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ISZ AMERIKOS
TURĖJO DVI

PACZIAS
SU ANTRA PAOZIA SUSI
LAUKĖ DUKRELE; TURĖ

JO TAIPGI SZEIMYNA 
KITAM MIESTE.

New York. — Stanlaw Yale 
Beach, gerai žinomas ir paguo
dėlės žmogus, gyvenantis 
Stratford, (onn., tėvas trijų 
suaugusiu vaiku ir vyras Mar- 
garietos Beach, buvo redakto
rium “ 
laikraszczio, 
gyvenimą per dvideszimts me
tu apie kuri niekas ne nedasi- 
prato. Ant galo jojo pati iszty- 
rinejo buk jisai gyveno su ki
ta moterį* New Yorke per 20 
metu, susilaukė dukrele kuri 
sziadien turi 17 motu. Beach’- 
iene susipažino su antra pa
ezia, buvo josios gera drauge ir 
mylėjo t a ja dukrele antros pa
ezios. Butu viskas gerai buvę, 
nes kada jojo levas įnirę ir pa
liko jam $7)00,000, norėjo pini
gus paaukaut del dukreles ant 
mokslo, bet 
testavojo ir nedaleido prie pi
nigu. Isz to kilo teismas in su
da ir tokiu budu viskas iszsi- 
dave, norints pirma pati gana 
užslepinejo gyvenimą savo vy
ro su antra motere ir butu to
linus tylėjus kad ne pinigai.
MAJORAS PAĖMĖ PACZIOS 

KALTE ANT SAVES.
('umberland, Md. — Majoras 

W. Allen isz miesto 
pasiėmė paezios 

kalte ant savos už darvma na
minio alaus ir pardavimu jojo 
kitiems už ka likos pastatytas 
»po $1,000 kaucijos lyg teismui. 
Prisipažino, kad tai jisai, o ne 
jojo pati pardavė ketu ros bon- 
kutes naminio alaus ir padir
bo keturis baksus alaus.

Majoras Alien yra kasyklų 
bosas. Palicijantas Harvey atė
jus su savo pagelbininkii pas 
bosą paprasze alaus o kada isz
gere paprasze moteres idant 
jam duotu n*cepta kaip daryti 
alų, nes buvo drūtas ir gardus.

Judosziai po tam 
aresztavojo juos už gera juju 
szirdi.
DINGUSI LENKISZKA 

KOLONIJE SURASTA 
BRAZILIJOI.

Rio de Janeiro, Brazi liję. — 
Tik tomis dienomis likos suras- 
ta dingusi Lenkiszka kokiuije 
kurioje gyvena apie 11,000 
tukstaneziu 
randasi kalnuose prie Doce 
upes, gubernijoj Espirito ►San
to. Ta ja dingusia kolonija su
rado Lenkiszkas natūralistas 
profesorius Stanislovas Przy- 
jemski, kuris nesenei isz tenais 
sugryžo.

Toji kolonije dingo apie 18- 
73 mete. Tenaitiniai Lenkiszki 
kolonistai kalba Lenkiszkai 
bet buvo atitolinti nuo viso 
svieto. Pirmieji kolonistai isz- 
mire daugeli metu adgal, o ju- 
ju nauja gentkarte visai nieko 
nežinojo apie savo tautiecziup 
Lenkijoi.

žmogus,
(’onn.,

Scientific 
vede

American ” 
dubeltava

szeimyna nzpro-

V <

Thomas 
Lonaconingr* *

Na ir tieji

žmonių, o 
prie

11,0()( 
kuri

i

BAISUS SZTURMAI 
ANT MARIU

I New York. — Baisus sztur-
mai ant mariu* Laivas Laris- 
tan nuskendo su 25 laivoriais. 
Laivas Roosevelt neteko ketu- 
riu valcziu, kurias vilnys nune- 
sze. Laivai susivelinia net tris 
dienas atplaukime.

SUŽIEDOTINE JI APVOGINEJO 
APVOGĖ NUMIRĖLIUS Isz Visu SzaliuKovojc už Milžiniszka

Turtą. ISZ LIETUVOS
f .._.±  - - -L..-" .. ~ ,7.Z_ .... T_ .• \

BAISUS POTVYNIAI
LIETUVOJE

«

SUSIŽIEDOJO SU į HEROI
NĄ, TOJI JAM UŽDAVĖ 
ANT MIEGO IR PAĖMĖ 

NUO JO $1,250.

JAM UŽDAVĖ
DAŽIURETOJAS LIGONIU 
APIPLESZINEJO LAVO
NUS IR SERGANCZIUS 

SZV. AGNIESZKOS 
LIGONBUTEJE.

Czionaiti- 
atsibuvo

kuri likos 
už apvogimą savo 

Kai. ?zka

Salem, Mass. — 
niam (listrikto sude 
teismas prieszais Ona Jamins- 
ka isz Filadelfijos, 
apskunsta
m y 1 e m o K a z i m i e r a 
( ?) isz Beverly ant 1,250 dole
riu. Taip tai užsibaigė pajesz- 
kojimas paezios per laikrasz
ti.

Kaliczkasv u z
sujeszkojo
paezia per

na

sa u 
t ulamergina 

laikraszti, na ir susirasze su 
Ona, kuri pribuvo isz Filadel
fijos in Beverly. Kada susitarė 
apsivesti Ona prikalbino Kazi
miera idant isztrauktu isz ban
ko pinigus. .Ant nelaimes Ka
zimieras apsirgo o jojo mylema 
pasakė jam kad ji iszgydins. 
Pagamino jam gyduolių kurias 
jis iszgere ir kada pabudo, ne
rado savo Onutės ne pinigu.

Palicijai pasisekė 
Ona Filadelfijoi ir 
Beverlv. Po slieetvai Ona likos 
pasta tyla po 
lyg 
jo paeziuotis.

SUDĖJO SAU NAUJA 
PRAVARDE.

New York. — In suda atėjo 
iszsiimti antras ukesiszkas po
pietis kokis tai HY1 kfts Trolis, 
24 metu, apreikszdamas sli
džiai, buk jisai nori permainyt 
savo pravarde ant 
Mikas Arson.

surasti 
atvežė in

$2000 kaucijos 
teismui. Kaziukui atsinore-

‘ ‘ Arson 
Su dže

atsake:
1

A, 
reiszk e Ci- 
reiszke su-

y y ___

jojo už
klausė del ko nori vadvtis Ac- 
son ant ko Terelis 
reiszke Amerika, ( 
t y (miestą) o Son
nūs arba visa jojo pravarde 
reiszke American ('itv Son — 
Acson. Sudže sutiko ant per
mainymo ] 
palrijotui.
LIETUVYS

ANT ELEKTRIKINES 
KĖDĖS.

Michigan City, Ind. — Indi
anos valstijos kalėjime Sausio 
22, 12:07 vai ryto, buvo nužu
dytas elektros kėdėj jaunas, 
26 metu, lietuvys Petras Jan- 

.)>«

pravardes tokiam

NUŽUDYTAS

buvo pasmerktas
vieno

Jack 
žmog-

■ ?

i
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Philadelphia. — Nuo kokio 
tai laiko davėsi girdėt skundai 
nuo giminiu mirusiu ir gyvųjų 
ligoniu Szv. Agnieszkos ligon- 
buteje, buk kas tokis juos api- 
pleszdavb ir aut galo vagis li- 

o juom buvo Jo-
33 metu, kuris da-,

Kunigai Priversti 
Apsipacziuoti.
I _________

RYMO KATALIKU KUNI
GAI TABASCO, MEKSIKE 

BUVO PRIVERSTI 
PAIMTI SAU 

PACZES.

k

kos susektas, 
nas Black, 
žiūrinėjo ligonius nakties lai
ke. Kaltininkas prisipažino bet 
apkaltino ir ktus, kurie jam 
prigialbinejo tam darbe.

Black apvoginejo ligonius 
ne tik nuo brangenybių, liet 
pinigu ir drapanų, o jaigu li
gonis numirdavo, tai apvogine
jo ji nuo visko. Detektyvai, ku
rie radosi ant sargybos, nužiū
rėjo Black kuri aresztavojo o 
kada padare krata jojo kamba
ryje rado tonais daug pavogtu 
dalyku. Vagis likos uždarytas 
kalėjimo.

UŽ GYVASTIES BUVO 
DRAUGAI IR SMERTIS 
JUOS NEPERSKYRE.

Amsterdam, N. Y. —- Ignac 
Pijenowskis, Lenkas, ir Ado
mas Kraujelis, Lietuvis, abudu 
dirbo pas Lenką salimi n ka J. 
Barozj no No* 69*MiRon Avė. 
Ju darbas buvo tokis: salimo 
grindis iszszluot, spitunus isz- 
valyt ir kiti dalykai apžiūrėt 
salime. Jie kartu valgė ir gulė
jo bot Ignac Pijenowskis su
mano važiuot in kita miestą pa

ti A. Kraujelis lieka 
Kaip geri draugai 
visada iszsigere,

kauskas. Mirties bausmei 
už užmuszi-

ma, apipleszimo tikslu, 
garažininko, Andv Hirtzu, In
diana Harbor, Ind.

Jankausko sėbras, 
Watson, kuris irgi toje
žudybeje dalyvavo, teisme pri
sipažino kaltas ir liudijo 
priesz Jankuaska. Watson bu
vo pasmerktas kalėjimui 
viso amžio.
SUPJAUSTYTOJ AS MERGI

NOS SUIMTAS IR PRISI
PAŽINO PRIE KALTES.
Philadelphia. — Surastas la

vonas merginos be galvos ir 
kojų kuri surado praeita sah- 
vaite pasirodė kad tai yra Ona 
Dietrich, 
yra k iro p rak tikas David Mar
shall, kuris likos arcsztavotas 
ir uždarytas kalėjime.

Marshall turi paezia ir vai
kus, bet su jaja nuo kokio tai 
laiko negyveno, susineszdamas 
su Ona, kuri isz jojo iszcziulbe 
daug pinigu, o kada priesz žu- 
dinsta nenorėjo užmokėt už jo
sios szlebe, toji kerszino ji laz
duoti paežiai. Insiutes nuo pik
tumo užsmaugė Ona, po tam 
nupjovė jai galva ir kojas, nu- 
mesdamas lavona užmiestije.

Sztai vaisiai slapitingo gyve
nimo su svetimą motere ir jojo 

, su vaikais,
o ' Yi\ /j ; .

| pasekmes,

ir

ant

o josios žudintojum

Meksiko. — Arei visk u pas 
diecezijos Mexico‘City, apgar- 

apie priverstina apsipa-sino apie priverstina apsipa- 
cziavima kunigu gubernijose: 
Chiapos, Tabasco, Hidalgo, Ja
lisco ir (’olimii.

Mf'ksikonisZkos t iesos, 
rios priverezo kunigus ant ap- 
sipaeziavitno, isztusztino dau
geli parapijų, seminarijų ir 
mokslainiu kurios likos užda
rytos. Daugeli gubernijų, kaip 
skelbia viskupo protestas, ran
dasi be kunigiszku patarnavi
mu o kaip kur randasi tiktai 
du kunigai.

Ypatingai arciviskupas 
protestavo kad Tabasco, visai 
nepavelina katalikiszkiems ku
nigams laikyti jokiu parapijų 
ir pildyti kunigiszkas pareigas 
jaigu ne yra apsivedė.
CARISZKAS SZNIPAS BUS 

SUSZAUDYTAS.
Irkuckas, Rosije.

ku-

uz-

a-Mrs. ETlena Peck, kuri kit 
dos buvo žinoma kaipo “Kara
liene Apgaviku, 
nanti Nyack, 
teismą 
platinos kasyklų kurios yra 
vertos keturis milijonus dole
riu kuriai paliko jais josios le
vas. Jiji turi sziadien devynes- 
doszimts penkis metus.
—   ■■■■- —WI"T   i .■ r. »     n* ■ i' ' ■» ■      -

dabar gyve- 
, užvedė 

ant atėmimo turtingu 
kasvklu kurios

Nyack N. Y.

Kaulus Szveutuju Mag
nuso ir Roguvaldo 

Surado Senoje 
Katedroje.

London, 
senoje 

už cariszko valdymo Orkney,

—- Surasti 
Kirkwall

Szkotlandijoj

kaulai
Katedroje,

likos 
prie

KUN. DAGILIS 
ISZVAŽIAVO 

AMERIKON KALĖDOTI.
Kadcinu Seimo narys, 

Dagilis priesz pat Kalėdas 
iszvažiavo Amerikon 

dolariu rinkimu reika-

priesz
i i

y J

kun.

pasika-
ledoti 
lams.

Kun Dagilis iszvažiaves 
bai tyliai ir nežymiai, 
mas, kad Amerikos
viams nebūtu nraneszta 
jo ” žygius , >

hl- 

bijoda- 
Lietu- 

apie
ežia Lietuvoj, 

kur jis susirinkimuose szaiide 
isz revolverio. — V.

Sziauliu Sąjungą siunezia in 
Amerika savo atstovą St. Kai- 
rukszti, pavesdama jam laiky
ti ten paskaitas, kad supažin
dinus Amerikos Lietuviu vi
suomene su Lietuvos kraszto 
gynimo reikalais ir Sziauliu 
Sąjungos uždaviniais.

NORI PASIKORELIUI 
NUKIRSTI GALVA.

Robliai, Kamajų v.
kor.) —

(“V.”
Nesenai ežia pasiko

ręs Baleiszis žmonėms i n varo 
baimes.
duoda 100 litu, kad kas paka
ruokliui nukirstu galva. Mat 
bijo jo apsilankymo. Ta puszi

Pakaruoklio tėvas

1 
kur pasikorė, atiduoda veltui: 
bet nieks jos neima. Szposinin- 
kai vaikszto szukaudami apie 
puszi, o kvailiams nuo bailes 
blusos mirszta.

NUNESZTA DAUGYBE 
TILTU; NUSKENDO 

ŽMONIŲ IR 
GYVULIU.

TAURAGE PASEMTA; 
BLEDES DIDELES.

*■
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si žiūrėt, 
ant vietos, 
skiresi tai 
taip ir padare Pijenowskis su 
Kraujeliu skirdamiesi sau ge
rai sumanė iszsigert. Iszsigere, 
atsisveikino ir Pijenowskis nu
ėjo ant stoties važiuot in kita 
miestą, žinoma pinigu neturėjo 
ant pirkimo tikieto, bet jis ma
te kaip kitivažiuoja už dyka in 
kitus miestus ant karu užsika
binę, tai ir Pijenowskis norėjo į 

taip padaryt. Nuėjo gale mies
to, atsistojo prie geležinkelio 
ir lauke trūkio ateinant. Tuo- 
jaus atėjo greitasis trūkis, bū
damas girtas norėjo užsikabint 
ant to trūkio, bet kada prisiar
tino prie trūkio tai tas smar
kumas stūmė ji adgal ir pulda
mas pataikė su galva in tele
fono stulpą ir suteszkejo galva.
 --- 1 z ' ’• • 

paszauke gra- 
boriu, kuris aprengęs ir inde- 
jes in graba, kita diena su ki
tais žmonimis nulydėjo in Len
ku bažnyczia. Kunigas atlaikęs > 1 t--- * • • a * b

— Sergijų- 
szas Siniavski, kuris buvo ca- 
riszku sznipu iszduodamas ant 
smert 135 Rusisztku bolszevi- 
k i szk u re voli ucr jon ieri n f - Ii ko s 
nusprenstas ant suszaudymo.

Siniavski buvo slaptu pali- 
cijantu
per daugeli metu, kuris iszda- pažinti kaipo prigulinti 
ve sąnarius prigulinczius prie; Szventuju Magnnso muczelni- 
Janisesko Kongreso, revoliuci-1 ko ir jojo anūko Szv. Roguval- 
jonierius isz Maskvos ir Revo- do, kuris mirė 800 metu atgal, 
liucijonieriszka Raudona Kry- Pakauszis Szv. Magnuso paro- 
žiu kaipo savo advoka ant ’ do skyle nuo užduoto ypo
smert. Dabar už tai turės pats kirviu kada ji pagonys nužudė, 
pražūti.
POGROMAI ŽYDAI;

SU

radosi ąžuolinėje 
paslėpta

Kaulai
2__ skryneje kuri buvo

DAUG SUŽEISTA ftltg'sztai terp dvieju piloriu.
. a * r i* i j Matyt juos ten paslėpė kuni-Moskva. — Ant Lubiankos . : , . . u • i. . ., ... ,. ' gai idant neinpultu m rankas

pleciaus, vidurnuesti, ^as’' netikėliu 
kvos. myne žmonių v
ant Žydiszku kronui,

Mas- i 
užklupo 
iszkule 

langus ir apiplesze nuo visko.
' , Policijų

. l)0 Daugelis Žydu 
Priežastis

vidurmiesti 
žmonių

Policijt

Matyt juos ten paslėpė kuni
gai idant neinpultu in

, Dauą Zy'du sužeista.
•° i apnialszino nuiisztininkus
S- IV, t r. »>

Kirkwall Katedra likos pa 
statyta per Szv. Roguvalda ant 
atminties savo ,dėdes.

Žmones radę ant geležinkelio 
negyva žmogų,

pamaldas už nelaimingaji ir 
pradėjo neszt isz bažnyczios 
laukan, Adomas Kraujelis isz- 
girdes kad jau jo dranga lydi 
in kapines, jis sako in kitus vy
rus kurie buvo tuom laik salo
ne: “ 
neredke ir manes.
baro rado saluninko karabinu 
paemes atlenkė vamzdi, liaupa 
pastatęs po smakru, paspaude 
vamzdi, karabinas szovo ir nu- 
nesze puse galvos, 
negyvas. Ant rytojaus likos pa
laidotas szalo gero draugo ant 
Lenkiszku katalikiszku kapi
niu. A^ Kraujelis buvo nevedės, 
gimęs Kauno redyboje, 60 me
tu* Ignac Pijenowski buvo ve
dos, tik sti savo motore jau 
daugeli motu negyveno. Jo pa-

nora mano gero draugo, 
” Nuėjės už

keliu valandų, 
iszbogo isz miesto, 
sukvlimo vra nežinoma.

Laikrasztis, aiszku, 
kad puolimas priesz Ceikines 
valscziaus valdyba buvo su
organizuotas paežiu vals
cziaus ponu, turėjusiu tikslo 
paslėpti savo nusižengimus.

STIKLAS, KURI GALIMA 
MANKYT.

London. — Austrijokinis ko
mikas iszrado nauja būda dir
bimo naujo stiklo kuri galima 
mankyti ir perlaužt be persi- 
pjovimo. Stiklas yra czystas 
kaip ir paprastas stiklas. Ta
sai naujas stiklas bus lengves
nis ir pigesnis. Angliszkas fa
brikas jau pradėjo iszdirbinet 
taji stiklą.
ŽUDINSTA LAIKE

PERSTATYMO.
Kada czionais

KRUVINA SVODBA
nutviiy VISA GRINCZE ISZKRU- 

VINTA, SZESZI SVODBI- 
NINKAI MIRTINAI 

SUŽEISTI.

Kada visi 
smegenis

Czenstakavas. — Kaime 
Podguže, atsibuvo svodba jau
navedžiu Rokoszu. 
turėjo inkaitusius
nuo gužutes, prasidėjo koki tai 
ginezai tarp 
persimaine ant tikros kruvi
nos revoliucijos.

Grinczioje kilo neiszpasaky- 
tas riksmas ir moterių klyks
mas, dejavimai ir daužymas ra
kandu.

Kaimynai 
mus,
nais atsitiko. Ju akims persi
statė baisus regėjimas: visas 
kambaris sukruvintas o ant 
grindų gulėjo szeszi mirtinai 
sužeisti ir supjaustyti svod- 
bininkai isz kuriu du mire in 
trumpa laika, 

e I-Ii

svecziu kurie

riks-iszgpdia 
nubėgę pažiurdt kas te-.

o jis krito

ti ten kur apie Chicaga gyvena 
«« a

Moskva.
Bolszevikai losze teatra po va r 
du 4 4Katro Dydeji ir Pugoczo- 
vas” drama, isz Rusiszko gy
venimo tuju dvieju ypatų, per- 
statimas persimaino ant tikro 
kada svarbiausos aktoris at- 
kiszes revolveri in kita akto
rių, paleido szuvi ir ji užmusze 
ant vietos. Kas tokis iszeme isz 
revolverio tuszczia patroną 
o indejo kulka. Terp publikos 
kilo didelis sfuniszimas, bet 
policije greitai juos apmalszi- 
no.

EagleU Samokin, Pa. —
' Silk Co.*, apgarsino, kad paau
kaus polOO doleriu ant dienos 
per kotures sanvaites ant su- 
szclpimo straikieriu szeimynas 
— viso paaukavo $2,500. — 
Eagle Mill turi 300 darbinin
kų* .

i ' ' . ■ '!

I

1 ‘ SZTUKORIUS KIAULIŲ 
JOVALE.

Didkiemio, Tauragės apskr. 
klebono vienas isz bernu norė
jo parodyti namiszkiams savo 

vikrumą” — pastovėti ant
J J

Kaunas. — (Per paczta pra- 
“ Darbininkui”.) — 

Žemaitija paskendusi 
n y. Visos upes 
krantu, gj’ventojai daugely 
vietų gelbėdamiesi nuo 
dens sulipo ant stogu.

Iszardvta ir nuneszta dideli 
tiltai — Szakiu per Szeszuvo 
upe, Pajūrio per Jura, Eržvil
ko per Szaltuna, ties Skaudvi
le per Akmena, Kurszenai — 
Papile per Ringuva, Szauke- 
nai — Kurszenai per Venta, 
Szaukenai 
Szona upe.
dar priesz kara statyti tiltai. 
Mažu gi tiltu nuneszta dau
geli.

Tauragėj pasemta stotis ir 
Patkino malūnas. Dalis ju tur
to nuneszta. Elektros stoty vos 
nepaskendo darbininkas, 
vanduo urnai ji užklupo.

Szaukenuos, kaiiniecziui be
važiuojant per tilta, staiga at
riedėjo banga, nunesze tilta ir 
žmogų su arkliu.

Ties Eržvilku pasemta keli 
kaimai; gyventojai sulipo ant 
stogu. Prigėrė gyvuliu. *

Upes iszejo isz krantu net 
ten, kur labai aukszti, ir iszsi- 

i liejo, kaip ežerai.
Dar nuneszta tiltai ties

neszAa
vande- 

iszsi liejo isz 
gĄ’ventojai

van-

perUžventis
Tai vis dideli

nes

44 vikrumą”
galvos. Savo

— pastovėti 
sztukomsi 4

kala,javu ir Žariszkiuose
Vabalkszne.

Nuostoliai padaryta

Mi- 
per

divieta pasirinko ant muro, kur ^įįaus|
Skuodas, Kretingos apskr. 
Skuodą ir apylinke Gruo-

dideliame katile virė kiaulėms 
jovalas. Afertesi “
viena karta, antra, bet vis ne-

szt ukorius y y

siseke. Stodamas treczia karta džio 31 d. apsupo dideli vande-
smuko 

Buvusieji
iszejo isz lyg svaros ir 
in verdanti jovala. 
ežia pat “sztukoriu 
ke su smarkiai nuplikintu vei-
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nys, kokiu szioje
dar iki sziol nėra buvę. Skuo- 

isz dvieju 
ir Luobos 

s Sausio 1 d.
I sziu metu vanduo buvo paki-

isztrau- das .vra aP»uptas
' pusiu Bartuvos
| upėms, kuriuose
t pusiu

laukti?;
du ir ranka.
KAMAI 

ANT
KANCELARIJOSIA.

Kvėdarna. (“V-bes 
— Gruodžio 18 d. 
nuėjau 
rasztinen. Inejes vidun

su 
valscziaus

apylinkėje

les iki 2,Z> metro; Luoba net 
iki 5 metru.

Potvinys teip pat priverto
k°r;) uždaryti Alytaus tilta per Ne- 

valdybos ma Aly taus-Artilerija.
reikalu niurni ir nutraukti susisieki- 

Sako- 
mas tiltas del jo silpnumo nuonėra- mas tiltas del jo silpnumo nuo 

dau ne gyvo žmogaus. Laukiu Sausio 15 dienos buvo nutarta 
nesirodo, uždaryti. Tiltas netrukus bus 

triukszma, 
krbeti, szvilpauti, duoti sig- 

, kad rasztineje yra žmo
gus ir gali viską iszvogt. Nu
sibodo belaukiant, skaitau ra
dęs laikraszti. Už kokios 15 
minueziu atsirado sargas. 
Klausiu — kur valscziaus po
nai?—‘4 
go pietus.

kol ineis, bot niekas 
Pradėjau 
t: 

nala

kelti

Tai, sako sargas, val- 
” Laukiau dar 15 

minueziu ir netekes kantrybes 
pasiuneziau sargia pakviesti. 
Inejes pasakė, kad p. sekreto-
rius senai jau pavalgęs ir mie- 

Galu gale vistiek 
užmiegotomis

ga saldžiai.
atėjo ponas:
akimis, piktas, o kreipiantis in 
ji su reikalu atsake: “

Ar nepra vartų
Asz nie-

(“V.”

ko nežinau.“ 
valscziaus 44ponams” daugiau 
tvarkos ir mandagumo!
ISZDALINO PATYS ŽEME.

Gorkonys, Debeikių vals. 
kor.) — Gerkoniu kai

mas szi Rudeni iszsidalino in 
vienkiemius; nesulaukdamas 
prisiuneziant valdiszko mati 
ninko, pasisamdė privatiszka 
ir iszsi'įalino. Tai pagirtinas 
dalykas, nes in vienkiemius isz 
sidalinus yra ne mažas žings- 

prie kultjiriszko žemes 
ūkio dirbimo ir pirmyneigos*
nis,

i

pradėtas remontuoti.
LENKAI STIPRINA 

KARIUMENE LIETUVOS 
PASIENY.

Kaunas. — Gauta žinių, kad
prie demokracijos Lenkai kai
muos stiprina tiek slaptaja,
tiek vieszaja policija, Lietuviu 
namams policininkai neduoda 
ramybes, lankydamiesi po ke
lis kartus per para. Vilniaus 
Lenku spauda tam policijos 
koncentravimui pateisinti pas
kutinėmis dienomis vėl pradėjo 
raszyti fantastiszkus prasima
nymus apie tariamuosius Lie
tuviu 4 4 banditu isz Geležinio 
Vilko” 
Lenkus. Vilnius “Slovo

pasiruoszimus pulti 
n pa

skelbė net tam tikra suklas- 
tuota “Geležinio Vilko” 
sakyma, kuriame Lenkai
szo, kad nauji puolimai netru
kus turėsią būti daromi Ceiki- 
nes puolimo pavyzdžiu.

in-
ra-

U Beirut, Syrije. — Kurdai 
šukele revoliucije
Turkus. Muszis atsibuvo ap
linkinėje Biltiso; 300 Turkisz- 
ku kareiviu sužeista ir apie 
szimtas užmuszta.
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t Jrlandijoi gyvena kaimiszka 
mergaite, kokia tai ^largiet,kokia tai Alargiot, 
kuri ant .visos salos pagarsėjo 
kaipo stebuklinga gydytoja. 
Turi jiji taja dovana kad isz 
risza sunkiauses ligas ir atran
da tam tinkamas gyduoles del 
serganeziu. Visos rodos, kurias 
davė žmoni m pasirodo pasek
mingoms. Mergaite sako, kad 
jiji mato liga žmogaus kūne ir 
žino kas jam kenkė o gyduoles 
kokias parenka turi ligoniui 
prigelbet. Kada jaja ligonis ai 
lanko, mergaite papuola ia 
miega, ir laiko tojo miego ai 
mena liga.

Josios stebuklingi
sklydo ir toliau. Dabar mer- 

aite aplaikineja konia szimla 
diena su praszy- 

mai* idant duotu ligoniam* pa
tarimus.

Daktarai jaja tyrinėja ir ne- 
gvdvt žmonis be 

liplorno. Kelis szimtns ligoniu 
taipgi ir daktarai peįžiūrėjo ir 
imtare kad visi likos pasekmin- 

s tebūk-

Agentai sako žmoni m kad ka
syklos priguli prie unijos. To
dėl žmonys persergsti visus 
idant in tennis nevažiuot n, nes 
pht.vs nedirba jau 18 menOsivi, 
o tokiu vra in 400 szeintvmi 
kuriuos kompanija iszmetihoja 
isz kompanieznu st ubu ant lan
ko.

Lietuviszkos Pasakos.

SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

tn nkininko ir bnvo dįdejei 
gudrus: turns peiTnatiydnvd sa
vo gaspadoriaus misi is. 0 taip 
viena karta, kada' gaspadorius 
apsirgo, jau anas nusimanė, 
• k • 4 1 ‘ * a i ’ .J ► t*4b4 ♦* O1* uW i i’ - j *.

l#

—■>*        ui—i neimu ato ■■,■.1

PIRMA PAGELBA 
KŪDIKIAMS.

*

merga i to

gvd\ mai
pa
< r

gromatii kas

tiždraudže
<

žmonis

gai iszgydinti per laja 
liūgą daktarka.
r**

Genevoje, Szvaicarijoi, pati 
turtingo kupeziaus Possi, mo
lėta* nepaprasto patogumo, su
bjaurino savo veideli su pagel- 
ba karbolians, idant josio* vy
ras ne butu jai taip užvydus ir 
kad turėtu rnalszit gyvenimą. 

I žvydns ir nuliūdęs vyras, da
bar- janezesi nelaimingesnių o 
jiji yra laiminga. Abudu netu
rėjo sveiko proto ir gana.

Keturiolika metu adgal likos 
nužudytas kokis tai Binney 
Carey, tavoriniam vagom* Ne
wark. N. J. l’ž taja žudinsta li
kos nužiūrėtas
Johnson, kuri palicije tuojau? 
arozta vojo, bet neturėdama 
įam tikru davadu, likos palois-

ir nuo tojo

pats Joba
is pris:-

las ant liuosvbes 
laiko viskas buvo užmirszia.

Tomis dienomis 
>011 alėjas ant palicije
pažindamas, buk tai jisai nužu
dė ta ji žmogų, 
Imk nuo dienos žudinstos sav- 
zine jam baisiai iszinetinejo ir 
neturėjo ramybes diena ir na> - 
1 i. — Matoma, kad 
Hivžine yra geriami u 
1 vvu.“

primindamas,

žmogaus
“dote k-

vai džeSoviatu valdze mano isz- 
>iunsti moksliszka ekspedicija 
in Afrika, tikslu iszbandymo 
suvesti dideles beždžiones su 
žmogum ir pmhiryti nauja 

Perdetinis to- 
e k sped i c i jos pro feso r i u s 

I vanov, susinesze su Erancu- 
profesoriais Roi ir 

( almette, kurie sutiko su jojo 
Gvinejoi randasi 

ku-

ir 
veisle žmonių.
>ios

ziszkais

gu.

užnianvnriu. 
didele beždžionių veisle, 
rios labai yra panaszios in žmo-

Su tomis tai beždžionėms
ketina snmaiszvti veisle su ie
nai! iniais nigeriais, kurie yra 
tamsiausi žmonvs ant svieto. 
Profesoris Ivanovas sako, buk 
is'z veisles bezdžion-žmoniu ga
lima bus isztyrineti pradžia 
žmogaus sut verimo.

Gal but, kad Gziczerinas da
ly bans toje ekspedicijoj taipgi.

Apia i kome daug persergėji
mu isz saftkoliu idant žmonvs 
nevažiuotu in tonais o ypatin
gai in Washington Cdunty, 
EHzvort Branch kasvklas ku
rios priguli prie Bethlehem 
Steel Co. Tosios kasvklos buvo 
uždąndos per pusantro meto o 
dabar jaises atidarė ir aptvėrė 
su geležine tvora, septynių pė
du augszczio. Rąiti palicijan- 
tai patruliuoja kasyklas. Kom
panija stengėsi sulaužyt unijc, 
kuri drueziai laikėsi iper 23 me
tus. Kompanijos agentai suve
žė žmonis prie darbo, visaip 
jiems meluodami, o kada in to
nais pribuna, persitikrina ki
taip ir Beturi už ka iszvažiuoti 
pas savo szoimynas. Daugelis 
turėjo daug vargo pakol isz-, 
sprūdo isz palicijos nagu.

Turkai permaim* savo kalen- 
dori n pa szokda m i 
metus, 
lendoriu koki 
k r i k szczion i szk a s s v i e t a s, 
mainvdami savo metus 1344 
kuri skaito nuo Mahometono 
ant K i’i k szczion isz k o 1!>2(» me
to.

Kada Turkai pradėjo apsi 
szviest ir daryti visokes refor
mas daug permainų užėjo: ne
valo neszioti feziptik Tairopisz- 
kas skrybėlės, nioteres unmet 
nuo veidu uždangaius, katra 
neszioja barzda- tai turi 
sknsi arba m’t etika g 
daug panasziu permainų.

pirmyn 582 
priimdami svietini ka- 

visas 
per
eit

naudoja

e 
s 

nusi- 
galvos, ir

pranaszau.ja,

mat va kur

DAMARTAS IR PYRAGAI.

Buvo vienas ūkininkas Da 
marias, labai turi ingus, 
jam Dievas sunii. 
bau kieta, suprasze 
nes.
mis, nieko ne

Dave 
Kele dideli 
savo gimi- 
Imvo bied- 

», kaip tik 
pupa, kuriam turtinga?)* sitpy- 

oik tu iu pekla šu 
savo toms pupoms! 
asz rasiu pekla ?” “ 
karus, tenai ir rasi pekla!

kad re i kės m i rt i. c.ždSb ja 11 -
joje apžiurėjo vieta del pinigu, 
kuriems reikėjo duobe isžkasti 
ir velniui prakeikti, kad tik 
žmoni ms ne tektų. Per 
rūstybe jam rodesį, kad geriau t • • v -rt . . •

savo

žmogui patikti.
< I jo susiedas 

t u re j'

k(‘s hire: 4 4

J

O kur
Eik in v i- 

“ O 
kad anas ėjo in vakarus, priėjo 
< 
ga. t...
“In pekla!” 

kad

lidede girro ir sutiko sena ubą 
4‘kur eini ?“
genaus pa-

parsings

Katalogas Knyga
m

Popiežius Padovanojo 
Karaiieniai Puikia 

Rože.
Nokta Ir

27 Ara- 
Yra tai ketvirta

4
buvo 8nv.

,t

>

I 
B

;W-'J

X'

■4,

704

No. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo
kad žmonėms ji labai patinka.
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drueziai ir puikei ap
daryta audėklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9% per 6% 
colius. Pirkite o nesigailesite. 32.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai... .$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
rninidiszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karuliu ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ku ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................. 25c

No. 106
Gregorius,
Dorybe veda i n laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu....................20c

No. 107

Szilatnvelniui, negu
Ir kada iszkase duobe prie pa
kuros szalies, pėludeje, auksz- 
loje vieloje, kad namiszkiai ne 
pasergėtu, o kad jau duobe bu
vo gatava, ir ta nakti nesz pi
nigus savo velniams, tada ber
nas to gaspadoriaus, ta vakar i 
priosz vakariene, persergejo ta 

gaspadorius k<i- 
Ir tas bernas po 

t J jnuja

Jau pirm i ftii s
Balsi y bin Sveikatos Biuro isz- 
destyta kaip kūdikius sveikus 
užlaikyti, sveikatos patarimai 
duoti ir motinoms paaiszkintn 
apie invairias kūdikio ligas.

straipsn.v Sveikatos
Biuras nori motinoms pranesz- 
ti ka daryti kūdikiui susirgus, 
duoda patarimus apie nami
nius ir pirmos pagelbos vais
tus, kuris guli liuli naudingi 
kūdikio 
minusia, 
moms pasirodžius, Sveikatos 
Biuras pataria kad visuomet 
reikia pasmaukti gydytoja it
in ūkiant jo tit vykimo gali m.i 
kūdikio padėjimu palengvinti.

Ar žinai ka darvti kudikiui 
apsideginus ? Kūdikiui apside
ginus paszank gydytoja, 
jaign labai

pri ežiu ra i. Visu pir- 
ligoms arba nelai- 

pasi rodžius,
'■'■■f \

Vaidelota, 
puses- Bzimtmeczio, isz-

Su pa
ct i dėlių puslapiu... 35c

Trys istorijos, apie Ne-

k

duobe, kur jo 
vos pinigus, 
vakarienes nuėjo in 
ant pakuros viszku, norėjo ži 

kas ta nakti bus su ta 
duobe ir su pinigais, ba jis nu
manė, kad turi kas stotis ta 
nakti. Ir kada atėjo vidurnak
tis, atnekze gaspadorius mai- 
szeli pinigu ir supylė in duobe 

maiszgali al- 
bernas nulipo 

nuo pakuros viszku, prisisėmę 
kepure, itžsinesze ant viszku. O 
kada penkta syki atėjo gaspa- 
dorius, atsivedė gyva ožiuką ir 
ome jam gyvam skara lupti. O 
kada ožiukas 
skūra, tada gaspadorius

‘‘kad tas taip bliau- 
tu, kas tuos pinigus ims, arba 
iszimti uores!” O taip nullities 

pinigus 
patsai nuėjo in kieti, 
o po trijų dienu nu-

Fas klauso:
“Tu 

darysi, kad ne eisi.” Davė 
jam tris akmenis: “parsini'szk 
namon, viena imiesi in viena 
aruodą, antra in antra, treėzo 
i n freeze.”
<‘jes, taip ir padaro. 0-ant ryto
jaus rado aruodą pilna pinigu 
sidabriniu, antra pinigu aukso, 
l reczo pilna kviecziu. O kada 
anas taip rado deka’vojo Dievui 
už ta mvlista neinmanvdama- • •
su savo boba isz džiaugsmo. 
Nusiuntė savo (lukteri pas Da- 
marta, savo sttsieda, kad paži- 
ezytii jam pura: žada mano t 

mieruot i. ” 
juokdamasis

muset pelu kur gavo ir anuos 
O kada nosze duktė 

atgal at įduot i, tada ansai 
už lanko pūro užkaisziojo pini
gu. Danas turtingasis susie
das, priimdamas pura, norėjo 
žinoti, ka jisai rnieravo, ar pe
lus, ar grūdus, o kada paltenk’e 
in žeme pura, iszsirito isz pūro 
daug aukso pinigu ant žemes. 
Tada tas Damartas atsake sau 

“O tasai suskis žiūrėk, 
jiai su pupoms valgydamas ojo 
in pekla, taip daug rado pini
gu. O kad asz eisiu su pyragais 
va įgydamas, kiek asz gausiu..“ 
Kada jis taip kalbėdamas nu- 

susieda klaust is 
kokiu budu gavai fiu 

pinigus pekloje?” 
ne

eisi.
4 4 not i

h

Tasai namon par-
af'neszt

ir n nėjo antra 
neszti. O tasai

nes
, gali

ginęs, <A

Penkios istorijos, apie 
Isz numirusiu prisikėlė,

apsideginęs 
baisiai, net mirtingai, apsirg
ti. Kuomet tik lengvai apsido- 

kuo groieziausia nu
kirpk nuo kūno drapanas. Ne
vartok siitersztu alieju arba 
tepalu. 'Fa i p darant kudiki ga
lima kokia liga užkrėsti. Ant 
iszdengtos žaizdos tuoj uždek 
szrnotus minkszto czysto .-ku- 
duro, skuduras 
merktas i n 
indeta “ 
Nepri leisk 
Kuomet 
apsistoja, reikia uždėti 

” ir apriszti.
" Ar žinai

25 metiniu su - 
limo Re I gi j

Isz priežasties 
kuktnvin apsive< 
karalienes l\lzbi(*tos 
litini Albertu, popiežius pado
vanojo karaliszkai porai szita 
puikia auksine rože kurios žie
dai vra iszdeti su deimantais.

o> 
su ka ra

7 puslapiu.
Keturios istorijos, apie 

Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiaua 
iarbininko. 182 puslapiu............ 35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, 
Pavojinga klaida.
geleje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos pre i ta szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios paša kates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu. .. .

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
ezios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
nafheje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo pacr.ia 
Tabakierku, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku* 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu....

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra
gan iszka lazdele, Boba kaip ir viso* 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus.

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgil- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei....20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
(Jžliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu....

No. 114

A U ’ 
turi būti pa

vandenį kuriame 
bicarbonate of soda.” 

oro prie žaizdos, 
skaudėjimas t rupu! i 

‘ ‘ ži m*

atsitinka, kur 
didele ug 

žodžiu,

Nikola 'F(*sla, garsus elektri
ko isz ra deja s,
buk ateitoje žmonys gales ma- 
tvti kas dedasi tolimam svieto 
su pagelba mažo intaisymo ku
ri galės ne.szioti su savim. Tik 
turės dirstelėti in stikleli o pa

kas
drebėjimas žemes, 
uis, tvanai, 
kur tik kas atsitinka. Aeropla
nai bus valdomi nuo zornes ir 
lėks be jokio žmogaus i n pa
skirta vieta. Sziluma gaus tie
siog isz vidurio žemes. Moteros 
turės visame* pirmybo i’- val- 

kaip bites valdo
tranus idant joms dirbtu.

Sziadien visko galima tikėtis 
nes naujas iszradimas mus 
daugiau nenustebina kaip nu
stebindavo 
metai adgal.

dvs vvrus

ir viską

dvideszimts pimki

PAJESZKOJIMAI.
Paieszkan broli Vlada Bari- 

sa ir tęva Joną Barisa, 
minti isz Vilniaus Red.,

paei- 
mFraku

Apskr., Varėnos miestelio. Mel
džiu atsiszaukt tint adreso:

Barisas,
— (>tb Avė.,

/J.

33.3
1 t.) Paterson, N. J.

Paieszkan
Kuštant imi Repeszi, 
tis isz Telsziu apskr.,

mano szvogėrj
paoinan 

Luokės 
para., Szalons Kaimo. 15 metu 
atgal gyveno Pittsburg, Pa., 
paskiau gyveno Youngstown, 
Ohio. Turiu svarbu reikalu, 
jeigu kas apie ji pranesz gaus 
$5 arba tegul pats atsiszaukia 
ant adreso:

Dominik Smilgis, 
Box 522,

Puriu svarbu

1 t.) _______
Paieszkan Juozą

Sharon, Pa.
Kavalauc- 

ka, apie 24 metai atgal gyveno 
Indian Territorv, dabar • r nozi- 
nau kur. Jeigu kas apie ji ži
no meldžiu praneszt ant adre
so:

Andrius Pažėra, 
Box 183,

1 t.) Savanna, Okla.
DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.

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

Preke 25c

žmogus 
Knyga

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

1F. D. Bocxkaiukds^Co. 
Mąhanoy City, Pa. 
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vas pinigus 
susiedas

interims. , i

O anas

vienas:

ėjo pas savo 
t ikrai, “

e •
O tas 
t a re:

omo

>s 
Anas bied- 

nasis susiedas ne taip 
kaip gavo pinigus, bet jam pa
melavo. Sako: kad jam tiekioje 
pasisekė gaut i pinigu. — J’ada 
su juom atsisveikinęs ir jisai 
pasi'bande in pekla eiti. Išarė
jęs namon liepe savo paezei py
ragu privirti. O kaip jau pyra 
gu privirė, tai taiki tasai gas- 
tiadorins Damartas {irisi\ alges 
pyragu lyg soties iii lerba, ki- 
szenius ir in auti pyragu prisi
dėjęs atsisveikino su paezia ir 
vaikais savo ir iszejo in pekla, 
valgydamas pyragus. O kada 
eidamas per ta didele girro ir 
susitiko ta pati senuką Laima, 
kaip ii- tas biednasis, kada su
tiko, tas senukas, arba Laima, 

kur tu eini, ar
o

sake,

tiko, tas senukas 
“o 
o anas atsake:

klausė ano:
i n pekla?” o anas atsake: “ 
kasiau darbo kur asz einu? 
Matai, dar senis klausines dar 
szen?” O kaip jisai nuėjo in 
pekla, jau įlaugiaus ir ne su- 

namus. Niekas 
ar ansai gyvena

gryžo in savo 
nieko nežino, 
pekloje, ar po svietą pi ujo jo. 
Tokia tai žino yra apie Damar- 
ta ir pyragus.

RUSTABADAKS IR RŪSTYBE.

Vienas ūkininkas buvojabai 
turtingas, ale tiktai baisei pik
tas; tas turėjo berną prie sa
ves, pagal savo budo insirin- 
kes, kursai jam buvo labai, di
deliai vernas prie visu darbu. 
O tas bernas ilgai tarngvo pas

niui sake:

bliovė lupant
vel

mažiausia

lasai

ras,

ant pinigu užmėtė ir 
užkaso, o 
sau gule,
mirė. O kada reikėjo kavoti ne 
buvo kam pakavoti, ba pinigu 
nei graszio nerado; nuo to ber
no t u rojo pasiskolint i. O taip 
antrus melus pabaigus,
bernas paėmė ta naszle už pa- 
eze ir pasiliko tu namu gaspa- 
dorinm. O ten netoli buvo dva- 

už dvieju varstui, ir labai 
didelis valsezius; tame dvare
buvo vienas urėdas labai nedo- 

k u ris žmonis muszdavo, 
norint s ir už maža kalte. 0 tas 
ni‘edas ant pinigu didelei buvo 
godus, kaip-sako, už graszi vis
ko nuo jo galėdavo gauti: be 
pono žinios jis viską darydavo, 
kad tiktai kas pinigus duoda
vo. Viena karta atėjo in ta 

bernas ii sako tam 
“maezian szianakt de- 

ganeziits pinigus, savo palubė
je, prie savo jaujos!” O kada 
iszgirdo tas urėdas, tai jam ir 
akys pražibo isz to džiaugsmo, 
'l’iiojaus valseziu savo suvarė 
iii ta ja ujo, iszarde*: 
tie pinigai yra
jaus kasti ta, vieta. O tada tas 
gaspadorius tos vietos ant 
valscziaus žmonių sumerkė ir 
tylomis jiems pasakė, kad urė
das ne suprastu, kad visi saky
tu taip, kad urėdas pats turi 
vienas kasti tuos pinigus, be jo
kio žmogaus, ba jam vienam 
teks tie pinigai. Kad jis vienas 
kasė, m* iszkase lyg keliu, pra
dėjo urėdas bliauti taip, kaip 

ir ome skūra ano 
— pradėjo velniai 

lupti ant pinigu. Dar subliovė 
devynis sykius ir nuskambėjo 
su tais pinigais in kiaura žeme. 
'Piktai duobe pasiliko gili, tie

kų rios pakrasz- 
matytis, daugy-

ras,

dva ra tas 
urėdui:

karta 
bernas

tas ožiukas 
raudonuoti

oxide
ka darvti kuomet 

kudikis sloga tipserga? Pagul
dyk lovoj ir ten ji laikyk pa
kol karszlis pranyks. Duok ma
žai valgyti bet daug vandens 
gerti. Vartok koki gera alieju 
vidurius palinosuoti. Dek ke 
lis laszelins vazalino in no<i 
kas kėlės valandas. Jeigu gerk
le skauda patartina in pine 
puoduko inpilti kelis laszelins 
“ listerine 
4 4

kis 
kad

“ kur ežia 
Ir Ii epe tuo-

užmatoma,
ežiuose buvo
bes visokiu gyvu piktybių, žaL 
cziu, gyvaeziu,
nuo to laiko praminė ta vieta 
“Rūstybe,” o
namu, tai yra sunu Rustabe- 
doku, del to, kad bernas rundi- 
jo, pakol jis užaugo.

piktvarlių ir

ga s pa dori u tu

—Da bus

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

.............  $ . r --

3-csias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus negu lO tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
* ''i ♦ l f ' ’

moka 3-csia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kaskart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
7‘ w. ' ’’ , Dėkite savo
pinigus In ssita Bunka o persitikrinsite ir matysite
del fanogaus kuris dirba ir czedina. , Dėkite savo

t ■ a j" .. * ... \

kaip tai pinigas auga su padauginimu Trocento.
■ .u ................... . I iiisAu ................ . ...........  >»■
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szaukszt 11 k a 
’’ir gerk- 

Jeign sloga n(‘aph'i

” ir
biearbonato of soda 

le pilanti.
džia kiuįiki.arlia., vltika. kreip-

prie gydytojo. Jis gal 
adenoidai arba 

blogame padėjimo.
Ar žinai ka darvti viduriams 

nžkietojiis ? Beveik visuose at- 
priežast is

ra-' 
t ousilai

vejnose t lestogine 
yra bude, kuriuo kūdikio man
tas yra paruosziamas.
mas nustatymas maisto, I 
jis sutiktu su kūdikio norai 
re i k a la v i ma i s, da ž’ii i a u si a 
kietejima praszalina. Gal val
gyje nėr užtektinai riebumo ? 
Gal perdaug arba neužtekiinai 
cukraus? Gal negana kudikis 
valgo vaisiu ir žaliu daržovių ! 
Gal vaikui 
giaus vandens.

rinka
kad
is ir
iiz-

f t 4 •

reikia gerti dau
Gyduolių la

vrabai negudru yra naudoti, jai 
gydytojas to nepataria. Kad 
atitaisius sziuos dalykus iki 
szesztam menesiui galima var
toti oatmeal vandeni ir priren
giant maišia. Po szeszto mene 
šio galima kūdikiui dtioti oat
meal koszeles su pienu, ir vai 
siu sunkos, ypatingai apelsi
nus sunkos. Vėliaus galima 
jam duoti kepta obuolį arba 
slyvų sunkos. Svarbu yra pra- 
mokinti kudiki prie regulia- 
riszko judėjimo viduriu. Jeigu 
būtinai reikalinga kudikiui 
duoti viduriu liuosnojancziiis 
vaistus tai galima vartoti 
“milk of magnesia,” arba pra- 
szykie patarimu nuo gydytojo.

Ar žinai ka daryti kuomet 
k ud i k is konvulsijoms 
tas? Tuoj nuo 
atimk, i n dek 
t

■ „)........ —e ................ e,,.,—,,,

1 t,

i

Ji

suim- 
jo drapanas 
in ceberi ant

leszimt s 
Imti 

l‘'akre!iiieil.

m 111 u t u.
9H laips-

Pabandvt i

galvos ir

tai
nors vidų

greitai

( 

VandenK t nri 
n i us 
vandeni visuomet indok savo
nuoga alkime in vandeni. Vž 
dek szalla skudurą ant kiidikiu 

kaklo. Jaign žinai 
kad konvulsijos užėjo valgant
netinkama valgi 
duok kūdikiui ka 
rilis iszczystyti ir priversti w 
iniina. Laikyk kudiki lovoj pa 
kol pereis. Vėl neužniirszk pa- 
szankti gydytoja.

A r žinai ka darvl i kosuliui .’ «
kosulio sirupu. Yra 

pavojinga.
modawo« 
sunkos. Nakezia

Neduok snapu.
Vartok pa | iras t o 

a rba- utini u • -lygu
vidurį nosies 

aptepk važeliui) ir uždek szal 
arbakompresą

muszlai’dos priekaba ant kak-
)

t a nest tpria

lo ir krutinės. Klausk gydytoji
apie kosulio priežasti ir sek jo
patarimus.

K a daTiii kuomet kūdikis 
verkia ! Sergantis kudikis gar- 

Knomel kndi-

nori.

Szeparka, 
Toj paezioj kny-

t. >
....20c

(3
....15c

dalis)
Ila isx

15e

Piktai 
gal miego 

paguldytas, 
garsiai ver

sli asza-

šiai nevei’K m.
kis serga, jis dejuoja ir kartais 
varto galva nuo vienos puses 
iu kita. Verkiant is kudikis pa 
prastai valgyti
verkiant ik. kudikis 
nori arba negerai 
Neramus kudikis 
kia. Kuomet verkia 
rotus akutėse ir užgniausztom* 
rankutėms tai ka nors ar kur 
nors skauda..Kiekviena motina 
turi pažinti savo kūdikio ver 
kinui. —C.L.l

PARSIDUODA FĄRMA.

Kuomet

Cl
.ii

Gera farma 92 akerin, puse 
mylės nuo New Ringgold, Pa. 
8 ruimu namas, didelis tvartas 
ir kiloki budinkai. Žeme gerai 
apdirbta, daug visokiu vaisiu-
gu medžiu. Visi bndinkąi ge-

_ _ ____ 1 1 1 r 1 - ■*

ra m padėjimo. Du szaltiniaį ar
ti tvarto ir geras sznlinis .prie 
namo. Parsiduos 
arba tik žeme.

su gyvuliais 
(i\16 

H. J. Nester, ‘

15c

<

...25c
Dvi istorijos apie Gyven 

imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu.................. 15c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku*- 
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus........ 15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ..................... 35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu..

No. 119 Keturios istorijos, apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu.........................  15c

No. 120 Dvi istorijos apie Vahl- 
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ...........................................15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Vaikijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu.............. 15c

No. 122 Penkios istorijos apie . 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.«.»...«. 15e

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu ...............................    .ISe

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
no Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ........................................   15c

h
New Ringgold, Pa. 

H • 1

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams.

W. D. BOCZKAUSKAS - C0., 
MAHANOY CITY, PA.

..... aitL-'

Box 31

Preke 15c

Geras paprotys
Raudokit Ruffles kasdien, kad uMaikitis 

f aivos oda sveika g kad turiti puikius
vllgančiuf plaukus,

Raffles
■’* ■-? 1r* '•unalkina plci»k«uas, *4 svarbiausi 

priatą graaiU |>laukl|.
Nusipirkite bonkt) us 6Sc šiandien 

pas tavo vaistininką. 7Sc kuomet 
HlumČiama tiesiog U laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.

tunaikiria pwkauas. ta
« Jr -v

vatMiUlhk4. 75c kuomet
Klumpiama tiatiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Defry & South Sth Sts.

Brooklyn, N. Y.r

!>■* .11* J :•» 
, . i.|r> u ,’
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ĮI %

R*

$t V»»»v W. D. BOCZKAUSKAS . CO., 
MAHANOY CITY. PA.
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Už Pora Czeveryku.
P. A ukszt ikalnis - “A. Lietu vysM

Kaip asz kad atsimenu 
pat kūdikystes dienu, Rygai- 
ežiu Juzės gyvenimas buvo 
pilnas visokiu vargu ir nelai
miu. Ir ji 1a savo skurdą metai 
po metu pergyveno dar sziaip 
ne teip, bet. nors ir labai norė
jo, ne kaip negalėjo pasigerint 
delei aplinkybių, 
kad akmuo pririsztas 
žmogaus kaklo, ja laike vis ta
me paeziame skurdo vežime. 
Atsimenu asz net jos gimimo 
diena, motinos džiaugsmu, >u- 
maiszyta skauduliuose ir pik- 

, kad 
borniu- 

noro-

gyvenimas

nuo

kti rias lyg 
prie

ta, pusgirti tęva, del to, 
o ne 

kas, kaip jis kad buvo 
jes.

Prabėgo trys metai, 
t is begerdamas teip 
pamėgo, kad jau n<* darbo dir
bo, no žmona su kudikin 
žiurėjo. Pa n*i na g 
žemele, t ik vi<lurnakty ir szau- 
kiasi žmonos ineigoj, vargiai 
ant kojų pastovėdamas:

— Žmonel. tu

ginu* mergaite.

Ryga i- 
gėrimą

pri
būtas kaip

varge boa sau t i. 
pribužmonos

mano pri- 
siega, ateik ežia man pagelbėt. 
Ateik, tu mano angelėli, ateik 
ežia, pas mane 
O nesulaukęs
vant in pagelba:

— Tai ru-rupu....
nias, nenori manes. Gal su kuo 
kitu lovoj guli? Asz ja užmn- 
szin.... Ir vienas mėgina lipt 
ant treczin lubn. kur jis dar 
bodamas netoks girtuoklis, 
buvo nusisamjes prastus kam
barius del saves ir savo

Palipta

tai vėl

netoks

szei- 
budavo, du 

trecz-daliu pirmutiniu laiptu 
susipina ir 

žemvn 
griu- 
kaip

Iszgirde

mvnai.

kojos pavargsta, 
Rygaitis staezia galva 
laiptais nubrazda ir ant 
du ineigoje iszsitiesia 
koks pelu maiszas.
bildesį subėga kaimynai, atbė
ga nuo treczin lubu jo žmona 
ir ji maloniais žodžiais su vyru 
pagelba, virszun užsiveda. 
Kaimynai

- i > v. t

sznabžda ir stebisi 
lojaliszkumo Rygaitienes. No

pamis- 
lydavo: Kad teip man. tai asz 
ta girtuokli su szluota tuoj pa
mok inezia g(*riaus 
savo žmona su

virszun 
būdavo murma, 

isz tokio
4

Aeziu, aeziu ir dar

vienas ir ne viena sau

gvvent ir 
kūdikiu kaip 

reikia prižiūrėt. Jei tas nieko
iszga- 

žmouiu 
iustatv-

kianezia.
syki aeziu Grigienei už miela-' 
szirdyste ir labdaringus dar
bus. Kad ne ji, kažin ar dar 
Ry’gaitiene sziadien gyventu? 
Grcicziau gal ne. Kapuose, asz 
manau, butu be jokiu Szio .pa- 

‘ šaulio vargu ilsėjusi s....
A A A

Kad ne ji 1

O ta 
mergaite Juze, kažin kur ir in 
kokias rauktis butu papuolus. 
Bet ne toks buvo leihtas ju li
kimas. Grigiene iszg’irdusi vai
ko verksmą, pažiūrėjus per 
duris net hzsigando matvda 
ma toki baisu regini priesz sa
vo akis. Nieko nelaukus sku
bini prisileido vandenio ir sii 
jo pagelba atgaivino ‘Rygaitie 
ne, apszluof te jūs kraujuota 
veidą ir nurengus paguldo ja 
lovoje, grasindama, kad ne pa 
si judint u, nes 
k a apdilus ir 
g i on e savo žodžiu geri aus 
butu galėjus kad ir panorėjus 
iszpildyt. Viskas, o viskas bu
vo tvarkoj.

Ant rytojaus po tam nelem
tam atsitikimui Ryga it is atsi
keli* ir klausosi, tyla 
t a n ja. N esi t i kodą ma s 
go in laikrodi, kurs jau 
deszimta valanda ryto, ir 

ne pasigirs mote
li odei 
mano

pažiūrėjus

ji, Grigiene, vis- 
prižiūrės. Gri- 

ue-

vipRZpa- 
pažvol- 

rodo 
v (d

sau jis mano,

klausosi, ar 
ries beldejimn, bet ne.

vienas
moteris nuskalbia? Kodėl jam
netaiso valgyt ? Atsikėlė 
lovos ir i nei na stalovon, nieko 
nėra. Pfaveres savo moters 
kambario duris, žiuri, kad 
žmona dar lovoj guli!.... Pasi-

Pravėręs savo

nuo

.1°

piktinos:
— Kas velnias vra? Jau 

po deszimts, tn dar lovoj guli? 
Kelkis, o jei ne, tai asz tavo 
prikelsiu. Asz ošiu iszalkos, o 
ji kaip ponia lovoj guli!

Rygaitiene pradėjo verkt, 
vaikas pradėjo verkt ir

vra ?

tai asz

vėl 
kasžin kas butu atsitikę, jei ne 

vėl 
gra-

Grigiene, kuri in laika ir 
atėjo. Pagriebus koezela 
šiuo Rygai!i:

— Tu besarmati, tu ne 
kiek gėdos neturintis iszgama’ 
Jeigu tu prileisi nors pirsztu 
®ziadien prie tos moterėlės, asz 
ant tavo galvos szita koezela 
sutrupinsiu, o jeigu to tau ne
užteks, tai asz paszauksiu vy
rus, jie tau ir kaulus sutrupins 
savo kumszcziomis.

Kaip tu drysti savo moterį 
palikt? 
turėjai

tu

PARYŽIAUS ULYCZIOS UŽLIETOS PER
ISZ SILIEJIMA SEINO UPES> t z »
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Per pakylima upes Seino tižmiesl ije Paryžiaus, vanduo užliejo visas aplinkines per ka
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žmonys panesze dideles bledes ir vargu. Paveikslas parodo ne kurias užlietas aplinkines.
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Tavo Pareiga Jais Rūpintis. e==s==
Maži kūdikiai ncgoU nlekuomi sau pagelsti I Kuotr.H jų vldu* 

risi užkietėja, Jie nežino kus jiems kenkia. Tul yra reikalas 
motinos! Prižlurfddt Juos rūpestingai. Pridalwklt, ka i jų vidiuLU 
veiklų kiekvienų dWrtq. Ir jei apiireikalų nors mažlauils vidurių 
užkietėjimas, duokite Jiems Bambino—Kudlkių Cerlauaj DrailRn. 
Kūdikiai mAgsta JĮ, Jie net priifco dauglaus. Jis veikla greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 315c. aptlekow? ar tiesiai ifi laboratorijos. k

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. V.

j
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TARADAIKA

moki prižiūrėti savo szeimyna 
tai atiduok tuos pinigus ka va
kar nuo szeimynos pavogiai. 
grcicziau. — Hygaitis iszemes 
dar likusius trenke ant grindų.

szeimin in-

rius szluojant, ir džiaugdavosi 
isž savo mažos dukters darb- 
sztumo, dar labinus džiaugda
vosi manydama, kad turės 
vo senatvėj užtarėja, kuri
kaip neapleis pražilusios moti
nėles. Juzei belankant moky
kla, metai po metu kitu 
gailės ir vaikai ja pasziepdavo 
už prasta drabuži ir ja

i imdavo in tarpsavinius žaidi- 
kad | mus.

Gauk
asz

sa-
ne-

dar syki pabueziavus nubėg
davo szalin ir abidvi, molina 
ir duktė, gardžiai nusijuokda
vo.

Juze i nejus savo
griebdavosi už knygų ir 
skaitydavo ir

negelbėtų tai tokiems 
moms yra civilizuotu 
pagaminti tam tikri 
mai, pagal kuriu pilnai inga- 
liota policija veikia. Node 

patai- 
syczia, asz jo nepriimezia gy
vent, na kol nepradėtu in gyve
nimą žiūrei kitaip.

Jeigu nelabai girtas, tai vie
nas užlipa ir gražiai, jam ty- 
czia pataisyton lovon atsigula 
>u dieniniais drabužiais — net 
su kepure ant gaivos. Iszsimio- 

atsikelia dar su 
netyru 

savo 
nors 

atsipagirioji- 
mo. Jeigu Rygaitiene turėdavo 
dar likusi nuo saugiai aprube- 
žiuotu 'nvenimo iszkaszcziu 
užsidirbus kilu žmonių drabu
žius beplaudama, kad uždirbus 
maistą ir drabuži del 
kūdikio ir savo vvro, 
mielu noru jam ji atiduodavo, 
kad tik atsikratyt jo zauniji- 
mu ir grumojimu, ba ji mylėjo 
tyku ir patdora gyvenimą, 
gal prisiminus atsitikima 
priesz metus, bauginosi ir tada 
ryta atsikėlęs pareikalavo pus- 
dolario, gerai žinodamas, kad 
ji turi dauginus negu pusdolia
ri jai atsisakius jam tiek duot 
ir paminėjus kad jai jau labai 
reikia naujos szlebes, jis 
kumszczia, 
kirto jai r>er veidą ir ji sukniu
bo ant grindų krauju apsipy- 
lus isz nosies ir burnos, o jis 
iszkrapsztes sunkiai užpra-x 
kaituotus skatikus delei diena 
nuo dienos pragyvenimo, lyg 
ka£ laukinis žvėris laukan isz
dume, palikdamas savo žmona

veikia.
juok, asz ji sziaip-teip

gojęs ryte 
skaudanezia galva ir 
protu ir būdavo praszo 
žmonos, kad ta duotu 
pusdoliari delei

prisiminus

saves, 
tai su

O

HzlebeE, 
visu smarkumu

užpra-

uzmuszes 
T ' 
pavogt isz jos paneziakos pini- 

ne.‘ibi jojai kraujuose ja 
nžcziu- 

pes pinigus, numaut jai 
cziaka, kad pinigus pasigrie
bus del to prakeikto 
kurs vėliau ar ankseziau tave 
in pekla nuvarys, 
tu prie jos 
isz ežia!

() kas tu ežia per viena 
esi mano stuboj? Mane už no
sies po kampus nori vadžiot ? 
Užtenka man tavo pamokslu, 
asz be ju galiu gyvent ir savo 
szeimyna prižiūrėt.

— Ha-ha-ha — ironiszkai 
nusijuokė Grigiene. — Praėjo 
laikai tavo rūpinimosi szeimy
na. Sztai tavo moteris 
muszta, apvogta, negali ne pa- 
sijudint isz lovos, isz priežas
ties tavo gero prižiūrėjimo.

Rygaiczio akis sublizgėjo isz 
piktumo, net jis visas drebėjo, 
nežinodamas ka darvti. 
tikrųjų jis buvo bailys ir 
bijojo muszt toki žmogų, kurs 
galėjo kartais jam dar geriau 
ta paezia malone atlygint. Jis 
gerai žinojo, kad Grigienei drą
sos užteks ta koezela jam ap
daužyti, Tad iszmest ja bijojo.

— Sakau, iszeik isz mano 
kambariu, o jei ne, tai asz tave 
lyg kate už ausu paemes isz- 
mesiu per duris ir visi kaimy
nai isz tavęs turės proga pasi
juokt. Iszeik!

— Vaje! Tu mane iszmesi? 
Gal iszmestum, jei nesibijotum 
koezelo ir duotum kaimynams 
pasijuokt. Kasžin ar jie dar 
juoktųsi? Greicziau ne, nes 
jie ir dabar dvasioje keikia ta

kraujuose 
Po dar tau neužteko,

gus, 
be žado !dar vartvt ir

pau-

gėrimo.

Ne pirszto 
neprileisi. Iszeik

pri-

Isz-
jis

ve už neidora gyvenimą, o jei-
gii dažinotu, kad tu mane isz- 

prižiurejima pri> metei už 
kraujuose be žado ir mažinto, musztos moteries, tai tau kūne 
dvreju metu mergaite bever- Į czielu kaulu neliktu.

* t

Sakai

— Ryk! Tn esi 
kas mano stnboj....

— Taip — perkirto Grigie
ne. — Aszesn pakol tu neatsi- 
protesi. Dabar neszkis laukan, 
nes asz tau valgyt negaminsiu, 
o tavo žmona 
ir norėtu, 
darba, 
tik tau duosiu valgyt.

Duris trenkdamas Rygaitis 
iszdume laukan, 
viską apsvarstė ir darba, 
doku laivus kraut ir 
gavo. Ta vakaru 
namie su darbu, Grigiene jam 
ir darba apie stuba, ir valgyt 
davė. Ir visi buvo linksmi, tik 
neilgam, nes Rygaitienci 
sveikus ir pradėjus drabužius 
plaut, jis vėl in gėrimą iiipno- 
le. Bet neilgam, kaip sakiau. 
Prabėgo trys metai ir viena 
iyta Rygaitiene rado savo vy
ra. negyva bedidinti ant lovos, 
su viduriais, iszdegusiais nuo 
alkoholio. Alkoholis buvo drū
tesnis ir Rygaitis tapo jo 
ka, nes drūtesnis m<*nkesni vi
sados pergali.

Rygaitiene verki* vyro nete 
kus, 
reiks su 
metu, gyvent, bet Rygaitienos 
kaimynai džiaugėsi delei 
ramesnio gvenimo, delei 
kratymo, tokio niekam 
kusio vyro.

Tai buvo pirmutine* 
nelaime isz tėvu puses Rygai- 
cziu Juzei nuo pat gimimo die
nos, isz priežasties neturėjimo 
doro, vėliaus visai netekus tė
vo, ji negalėjo pasidžiaugt sa
vo jaunystes — kūdikystes 
dienomis, nes jos buvo pilnos 
visokiu trukumu, nedatekliu, 
o tie labai skaudžiai atsiliepe 
in jos, Jnzytes, gyvenimą.

Rygaitiene netekus savo vy 
ro, rankas žemyn ne nuleido, 
bet dar spareziau griebėsi prie 
savo amato — drabužiu plo
vimo, kad pragyvenus ir sziaip 
ne taip m. rgaite užauklojus. 
Savo triūsu ir prakaitu mer
gaites užaYiklejimas Rygaitie- 
nei likosi augszcziausiu idealu, 
delei kurio ji buvo viską sa
vyje pasiszventus mielu noni 
paaukaut, kad tik mergaite 
prie jos augtu ir užsiganėdin
tu tuom, ka motina duktei gali 
duot. O tankiai motina atiduo
davo paskutini kąsneli duo, 
uos, kad tik mergaite neverk
tu, kad tik ji butu soti. Ir teip 
Rygaioziu Juzei augant suka# kambaryj? Knygos atsibosta.

sirgdama, 
nepajiegia.

pradek dirbt, tada

mer-

nepri-

Isz priežasties pasziepi- 
mu, Juze tankiai apsiverkda
vo, bet savo aszaras niekados 

motinai. Bu- 
isz mokyklos,

Atsipeikejes 
ant 

iszkraut 
pasidžiaugė

dejavo 
mergaite,

kaip jai
vos

pa-

a li

bu jo 
t ’’i.i1’

jos 
a 11 i 
ii(‘t i-

didele

nedatekliu

viską

jei ta tik 
ne, motina

ne
asz

neparodė savo 
davo parėjus 
stuba apvalo, vakariene paga
mina ir kaip tik inmanydama 
mvo motinai pagelbsti apie st u 
ba. Ir motinai butu pagelbėjus 
drabužiu plovime, 
butu leidus. Bet,
ežia niekaip neužsileisdavo.

— Ateis metai,' vaikeliuk 
— sakydavo Ryga i tiem* — ir 
Iii tos loskos atsigėrėsi, tik 
drabužiu plovime kaip
ežia. Kol galėsiu ir kol gyven
siu, tik, kad tave, duktel, 
auginezia ir per augsztesne 
mokvkla iszleiscziau kad tu su 

t

mokslo pagelba galėtum kur 
kokioj rasztinej lengvesni dar
bu rast, negu asz kad dirbau 
per iszrtisa savo gyvenimą.

Juze prieidavo prie savo 
motinos, ant recz-kos pilnos 
drabužiu pasilikusios, su ran
kovėmis augsztai už 
a t ra it ylomis ir 
mu apsitaszkusia, apkabinda
vo ja ir bueziuodavo, 
ma:

per
uz-

ai kimiu
krutinę szar-

suk vda- e

tik tu

kambarin 
jas 

studijuodavo 
atydžiai užduotas jai lekcijas.
Bet kaip ji m*studijnolu, kaip 
ji nebandytu nepasiduot ne
lemtoms mintims apie prabė
gusia mokykloj diena ir

Tas paszie- 
iszs i versda- 
ja i bemis- 

lijant pradėdavo riedet 
ros per skruostus. Su

asza ras, 
ži urėdą-

nepasiduot

szieptuju žodžius, 
pimas, tie žodžiai 
vo jai in galva ir

pa-

asZa- 
nosine

— Mama, mama t, 
nekalbėk, kad mirsi. Kagi asz 
viena be tavęs ežia veiksiu? 
Visi mirsim, bet tu, mamut, 
tai dar negreitai. Jeigu tu mir
si, mamut, tai ir asz sykiu su 
tavim in kapus keliausiu. Tad 
jeigu nori, kad asz gyvenezia, 
gyvenk ir tu sykiu su manim. 
Kaip ir'asz dabar esu neužau
gus, juk jau keturiolika metu 
man suėjo ir asz jau galiu dirb
tuvėj darba gavus save ir tave 
pramaitinti Aeziu už augini
mą, mamut. Tik tu vis spiria
si, kad asz esu nedaaugus, tik 
vaikas, ir nori, kad a\sz baig- 
cziau augsztesne
Gerai. Jau liko trys metai.

— Tik tu manos neka-

piktai nubraukdavo 
galva užnešdavo ir 
ma in veidrodi sau viena rezul- 
tuodavo mintvse: Ar asz kalta, 
kad asz esu neturtinga ir netu
riu tokiu drabužiu kaip jos 
kad turi ? Ar asz kalta, kad 
mano levukas pasimirė ir mes 
su motina neturim tikra globė
ja, kaip kitos kad turi? 
asz parodysiu, kad asz 
mis esu
virsziju moksle, gal už tad jos 
teip labai ir nekenezia manes? 
Tegul jos sau buna puikiai 
apsirėdžiusius, ir pramoninku 
dukteris, o asz būdama dra
bužiu skalbėjos duktė, parody
siu, kad asz joms esu lygia ir 
kad manos su pasziepimais isz 
mokyk los nepravarys! 
pravarys, nepravarys!
inbedus savo akis knygon stu
dijuodavo, kad joms paro
džius, kad joms nors moksle 
dauginus žinant atsikerszijus. 
O motina prie drabužiu likus, 
galva linguodavo ir sau viena 
spręsdavo ateities likimą.

Ar asz kalta

Bel 
su jo- 

lyg'i. Asz jas ir dabar

[TO LIAUS BUS]

mokykla.

manes

Ot no-
Tr ve]

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUyiSZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

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

A. RAMANAUSKAS
UETUV1SZKAS GRABORIUS

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

niuok. Asz teip esu pavargus... i8zbaIsamuoJa ,r laldoJa .mlruaIu,
Eik sau szalin.

Juzė pabueziuodavo dar ke
linta kartu, suspausdavo sa
vo motina, per paežius ir saky
davo: "

— Asz noriu tik biski tave 
pakamuot. Ka asz be tavęs 
veiksiu viena užsidarius

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil-

g m »!■!■ . *• - m Ala A *h ų i®niausiu.
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1378-M.

1* . > „ I,

Parsamdo automobilius del

4

savo

ko szesži metai. Pradėjo eit vio 
szon mokyklon ir jau būdavo 
namie szi-ta padirba, motinai 
pagelbsti. Rygaitiene, 
aszaras isfcAlžiaugsmo, 
davo in savo dukterį su szluo- 
ta ranlcose, kuri buvo daug' 
augsztesne negu dūkto, kamba- dyt savo kėsinimąsi, bot dūkto

— Eik sau szalin, kakau — 
sakydavo Rygaitiene, nes kad 
pagriebsiu riiuiluotomis ra li

k '

Lietuvlsskas Graboriue

K. RĖKLAITIS
. __________________________ ■ ‘ ; ■

; •. u į ■■ /' <i ' ( ■
* !«■ * ■ * () .M * . 4.

naujausia mada Ir mokslą.
, t Ii ‘'i

Laidoja nutnirėliuB tUffal

V

pro 
žiūre-

komis iszprausiu triu veidą. Ir i 
būdavo sukasi tn savo dukterį •

I
.( Iiszsketus muilo .putomis apli

pustas rankas, kaip tik iszpil

Prieiname prekes. 
s ■ ...t i am ■ ',

816 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

t -• l

Bell Telefonas 1*9 
Jum i

» V., <1

4 j,

■*

Nekurie sztorninkai turi 
pamint i, 

Ir apie tai neužmirszti, 
Jog reike darbininkus 

paguodoj i, 
Ir visame pritarnauti. 

Juk isz darbininku visi 
gyvena, 

O bet už niek juosius laiko 
ir gana, 

Vienas sunkiai dirbdamas in 
sztora pavėlavo, 

Norėjo pirkti silkių ant 
Petnyczios tai negavo, 

Mat sztorninkas prie samo- 
gonkos sėdėjo, 

Tai jau turbacytis nesinorėjo, 
Žmogelis kitokios rodos 

neturėjo, 
Be silkių namo sau nuėjo.

Tai ponuliai negerai darote, 
Jaigu savo kostumerius be 

nieko nuvarote, 
Žinote, jog darbininko kojos 

sunkios, 
Nusidirbus po žeme tai 

nelengva.
Turėkite szirdi del pūslėto 

delno, 
Kuris kruvinai ant visu pelno, 

Turite vaikine pasitaisyt, 
Vargszo darbininko už niek 

nclaikyt.
Kur tas buvo? užklausk, 

Ugi apie Pittsburga turiu 
atsakyt.

Kad abudu iszvare kaip 
kiaules, 

Svaiguliuodami nuėjo pas 
kit us, 

Davadnus Lietiivius, 
Puolė ant lovų, ilgai gulėjo,
Kolei suvis neiszsipagiriojo, 

Bet gori vyrai lankau 
iszprasze,

O apie ta Lietuvi ir Anglika 
pas mane parasze, 

Ir praszo:
Idant apie tai apraszytau, 
Ir del visu apgarsytau, 

Idant su cziutabakiais no 
užsidėt u,

1 r su jais ne sebraut u.

5i|

I
3 |

FĮ

*

Turite vaikine pasitaisyt

4 4 Von

Skulkine vienam pleise 
kazyravo, 

Burdingieris su bosu 
susirupeziavo, 

Gaspadorius paszauke:
isz mano stubos

Kad tavo czion ne pastotu 
kojos! ’ ’ 

Pagriebė krėslą, norėjo duoti.
Vaik’mas turėjo už pecziaus 

lysti,
O jau buvo vėlu, valanda 

trecze, 
Priesz gaidžius nakeze;

Su baksu per duris iszkaravo 
Trauke baksa, nes niekur 

vietos negavo, 
Ba visur kietai miegojo, 

Ne pabudo, norints baladojo.
Tas vyrukas,

Tai sport ūkas,
O smagus loszikas, 

Tiktai tamsus va ik i nei i s, 
Biednas nebagolis.

s*, #

Lietuviams tur but labai gražu 
su ■ 

Angliku? 
Net juokas žureti, 

Kaip pradeda tupinėti, 
Apie koki ten cziutabaki— 

smirde Ii.
Vienas Lietuvis pribuvo in 

■kita miestą, 
Užėjo in spykyze paprasta 
Ir taip nusilakė, vaikine, 
Jog niekas neprieme in 

nakvyne.

m

Kaip eina iszsigert

O

• Kada jau pusiaunaktis buvo,

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.

Patarnaujame ^impatiszkai, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėms 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

Geras abelnam naudojimui 
hnimcntaa

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina Jut, ištrinkite skaudamai I 
vietas Šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tčmy- 
kite, kad butų Inkaro vaiibalenkila J 

t r F. AD. RICHTER & ČO. . f
ry A South Sth Sta. 
Brooklyn, N. Y.

Beri

T
$1,000 TIK UŽ 60o.

Atsiunsk muma 60c iriausi 
stebuklingu žolių vertes tukstanesio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui 1< 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi eaaa 
apimtu kokiu nors nesmagumu, ta| 
greit reikalauk musu vaistžoliu, kus 
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekancxiu tigut 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir peczfa 
skaudėjimo, patrūkimo, dusuliai 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, nlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gauti 

n . >*

patrūkimo,

vaistžoliu nuo bile vienos virssuj p*» 
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausipus, užima ausyse, nuomaro, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yta 
labai blogas dalykas, bet musu Ner» 
vu Preparatas užbėga tai ligai ktlia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu tau* 
su žolių ir knygų kataloge. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

' M. ZUKAITIS,
25 Gili et Rd. Spencerport, N.Y.

, -M

■
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CAPITAL STOCK $125,006.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02
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< Mokame 3.ežia procentą ant S
> sudėtu pinigu. Procentą pride- 3 
J dam prie j u su pinigu 1 Sausio C 
S Ir 1 Liepos. Mes norim kad ir > 
5 Jus turėtumėt reikalą su musu < 
A banka nepaisant ar mažas ar -.5 
5 didelis. C
< — >
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yNakvyne pas yiena žmogų 
•gavo^

Priėmė tautieti, pasigailėjo
ir Anglfko,

Bet ant rytojais puikini 
ruime itžtiko.

L ir asla pilkiai isžrode.
Jau tūrbut privoihe in vales,

; Lova ir
M

I

H. BALL, Prezidentą*
G, W. BARLOW, Vice-Pro.

J. E. FERGUSON, Kan.
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k ŽINIOS VIETINES
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SHENANDOAH, PA.
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1STEBUKLINGAS
SKRITULĖLIS.

ELEKTRIKINIS AEROPLANASISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

't'

4PASEKMINGAI ISZBANDYTAS ANGLIJOI.
— Panedeli po piot kun 

Dnmczius suriszo mazgu 
terystes pana Helena Bara- 
nauckiute su Edvardu Tamke- 
vieziu. Veselka atsibuvo pas 

Seredos nakti buvo tik- nuotakos tėvus ant 19 South
Jaunavedžiai 

yra gerai žinomi visiems.
t Franas Daugerta, 

gyventojas isz Turkey 
mire Utarninko ryta, 
mas ilga laika. Paliko

Helena ir 
Anele; du sūnus Juozą, Frana 
ir tris anūkus. Laidotuves at
sibus Subatos ryta.

— Name Kosteo po 
N. Catherin uliezios 
girta revoliucija, kurioje bur- 
dingieris Orenczuk, paleido 
cukernyczia in galva savo gas- 
padineles, 
uosi. Gaspadinele 
gieriu buvo gerai 
munszaine.

— Juozas Szinkauckas puo
lė tropais žemyn nusilaužda- 
mas sprandu ir mirdamas tuo- 

Paliko kelis suaugusius 
sunūs ir dukteres.

— Ten kur keliai skiresi — 
v i (‘na s in Ringtona o kitas in 
Brandonville, apie pirma va
landa Seredos ryta, Szimas Va
laitis 19 N. Gilbert uli., likos 
apiplesztas per
10 doleriu ir auksines špilkos. 
Palicija vėliaus aresztavojo Jo
ną Dubovski ir 
Rich,
Heights. Abudu likos areszta- 
vot i.

— Tai Panedelije turėsimo 
pirma diena Februariaus — 
Vasario.

— Kožnas lauke nekantroj 
užbaigimo st raiko.
— L . . . _ .. _______ ______ _ ___  .

ra sniegine viesulą, bet sniego | Emerick uli. 
mažai nupuolė.

— Steitino policije padare
saliuninkuablava ant dvieju

Szimo Baublio, 609 E. Centre
ir Stasio Ciprinavicziaus

738 E. Centro uli., kur surado! tris dukteres; Ona, 
truputi sztopo ir nikelines ma-į

• 411 1 A i * po

uli.,
iI
I

mo-

senas
Run. 

sirgda- 
paezia,

Abudu pastatytiszinas. 
kaucije.

f Mylema motere Juozo 
Žukaucko, 626 W. Market uly- 
ezios mirė apie devinta valan
da Ltarninko vakaru, turėda
ma 57 metus. Velione pribuvo 
in Amerika būdama jauna mer
gaite ir pergyveno mieste dau
geli metu. Velione paliko dide
liam nu liūdime vyra, 
dukteres ir tris sūnūs

muture 112’/u 
atsibuvo

Pittston, Pa. — Visi malszei 
užsilaiko, straikieriai vaiksz- 
czioja nuliudia ir pradeda ne
rimauti. Laikraszcziai skelbia 
kad anglekasiai gauna paszial- 
pa isz unijos ir 
draugoves atidarė 
nūs.” 
tuos, bet pas mus nieko neduo
da už dyka. Isz unijos aplaiko 
me po tris dolerius ant sanvai 
tos ir po 50 centu del kožno 
vaiko, bet tiojoi, kurie yra su, 
sidraugavia su unijos lydereis, 
tai gauna daugiau.

labdaringos 
“sup kieze- 

Nežine kaip kituos mies-
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Orenczuk,

perkirsdamas jai 
su burdin- 
užsit rauke

k et ures 
; brolius 

Tamosziu Grabaucka, Phillips
burg, N. J. ir Kazimiera mic 
te. Laidotuves atsibus 
n y t i n e m s pa ma 1 d o m i s 
ryta. Žukauekiene buvo motina 
mirusios Sanavaitienos.

— Gal nesiranda ar.-zesnio 
szeszko ant svieto, kuris po 
svetima pavarde paduoda in 
laikraszti kokia žinute, no tam 
iszsiduoda kad tai melagingas 
daneszimas. Ana diena 
gliszki laikraszezei aplaike no
vos nuo Onos Ziegler buk pa
na Margarita Anklrusziute hz 
teka už kokio tai II. Kubiliaus, 
kas pasirodė visai neteisingu 
ir melagingu nes daneszeja sau 
isz to norėjo padaryti 
nes.“

New Philadelphia, Pa. — 
Antanas Malcviczius likos pa- 
staytas po $1,800 kaucijos už 
sumuszima policijai!to * Boran, 
kada tasai vedė girta, žmogų 

už sumuszima 
Stutz kuris turėjo eiti net m 
ligonbutia gydytis.

sumuszima policija n to Boran

namo, teipgi

Wis.

Sztai paveikslas naujo elektrikinio marinio aeroplano, 
motorinis,

‘S- 
su baž- 

Suhatos

jaus.

du vvrus ant

An- Dubovski 
k urie

Dainiui nka 
gyvena ant

norėjo padaryti “fu- 
Pana Ziegler sako buk 

tosios žinios nepadaro tik kita 
mergina turėjo panaudoti jo

Vieton clektrikos krėslo turės 
iszsedeti kalėjime visa 

gyvenimą.

f
£

sios pravardt*. Mes ir perspau- į 
dinome taja žinute ir mi mielu 

tai buvę 
szposeli kai

noru atszaukemo, 
melas. Už toki 
tininkas buna baiidžemas 
penkių metu in kalėjimu.

j" Jonas Cunningham,

nes

ant

i.)

metu, senas gyventojas ir bu
rn i re 

La-
vusis kitados graborius 
ligonbuteje Belle Meade.
vona atvežė pas szvogerka Ho
ran, 130 W. Centre uli. isz kur 
bus palaidotas.

Atsakimai.
A. G. Scrantmi, Pa. — Pri

dėti naujus lapus iii sena mal
daknyge negalima, nes atspau- 
dinimas kasztuot jum daugiau 
kaip nauja knyga. Prisiunski- 
te o apdarysime.

M. R. Springfield, 111.
talpiname nes toki dalykai ne
apeina visuomenini. Xuejo in 
gurbu.

Ae-

FLO ELECTRIC CO.
(F. D. Boczkauskaa, Locnininkas) 

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY
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Pottsville, Pa.,—W. C. (’ava- 
Her 16 metu, kuris nužudė 1924 

, kadmete mete savo bobutia 
jam nedave pinigu ant kruta- 
muju paveikslu ir už tai likos 
apsodintas ant elektrines kė
des,
bernatoraus

bausme 
vasezio in kalėjimą.

bus

aplaike pardona nuo gu- 
, kuris permaino

mirt les

dienomis

kuris
ant viso gy- 

Tomis 
iszvežtas

Pleasant Prairie,
Ponstva Juozas ir Ona Andre- 
kai nesenei apvųiksztinejo 
savo deszimts metines sukak- 

gA'venimo

nesenei

tnves vedusio gyvenimo ant 
kuriu atvažiavo brolei ir sesu
tes isz Chicagos su dovanomis 
del “jaunavedžiu 
nas, Kazimieras ir 
Gurinai, Antanas, ir
Grigutei, kurie padovanojo pni 
ku ziegoriu savo sesutei ir szvo 
gėriui. Teipgi buvo j u drauges 
ir draugai kurie puikoi sudai
navo ir pralinksmino susirin
kusius. Teipgi atvažiavo isz 
Chicagos Darni ui kas ir Stanis
lova Ulbai; Vincas ir Ona 
Žogai; p. Ulbis atveže puiku 
bukietą žiedu o dėde ir diedie- 
ne taipgi atveže puikes dovano 
los už ka p. Andrekai isztare 
szirdinga aeziu kaipo ir Kena- 
siecziams, Juozui ir 
Gujanc.kiems, 
And roku i,

i Leonui ir Elbertinai Sakalauc- 
! kams, sunams Juozui ir Justi- 
! nui. Po praleidimui
! vakarėli ir karaliszko pavie- 
I szinimu sveteliai sugryžo
. mo. Da karta visiems aeziu ta-
I v , .
re Juozas ir Ona Andrekai ir 
duktė Marijona.

Omaha, Nebr. — Butu czio
nais labai
Baltruviene ant apmalszinimo 
nekuriu motorėliu o ypatingai 

neduoda 
ypatin

gai taja kuri turi kelis vyrus. 
Badai pas koki tai farmeri nu
važiavo ir plakt gavo. Baltru
viene pajinis ja ir savo nagus 
jeigu nepasitaisys.

11 kaipo Pra
tt n geni jo 
Kristina

su dviem 450 arkliu, 
kuris ana diena atbuvo pasekmingai bandymus, perlėkdamas aplinkui

įkišai areoplanas yra padarytas isz me’talio. 1, .............. .. . . ... ■- .. ... . ||ĮB ,

Amsterdam, N. Y. — Nors 
ruduo buvo ankstyvas ir labai 
lietingas, kad visos bulves su
puvo ant lauko nekastos, o kur 
kokia dar sveika farmoris ra
do, tai dabar labai brangiai 
parduoda po $3 buszeli reike 
mokėt. Bet žiemos laiku pasto
jus ir oras kartu persimaino, 
oras nelabai >szaltas ir sniego 
mažai kaip tik rogėm geras kė
lės važinėt. Žmones dekavoja 
Dievui už tokia lengva žiema, 
ba mažai ka turi augliu šlubai 
szildyt. Kurie prisipirko da isz 
pavasario, tai tie turi, o kas 
lauke rudenio tai jau anglių 

dabar turi kuryti
malkom arba koksais mokėda
mi $20 už tona, jeigu dar ilgiau 
mainos nepradės dirbt tai gal 
reikės mokėt po $30 už tona 
koksu, o geru kietu anglių ne
gali gaut niekur už jokius pi
nigus o minksztii anglių žmo
nes nenori kurvt ba labai smir
da stuboje ir greitai pccziu su
gadina. Už minksztu anglių to
na perkant reike mokėt 23 do- 

Minksztu anglys labai
kaitrus kad žmones 
naminukės i szs i v i r t 
mėgino, tai puodai truko ir net 
namus uždegdavo, reikėjo ug- 
nagesius paszaukli, o virėjus 
munsZaines in ligonbuti nuga
benti, bet žmones ir to nebijo 
kad kada ir eksplodavoja 
da su baime nusiminė,
linksmi suszile, kiekvienoj s'tu-

KAS GIRDĖT 
LIETUVOJE.

Amerikietis Apraszineja Tikra 
Padėjimą Lietuvoje. Vargai 
Daugiau Nieko. Prispaudimas 
ir Betvarke Visur. Virszinin- 
kai Labai Ponauja.

A.

Rozalijoj 
P. Stankui, 

Jankauskui
1).

J

puikaus

na-

reikalinga kurna

ilgliežuves 
žmoniems ramybes, o

kurios

Pitts-

negavo ir

kuris iszvažiavo isz

Marijampole,

leriai.
negali ne 
ha kurie

pajėgu 
Anglija.

nigu ir Žydu. Žydai sako: “nu, 
kad ne mes, tai jus isz bado isz- 
dvestumet ir nuo szalczio su- 
szaltumet,“ 
minimas del mus!

— ar tai ne nuže-

Lietuvoje mažai yra fabriku, 
o kur ir yra, tai kunigu ar Žy
do rankose, bet žmonims fab
rikus užvesti kunigai nepri- 
leidžc. Nesenai koki tai akcijo- 
nieriai ar szerininkai buvo ati
darė fabrikėli ant kurio uždėjo 
padotka, kurio negalėjo užmo
kėti valdžiai ir turėjo uždaryti. 
Lietuvoje žmonys labai nera
mus, nėra jokiu uždarbiu o in 
11 žsi en i u s n e i n le i d ži a,
niu jau per pilna. Kad ir daug 
dvaru iszdalino bežemiems bet 
da yra daug neiszdalintu dva
ru, o kad ir iszdalina dvarus, 
tai kas isz to, kad nedave jo
kios pradžios pradėti gyveni
mą, juk žemes su lopeta neap- 
kas ir neiszars, nes reike pa
daru, gyvuliu ir namus insitai- 
svti bet nėra isz tko o ežia val
dže prispynineja idant mokėti 
mokesezius, o
padotku, tai valdže atima že
mo ir visa ingy ta turtą, tai to
kis Lietuvoja lygybes instaty- 
mas. Isz banku ir sunku pasi
skolint pinigu o kas ir gauna, 
tai moka už $1,000 20 doleriu 
procento ir turi atiduoti in mo
ta laiko, o jaigu in paskirta 
laika neatiduoda tai bankas vi
sa turtą iszparduoda.

o zmo-

veikslą, 
veikslą J

melsva sidabrine

isz kuriu

žodžius: t

auksinėmis raide-
sz i t o k s pa raszas:

ISZ ;
Pottsvilles kalėjimo in Phila- 
delfi je.

Paskutines Žinutes.
11 Shamokin, Pa. — Maha

noy Valley likos surasta dvie-

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

in Namus, Sctorus, Mokslainss, Bai- 
nycMs ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikina Szviesa. Teipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite sstorosia. Už* 
▼ėda varpotus prie duriu, taiso elek- 
trikinius prosus ir kitokius olektrikin- 
ius intaisus. Ateikite pas manu jeigu 
manote užvesti ssviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asa mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu isspildyti didelius kontrak
tus ant apssvietimo Saliu, Mokslainiu 
ir Bažnycaiu. Duokite pirmybla savo 
tautioesiui pakol ejsite kur kitur,

FLO ELECTRIC CO.
312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

' anglių farmosWangk.

10,000 traktierių
Ne-

»!
ę ■ ju pėdu ploczio gysla kietųjų 

ant
Angli pradės iszkasinet.

11 Detroit, Mich. — Fordo 
dirbtuve iszsiunte in Soviati
ne Rosije,
kuriuos naudos ant ukiu. 
užilgio iszsius da daugiau.

H Philadelphia. — Opera
toriai atmetė Lewis’o pasiuli- 
nima ant padarymo kontrakto 
ant dvieju metu. Nieko svar
baus nenutarta.

11 Coaldale, Pa. — Pobaž- 
nytiniam Lietuviszkam skiepe 
ir rotužeje likos atidarytos 
“sriubos kuklios” kurios isz- 
dalines maista 
szeimynoms.

ANT PARDAVIMO

Scott Haven, Pa. — 
burg Coal Co., laike savo kasy
klas uždarytas per 9 menesius. 
Nuo pradžios meto atidarė su 
1917 skeil, bet niekas nenorėjo 
dirbti, todėl visus iszmete isz 
stubu. Dabar atveže skobus 
isz visu daliu Ameriko ar jisai 
baltas ar juodas. Kasyklos ap
statytos deputems ir steitinia 
policijų. Pradėjo skobus vežti 
isz kietųjų anglekasyklu aplin
kiniu, badai isz Skrantu ir 
parveža 48 straikierius kurie 
nieko nežinojo apie czionaitini 
padėjimą. Unijos virszininkai 
dažinoja apie tai, prikalbino 
46 ant sugiyžimo namo, davė 
jiems ant tikietu ir su džiaugs
mu iszvažiavo isz czionais. Jai
gu in kur atvažiuotu agentai 
kai by t dirbti No. 2 Scott Ha
ven, Pa., tai nesiduokite prisi- 
kalbet, nes czionais gyva pek
la. ______

Brooklyn, N. Y. —

straikieriu

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie daugiaus dasiži- 
nokite ant adreso.

V. Lapinskas

(tf.)
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Klara 
Barkauskiene, gyv. 157 Metro
politan A v., nesenai mirė, 
po jos mireziai atidarius jos 
testamenta, rasta palikta tik 
$1.00 savo vyrui, kuris gyvena 
91 No. 6th St. ir, jeigu nori, ga
li szita dolari isz Surrogates 
Court atsiimt. Visa turtą i&z 
$4,000, Barkauskiene palieka 
savo sunui, nuo pirmutinio vy
ro — M. Pontus*, 222 Berry St.

Velione savo vyra tuo nu
baudusi už degtines srebima ir 
žiaurumą. —V.

ir

ver
ti gereO

negalėjo pa-

boj baliavoja Subatoj ir Nede- 
lioj net del girtuokliu prieglau
da tapo insteigta Amsterdame. 
Girtuoklyste ir paleistuvyste 
didele; tėvai pasigeria raudo
na kazoka szoka o paskui ir ju 
vaikai ant ju pasižiurėju gir- 

ant gatvių 
Tėvas iszeinam

savo

tuokliauna ir girti 
visaip plovoje.
in dirbtuve, o motina zujo po 
stabas o vaikai lenda in sveti
mas stabas ir vage viską ka 
tik randa. Kada palicija su
gauna tai tėvai turi užmokėt 
už viską arba vaika paima in 
pataisos namus ant kokio laiko 
tada jau gailisi tėvai po laikui.

Baltruviene labai reikalinga 
kad pribūtu in Amsterdamą su 
koezelu ir pakoeziot gerai mu
su moteriukes kad su prielai- 
diniais neužsidėtu ir dovanu 
del ju nepirkinėtu. Del
vyro dovanas pirk o ne del ki
to, 6 kartu Baltruviene ir kelis 
vyrukus kad gerai su savo ko
ezelu apdovanotu kojos ir ran
kas iszdaužytu, kad negalėtu 
per tvoras szokinėt ir per lan
gus in stabas lyst su munszai- 
nes buteliais. Turi paczia ir 
vaikus tai tegul sėdi namie ir 
gere o ne kitom bobom nesza 
muhszaine ir kitus daigtus, ba 
vyras isz įdubos, o sveczes in 
stabą. Bobą girta serga, vaikai 
verkė valgyt, nieko nėra paga- 
myta tik keli bateliai po sta
lu pastatytą.

Pereitus , metus ant parapi
jos mitingo buvo vienas aniuo- 
las sargas su buože, 
gal bps du ant mitingo.

Turi paczia ir

o szimet

Parapijomis.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais^ Preke |1, 
Su geresnels * apdarais, preke $1.50 

Wi D. BOČZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Vladas St oi k is isz Baltimo- 
res, M d., 
Ameriko atlankyti savo tevisz- 
ke Birželio menesi 1925 mete, 
raszo mums sekaneziai:

Apvažiavau sziuos apskri- 
ežius: Kėdainių, Paneveži, Ute
na, Ukmerge,
Seinus ir buezia apvažiavęs vi
sa Lietuva, bet isz priežasties 
blogu keliu tai negalėjau atlik
ti, nes 'kone per visa meta lijo. 
Jaigu rekejo toliau iszvažiuoti 
isz namu, tai ne pekszcziam ne 
važiuotas negalėjai pasijudint 
isz vietos nes arkliai ne tusz- 
czios briezkos 
t raukti.

Nevisur Lietuvoje yra tvar
koje kelei, ne tik plentai bot ir 
prasti kelei ir vieszkelei pras
tai intaisomi, vietoje daužyto 
akmens arba žviru užpilti, tai 
pila smiltis arba pieskas kas 
padaro daug purvyno. Valdže 
mažai rūpinasi kaimuoeziu ge
rove iutaisyti gerus plentus.

Ūkininkai isz visu pusiu yra 
turi mokėti 
mokesezius

labai spaudžomi, 
valdžiai visokius 
ar kas turi savo locna žemo ar 
pirkta nuo valdžios ar gauta 
nuo dvarponiu — visiems reike 
mokėti nuo'kožno hektoro po 7 
ir 9 litus. Mokėtu žmones no
ringai, jaigu valdže daugiau 
rūpintųsi savo žmonimis. Val
dže nežiūri ar ūkininkui užau
ga jevai ir ar turi isz ko mokė
ti, turi mokėti ir gana, o ežia 
isz dirvos negalima pinigo pa
daryti, nes 
pas žmogų
ir atima priverstinai žmogaus 
savasti — gyvulius, rakandus, 
padarus ir kartais visa ūkia 
pastato ant licitacijos, kad tik 
valdže gautu kas jai priguli o 
ant žmonių vargo nežiūri. Lie
tuvos valdininkai konia aplai
ko tiek algos kiek ir Ameriko 
taip dideliam sklype.

Macziau pats Kaune, 
ten randasi “ 
mano nuomone tai Lietuvos 
valdininkai gyvena kaip Ame- 
rikoniszki kongresmonai: gy
vena puikiausiuose namuose, 
važinėja automobiliuose, rėdo
si puikiai ir turi visoki patar
navimu, kad prastam “kamui” 
net sunku prie juju prieit ir su
sikalbėt — žodžiu, yra dides
niais ponais, ne kaip laike bau- 
dževos — baudžo mažesnius 
už mažiause prasižengimu,

Visa valdže kunigu ir Žydu 
rankose, o jaigu kas isz ma
žesniu gaunasi ant kokio urė
do, tai gud bai, tokiems tvar
ka Lietuvos nerupi tik ju pa
ežiu gerove.

Seniau kunigams rūpėjo 
daugiau ganymas dusziu, bet 
dabar kunigai mažai rūpinasi 
savo avelėms, jieji užima Lie- 
tuvoja pirma vieta. Fabrikai, 
bankos ir visos didesnes pra
mones juju rankose. Kas tik 
yra Lietuvoje tai rankąee ku-

jaigu

J

valdže atvažiuoja 
suraszo protokolą

kiek
ponybes,” pagal

jaigu nemoka

Katalikams yra žinomas ste
buklingas skritulėlis arba ig- 
noselis Nekalto Prasidėjimo 
Szven. Marijos Panos. Su juo 
yra sujungta nepaprastai indo- 
mi praeitis.

Viena karta Rugsėjo mene
syje 1830 m. sesuo Katrina 
(pirmiau Zoe Labourc), Gai
lestingumo Dukterų szv. Vin
cento a Paulo vienuolijos, mel
dėsi vienuolyno koply ežioje. 
Staiga jinai pamate ore kaban- . 
ti Szven. Paneles 'Marijos pa

žiūrėdama in ta pa- 
jinai pastebėjo, kad

Szven. Panele buvo baltuose 
rubuo.se su 
juosta. Rankas turėjo nuleidu
si žemėn, kurios buvo pilnos 
brangiu akmenų,
spinduliai biro in visas puses. 
Tuo paežiu laiku jinai iszgirdo 

“Tie -spinduliai yra 
tu maloniu ženklai, kuriuos 
Marija gauna žmonėms.” Apie 
paveiksią 
mis matėsi
“O Marija, be nuodėmės pra
dėta, melski už mus, kurie prie 
Tavęs szankiames!” Kiek vė
liau jinai pamate ir antra pa
veikslo puse, ant kurio matėsi 
raide “M ”, ant kurios virszaus 
kryžius ir po apaezia Saldžiau
sios Jėzaus ir Marijos Szirdys.

Tuo paežiu laiku balsas vėl 
kalbėjo, duodamas insakyma, 
kad butu nukaltas toksai pat 
skritulėlis, ir prižadėjimas 
gausiausiu maloniu, kurie tik
tai taji paszventinta skritulėli 
dėvės.

Kuomet sesuo vienuole pra- 
nesze savo dvasios vadui apie 
regėjimą, buvo padarytas ty
rinėjimas. Pasirodė, kad tai 
buvo tikrenybe ir todėl Pary
žiaus arkivyskupas leido to
kius skritulėlius padirbdinti. 
Pamaldumas greitai plito.

Vienas žymiausiu atsitikimu 
yra užraszytas Stebuklingo 
Skritulėlio szventeje 27 d. Lap-

ir

O jaigu

nėra žie-Szimet Lietuvoja 
mos kaip reike. Buvo daug 
sniego prisnige per Kalėdas 
1925 m. bet lietus visa sutarpi- 
no ir vėl Ii ja per visas paras ir 
iszrodo kaip pavasaris.

Nuo Betigales važiuojant i u 
Krakes ant upes Szuszve tiltas 
likos sugriautas laike' kares ir 
taip buvo. Mete 1925 sumanė 
ant Szuszves po Rabarskiu pa
statyti tilta, bet už padaryma 
tiilto valdže užmokėjo 24,000 li
tu. Tiltas padarytas išz egliniu 
rastu o medi davė valdže. Tai 
už daug nulupo o žmonys turė
jo pusdykiai dirbti.

Žmonys gali tik aplaikyti 
pavelinima nuo valdžios atvež
ti malku ant pastatymo sau 
grinczeles, nes visos girnos at
imtos nuo žmonių ir raudasi 
valdžios rankose, o jaigu pri
reikė žmonim rastu ar malku 
tai turi pirkti nuo valdžios ir 
tai parduoda tik tiems kurie 
užmoka dauginus.

Tokis lai sziandieninis žmo< 
niu padėjimas Lietuvoja. Po
nas Stoikis gryžta adgal in
Amerika ir gal jau randasi ke
lionėje in laisva sklypą.

Valgiu Gaminimas
F*-----IR------

Namu Prižiūrėjimas
. >, , ..........|į. ,iV';

Kožna moteris ar mergina
privali tureli ixh knyga
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei* apdarais. Pre
ke tiktai • t

h —...............

W. D. B00ZK0WSKI-C0., 
MAHANOY CITY. PA.

■ I ' ■ ft I .. I I
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kriezio menesio. Garsusis žy
das M. Ratisbone buvo daug 
kartu ir invairiais budais kvie- 
cziamas priimti kataliku tikė
jimą, bet jksai 
sake. Pagaliau jisai 
“taip sau”
linga skritulėli. Viena karta 
būdamas Romoje, jisai užėjo 
in bažnyczia szv. Andrea dell 
Fratte. Tenai jisai staiga pa
mate apsireiszkime toki pat

Paneles Marijos pa
veikslą, koki nesziojo ant sa
ves. Szitas apsireiszkimas at
vedė ji in kataliku tikėjimą ir 
labai placziai iszpletc pamal
dumu in stebuklinga ji skritu
lėli. —Laivas.

visuomet htsi- 
sutiko 

dėvėti taji stebuk-
J

Szven.

t*

KRE1PKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kronisskos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Na Serganti bet visgi ka tik pajiaga 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kola* sanvaito—Šaradomis, Kat- 
vergais ir Petnycsiomis. Ofisos va
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE, PA.
KVITU knygele Draugystėms del Už
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25a 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
eieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

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

Antra* Floras,
f
I
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