lėk t ros

1

po

1904 m. iki 1914 m. Kaslink ki- mus užtvaras
neapvoikia- 

ir 
ne- negalime vadinti 

skaudėjimus dis-tu szaliu, Peru produkavo 47,- 
000 baczku 1896 m. ir 1906 — 
500,000 baczku, ir suvirsz 1,- 
000,000 baczku 1914 m., isz vi
so 14,000,000 baczku nuo 1896 
iki 1914 m.

Beveik visose tropiszkose 
Amerikos szalvse vra aliejaus.

visose

k r v žiokams.
g 
choleros ir kitu 
ligų, ir tas pats

serga szir- 
ypatingai kraujo

ra i žinome
nios ir rūpestis atsiliepia žleb- 
cziojime.

Džiavo sergantis daugeli sy
kiu tik ja u ežia pilvo skaudėji
mą ir todėl 
visus pilvo 
pepsija.

Kuomet žmogus
JiPb 

sustojimas pilvinej dalyje, ka
ponių liga, viduriu liga, inkš
ti liga, net ir smegenių liga, 
jam {^įprastai pilvą gali skau
dėti.

1 )i Spepsi ja sejga utis
eiti pas gera gydytoja ir tegul 
jis randa priežaszczias.

—Foreign Language Infor. Service.

ll ies

lai ir kitos Europos tautos ap
gyvena Sziauru Amerika. ■

1507 m. rauples isznaikino 
visus pulkus Vakaru Indijoj, ir 
keli metai vėliaus užpuoli1 Sau 
Domingo ir isznaikino 3,500,- 
000 žmonių Meksikoj, ir tas 
pats atsitiko kitose szalyse.

Vakaru Indijos Caribes be
veik isznvke.
kos Indi jonai

pirmieji gyventojai 
Pietų Amerikos. Indijonai per 
kelias gentkartes neliuosi nuo 

Europieeziai, ir 
kardas svar-

.lyg pabalsiant.Szviesa buvo 
skaisti lyg saules, 
buvo negera
veikiai nudegdavo, reikėjo 
juos vienas prie kito stumti, 
kitaip dingdavo elektra. Galop 

visiszkai ir 
Ed i so
ar ne

((augelis as- 
smalos)

aplink 
norėdami pamatyti,

Venezueloje yra 
falto (mineraliszkos 
kuri dar visai nei neapdirbta.

Galimo matvti žemdirbiszka 
turtą, peržiūrėdami sekanezias 
skait lynos: 1913 m. Brazilija 
turėjo .30,000,000 g. 
ju, 7,000,000 ark'liu, 
mulu ir asilu, 
10,000,000 aviu 
kiaulių, isz viso 80,000,000 gai
vu kasmet. Ir tas pats randasi 
k i tose Lo t v 1111 - Ame r i k os 
Ivse.

Brazilija ir tropiszka Ameri
ka produkuoja daug kavos, be
veik visa pasaulio vartojimu, 
ir tas pats su gumu ir 1.1.

Apie tropiszkos Amerikos 
se kan

Viena tik 
anglių galeliai 

nudegdavo,

ar miestelis vra 
numirtas, pana- 

i isz kur 
persikrausto in 

Brook lyną, teipgi ir Szenado- 
ris pradeda būti užmusztas

Bosija turi daug medžegos isz sze’ kaip Plymouthas 
kurios francuzai ketina pasi- “Vienybe” persikr
naudoti gerai.

sena apsakymu, tai kaip laikraszczio neteko ir tt.. Pagal 
pauksztelis križiasnapis, pri
gulintis prie szeimynos dagi
lėliu, turi sparnus rodos ap
laistyti krauju. Kokiu budu ta
sai pauksztelis likos teip pa
ženklintas, senu žmonių pasa
ka vra sekanti: Kada Kristu
pas kabojo ant kryžiaus, kri
žiasnapis atsitūpė ant galvos 
.Vieszpaczio ir stengėsi isz- 
traukti snapu erszkeczius isz 
kruvinos galvos Ižganytojaus 
idant Jam palengvyt sopulius. 
Užimtas tuom darbu sukruvino 
spanielius. Ižganytojas už toki 
milaszitdinga darba tojo pauk- 
sztelio palaimino ji. Todėl ta
sai pauksztelis likos pramintas 
“križiasnapiu.”

Del daugelio pažinstamas 
Jonas B. Smelstonis, kuris 
dirbo keliolika metu “Saules” 
iždavysteje, po tam turėjo už
siėmimą kitosia spaustuvesia, 
bet atsidarius keliui po karei 
iszvažiavo in Lietuva ir nuo 
to laiko jokiu žinių apie ji ne
buvo. 'Tik sziomis dienomis

P-

Straipsnis paraszytas beparti- 
viszkai, teisingai ir nieko ne- 
dalipsti, o terp kitko raszo: /

“Eiki me sa vo la i k raszez ia- 
ms in talka ir padekime jiems 
valdyt musu gyvenimo vai ra. 
Remkime juos kas kuom gali- 

si m pat i jom i
mais, rasztais, 
mins isz kai.
kai ne duokime

me: pastikeji-

rr

buvo. I1 i k 
dažinota, buk p. Smelstoris 
yra vedos ir susilaukė sunu.

Europoje ant didelio laips
nio yra vedoina kupezysta bal
ta nevalninkysta arba pardavi
nėjimas merginu in urvas pa
leistuvystes. Tiejei szetoniszki 
Icupczei aplaiko už mergina ar 
jauna moteria nuo 25 lyg 300 
doleriu. Daugeli
laimingu merginu pardavinė
ja in Pietiniu Amerika. Val- 

aresztavojo keliolika

isz t uju ne-

džios aresztavojo keliolika 
svarbesniu kupeziu uždaryda
mi juos kalęjimo.

i Paleistuvyste teip prasipla
tino Berline, jog pagal palici- 
jos rapartus, tai 8000 paleis
tuviu yra po policijos prižiūra, 
o 24,000 paleistuviu varo savo 
Lizni be pavelinimo ir palicijos 
prižiuręs. > •.

turi

o

tai jie tu-

labiausia fi- 
Pinigus, rods, dy- 

, nes ir patys 
juos dykai negaunama. Duoki
me jiems savo pinigiszka para
ma už ju darba; skaitykime ir 
platinkime paežius laikrasz- 
czius. Kada mes jiems suteik
sime tokia parama,
res didele pagelba. .Lengviau 
gal turės dirbt ir darba atilks 
geriau, taip, kad musu para
ma mums atsimokės, nes jie su
teiks mums pagelba tautiszko- 
jo gyvenimo ir veikimo ‘Gszdir 
bysteje”. Atminkime, kad lai- 
kraszcziai yra musu gyvenimo 
maszinos. Jeigus, mes tas ma- 
szinas kaip reikia užlaikysime 
ir prižuresime, jos atliks mums 
milžirfiszkus darbus, bet jei bu
sime jas rūdims gadint, tai ir 
jos nueis niekais, 
neturėsimo, nes 
kuom pasigamint produktus 
kasdieniniam savo gyvenimui, 
ir ant galo mes patys busime 
priversti numirt dvasiszkuoju 
badu.

Geriau 
laikraszcziams, kurie 
Inis buvo ir kurie sziadien yra, 
nes savieji marszkiniai kunui 
artimesni.”

geriau y

ir mes nieko 
neturėsimo

eikime talkon savo 
su mu-

Lai skaitytojai isz Somerset 
Centre danesza mums ar tonais 
straikas jau pasibaigė ar ne, 
nes mums toji žino yra labai 
reikalinga. Apraszikit kokis 
ten padėjimas ir kaip dirba.

r.i ■ * .

savo aparatu isz- 
jam szi sakini.

Klausykite, ar negalite pasi
skubinti, malonėkite netrukdy
kite mane.” Kaip matote, 
Edisonas buvo miklus telegra- 
fininkas, bet jis tuo nesitenki
no. Jo linkimas in iszradimus 
veikiai pasireiszke. Tarnauda
mas Bostono telegrafo konto
roje turėjo dižuruoti naktimis. 
Kadangi diena jis mokydavosi 
ko nors, tai nakti i n veikdavo 
snaudulys. Del to snaudulio 
jam tekdavo iszkesti daug ne
malonumu.

— Dabar jus kas puse va
landos telegrafuosite raide A 
— tarė inpykes virszininkas 
rados Edisoną besnaudžiant.

— atsake prasi-
Kita

— Gerai 
kaltes telegraf i ninkas. 
diena jis savo a pa ra ta sujungė 
su laikrodžio piechanizmu in- 
taises prietaisa, kuris kas pus-, 
va landi telegrafuodavo stoties 
virszininkui raide A. Tuo bil
du, miegalius vėl galėjo snaus
ti nebijodamas bausmes,

1870 motais isz Bostono jis
Jonusikraustė New Yorkan..

kiszene buvo tuszczia, bet gal- 
spiecziai mi neziu 

eidamas 
biržos

voje lakstė 
ir sumanymu.
Uolstrytu pastebėjo 
instaigos daugybe žmonių. 
Jie visi nerymastavo.
artyn Edisonas sužinojo, suge
dus maszinas, kuriomis spaus
dindavo pinigu kurso žinias. 
Instaigos vedėjas negalėjo ras
ti maszinu sustojimo priežastį.

Edisonas inojo agenturon ir 
pasisiūlė pataisyt sugedusios 
maszinos. Jis iszžiurejes cen
trini aparata rado .nusuokusia 
isz savo vietos plunksna. Po

anglis sudegdavo 
reikėdavo dėti nauju, 
mis eme sziaip galvoti 
galima butu vėlos galus su
jungti grynos anglies siule- 

fe inkaista
szvieczia, bet tenesudega! Eme 
bandyti. Vis nesiseka, siūlelis 
perdega. Edisonui k uiosztyro
jo .mintis, kad anglies aiuleli 
reikia indeti in stiklo pūsle ir 
iszpompuoti isz jos orą. Be oro 
anglies siūlelis nedegs. Taip 
Edisonas ir padare. Vėlos ga
lus sujungtus anglies siūleliu 
inkiszo jis stiklinei), isztraukc 
isz jos orą, 
vėlomis paleido elektros srove. 
Anglies siūlelis pabalo nuo 
karszczio, szviete 
bet negalėjo sudegti 
buvo pūslėje oro. Tuo budu at
sirado
Daug vargo padėjo Edisonas, 
kol pasiseko jam atai padaryti

Todėl jis ir sako, kad geni
jaus (dideliai talentingo žmo
gaus) dvi szimtasias dalis pa
daro gabumai ir inkvepimas, o 
devynias deszimtis asztuonias 
dalis triūsas ir prakaitas. Pa
sakoja buk vestuvių diena, be
darydamas fizikos bandymus, 
pamirszes net jungtuvių va
landa. “Jei norite turėti pasi
sekimo, niekuomet nežiūrėki
te in laikrodi” 
mieji jo žodžiai. Tais Edisono 
žodžais pabaigiau savo phsa-* 
kojima. Jaunimus , sysznoko.

liu 1 re

f

jis sau te-

girias 
ežius:

pūsle užu i tavo ir

pabalo 
skaiseziai
nes nebe-

elektros lemputes.

tai yra megia-

Priejes

paklausė jo direktorius. Edi-

gaivu galvi- 
, 3,000,000 

10,000,000 ožiu,
Sziauru Amerl- 
beveik isznvke,

ir 18,000,000 kaip ir

sza- džiovos kajp
todėl ligos ir ne
biausia atsiliepia emperiju pa
budo vimu.

Nauju kontinentu

** | F 1 *' i 1
Vienas'pasakojos; kad, iszgir- 
des tu mokslininku gyvenimo 
apraszymus, emes mokytis 
skaityti, kitas raszyti, kai ku
rie iszsirasze laikraszczio. Vi
si gailestavo; ikad po Kalėdų 
nebegalesia klausytis mano pa
sakojimu, nes daugelis samdi-

e mes

ninku eisią vieSzeti ir nežinia 
kur kitais guotais teksią.tar
nauti, Asz buvau patenkintas. 
i_i '■ * u* t . a . fe*' 'n, L W . L .1kaį ' jįpthestojt'' af>Macziaii, kacĮ ' ^įbestoj?1 aį>- 
szvietoį troezkimo kibirkssitis 
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ėmė liėpsndtiJ' “ ‘ •

peržinrekime
Pietų Amerika turi se

kanezias giriu mylias - Argon
ai,000; Brazilija. 1,500,- 

s Chile 
240,000;

Guiana 64,- 
84,000; Peru 

175,000; Venezuela 180,000; isz 
viso 3,000,000 myliu. Tose gi
riose tropiszkn medžiu yra 
cedru 1,613,000; Parana pusziu 
309,000; pusiau tropiszkn meT 

greenheart me

o;
Bolivija 284,000;

Columbia 
Ecuador 145,000; 
000;

tina
000;
59,000;

Pa ragu a y

dzin 259,000;

ir szaliu 
atradimas jau praėjo, ligos i su
siplotojo per visa pasauli. Bak- 

parazitologijh 
priežastis bet

teriologija ir 
netik rado ligų 
ju nukreipimą.

Tropiku ] 
priežastis, perdavijpas, nukrei
pimas ir gydymas jau žinoma. 
Tos ligos randasi tose szalyse 
kur nėr sanitariszkumo.

Yra sunku su p rast i kodėl 
(langiaus atydos nekreipta in 
sveikata tropikuose, Rockefel
ler Foundation bandė investi 
sanitariszkuma, bet negana, 
reiketu užinteresuoti tas invai- 
rias valdžias.

paprastos ligos

ra medžiu 241,000; raudonme-
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Ifjdalgo, netoli nuoJuijire.jp, Aieksike. Po vadovyste Van Verde 
isz 2$-czios .balulijono Meksikoniszku peksztiipnkit tarn forte 
sųkylo, užklupdami nnt J limi t‘szo, 
buvo aphiaisžinti per valdžios kariumene
sijtkylo, užklupdapti gnt J ura r , Ijet.jiemrt pepasiseke i^os

i su didėlėms bledėMs.

t

Petras:—Ar tu mane myli 
Marvte? * 1

Maryte:—Labai myliu, net , 
ir žiūrėti negaliu.

IN PILIAVA
PĘR HAMBURGĄ' 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji "O” Garlaiviai.

....... 4 No T e tn bėrio
21) Novem. 10 Jan
20 Decent. 81 Jan

Oropesn ....
Orbita
Ordinui t

Ir 1

y

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg.

Visos atskirtos kajutos. Nėra
extra niokescjtiu. ‘

ROYAL STEAM MAIL PACKET
PACKET COMPANY

SANDERSON & SON Inc. Agents
2« BROADWAY. NEW YORK.

Chicage: 117 W. Washington St.
Ar pas vietini lalvakorcxin agenta.
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CUNAPO
IN LIETUVA PER 12 DIENU
Grclcziauslas Visa-van<lonlnlR Kelias. 
Ekskursijos su palydovu su konekcija ! 
Southamptoue in Danziga, Piliava, 
Klaipeda ir Libava ant vieno isz grel- 
cziauslu isz trijų laivu kurto Iszplauke 
isz New Yorka kožna Utnrninka.
Visi 3czIon kliiNos pasAŽierial kabinete, 

MAURETANIA AQU1TANIA 
PERENGARIA

Tėlpgi por Livorpoola ir GlaMow.
SCYTHIA .... 26 Oktoberio
OAMERONIA , 4 Novemberia*. 
CARONIA ..... 4 Novemberio.

Apie laivakorte ir informacijas tai 
kreipkitės pas savo vietini agenta.
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Akliu sodžiaus vvrai skait
lingai susirinko pas Gedrimo 
smukle ir intuže rodą braukė.

Net ir moterėles isz užpaka
lio savo vyru sustojusios indo- 
mavo ka nuspręs, nes dalykas
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linti paėmėjai, 
jautas, senis ir 
durys uždarytos,

paliko poliel- 
jo augintinis, 
o pats ponas

di oczi ai.
Senis pasiklausęs, nieko no

tares nuo suolo atsikėlė, ir isz- 
ejo pro duris o paskui ji ir 
vaikas.

— To be truko, 
nie! — bambėjo 
eidamas, o paskui jo eidamas

’ iszejes iii anga papraszo kad

užkliuvo- 
senis namon

visi eitu namon.
Netrukus isz dvaro kiemo va- 

vežhnas, jame
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ežia to, mokykla kurti 
asz isz 

syk ir iszsižiojau, kalba rodos 
protingai...

— Kodėl ne, kiekvienas del 
saves protingas, — pertrftukb 

( — bet susi- 
praskit kad arklys arklio dy
kai nekaso, ir kas 6da sirgs 
svetima liga jeigu sau naudos 
nematys!

— Tas tiesa! nepasiduokim 
prigauti! jikiu mokyklų, jokiu 

mums nereikia! 
reikalinga pa- 

o naujienų, 
kame kas sviete darosi gausi
mės pas žydeli kaip iki sziol!

Neleisime

kia, 
ūkininku draugyste,

buvo svarbus ir matomai pavo- Akliu globėjas, « • M Mb «

jingas visam Akliu sodžiui:
Keletas dienu atgal atvažia

vo isz Amerikos, vieno kaimy
no tolimas giminaitis. Daugu
mas pa į važiuoja, 
Parvažiuoja

tiek ir to! 
bet nesikisza in

svetimus reikalus, bet tas lygu draugyscziu 
visur pilnai, kas del dUsziosparvažiavo tai jo

vaikszczioja po soda, apie Inu- sakys kunigėlis
kus ir viskas jam negerai!..

Tai žemei žiūrėk kokio tai
nepaprasto plūgo bereiki, ežia

j

vaiku kad ir
žiūrėk troboj maži langai, ko-|inkurtu mokykla! suszuko
del kaminas
kia ukes draugijas tverti.

neiszvestas? rei- daug bobu balsu.
vai-! — Na ka mes czia putrala-

visi turi | kins auszinamc 
mokintis, da galu gale ir mer 
gelkos!

v Per soda

, / ku neleist i dykinu i, ant vėjo! 
gerkle džiūsta!

J

*

I

•n

v

vaikas godžiai rijo jo žodžius, Matomai atsirado argiimentrts 
akys jam užsidegė, veidas pa
raudonavo ir szaipesi kaip tai 
bjauriai.

❖ ♦ ❖

Isz ryto sodžiuj lygu virte 
užviro: visus 
žinia jog

kuris pertikrino tvarkos sargh 
jog ežia vieft nelaimingas prieš 
tikis buvo danginu nieko, lin- 

protokolo sudraskyto 
szmoteliai, kambary ant grin
dų.

(lijo

Aklius sukratė 
svetima ji žmogų > f

svetima žmo-

apsigy

eidamas visiem! 
ūkininkams klojo iii ausi?........
inkurtu mokykla, galu gah* nu
ėjo prie pono in dvara. susipa
žino ir nuo giminaiezio Gau- 
desiaus iszsikraustes 
veno dvare.

-r- Velnias czia bus! — nu
tarė Akliu sodžiaus gyventojai 
ir dabar susirinkus braukė ro
dą kaip nusibodeti to nepra- 
szyto taisytojo ju ramaus gy
venimo.

— Mokslas tinka žydui ir 
ponui! — reke vieni. — sodie
tis žmogus sutvertas ant dar
bo ne ant mokslo, gražiai butu 
kad musu vaikus suimtu in mo
kykla !kas gyvulius ganys?

—- Dabar kiek prakuto vai
kas iszleidome in svietą yra al
ga, pavirszo dalies mėsos kas- 
nys, duonos kepalas, ar atimk 
ar pridek!

— To betruko kad da mer- 
gelkos imtu mokintis! kam jai 

mokslas? ar in kunigus
eis, ar rasztįninku bus? o tuo 
tarpu nuo darbo atgustu galva 
besukdama ir paliktu ne drie
žas ne 
viena

i i

rndo lauke negyva.
Bado ji piemenys banda ga- 

nydami^ iszgirdo szuvi ir b(»go 
indomanti ka senis sumedžio
jo ir rado vien “
gu” kraujuose papludusi.

— Kasgi jeigu ne medinin
kas..! — kalbėjo žmonos, bus 
dabar visiem bėdos oi bus!

— Kvailvs! kad dirbo tai 
reikėjo padirbti! kad nudėjo, 
gerai, bet reikėjo ir paslėpti!— 
kalbėjo sodiecziai.

Tuo tarpu nuo dvaro pasiro
dė beeina vyrai, buvo ir poli- 
cijantai, kuriuos sodiecziai pa
mate visi nutilo, katras in sa
vo troba skrvdo.

Netrukus nuo
triobos pasigirdo trukszmas:—• 
Sakyk, prisiduok! kasgi kitas? 
tavo szautuvui atitinka rasta 
žaizdoje kulka, szautuvas ne
seniai iszszautas!

— Asz neszoviau, asz nieko 
nežinau! — teisinosi senis,

— Duoti jam! — suriko po- 
lieijantas.

Pasipylė smūgiai, 
savo kartojo:

— 1\sz nieko
prisiegti galiu, nieko nežinau!

— Na tai rasit kitus at- 
suszuko policijantas 

ir liepe seni suraiszioti ir vesti 
dvaran, kur buvo palikes veži
mas ir arkliai.

Svetimasis tapo atgaivintas, 
žaizda pasirodė nepavojinga, 
ir ligonis nors lovoj gulėda
mas buvo reikalingas prie su
statymo protokolo.

— Ar tamista szi t o
gaus kame nesutikai ? — klau
si nėjo palicijantas rodydamas 
ligoniui suraisziota seniuką, 
sukruvintu veidu, kuris palen
kės žemyn žila galva stovėjo 
tarp dvieju paėmėju.

atsake ligonis, 
szuvis krito isz

-— Prisiartinkit azen, — 
tarė dabar ligonis'in seni, sės
kis ežia ir lai atsisėda, vaikas, 
| ia si kai bes i me, cz i a 
tai nesusipratimas, ■ 
ligonis, — na, vaike, pasakyk 
už ka norėjai mane niiszauti ?

Vaikinas pakele akis ir žiū
rėdamas staeziai in ligonio vei
dą tarė drebaneziu balsu:

— Už vi sus, už visus — 
tamsia norėjai visus nupirkti... 
kaip ve-ve-žius terboje užrauk
ti, — man gaila ir dėdės ir vi
su ir asz no-no-rejau...

—‘ Czia sutruko 
džiai rankovių skurliuose 
šlepe veidą 
kuris kratė 
esybe.

szen
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tas

t iek!

gegute! — prabilo ir 
moterėlė motina keliu 

mergaicziu.
— Neleisime ir

griežtai nutarė kaiminka, jei- 
ir insteigtu mokykla tai 

savo vaiku in po-
gu 
padegsime, o 
nūs biurinti neleisime!

— Cit bobos! ko jus ten su- 
skatote katėti lyg visztos! ežia 

kiszasisvarbesnis dalykas
asz biski numanau! — suszuko 
augsztas vyras kuri visas so- 

ir svarbiausiuose 
atsitikimuose rodos klausė.

Taigi visi nutilo ir akis in ji 
indure.

— Jus visi žiūrite ir nema
tote, o asz ne tik maeziau, bet 
ir girdėjau ir in galva inside- 
jau! tas bieso brolis nori visus 
mumis, nelyginant kaip vėžius 
in terba sukiszti 
ot kas!

— Tegul! — pasigirdo ke
letas balsu.

— Vakar iszejo

ir užraukti.

su ponu 
abu in laukus, visa soda apėjo 
aplinkui, sklaidosi, 
ka, pasivalkiojo ir namon

rode kaž- 
nu-

medininko

vra koks 
-• kalbėjo

vaiko žo- 
pn- 

verksmu, 
jo visa menkti

verkt'

Latras! — patemijo po-

visi ta žinojo, 
stiklu prie jo nie- 

Jr sziadien 
bendras reikalas sugnn- 

ineiti, nuo

senis vis

nežinau! —

nas.

senis ji

, eikim in vidų,
— patemijo Akliu globėjas da
rydamas smukles duris.

o paraginimo nereikejo 
kartoti, visas būrys Akliu, o 
paskui ju ir moterys suvirto 
in smukle ir sutižę traukiai su
vilgo iszdžiuvusias gerkles. 
Neuže ir su kitais in kalbas ne- 
ejo senas augsztas vyras dva
ro medininkas ir szalip jo so
dintis ant suolo pasienyj pa
auglys vaikinas. Senis nedrau- 
giszkas buvo 
taigi ir su
kas neprisiartino, 
vien 
de seni in smukle 
boeziu praboeziu užsigyvenos
savo menkann* lauže, 
mylėjo kaip tik lietuvis moka 
mylėti savo žemeles sklypą, 
mylėjo ir dabar pavojui atsiti
kus nemažai susirūpino.

Vaikas szalip sėdintis buvo 
tai sodžiaus vaikas, nes netu
rėdamas tiesos gimti užgimė. 
Auklėjo ji baisus vargas, augo 
paniekinime, nežinodamas ki
to vardo kaip ‘‘benkartas.’’ 
Keleto metu jau buvo kada mo
tina mirė, ir vaikas paliko prie 
ūkininko km- motina daug me
tu innamiavo. Drabužius liku
sius, ožka, biski j 
priglaudę noriai, 
niekam nerūpėjo.

.Jeigu pasipainiojo valgant, 
tai ir jam inpildavo szeiminin- 
ke viralo torielka, jeigu ne tai 
ir niekas jo nepasigedo.

Kaip tas szunelis klajūnas, 
ingudo vaikas prie.senelio me
dininko ir kasdien ilgiau bū
davo, galu gale 
pas ji buvo.

Daug blogo nuo žmonių pri
tyręs, kaip paprastai vargszas 
kurio niekas nebijo 
nesitiki gauti, vaikinas venge 
žmonių susitikti, o jeigu ir su- 

szoko

benkartas.

gijų globėjai 
, bet Vii i kas

beveik visai

ir nieko

sidure, tai 
zuikis.

Pas seni
t n s,

drožė 
kauszus,

virė valgyti, 
ir Ivgu szuva 
ui.

in szali lyg

jis szauksz- 
pyne krežulius, 

skalbė baltinius 
mylėjo savo sė

Nesi kalbėdavo jiedu beveik 
niekada, senis isz rvto iki va
karo klajojo po įpiązka, taigi 

nesilftt’ino irvaiko siela,visai
ėjo. Pavakariop tas atklajunas žmoniszki, prakilnesnijausmai
vienas atėjo in sodžių
ten inejo, ir
visu klausinėjo kokiomis isz- 
lygomis gyvenau^, kam jam ta 
žinot ? susipnijrtdt patįs!

— Kas ji žino!

szen ir 
pas mane buvo,

— Na kam! — klausinėjo 
daugumas.

< — Tam kad su pinigais at
važiavo ir nori mumis nupirk
ti nuo pono!

— Gerai, sako! gerai sako, 
— pasigirdo daug balsu.

•—* Asz kad szneku tai 
simislijes ir pro szali ne pra- 
szneku! — patemijo Akliu 
kurstytojas, matomai visai sa
vimi užganėdintas?

— O mat koks szelmis! — 
patemijo būryje, — su mani
mi lauke susiejo tuoj in Įkalba, 
viskas jam negerai, cziax to reL

nežinomi buvo apart gyvnlisz- 
ko instinkto užlaikymo savo 
gyvybes.

Taigi dabar iszx kalbu ku
rios uže, 
“tas naujas žmogus 
gas ir visiem nereikalingas ir

vaikas** suprato kad 
’ * yra blo-

a p-

minsi!

žino

nomaeziau jo, 
tankmes girios, kaip manau tai 
nelaimingas prietikis, ir nėr ko 
žmones kaltinti, nes niekam 
nieko pikto neesmi padaręs ir 
ne su kuo nebuvau piktuoju.

Policijantas užrasze ligonio 
parodymu ir užsimąstė, isztik- 
ruju dalykas buvo 
tas.

nepapras-

ligonis, galiu

— Na v i st iek senis turi su 
mumis važiuoti, — nutarė, —• 
rasit kalėjimo ka nors prisi
mins! /

— Asz praszycziau ji pa
leisti, — tarė, 
užlieti kaucija...

— Tai galėsi tamsta paskui 
padaryti, dabar negalima, asz 
negaliu, 
pasilenkęs ponui ir jo sveCziui 
atdaro duris. Staiga jiems su 
kaliniu pro duris einant in- 
griuvo vaikinas, senio auginti
nis. Iszbales buvo, plaukai su- 
sziure ir gaudydamas, orą, eme 
rėkti: — tai ne... ne... jis 
asz!.. užmusziau...

Atsikvėpė baisiai ir 
verkti balsu.

Ligonis atsisėdo ^nt lovos, 
domiai žiūrėdamas in vaiku: 
— kas jis — užklausė pono.

— Benkartas, 
Į žulikas —
1 balsu isz uŽduriu, buvo tai so
diecziai subėgo pažiūrėti kaip 
seni plaks.

— Duoti biesui! — sukau
kė keletas balsu.

Nudriskęs

tarė palicijantas ir

cine

benkartas! 
paaiszkino keletas

nuo jo kaip visiem’jWfclhi so- 
diszkiams teip Jr Jo .dėdukui 
grasina pavojus. Viena ir kita 
syki pažvelgė in Dieduką kuris 
labai rūpestingai dūsavo, pa- 
kauszi kasė, ir galu gale isz- 
tare: — biesas ji pas mus at-1 visu kimu, pribėgo prie senio, 
nesze! vereziaū 
sprandą nutrukęs!

vaikas drebėjo

M 4uk,: * r> -
i, ■ jr jC į ,

Tie dieduko žodžiai lyg yla
pervere laukine vaiko szi rd i 
susiraukė nelemtai ir suspau-
de kumszczias.

— Reikia jo 
szeip ar teip Į
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Oj tas Pittstonas, Pittštonas, 
Miestelis nelaimingas, 

Randasi kelios merginos, 
Niekam nevertos, 

Munszaine kaip senes rauke, 
Važinėja bambilois ir kauke. 

Jokios sarmatos ne turi, 
Ant nieko nežiūri.

O ka jau nokurios bobos, 
Isztikrnju netikusios.

Kada vyrai in darba iszejna 
Pas kumutia suejna.

Kožna bonkutia. paneziakoje

J

r DAKTARAS
SAKO:

“Pacijantai ateina pas mane ir skundžesi 
kad turi bloga virszkinima. Daug kartu 
atradau kad priežastis to ira blogi dantis. 
Blogi dantis užnuodina maišia ir tas gim
do bloga virszkinima”. — Kad užlaikyt 
dantis szvariai, < ’ 
dentista ir ežystyk dantis
Dantų Valytojų”.
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STEBĖTINA PROVA.

— Didvyris! — pataisė li
gonis, tai medžiaga isz kurios 
gali būti žmogus!

Ponas pažvelgė in savo sveti 
nustebės.

— Taip, atkartojo jis, gali, 
ir bus! — pridėjo rimtai, o in 
vaika atsigrižes tarė:

— Žinok kad asz niekada 
nemaniau justi žemes pirkti, 
ne justi skriausti, apsirikote 
visi! Asz gimiau ezionai Akliu 
sodžiuj ir buvau toks kaip tu 
vargszas... ir asz... neturėjau 
tėvo...

nė

vargszas...
motinos neatmenu, asz 

mažas likau, bet likb ir žemes 
sklypas... kurio meilavo mano 
globojai... 'l’aigi iszveže mane 
už jurin ir paleido... 1

Amerikoje nesivalkioja vai
kai po gatves, mane valdžia 
paėmė in globa, atidavė in mo- 

ir mokinausi, svnjo- 
žmogufni

l’aigi iszveže mane

valdžia

kykla, ot 
damas tapti žmogufni ir at- 
neszti nauda savo sodžiui.

— Dieve brangus! tamsta 
be ne Agotos J ui is! — prabilo 
senis.

— Teip, Agotos sūnūs, — 
pritarė ligonis, na nesibijokit 
ramybes justi nedrumsiu, pra- 
gijos atgal važiuoju, bet jeigu 
uores tai ta vaika su savim? 
paimsiu,- rasit jam pasekmin- 
giau pasiseks prablaszkyti

Akliu 
soda, na ka vaike ar tu nori 
mokintis?

— Ko? — užklausė vaikas 
visa darba, 

kauszus skobti,

pasiseks 
m i glas s i anczi anczi as

— asz jau moku 
szauksztus, 
moku arti...

— O asz tave noriu iszmo- 
kiriti mylėti žmones 
darbuotis! — na 
ramiai namon,
tai pas jus ateisiu pasikalbėsi
me.
—am n i————w w Jin p m n ■   i> ■ ■■    —■ > i*** —

ir del ju 
dabar eikit 

kaip pagysiu

Tiems

butu kur | sugrobė jo ranka ir prisiglau
dę prie jo.

Ligonio akyse 
aszaros, ponui su ranka pamo
jo knd prisiartintu ir ka tai t

j <■ . ■'

tarė ponas.nusibodeti 
uže užgęre so-

tykiai Icalbejo.
— Gerai, -

bl i k telejo

į. Isz kambario tapo* prasza-’j

Ar jus kojos yra nesveikos?
Jeigu keneziate bile nesveikumą 

ant jus KOJŲ, nelaukite ilgai, bet 
atsilankykite in mano ofisą ant 
žemiaus padėto adreso,
kurie negali asabiszkal pribūti in 
mano ofisą ir kenezia KOJŲ 
SKAUSMUS, kaip tai, isztlnusos, 
nUvarguses, nuszutytas, prakai- 
tanezias, dvokenezias ir t.t. kojos, 
mano Keju Fauderis ir Mbstls 
jums greitai duos palengvinimą. 
’PriMuskite $1.00 ant mano ofiso 
adreso o jums prisiusiu KOJŲ 
gyduoles su nurodymais kaip var
tuoti del jus KOJŲ nesveikumą. 
Gydau KOJES su elektriku ir su 
kibtis modornlszkals budais mano 
ofise. Kaibulietuvlszkai.

, l»K. JOHN J. GILLIN, 
Kūju Specialistas

24)3 Havemeyėr St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 12* 
Nuo 2 popiet iki 5. Vakarais nuo 
6 iki 8. Nedellomis nuo 10 ryto iki 
1 popiet.
<j .. “

SKAITYKITE "SAULE"
.. .........................-I I ■ ■ ■ I . .............................................. ... .......................................... ...................... ...
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’*■ DR. JUOZAS J. 4U8TRA 
(Lietuvis) V

Buvus!* Daktaras Karlum«n- ‘ 
eje. Gydę visokias Lygas/ ' ,

i- Priima ligonius lig, 10 vai., 
ryte. 12 lig 2 popiet., C lig

; 9 ygkarnm ...
118 BU Shenaadoab,

(Lietuvis) ■

T

>' Priima ligonius lig. 10 vai.,

JMl T,Ii M>-I<

neszioje 
Ir girksznojo.

Vyras isz darbo parejna,' 
Valgio negauna.

Vienas vyras nuo. bobok bego, 
Per įauga laukan isziindo. 

kelnore inpuole,Bet in kelnore inpuole, 
Bone su munszaine sukule.

* # #

Atėjo pas žydą nedorėli, 
Moterėli' pirkti kalniereli, 

M o te r isz k e derėtis pradėjo, 
Prie turgaus nedaejo.

Žydas plūdo ant moteres, 
Alotere paėmė žvda už ko- 

seres, 
szauke: a j va j!Smirdai iŠ

Korn polis, go eve j! • 
Ar tu boba pasiutai,

Žmonis jau renkasi ar matai. 
Motorola žydui tvikszt per 

žambi, 
O tasai jai in pirszta kanda 

gvoltu rėkti,
1

Pradėjo
O žmonis persigando bėgti;

. . Adbegias paliemonas,
Puikus džentelmenas,

■ Paėmė pas skvajeri, 
Motore pasisamdė lojeri, 
Žydas kasztus užsimokėjo.

• Paęme pas skvajeri

X,

Motore linksma rihmo nuėjo.
Žydas staugt*,
Pejsus rauje,

Gojais vadina, 
Sore ji ramina.
* * #

Ten kur Kentuki ateito, 
Pasakysiu apie moti na su 

du kte,

teismasatsibuvo
už nužudini-

Chicago
Szimo McNallev 
ma darbininko su kuriuom dir
bo. Laike teismo likos iszajsz- 
k i nta, buk Szimas neturėjo 
prigulinezio iszauklejimo kaip 
sekantis apraszymas parodys.

Dar būdamas mažycziu kū
dikiu Szi m u kas pasergėjo, kad 
jis visuomet pastato ft At savo, 
jei tik pastyrstft ir imti bliauti, 
kiek jo plaucziukai isznosza. 
Motina neapsi kęsdama, kad 
tik ji greieziau nutildžius, nesi- 
prieszindavo jo kaprisams. Ir 
taip pamaži jis inguldo visuo
met pastatyti ant savo ir sura
do daugiau panasziu budu per
galėti motinos paliepimus.

Jo tėvas tankiausiai nebū
davo namie. Motina buvo silp
no budo. Taip-tai ir augo Szi- 
mukas ir lepinosi vis daugiau. 
Jei motina, būdavo, 
sz i n s, 
lerma, kad ji

UETUVIŠZKAS
SAPNINYKAS

Arba Iszgnldimas Sapnu.

205 Puslapiu. 310 Paveikslu. 
Drucziai apdaryta audeklinei^ 
kietais vyrszais. Preke $1.50

W. D. B0CZKCWSKI-00. 
MAHANOY CITY, PA.
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1
jo plaucziukai i t 

neapsikęsdama, Tvircriauiila Lietuviais
BAMKA

'tfff

pa s i pnie- 
tai jis-, pakeldavo* toki 

neapsikęsdama 
visuomet jam nusileisdavo. Tik 
labai retai jis tebuvo iszleidžia 
mas pažaisti su kitais vaikais. 
Jis neturėjo neit broliu nei sese
rų. Ir i n prato jis manyti, jog 
gales viską pasauly gauti, jei 
tik kaip reikiant supyks, dru
cziai užsispirs.

Jam paūgėjus atsikraustė in 
kaimvno namus szeimvna su 
dviem vaikucziais maždaug 
Szimuko amžiaus.

Dideli kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento. 
Eslu po priežiūra Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaiki- 
mul. Siunczu pinigus in Ti
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor
tes kompanijų nustatytams 

kainoms. Pampinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, gref v 
tai ir pigiai. Raškykite apie 
kalnas o gausite teisinga 
atsakima. Adresą vokite: 

v. LAPINSKAS
C01 W. Mahanoy Ave^

- PA.MAHANOY CITY,

ANT LEGISLATORIAUS
Balsuokite už

Adam C. Schaeffer
Praszo j ūso balso ir intekmes.:iii
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Pastebėjos
Jiji laiko szeszis burdingiorius, juodu, Szimukas pakele toki 

apie tai neO kad ir buože 
girdėjus.

Motina, liežuvio nesuvaldo, 
O duktė vyrams jodo ant 

sprando, 
vvru in sve- 

czius,
Na ir tada pakele re i va kus, 
Josios vyras iždžiuves kaip 

. , silke,
Nevalė jam ne žodžio isztarti

Kada vaikinai norai užsi-

v v rams •f

Užpraszo daug

gerai 
trauke

J

, * 
savo vvra 

muszti.
Nežinau, ar vis teip bus, 

Ar isz girtavimo boba nepa
sius.

* # # ,

Skulkino vienoje peczeje, 
Užtikau viena ragana, 

Pbnrtszi in juoda vanagu, 
Kuri ant žinoniu užpuldinėja, 

Nuolatos apkalbinėja.
Liežuvi turi ilga, 

Su munszaine lankei vilga, 
Nuo ryto lyg vakarui, 

Neduoda atsilsiu smakrui.
Nuolatos lojo,

Tada nusiunezia

Nuolatos loje
Niokftd Bemistoje,

Geriau butu,
Kad josios ten ne butu.

Niekas prie saves nedasilei-
džo.

Kad jaja velnei pagriebtu, 
Tai szventas pakajus ten butu.I

ergeli, kad motina turėjo jin 
iszleisti pažaisti su jais; Jiems 
bežaidžiant viskas ėjo gerai, 
valanda - kita, kol Szimukas 
neužsispyrė pastatyti ant savo. 
Tiedu nenorėjo' užsileisti ir, 
kuomet Szimukas emc dar la
biau spirtis, jiedu jin pusėtinai 
apkūlė. Tas jin begalo nuste
bino, nes tai buvo pirmutinis 
pasiprieszinimas jo valiai.

Isz to atsitikimo teeziau ma
žai jis tepasimokino. Moky
kloj jis atsižymėjo kaipo di- 
džiausis pesztukas. Pradėjęs 
dirbti nuolat peszdavosi su ki
tais darbininkais, 
redavo visame kame su juo su- j 
tikti. Jis prieszindavosi žiau
riausiai visam, kas jam nepati
ko. Palėkės in kariuomene tau
rojo labip daug nesmagumu 
irgi del tos paezios firiožastiės. 
Pagalios susivaidiejes su kitu 
darbininku užsikarszeziaves už 
musze ji. Teismas rado ji kaltu ■ 
ir dabar jislaukia nuospren
džio, nes szi istorija nėra tai pa 
saka, bet tikras atsitikimas.

_ _ - ' * » k. I

kurio nono-

Taip tai szi žmogžudyste pra 
sidejo lopszy. Kalta motina, 
kad niszmokino. Sziniuka sa
ves suvaldyti. Reikėjo pradėti
nuo pat kūdikystes.

* « • i * y. ■ > y

i

Lletuviszkai Oratoriui *

K. RĖKLAITIS
.iį|

Laidoja Numirėlius pagal 
naujausia mada Ir mokslą.

Turi pagelblnlnke moters.
Prieinamos prekes.

SIC West Spruce Street 
MAHANOT CITY, PA.

Bell Telephonas No. 149 i
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TEMYKIT LIETUVIAI

’J

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 
mane o nesigailesite.

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

kompanijų

Turėdami
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GERA PROGA PLIKIAMS! 
« ■. ■' .1 Si /

Arabiszka Mostls yra tikrai pasek- 
inlnga Ir kas prisluns keliolika štam
pu ir savo adrosa tai aplalky* tuju 
arablšzku gyduolių dykai. Raszykite 
ant ftzlo adreso Dr. Jin be o,-236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo- 
kitė Įsi Rijęs progos ylai , kurie yra 
pus-pilkial''Irto visai yi'a'nupllkla. t.t
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Daktaras KOLER1 yra vienatinis tarpe Lietuviu DaktarasVYRU - . _ ____  ., ______
•LIGOSE'^Ittsbufge. JJsat mokinosi Vkrszavojs, studijavo begije 32
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Jimotus Invairlas Ligas į Vyru ir Moterų, todėl jas nuodug- 

, ‘ ‘ _ Gydo užsinuodlnlm ^kraujo Ir silpnybe*
vyru, spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, invairias ligas pa- 

"•■elnanczias nuo necEystuino kraujo; Atsiszauklte ypatiM- 
kai, per lalszkus asz nogydau. Dr. Koler kalba flusUzkai

4 ir Lenklszkal.

KOLRH -

i

nial pažinsta.

V..
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Oftaos valandOH 'uuo 9 ryte lig 6 vakaru
N ed e Horn 1b 9 Iki 2 popiet. . < * £ f'
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Žinios Vietines
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— Khs tok i s pavogė isz ga- 

radžiaus konia 'nauja automo
biliu prigulinti’ prie A. W. 
Czaikowskio. Vagiu nesušokta.

*

— Czionais turime kliobu 
ir klubeliu, bot musu jaumimo- 
ne yra apmirus — be jokio gy- 
vasezio, praleidinoja brangu 
laika ant kampu ir pulrumesia 
ir girtuokliauja.

' I
del ko nesugryžta ?

— Asz neturiu

‘ *M

Kur tavo ievas nuėjo ir C HA s. S, FARM LEY
Boni Estate Agent
Jeigu norite pirkti ar parduoti Stubas, 

mes galimo jumis tame patarnauti. 
Randavojamo namus, koletavojamo 

randas ir teip toliaus.
238 W. Centre SU Mahanoy City. Pa.

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOBIŪS 

III BALSAMUOTOJAS

• GERAS1 TĖVAS.t Nedėliojo po piee atsibu
vo laidotuves
menesiu milemo suhelio Anta- 
no Czeginskiu,
uli., su bažnytinėms apejgoms.

Pranuko, trijų
Jono blaivininku 

draugyste turės
29 Sausio. Joninei z.ini, ix<n>> .. ... . • », i . i.- Kūnelis likos palaidotas antpadaryt puiku pokyli. .... 1J r 1 J I nau ju kapiniu.

— Argi Mahanojui jau visi Į 
iszmire ir nuleido rankas. Atsi- 
gaivykit, pabuskit, 
nunas enimpas, 
silinksminimas reikalingas. — 
14b something.

— Po miestą ir aplinkine 
prasiphitino szvininei kvoterei.

aplaikote 
smulkiu pinigu, nes jau no vie- 
nAsJikos apijautas.

■ Czedykit vandeni, 
pruduosia randasi 
keliu dienu.

* f. Nedėliojo po piet 
senas gyventojas Mahanojaus, hanojui, gyvendamas pas, broli 
Szimanas Miliauckas, 70 metu jona, 506 W. Centre St. Teipgi 
amžiaus, palikdamas dideliam I paliko broli Antana ir dvi se

seles Ona ir Mare

Szv.
puiku pokyli 

žino kaip

juk gyve- 
o žmogui pa-

Apsižiūrėk i t kada

nes 
tiktai ant

mirė

nuliudimia paezia, du sūnūs ir 
dvi dukteres isz 1
gyveną czionais ir duktė re Ma
re Miliuniene, Juozas isz Ho-

Notary Public

39 E. Spruce

Laidotuvėms 
užsiėmė graborius Sakalauc- 
kas.

Ii-— Mahanoy kasiklosia 
kos sužeistas in koja” Albertas 
Kluczinskas, 530 W. Centre uli. 
Bukmauto kasyklosia aplaike 
sužeidimą pecziu Martinas Szu 
mskis, 410 E. Market uli. New- 
bostono kasiklosia sužeido ko
ja Ludvikas Markeviczius.
t • Pratyla 

burgo ligonbuti
k(4vergą. Pitts- 

„ __ i mirė buvusia
kareivis Petras Mickėlunas 26 
metu, kuris buvo gazuotu Frau 
cijoi ir nog tojo laiko neturėjo 
sveikatose Velionis gimė Ma-

Lietuvoje.
kuriu Jonas Jisai likos palaidotas Pittsbur

gh-
7

ąoken, N. J. ir Helena Schaffer’ 
Shenadorije. Velionis pribuvo! 
ih Amerika 1882 mete, gyveno 
Shenadorije 10 metu, po tam 
atsikraustė in Mahanoju kur 
laikė sztora ir vėžiojo anglis. 
Isz Lietuvos paėjo isz Suvalkų 1 
guber., Kalvarijos pav., 
girdu kaimo, Krokolu parapi
jos. Buvo skaitytoju “Saules” 
nuę daugelio metu. Laidotuves 
atsibus ketverge ryta, su baž-

Dau-

nytinems apejgoms ant senu I 
kapiniu. Szeimyna nuoszirdžei 
užpraszo visas gimines ir pa- 
žinstamus Y

Lai silsisi senas gyven
tojas szioj svetimoi žemeleje, o 

suramina likusia

vesią.

m iszejo slap-
visiems

— Tik dabar 
tingus apsivedimas, 
gerai žinomo Frano Traskauc- 
ko, brolis graboriaus, 
MildredABachman, kuriuos su 
vineziavojo kunigas Bakunas 
Frackvillėje, praėjusi vasario 
menesije. Jaunavedžei apsigy
vens mieste.

— Misijos lietuviu szv. 
Juozapo bažnyczioje prasidės 

| utarninke, 24 diena spalio, 7 
į valanda vakare. Misijos ves du 
I kunigai

su pana

lietuviu

Marijonai isz Mari- 
i jampoles miesto: kun. P. An- 
1 dziulis ir kun. A. Czikota. Mi

elai} vauti laidotu-' į- už8įbaįgg utarninke 31
diena Spalio. (t27

— Bernardas Sklaris ir pa- 
eziule sugryžo isz Lietuvos. 
Matėsi su daug patinstamais o 
taipgi ir su buvusiu kunigu 
Augustaicziu.

Dievas lai 
szeimyna.

— Rėdytojas turėjo draug
iška pasikalbejima su keleis 
agentais. Tiejei agentai kurie 
važinėja po visas dalis Ameri- 
ko ir pardavinėja visoki tavora 
kalba, buk kompanijos pakels 
prekes ant maisto, drapanų ir Į pati ja ir sugryžo 

« a 1 • a__  r r\ a i , . • * * *

ISZ SHENANDOAH, PA.

Andrius Narejauckas ir 
i isz Ęuropos 

kitokio t a voro 50 procentą dau | kur vieszinosi per szeszis mė
ginu i 
dirba kasyklos, Del ko angle-! kitas vietas.

Miesto konsulmonas isz- 
palicijanta Ed-

ir tai aplinkinpsia kur [nesiūs atlankydami Lietuva ir

/ kasiams pabrangins teip tavo-Į _
rinko

/ JTV LI JJC1 UI 1 11H IUUJ UI V V" |  

! ra, ar gal už tai kad dirba ir 
gali suezedyt kelis skatikėlius? 
Tai matote kaip uždėta sunkia 
na sz t a kompanijos ant darbi
ninko kada pradeda dirbti. Su 
viena ranka duoda, 
atima. Bukite ant to pasiren- 
gia.’

o su kita

Vyskupas M. J. Crane

praleidi no ja

( Geriau kad 
parleistu brangu laika kokiam 
veikime, kuris i-----

tevelio —
Atojna in puikia restauraci-! atsake malszei vaikas, — tasai 

je gana .jaunąs žmogus vesda- ponas ka iszejo, i 
mas i u 
vaikiuką. Matyt abudu buvo Į —

Tas dėjosi Filadelfijoj.

asz jo visai

kapelijos

(Į
Biff r - 

1 w 
ir

*

už rankos szesziu metu ‘ nepažystu.
Kaip tai, ar tasai žmo

gus ne tavo tėvas?
— No!
— O isz kur tu?
— Ugi isz miesto, gyvenu 

ant; Chestnut ulyczios.
O del ko ji vadinai te

veliu? z
Ba tafialgeras ponaą su-

pailsiu nuo vaikszcziojimo po 
dideli miestą., jr labai alkani.
Užkalbino gardus pietus, val
gė r not žandai bruszkejo, rodos 

i mpsos per 
menesi. - .

— Valgyk sūneli, valgyk, o 
gal da nori ko? .

ntnesztu <lnu- iknd Wv6’ lhj,to
menesi.giau Ubo dėl juju ir visuome

nes, skaityme ir loszime kon
certu ir teątiįlj, bet czionais 
visi rankas nukratė, latake kas- 
žin ko. Sunkei uždirbta pinigui 
pralėidže karezemošiu, o krtda 
viską .praleidže tada.sJkolinn, 
nuo drauguTn yaikszcziojė sii 
nulenktom galvom susirupinia 
ir ne turi kuom užmokėti už 
burda, bet kada gauna pede, 
tai kaip levai staugė prie baro, 
nežino toji musu jaunumene 
kaip gyvent ant svieto. Imki
tės prie darbo, pakilkite isz 
miego, lai Szenadoris buna pa- 
veizda kitielns, jog czionais 
jaunumene gyvuoja. Argi mu
su vada f jau iszmire Szonadb- 
rije. Juk gabuju žmonią^ezion 
ne i ‘ ‘ ‘ ‘ * *
betų visame. SukruskiteI

Kalnu Vargdienis.

REIKALINGAS.
J drnpanu- 0R*BOBUlŠ' MiMUNOr' CITt7“pA.

— Jau tevoDi niekę negaliu 
valgyt, — atsiliepė vaikąs, va
kar tai bu tau dauginu yiirgiąs.,

atsiliepė vaikąs, va-

u#

darbo

sto^nfe, kurie jums prigial-

1
I

H

J auna Ss vh i k i m>s 
sztore. Gera proga del atsakan
čio vaikino. 
Centre St.

PERSERGIMAS.
— Mahanoy City Water 

kompanijo prasergsti visus, 
jog vandens randasi labai ma
žai, todėl bereikalo nelaistyki
te vandens, pataisykite began- 
czes paįpas, gumines paipos 
yra uždraudžemos naudoti ant 
laistymo vandens ir žodžiu, vi
sur, kur tik vrtndpo bėga nerei- 
,kalingai idant tuo pataisyt..-— 
Mahanoy City Water Co. (t.f.

Guinans, 201 W.
(t86

tiko mane ant^proad ulyczios, 
sakydamas, jo^m

— Atneszk 
poniayanczus, 
vineziam tarnui, kuiįfe tryne 
rankas Isz džiaugsmo, jog ap- 
laikys gera kiszi nuo sveezio.

Kada jau tėvelis pavalgė ir 
užsigėrė, 
sūneli:

— Sėdėk ie
asz

tamsta kelis 
paiįep

i, kuni
paliepė į ato* 

, ivuijo vj nJ

atsistojo i r, .Jare in

eži onais sūneli 
malszoi, asz tuojaus sugry- 
sziu! — ir iszejo.

Sūnelis laukdamas sugryž- 
tanezio toy o/, truputi užsnūdo 
prie stalo. Kada jau praėjo ge-
ras laikas o Tėvas* nepabodo, 
tarnas priejas prie vaikiuko, 
pabudino ir užklauso:

W. TRĄ^KAUSKAS* i
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

PasamdoLaidoja Kunua Nubirusiu.
Automoblllua del Laldotuvlu Krik- 
sztlulu, Veaeliju, PanlvaŽlnejlmo 

ir t. t.
520 W. Centre st Muhnnoy City* Fa.
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JONAS M. CISARIKAS Į 
į I 
I * 
I «• 
Ė

Fire Insurance Agent

Apdraudžia (Inszurlniu) Namus 
Tavorus, Naminius Rakandus, 

nuo,. Ugnies. 
Gcrlnuslgpe Kompanijose

2 315 W. Mahanoy Avc, Mahanoy City 3
2 < t
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Atpigintos
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imi duos val
gylį jeigu ;jivndysiu ‘‘'teve
liu!’...

O tu valkata
kol...

apįavi-

— Na juk ponuli, negalė
jau jam atsakyti, o ir nebuvau 
sziadien nieko nevalgias, — 
atsake pro verksmą vaikas.

Ka turėjo daryt tarnas? Pa
leido vaiko,
ir net nusijuokė 
prisigaut.

nuėjo prie duriu 
jog davėsi 

— F.

—

M

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau- 
JauHlu mada. .Pigi p/fcko. Telpgl pri
stato , automoblliUH visokiems reika
lą ma.

Parduodu vlaoklus paminklui dldol- 
iuh Ir tnažluH už pigiausia preke, lodei 
Jeigu pirkaite POMNINKA ta! krelp- 
kltea paa mano, now aaz galiu Jumis 
pigiau gerlaua parduoti negu kiti.

SOI K. L’lne SU

CAPITAJL BTOČK |125,000.0G 
Surplus ir Profits $580,846.50

Mokame antra, procentą ant sudėtu 
pinigu. Procentą prldcdam prie Jus 
pinigu a Sausio Ir 1 Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Meti norim kfedjirTus turė
tumėt reikalą su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte -Iki 8 
: popiet. Subatomls 9 ryte Jkl 12 vai.

H. BALL, Prczldcntau
F. J. NOONAN. Vlce-Prczldent.
J. Il FERGUSON, Kanlerluu

Mulianoj City. Fa.

-c

ISZRADEJAI!
1 m ....... " 1 ■ >,IĮ" /

< • " A » jPrisiuskite man savo brai-< 
žinius iszradimo iszegzami-< 
puvimui. Reikalaukite mano? 
ibzradimu knygutes “Pata-> 

” kilria< 
Raszykite? 

lietuvišzkai sa^o advokatui. >
MARTIN LABINER S 

Reg. Patent Atty. s 
3 Park Row, New York. <

rimai Iszradęjams 
duodama dykai.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

----- $----- e.
Nori kad taupytume! savo pinigus sziam banke. 
Nori kad atydartumet taupinimo Czekiu 
r skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelbąf| s i;

$

4

Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai 

banka jeszko (langiaus prieteliu.
Ji suteikia patarimu kur geriausia 

pinigus. Prigelbes jumis pirkti praperte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dėkite savo pinigus in - • n

.MERCHANTS BANKING TRUST CO.
---- 8----  ; I

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vice-Proz.
J. IT. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

Ir szita

invest vt

>

v Ir

D. F. GUINAN, Sek. Kasijeriua

t

✓
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pripažinti

X 
I 
Y 
X

t ♦ 
^Gaunate tik Geriausios 

Ruszięs Kailines Kotus :f 
kada perkate pas

♦♦♦X 
X 
I 
l

X 
i x 
t

X i'

GUINANA įX f T

tJu geruma gali ♦♦♦
tik geriausi atsižymėjai kailia-pirkliai 

už geriausius.
szimts metu mes pardavinėjame tuos X

Y
X

Mus miesto moteres ar merginos 
kurios mano pirkti kailini kotą,, atras y

iiliiiiiiiimiiii uiti nu it imi nu m m lininiui m imi n imiimmimiin Aiimiiiimiiiiiiimmmimimmm

T XGerumas tu kotu suteikia jumis pilna 
užganedinima visame.

nauja 
warda Bohina.

— Po trijų valandų stai
gaus apsirgimo, mirė Nedėlio
jo po piet, gerai žinomas va
das lietuviszkos
Arthuras Guims. Paliko dide
liam nuliudimia paezia ir du 
sūnūs. Laidotuves atsibus sė

jo pati 
yra po tėvu Slavickiuto, duktė

lietuviu bažnyczioje Dirmavo- redoje ar ketverge.
nes Sakramentu suteiks
doje, 25 diena Spalio (Octob- Adomo Slavicko isz Hazletono

(t24 ir seserune Boczkausku. Z

Prekes
sere-

OU'

er) 3 valanda po pietų.
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BRANCH No. IO

NAUJAS LIETUVISZKAS

CZEVERYKU SZTORAS
Vaikams Czeverykai nuo 81.98 iki 82.98 
Vyrams Czeverykai nuo 82.98 iki 83.98 
Moterems Czeverykai nuo 81.98 iki 83.98 
Mergaitėms Czeverykai- 81.79 iki 83 98 
Kūdikiams Czevcrykuczei 49c iki 81.98 
Gumini darbini czeverykai 3.50 iki 83.98 
Balto gumo darbini czebatai .... 84»98 
Skuros darbini czeverykai 1.98 iki 82.49

* f > X
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Czeverykai Del Visos Szeimynos
Didžiausia

Preke
$3.98

ShueV
i WCARIR

Didžiausia
Preke

$3.98
JUOZAS NORKUS, Manažieria

: 110 W. Centre St., Mahanoy CityJ

4

■■

Pradedant nuo 17 Oktoberio
t 1.’

■ " 1 1 i ' '•'
I ' ‘

Praneszimas Pigiausiu Prėkiu
i . i , i ‘ k j

kokiu da niekad nebuvo, ant 
visu Modeliu Ford A utomobilu

CHASIS (Regular) . . . . . $235 
RUNABONT (Regular) . . . $269 
TOURING (Regular) .... $298 
TON TRUCK CHASIS ... $380 
COUPE.......................  $530
SEDAN . . .......................   $595

F. O. B. DETROIT.

*

* , • ■ 
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Graham Garage & Supply Go.
» rL'i* 't t 1 

Pardavėjai Ford Automobilu.

220 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.
Zi '' • ' .< i
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Per d vide-
<♦

O

■ ’3,

gerus kotus.

merginos

musu sztore geresni tavora ir turėsite A 
užganedinima kad gaunate tikra‘patar- t
navima. Rasite visokiu naujausiu madų 
ir didumu.

&

t
t

«1

Kad ir turime visokiu kaitinu kotu bet turime ir dideli
pasirinkimą kitokiu kotu; kaipo tai: i

Hudson Seal — Bay Seal — Marmot — 
Marmink — Muskrat- Trimmed. 

I

Su didėlais kalnierais ir rankovėm, ar prastu madų.

t.
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Guinans 201 W. Centre St
Mahanoy City, Pa.
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