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1SZ AMERIKOS
VOS NEUŽMUSZE 

GASPADINE.
BURDINGIERIUS KA TIK 

NEUŽMUSZE SAVO 
GASPADINE.

PUOTISGIRTA PUOTIS LIETU- 
VISZKOJE SZEIMYNOJE.

E.

Shenandoah, Pa. — Praeita 
Utarninka czionais vos nepa- 
pildyta baisios žudinstos, nes 
ant giliuko sužeistoji pasveiks 
Ashlando ligonbuteje ir 'kalti
ninkas apsisaugojo nuo elek- 
trikines kėdės.

Pas Juozą Stavinski ant 622 
Centre ui vežios atsibuvo

munszaininis pokylis, o pagal 
apsakyma H) metu juju dukre
les tai burdingieris Ignotas 
Jurkonis isz kokios ten prie
žasties pradėjo bartis su gas- 
padine ir paleido jai in galva 
stora stiklini puodą, pataikin
damas jai in galva, po tam Jur
konis užklupo ant tėvo su pa
galiu, bet tėvas 
atėmė pagali

r>

apsigyne ir 
nuo Jurkonio. 

Laike susirėmimo daugeli kar
tu užmynė ant gidinezios krau
juose mbteres. Jurkonio brolis, 
Darninin'kas taipgi dalybavo 
tame muszije.

Po musztyniai tėvas iszejo 
laukan o kiti burdrngieriai nu 
qjo ant virszaus. Mergaite ma
tydama kad motina vis guli 
ant grindų paszauke kaimynus, 
kurie sujes^kojo palicije ir ku
nigą Dumczin kuris parengė 
sužeista motere ant amžinos 
keliones.

Motere likos nuvežta tuojaus 
in ligoniniu kur daktarai 
dare ant josios operacija.

ir Ignotą Jurko- 
nius uždare kalėjime o 
kiną, Povyla Lipnoski, Jurgi 
ir Juozą Levulius, burdingie- 
rius pastate po kaucija kaipo 
budintojos.

Stavaiski taipgi aresztavojo 
p a s i p r i es z i n i m a palicijai 

jojo burdingierius

pa-
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MAIL MATTMhJ ft ft W. A. MOCKKOWMKI, Pm. A Mfr

r. W. BOCIKOWSK1, KilUr

Daminika
ll. Mit-

už
nes kada
norėjo iszvest isz namo tai ne

juos palicijanorėjo idant 
aresztavotu.

Kada policija atėjo in narna, 
rado jame baisu regini: viskas 
stuboje buvo iszversta, kraujas 
buvo užteszkejas ant sienų ir 
rakandu ir daug sumuszto stik
lo, o motere gulėjo kaip negy
va ba loję ^k ra ujo.

Kėlės dienas priesz tai nasz- 
le Kastes, 38 metu, gyvenanti 
po lU’/s N. Catharine ulyczios 
likos sužeista per savo burdin- 
gieriu Kosta Orenczuka, kuris 
mete in jaja cukernyczia, per 
kirsdamas moteriai uosi.
PROHIBICIJOS AGENTAI 

LIEPE MOTERIAI 
NUSIREDYT.

Philadelphia. — Sudže Mc
Devitt iszbare du prohibicijos 
agentus už nemandagu pasiel
gimą su motere Rebeka Gib
son, 20 ir Dudley uli., kurie 
atėjo pas jaja daryti krata, 
jeszkodami munszaines. Agen
tai atplesze grindis, atplesze 
karpetus ir juos suplesze, o ka
da nieko nerado paliepė mote
riai nusiredyt ar ne turi ant 
saves paslėptos pleczkutes. Su
dže kerszino juosoiždaryti ka
lėjimo jaigu da karta taip pa
sielgs.

H

KA MUNSZAINE 
PADARE.

NUDURE SAVO 
DRAUGA.

NELAIMES
KASYKLOSE. ISZ LIETUVOS

NUŽUDĖ SAVO PODUKTE.

MIRTINAI PAŽEIDO PA- 
MIRTINAI PAŽEIDO PA- 
CZIA IR PATS PAPILDE 

SAVŽUDINSTA.

VINCAS MIKALONIS SUBA
DĖ BAISEI DRAUGA 

JUOZĄ DRASKINIU 
PO TAM PATS 

SAVE.
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Vermillion, Ohio. — Barnis 
stuboje Mikolo Labudo, 

baisioms pasekmėm 
Labuda insiut(vs nuo munszai
nes, pradėjo nemiolaszirdingai 
plakti savo paezia. Negalėda
ma žiūrėti ant pasielgimo in- 
siutusio girto patėvio, trilekos 
metu jojo podukte Irena, pri- 

telefono paszauke 
Atvažiuokite tuo

jaus, nes tėvas musza mama!“
Palicije 

bet ir girdejoiper telefoną szu- 
vi, puolanti kuna ant grindų ir 
dejavimą, po tam da kelis szu- 
vius ir užstojo tykumas.

Kada palicije pribuvo 
vietos, rado maža Irena su kul
ka krūtinėje*, 
kukniojo su kulka galvoje, ku-

— Pc-
Sausio

ba i ge
užsi-

s.

South Boston, Mass, 
rcita Panedeli popiet, 
25, Vincas Mikalonis, 43 metu 

savo

moteri Ona 
st., S.

M ikalonis perdu res 
pareiszke,

szoko prie 
palicije: “

! ’ ’
girdėjo - szauksma

amžiaus perdūrė peiliu 
dranga Juozą Druskini. Jiedu 
gyveno pas tūla 
Puteliene, 112' Bowen 
Bostone,
peiliu savo dranga 
kad jis tai daras del Kristaus. 
Perdures Druskini pasuko pei
li ir du svkiu move sau in kru
tinę. Dabar abudu randasi kri- 

miesto ligoni-

namo 
a'szki-

tiszkoj padėty 
noj.

Tragedijos priežast i 
szeimininke sztai kaip 
na: Mikalonis, kuris nedirba
nuo nereitu Kalėdų, Panedelio 

iszejo jieszkoti darbo. 
Labuda gulėjo Tuo paežiu laiku sugryžo ir 

dirba

ant
rvto

Drakinis, kuris dirba .piano 
ri iszteszkino jam smegenis, o kompanijoj. Draskinis nemylė

jo Mikalonio ir jis 
dainuodavo, 
baisiai 

ir ninke pastebėjo 
kuri kad jis liautasi dainavęs,

ant grindųLabudiene gulėjo ant grindų 
visa sukruvinta ir mirtinai su

ka i p rodos mirs. — 
munszaines

visuomet
Mikaloniui

žeista ir
Sztai vaisiai 
prakeiktos prohibicijos 
daugeliui atome gyvastis.

NETURĖJO MIELA- jo, kad jis gali dainuoti o

SZIRDYSTES ANT 
SUŽEISTO 

VAIKO.

kas
ne])a tikdavo. Szeiini- 

Draskiniui,
nes

tuomi pykina savo dranga. Gi 
Mikalonis ironiszkai pastebe- 

asz 
girdi tai padarysiu del Kris
taus.

Kulpmont, Pa. — Praeita 
sanvaite 14 metu Jonukas Ver
bi la, a t ėjas isz mokslą i nes, pa- 
sa'ke savo mamytei, kad eina 
pririnkti anglių. Pasiėmęs 
maisza nuėjo prie “brusto” 
kur keliolika vyru pikiavo 
angli. Vaikas ii/lindo in skyle 
ir ilgai ten nebuvęs, sugriuvo 
virszus sužeisdamas vai'ka la
bai skaudžiai. Kada pradėjo 
rėkti ir szaukti pagialbos tuju 
vyru, tai jam atsake:

mamytei, 
anglių.

nuėjo prie 
keliolika

Tada jis iszsitranke isz 
kiszenio peili ir ji atsilenkė. 
Tada puolė prie savo draugo ir 
smeige jam in krutino. Perdu- 
res dranga, atsuko peili ir du 
sykiu du re patsai sau in kru 
tine. Moteris nežinodama, kas 
daryti, iszbego gatvėn ir pra
dėjo szaukti policija. Pribuvo 
policija Ir Dr. Landžius.

Sulig policijos praneszimo 
Mikalonis yra religiszkas 
natikas. Daktaras Landžius 

nusiųst

fa

30 ANGLEKASIU PRAŽUVO 
EKSPLOZIJOI ALABAMO- 

JE; ILLINOJUI ŽUVO 5 
ANGLEKASIAI ; 

KALIFORNIJOI 
UŽGRIUVO 35 
DARBININKUS.

30 an
glekasiu likos užmuszli eksplo- 
zijoi gazo Mosshoro Coal Mine, 
25 mylės nuo czionais.
20 likos iszgialbeti. Kasyklos

Birmingham, Ala.

Badai

SKERDYNE
KATALIKU

SZEIMYNOJ.

37 METAS

Isz Visu Szaliu
ft

VAIKAI ALKANI 
KAIP VILKAI.

ne-

praneszama
Krvliu
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“o kur 
tu ten po velniu lindai, gerai 

netemindami ant vaiko 
kaneziu, dirbo toliaus.

Keli vaikai atbege pažiūrėt 
kas atsitiko, Jonukas melde ju
ju idant paszau'ktu jojo tęva. 
Tėvas su pagialba kitu žmonių 
iszgavo vaika kuriam anglis 
kone nenukirto koja. Tėvas 
melde žmogaus kuris važiavo 
su t roku idant nuvežtu vaika 
namo arba pas daktara, bet ir 
tasai pasirodė beszirdžiu ir ne- 
prigialbejo sužeistam.

Kada žmonys dagirdo apie 
tuos vyrus kurie atsisakė pri- 
gialbet sužeistam vaikui, labai 
inirszo ir ketina tuos beszir- 
džius kitokiu būdu nubaust 
ateiteje.

tau, > y

Driežas-

už

DAKTARAS BUVO 
MOTERE.

Mena, Ark. — Isz 
ties pavojing apsirgimo dakta
ro M. V. Mayfield, 74 metu, 
kuri visi godojo ir turėjo
gera daktara, dažinojo Įnik no
rinti daktaras gyveno czionais 
per dvideszimts metu kaipo 
vyras, buvo isztikruju motete. 
Daktarka pasakė savo priete- 
liams, buk josios tėvai Angli
joj, turėjo turėti sunu, del ko
kiu ten tiesu ant aplaikimo že- 
miszku turtu, bet jeigu neture-

Ta pačzid diena agentai dare tu sūnaus, tai tasai turtas pe-
krata daugOliose vietose tarp 
kuriu užėjo ir pas Jurgi Stan
kų ant Uįętos ir Vine ulycziu, 
pas kuri rado uždrausto szto- 
po, ___ \

rejtu ant kitu giminiu. Todėl 
tėvai parėdė ja in vaiko dra
panas ir lyg ežiai dienai persi- 
statinejo sav kaipo vyras. Dak 
tarka vargei gyvens,

< ■
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ISZALKE VAIKAI UŽKLU- 
PINEJO ANT 

PRAEIGŲ.

VAŽNYCZIA SUVAŽINĖJO 
MAŽA MERGAITE.

Vilkaviszkis. —Juozas Stai?- 
keviezius, 'kuris atvažiavo isz 
Ameriko 17 Birželio praeita 
meta raszo mums, ’kada atva
žiavo atlankyti savo dukteri 
patiko jojo anūkėlė didele
laime. Ant plento einanezio isz 
Marijaimpoles in Vilkaviszki, 
ties gyvenimo, bricz'ka suvaži
nėjo jojo žento Kazimiero Gi
ra i ežio szesziu metu dukrele,

kaneziose. 
V'elione palaidota Antupių ka
pinyne. Tėvai ir tėvukas St a li
ke v i ežiu s yra dideliam ga i les

iu ergą i tęs.
dovanojo

Isz Lietuvos 
szi toks a t si t i k i ma s. 
kaime, Rokiszkio apskrirzio, 
Lapkų namuose susimusze tė
vas su sunum Tėvas pagriebė 
peili ir dure sunui in szona. 
Nors sūnūs buvo storai apsi
vilkės kailiniais, vienok jis ta- 

1 • •

. 1
veiks. Tėvas tapo arcsztuotas.

Lapkai yra žinomi visoj 
apielinkej kaipo labai dievo
baimingi žmones. Simus yra 
Pavasarininkas, o tėvas yrr 
pirmas brostvininkas Kamajų 
bažnyczios. Ant rytojaus po 
areszto Kamajų bažnyczioj bu
vo brostvine, bet senis Lap
kus jau sėdėjo už grotu il
ga Įėjo baldakimo neszti.

priguli prie Premier Coal kom po sužeistas, kad vargiai
pa n i jos.

West Frankfort, Ill. — Penki 
anglekasiai likos užmuszli o du 
mirtinai sužeisti eksplozijoj 
No. 2 kasyklose prigulinezios 
prie Chicago, Wilmington and 
Frankfort Coal Co. Tosios 
minksztu augliu kasyklos yra 
didžiausios ant svieto.

Ta ja diena insi leido in ka
syklas 1200 anglekasiu ir vos 
pradėjo dirbti kada kilo baisi 
eksplozije. Isz pradžių manyta 
kad daugiau pražuvo, bet vė
liaus pasirodė kad tik penki.

Trinidad, Colo.
szimts penki anglekasiai likos 
užgriautais per eksplozije ka
syklose No. 3 Bear Canon Coal 
Co. Tik trys pražuvo o likusio 
likos pasekmingai ir 
iszgialbetais.

VAIKAS APVOGĖ 
LAVONUS.

Allentown, > Pa.

'kuris dirbo

rnrrisde-

greitai

Sūnūs 
tėvas

ne-
— K.

ANGLIJĘ PASKOLINO 
LIETUVAI DU 

MILIJONUS.
Klaipeda, 

ko ana diena paskola 
Anglijos du milijonus 
szterlingu ant padirbimo 
jo geležkelio terp Klaipėdos ii 
Sziauliu.

ISZSIUSTAS ISZ 
LIETUVOS.

ana
Lietuva aplai- 

nuo 
svaru 

liau

■szesziu metu dukrele 
kuri ti'k gyveno dvi valandas 
mirdama ha i.siose

APIPLESZINEJA NAMUS 
IR KROMUS.

liję neteko geros 
'Ievai 
kalte.

kaltininkui

KLEBONAS GINA SAVO 
GASPADINE TEISME.

Taurage, Sausio 8. (L. Ž. — 
Taikos teisėjas nagrinėjo byla 
Gaures klebono Szleino mi vie
tos laikraszczio
Balso” redaktorium. Pavasari 

buvo tilpusi korespon-

i i Zemaicziu

kle- 
pri vatinėj

Moskva, Bosija. — Iszbadeja 
mynios vaiku, kurie ne turi jo
kios pastoges, atbėga in dides
nius miestus, užklupineja ant 
praeigiu, apipleszineja namus 
ir kromus ir juos naikina.

Krakove myne tuju iszalku- 
siu žmogiszku vilku neduoda 
žmonim ramybes ir net per kė
lės dienas apiplesz.inejo žmonis 
ir kromus. Palicijai pasisekė 
juos iszvaikyt ir daugeli užda
re kalėjimuose. Vaikai paeina 
isz. kaimu.

Pati Kalinino, atlankė prie
glauda tuju apleistu vaiku 
tarp kuriu vieszpatauia naujas 
būdas komuirizmo.
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“Ž. B.”
dencija isz Gaures, kad klebo
no gaspadine mokyta uja 
bono ūžia i komoj
mokykloj, kad toj mokykloj 
mokinai mažai iszmoksta, 
tur mažiausio supratimo 
mandagumu.

Teisme klebonas 
esant netiesa.
nu i pasakė: Tamstai 
stbeti, kad korespondencijoj,

ne- 
apie

tvirtino
Teisėjas klebo-

turiu pa-

I jei ir šmeižiama, tai mokytoja,
Priesz kelis menesius Kaune! o prie ko tamsta?

APLEIDO SZEIMYNA DEL 
PATOGIOS UBAGES SU

KURIA TRANKĖSI 
PO SVIETĄ.

Varszava, Lei/kije. — In k ro
mą Miraucko inejb drūtas ir 
sveikas ubagas melsdamas sa
vininko idant jam duotu’pini
gu ant bilieto nuvažiuoti namo.

1
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I
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111buvo pasirodęs jaunas vvras, | Klebonas 

<<
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Jonas
19 metu, isz Sha- 

prie

Banio”, asz uzjJiikini 
kla, moku mokytojui a 
del a j ir ginu..

Beleckas 
kad szvietimO/įuhiisterija isz 
laiko visos Lietuvos mokvto-* 
jus, bet ne vinilo teisme negi-

"L1__ 1 ; atsi-
Per kuri laika jis vėl apgavo ’ sėdo.
jauna mergina, pasakydamas

nioky- •
-gi, to-

esąs
b u du

p ra d ž i n pasisa k e s’ ’ j isz
malku pirklvs ir tokiu in 1

kontraktoriu, kurie valo griu
vėsius sudegusio Lafayette ko
telio kuriame sudegė 13 žmo
nių, likos aresztavotas už ap
vogimu lavonu, kuriuos suras
davo griuvėsiuose. Jonas ture-i

Vrublevskis 
moku, Pa., j apgavės daug kopėju, žadeda- 

pristatyti jiems pigiu 
u z

mas
malku ir gaudamas už tai 
rank-pinigiu, bet malku nopri- 

Jis tuomet buvostatydamas.

>ino, už kūrinos padekavo- 
zpjo laukan ir padavė pi- 

! nigus stovineziai jaunai mote
tui primine. riai.

taip 
ubago

L 
t
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Daktaras 
sako kad juos reikia i 
ir iszegzaminuoti ju protą.

Mikalonis turi 43 metu am
žiaus ir paeina isz V didaus gu
bernijos, Žiežmariu parapijos, 
kur jis turi palikes paezia. Tu
rėjo ir vaika, bet tas jau mires.

Juozas Draskiais yra 3.3 me
tu amžiaus ir nevedes. Jis pa
eina nuo Mariampoles, isz Su
valkų red v bos.
UGNYS PADARE DAUG 

BLEDES VISUR.
New York. — Daugiau kaip i 

2000 žmonių turėjo apleisti sa
vo pastoges per ugni, kuri ‘ki
lo po visas dalis miesto. Brook- 
lyne turėjo apleist namus 500 
laike didelio szalczio kada už
sidegė plunksnų magazinas. 
Bledes padarytos per ugnis yra 
dideles.

Weirton,»W. Va. — Szeszios 
szeimynos neteko pastoges ’per 
sudegimą dvieju dideliu namu. 
Bledes $35,000.

Bethlehem, Pa. — Asztuoni 
namai sudege czionais, per ka 
24 szeimynos turėjo apleisti 
gy venimus. Bledes $70,000.

Waterbury, Conn. — Ugnis 
sunai’kino visa Waterliury 
Fastner fabriką kaipo ir kelis 
namus ant Fairview uli., žmo- 
nys turėjo iszbegti ant ulyczios 
laike smarkaus szallczio. Bledes 
$165,000.

visa

PUSE MIESTELIO JOSIOS 
GENTKARTE.

Selmer, Tenn. — Mrs. Nancy 
Littlefield, 96 metu, kuri mire 
ana diena, buvo motina de- 
szimts vaiku, turėjo 86 anukus, 
159 pra-anukus ir 23 pra-pra- 
anukus. Josios genfkarto susi- 

Įdeda isz puses tojo miestelio.

' are.sztuotas ir vėliau paleistas 
jo prie saves au'ksini ziegoreli,1 !..............___________ ,L,.i........

esąs Amerikos kongreso nario 
sekretorius ir galis be kvotos dar dvi 
nusiusti ja in Amerika. Panele 

jam 1,000 litu 
bet sukezius 

staiga dingo. Per kelias dienas 
jis buvo suimtas ir pasirodė 

, esąs Latvijos pilietis Levinas.
Jisai atsėdėjo 3 menesius Kau
no kalėjimo ir Kauno miesto 
ir apskrities virszininko insa- 
kymu jisai sziomis dienomis 
tapo isziustas isz Lietuvos.

pinigu, keliolika auksiniu len
ciūgėlio ir kitokiu daigtu. 
\rrublevskis pribuvo in czio
nais jeszkoti dai'bo laike strai- 
ko ir gavosi prie kontraktoriu.

ir

VILTIS UŽBAIGIMO, 
STRAIKO.

UTARNINKE VELA PRA
DĖS SVARSTYT SUTAIKY

TI OPERATORIUS SU 
STRAIKIERIAIS.

Philadelphia. — Praeita sau-
vaite perėjo be jokios sutaikos 
tarp operatorių ir anglekasiu. 
Abi szalys tik užmetinėjo vie
na kitai kaltes ir nieko nenu
veikta. Operatoriai kanecz spi- 
resi priverstinos arbitracijos 
ant ko anglekasiai visai nesu
tinka.

Angle'ka'siai kanecz spiresi 
kontraktu ant penkių metu su 
pradėjimu dalbo tuojaus už se
na mokesti lyg Sept 1, 1928 me
tui, ipo tam viena ar kita szalis 
galėtu spirtis naujo mokesezio 
pagal gyvenimo padėti.

Darbo sekretorius Davis ap- 
reiszkė prezidentui Coolidge 
buk jisai turi vilti, kad strei
kas neužilgio pasibaigs ir szis 
posėdis ketina būti paskutiniu, 
kuris užbaigs darbininkiszka 
nesupratimą.

Tuom laik nuo sziadieiustrai- 
kas pradėjo savo szeszta mene
si. Per taji laika anglių neisz- 
katfta 31,806,000 tonu,
įlinkai neteko $142,450,000 pe
des, 158,000 darbininku keneze 
varga o gąležin'keliai patroti- 
no biznije 90,000,000 doleriu.

Jau laikas idant padarytu 
sziokia tokią taika.

•darbi-

na. K le bon e WZii u ra u d e s

Byla numariųta.

atsi-

nagrinėtos
Zem. Balso

Ta paezia dieti/i- • u r*-'
su garsiuoju 
nauninku Maciejauskiu ir aps. 
virszininku. lįąsfaroji atidėta 

i, gi už 
szmeižima”

— nu- 
, 100 

litu pinigais ir po 10 et. bau
dos nuo kiekvieno iszplatinto 
ckz. Paduota Apygardos Teis
mui a picinei ja.

ISZTYRINEJO SLATING A ŽUDINSTA

bylos*
Szveksznos ka

y y

buvo davusi 
rank-pinigiu,

iszk vietiniui liūdi nin k u 
kauninko nova 
redaktorius Au gait is 
baustas savaitei ąreszto, i • . • * • • . • ///mi'i ZA a

7

mui a picinei ją

f/JjiWtWMKMWl
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Tik tomis dienomis prisipažino trys Oklahoma 
in laika 

dvieju paskutiniu metu Osage, kur gyvena daugelis turtingu 
Indijonu. Ana diena likos aresztavotas W. K. Hale (ant pa-

vyrai 
City, Okla.; kurio papildo septyniolika žudinseziu

Locnininkas užtemines 
nepaprasta pa-sielgima 

*— kuris tfžejo ir in ki
tus kromus su panasziu praszy- 
mu, — paszauke palicijanta, 
kuris ubagu uždare kozoje.

Pasirodė kad ubagas buvo 
V. Krzycza’k, turtingu gaspa- 
dorium isz Demblino, kuris tu
ri paezia ir keturis vaikus, o 
jojo drauge yra 29 metu Fran- 
ciszka Fraslak, kuri nuo seniai 
užsiiminėjo ubagavimu. Krzy- 
cza'ko jeszkojo palicije per sze- 
szis menesius, nes dingo isz 
kaimo pa'li'kdamas paezia ir 
vaikus laike rugepjutes dide
lėje bėdojo.

In kaima atėjo jauna ir pa
togi ubage, o kada jaja pamate 
Krzyczkas apja'ko isz meiles 
del josios, pamote viską, persi- 
rede in skarmalus, paėmė in 
ranka lazda ir drauge iszejo in 
svietą su ubage.

Apėjo kone visa Lenkija ir 
ubagavo ant galo sumanė ap
gaudinėt žmonis praszydamas 

t ant bilieto pinigu, 'kas jam la
bai buvo pasdkminga ir turėjo 
gera pelną su savo drauge.

Tuom kart apleistoje grin- 
czeleje lauke tėvo pati ir vai
kai. Motere ant galo turėjo 
parduoti karves, arklius ir net 
ra'kandus idant iszmaityt szei- 
mynele.

Vyra nusiuntė namo, o pato- 
ge ubage uždare in kalėjimą • 
ant dvieju metu.

nes

♦

PADĖJO SAVO RANKA 
ANT GELEŽINKELIO.

veikslo) turtingas farmoris, buk tai jisai prikalbino juos ant 
padėjimo dinamito po namu E. W. Smith, kuriame žuvo trys 
y palios.

KNYGOS ANT GAVĖNIOS.

Stacijos arba Kalvarija Viesz., Je- 
zuso Kristųso 10c. Graudus Verks
mui arba Pasibudinimas prie Apmi- 
slinimo Kanczios Vies., Jezuso Kris
tus© 10c. Maldele Arcibrostvoa Sz-

............... . ........ ... .W"" ..................................................... . .INI »,■!■! , ......... ..—■ 
veneziausio Vci4p Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus 10c. Kanticzkos arba gie
smių knygn, paprastais kietais apda
rais $1., Gerosnets apdarais $1.50*

W. D. BOCZK
MAHANO'

Cincinnatoje, Ohio, 
tai Petras Gunn paguldė4 rankatyįh& 
ant geležkelio, atbėgo trūkis ir 
nusinesze su savim ranka. Ka
da jojo užklausta ligonbuteje, 
kodėl taip . padare, atsake:

Man Dievas liepe taip pada-
— Tik tu tikejimiszku

kvailiu ir ne stoka ant svieto. 
Nckuriems tykojimas yra labai 
reikalingas o kiti nuo jojo ne
tenka proto. j

kokis

4 4 

rvti.••

AUSKAS - CO., 
MAHAMOY CITY, PA. *
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Kas Girdėt
Ana diena Brooklyn’e, N. V. 

' jmire sena motore, kuria vi<i 
V laike už labai varginga, bet po 
. . smert pasirodė, kad jiji turėjo 
J®du milijonus doleriu grynais

n

J^du milijonus doleriu 
pinigais Lankose.

'' T»

Kada vienas isz pusberniu 
meldėsi bažnyezioje Wieliita, 

. Kansas, apsakydamas susirin
; kusimns apie savo nedora gy
venimą, jojo draugas apvogi- 

s nėjo stovineziuk automobilius.
Po pamaldų abudu dingo sveti
mam automobiliuj(‘.

««

Nelabas tėvas Sam Sterling, 
pardavė savo trijų metu budi 
k i Newhanll. Arkansas, ko
kiam tai žmogui už $1.50, gu
mini rata ir penkis galonus gn 

lyg sziam lai-/j >11 n< >.
kui nelabo tėvo nesurado. Kū
dikis likos atiduotas in prie
glaudos namus.

I ’alieije

WiFliama<

ATVAŽIAVO UŽMOKĖTI
SKOLA AMERIKUI

•        ............................................... ....... i <■■     ■ 11

Lietuviszkos Pasakos.
r

%
♦

Ana diena nlvažiavo in \V asbingtona. D. Jugoslavijos 
ministeris finansų Dr. M. Stoja dinoviez -u paezia ir kitais d^-

i ik>le užmokėjimo sko | 
ta .1 iigodavija.
legatai? os del Anieriko kuria vra kal-

ogi pi-

SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1U3.
....... ................... .............. —-----

Matydamas 
užsi

— taip
svietą sau lai-

APIE/ LAIMES. 4
Kita karbv Viionas žmogų- 

gyvendamas ne turėjo laime': 
visur, kur jis tarnavo, užtikda
vo ana nelaime.
k it U8, turi n ežiu s laime, 
mane ir jis atjeszkoti 
jis ir isžejo in
mes jeszkoti. Vaikszcziodarnas 

priėjo miszka, o 
eidamas per mszka, 
triobele. I liejas nieką ne rado 
o Imdamas pavargęs, užlipo ant 
kakalio pasilsėti, yidurij nak
ties i nėjo kelios labai gražiai 
apsidariusios moteriszkes, szi;- 
kavosi savo geltonus, 
auksas žibanezius, plaukus. Po 
va landos už lango 
be įsas: 
szimts 
Laimes tarė:

ketos dienas, 
per

UŽ
‘ ‘.biiines, 

m i re

I tanui 1 o

♦

kaip

Katalogas Knygų
Tūkstantis

pati ateis,

J

aslos ir suskambėjo 
nigu viela krūva! Ir nuo to kar
to paliko turtingi ir tas žmo
gus visados pasakodavo, kad 
ne jeszkdk laimes
jai busi jos pažadėtas.

—o .

APIE 
LAIMINGA JAUNIKAITI.

Kitoje gadynėje vieno kara
liaus buvo duktė labai mandra
jog niekas negalėjo ja prakal
binti. Karalius už.simisliuo isz- 
leist i už vyro, bet už tiekio, 

mandraus, o jaigu 
katras ne.perrokuos jos, nustos 
savo galvos! Ir ne vienas jauni
kaitis, imriid mandra.K, kad ir 
daugybe mokėdavo mįslių, bet

o-
— nukirsdavo

II ž 
kaip ir .ji,

v vro

No. 100 Tukstafntis Naktų 
Viena" puiki didele knyga. 
biszkoH istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka.
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera.
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9 % per 6 % 
colius.

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

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

Vuidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, 
mta isz Lietuviszku užlioku.

veikslais, 177 dideliu puslapiu ... 35c

ir
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

704

Drucziai ir puikei ap- 
audeklinais

Pirkite o nesigailėsite. $2.00
Kapitonas Velnias. Pui-

No. 103
isz-

Su pa

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo pro^bjgesnis v.ž savo poną. 
61 puslapiu . .:.........................  15c

No. 127 Trys istorijosapieDuktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........ 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus........ 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 130 Penkios istorijos, apie 
Vargingas gyvenimas, Onuka, Atsiti
kimas, Gromata prie Motinos Dievo 
Juokai. 60 puslapiu. ...

No. 131
sza Korczuka.

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . . .20c

No. 133
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu . . .

No. 134
žudinsta ir apie Urlika razbaininka

................. 15c 
Penkios istorijos apie 

Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli- 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili-

....15c
Puiki istorija apie Jona-

262 puslapiu.... 35c

f

McAndrews isz 
Filadelfijos i"Zejo in miestą ap
siavęs in juodus czeverykin, 
Lot kada sugryžo namo turėjo 
rausvus. Jojo paeziule dasipra- 
to tanu* kas nužiūrėto, pradėjo 
tolinus tyrinėti, ir dažinojo 
kad josios mylemas Willimu- 

) ant ra paezia tik du 
mm savo

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL A PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

••

tvrinefi, ir mirusius

ATSAKIMAI.

ai siliepe 
laimes - 

szimts gimė.... 
“katrie mirė

gyvenimas alilse, katrie gimė 
Po valandos inejo 

kitos kelios moteriszkes, o pir- 
i:<la- 

negražios,

— lai ipc. valandos

M nsu

k;i< turej< 
blokus nuo savo namo. Sudas 
juos perskyrė, o tai vis per ap 
"ižioplinima vyro kad nepasi 
• me juodu 
namo.

ezevervk u einant

Iszbalsamuoja ir laidoja 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Roll Telefonas 1373-M.

1‘arsamdo automobilius del 
veseliu,

antSa'koma, kad ant senatvės 
žmogus netenka proto bet tas 
i'Ztikruju iszsipilde ant Salva- 
foro Aranoso, 82 metu amžiaus, 
i"Z. Argentinos, kuris apsivedę 
>ii mergaite trilekos metu senu
mo.

Du 
mond 
x iens kit 
lika metu, ana diena netiketi-

Bellevue ligonbnteje 
gulėdami

Korespondent ui 
Filadelfijos, 
korespondencijoj 
liktai

isz
svarbiu

tiek, jog

• '• • • • i tiriosios iszejo isz triobeles 
bar inejusios buvo 
nuplysziisios ir atsigulė in lo
vas. Fž valandos vėl už lango:
i t

jos m* prnsznekydavo ir mist 
da vo gyvy bes
jam galva. \’ienas jaunikaitis, 
gyvendamas su savo moezeka, 
iiždmislino joti pas karalaiti*, 
gal jo ne persznekes. Moeze- 
ka ne norėjo jo leist i, idant m* 
jos tikram vaikui kartais kad 
ne butu laimes, bet jis per ne
valia balnojusi žirgą. 3’ada mo 
ezeko siisimislino ana nunuo 
d\li. Kada tas arkli atsivedė 

moezeka paszanke
in vidu ir padėjo stikline 
ios; jis numanydamas, kad

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
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 rudo paežiu; Stebu
klinga kiirzia; Krėslas; Nelaiminga 
karuliu ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka...........................

Penkios istorijos,

12 istorijų:

Prakeikimas;

laimes, laimes
szimls gimė...
— nelaimingi,

I 1

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas

Nieko
neinal ome 

galima t n re
ti daug nesmatrumo jeigu pri-
ikabytu už ta.ji straipsni. Ant 

isz to netarei h 

pasielgimas 
dviu niekam neap- 
:o svarbiu

Netalpiname 
vėliaus 

pusgalvius 
i - zduot i 

traipsnio. Geriau tegul tokie 
nusilaužo >an spran- 
gaila ir popieros nau-

s
galo žmones

! jokios naudos, ne?
tokiu piisga 
eina ir niek 
da.
tamista
t ims
įeinii reiktu

- zpielei
dn>,

re, 
re
tie vargingi!

t Į

- szimts m i 
‘ ‘ Kat rie rni 
katrie gimė, 
.’’.‘....s, ant

nesiran 
kad 
per 

persekiot;*
autorių

už lai, 
neimtu

i

Dvi istorijos apie Neuž-

... .15c
Dvi istorijos apie Baisi

4 3 puslapiu
No. 135

Va ik inas 
kakalio Imdamas, viską girdė
jo, dėlto numano, ir 
nuspėjo nelaime, 

nuo I 
“tai 

nelaimi

...25c 
apie

(L

Isz numirusiu prisikėlė, ko kauhiocziu, Raganius, GI pus. 20cprie duriu,
ana 
a rbat
gal but negerai su laja arbata, 
sugirdė >avo szuniiikui
ir nustipo I noj. Atleke dvi var 
no.> ir pradėjo szuniuka lesti — 
paleki* varnos ant dirvos ir nu
stipo, tais 
kuriu buvo 
i szaI k e

Szaltiszaiti, 
... 20c 

Keturios istorijos, apie

Keturios istorijos apieNo. 136
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu.................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
ino Jėzaus, Misles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji ............. 15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu....

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidutis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 141

121 puslapiu . . . .

No. 106 
Gregorius, 
Dorybe veda in laime, 
Debesėlis. 77 puslapiu. . . .

No. 107
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo piginus 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Juokingas apraszymas, Pro

kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida.
geleje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa

dėdinsi, isz 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 pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 

Labai smagi 
.20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
ezios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
nameje, Kandidatas rtnt apsipacxia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu........................ 15c

No. 111 Sziupinis (3 
talpinusi sekanti skaitymai:

tas

Szeszios istorijos,
Deives,

vamas rado vagys
(

buvo,
ilgui kepti,

priminimai,
Toj paežio j kny-

1 
lv \ lika — o, kad 

užėmė, su k u re 
ir

jam t 
I įeito, 

kakalio nuli- 
i ir man jus 

•s, tai 
nors dabar atmainvkit savo lė
mimą, o jai ne, 
iižmuszin !.., ’ ’ 
“ tau mes m* 
likimą, bei ant tavo vargu al
si veizėjusios — paezia gausi 

H muse po turtingom 
Vaikinas, padeka- 

vojes laimėm už toki gera, isz- 
ejo. Par<*jas namon, neilgai įm
ins, ateina pirszlys

veikiausiai 
peš, užriko: 
taip lemet ant

kliū

tai tuojau jus 
Laimes tarė: 

galim atmainyt

kada suvalgė, 
tie visi parvirto. O jis ant savo 
sai ioko jodamas, 
kas >ii 
džiang"ino, joj 
ve iii knlina — už kulino buvo 
stirna — ir fa liko nuszauta. 
Kada jis stirna iszskriode at
rado viduriuose stirnuka negi
musi ; siisikures
ir suvalgė. Pavalgęs nujojo pas 
karalaite, o 
klausymu,

mils milą mylėjo, 
- <

o,

kitais
g jis

i r

matydamas,

■gyvas, szo-

...2Oc

nes
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius ša

kok i us
gali sapnuot."

doti ant raszimo apie ju pasu ilgui iszsikepe t.Paveiksleliu ir t., 
knygele. 88 puslapiu vlaiminga 

laimėm...
12’ i S

* telgiiua.Jonas Drum- 
Docli, kurie 

nmnate per ptmkio-

prietelia i
Bet rasir

i)

nai suėjo
\rw Yorke, gulėdami szale 
\ iens kito. Abudu likos sužeis
tai." per automobilius ta paezia 
diena.

Vienas isz'kadininku Oregon 
pavieto kalėjime, skunsdama- 
>is ant skausmo viduriuosi* nu
ėjo po operacija. Daktarai 
do jojo viduriuose 
>zauk"Z.tu‘kus, du >ulužnsius 
\ niekius, asztuones dubeltavas 
špilkas, keturis szmotelius ala- 
veliu, keturiolika guziku ir 
dvideszimts visi/kiu vinių ir 
vinueziu. — Nėr ko stebėtis 
ka<l 
skausmo.

J°J°
du

J. B. Collinsville. 111.

ra
kei uris

ket uriolika
visi/kiu
<er ko

skundėsi antžmogelis

Amerikos valdžios cenzo ra
portą- isz 1920 metu suraszy 
nm rodo, kad Lietuvoje gimu- 
-iii Lietuviu tais metais Ame
rikoje gyveno 135,008. Naujoj 
Anglijoj gyveno 35,301 ; New 
Yorko, New Jersey ir Penu, 
valstijose 48,.'>94. o Wis., Mieli., 
III., Ind., ir Ohio valstijose 44, 
307.‘Kiti — kituosi* Amerikos 
k raszt uose.

Kusiszkas 'sveikatos 'kamiso- 
Dr. Nikolai Aleksandro- 

\ irz Semaszko, apraszineja del 
ko Bosija sugryžo prie vod'kos: 

Daktaras sako buk, Kusiszki 
gervino 

vai

r i us

mužikai pripratę 'prie 
vod’kos ’laike eariszkos 
džius, negalėjo ant kart paliau
ti negeria ir pradėjo varyti sa 
mogonka. Nesirado to jo kaimo, 
kuriame nevarytu samogonka, 
nuo kurios žmonys pradėjo 
krist ir gyvenimas juju persi
mainė ant baisiu ir bjauriu pa- 
proeziu, šildai buvo pripildyti 
girtuokliais ir 
kaimynai iszdavinejo valdžiai 
viens kita už varymo samogon- 
kos is'Ą ko kilo daugeli nesu
pratimu ir žudinseziu.

Kosi ja turėjo sugražyt žmo- 
nim vodka, bet tik .50 procenti
nio. Praeita meta žmones isz- 
gere 20 milijonu viedru samo- 
gonkoB o szimet iszgers da 
daugiau, nuo kurios valdže tu
rį dideli pelną.

žinion v s

K

butlegeriais,

žmogus 
Knyga 

puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais, l^eke su nu
siuntimu tikrai $1.50.

ii*i«•mihimAimftimm» jjA

FF. D. Boczkduskas-Co.
t 1 ;

Mahanoy City, Pa.

pnus

T

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kuzirom. Pagal 
Chaldelszku, Persiszku, Oralklszku, 
Arabiszku Ir Cfgoniszku burtiulku. 
lazguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu. ‘ '• ■

M0RAL1SZKA KABALA
Katra Įsideda imogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo ClgonkA 1»Z Egipto Kublna 
Suite. Del vyru ir moterų.

———
25c.VISOS TRIS KNYGUTES

TIKTAI UŽ . . . . . .
Prislusklte mumis 25c. Gausit* 
visa* tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite aiusti atempomla.

W. D. B0CZK0W8KI-C0.
MAHANOY CITY PA.

Valgiu Gaminimas
----- IR------

Namu Prižiūrėjimas
ra.

Kožna moteris ar mergina
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek* 
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinei! apdarais. Pre
ke turtai'“v v 11.50

^..n, ė. į

W. D. B0CZK0WSKI-C0 
MAHANOY CITY, PA.

•>

4 • 

dorinti".” Vargei lamnta 
,4-ai!"i.

1 linine Szinit met inio K almi 
k n r

PARSIDUODA FARMA.

Gera farnia 92 akeriu, puse 
mylės nuo New Ringgold, Pa. 
8 ruimu namas, didelis tvartas 
ir kiloki biidinkai. Žeme gerai 
apdirbta, daug visokiu vaisin
gu medžiu. \ i-i budinkai ge
ram padėjime. Du szaltiniai ar
ti tvarto ir geras szulinis prie 

su gyvuliais 
(D.1G

geras 
namo. Parsidnos 
arba tik žeme.

II. J. Xester,
\ew Kinggold, Pa.Box 31

Lietu viszkas Graborius

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

516 W. SPRUCE STR„ 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 149.

W. Szneideris ir Simus
GRABEORIAI.

Patarnaujame simpatiszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.

vestuvėms

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3_czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
darn prie jusu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis. •

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Prei.
J. E. FERGUSON, Kas.

, kuris ji 
per-za už vienturtes ūkininko 
dukters. Kada jisai apsivedė iv 
laivo szeimininku lauke, kada 
sėdavo javus, visados ant pa
ežius laimes, ir javai derėdavo 
kuo geriausiai. Pati viena kai
ta tarė: 
no, . 
Szis

kada jis, tarp kitu 
inspeli jo 

tas 
Im I iedu du dvvlika;

‘s ugnis 
nuszove,

Karalaite gana spe-

uždą ve

. stojosi, 
negimusi

kam sėji vis ant ma-
i;

apsėtos dirvos kerte 
perbrido ir ta kerte ant savo 
laimes augti paliko, o kada ja 

užkristoji dirvos 
kerte visiszkai buvo nuspelgus 
-- i>z ten ne kokia pelną nega
lėjo iszeit i. I)elto
\ isados \ iska ant paezios lai
mes dari*, ir būdavo kuogeriau- 
siai, ir jis gyvena turtingai.

KAS KAM LEMTA.
Gyveno menkoje 

vyras ir jo moteris 
kara iszejus.jo pati in kiemu- 

žiuri, kad ju darželije ka-

sekie ir ant savo laimes!’’ 
; per

misi i:
vienas
isz linksmvbi
nematant i
suvalgė. ’ ’
jo, bei niekaip neatspėjo! 'ka
da karalius dalaike savo žodi, 
ir jis apsivedė su jo dnktere: 
levas žentui atidavė karalyste, 
*•' jis gyveno laimingai.

[TOLIAUS BUS]

Sziupinis

ta

vai užaugo,

nuo to karto

trio be leje 
Viena va-

k a, 
žiu kas sužibėjo, kaip ugnis — 
atsiminė moteriszke, kad pini
gai dega. Inejus, tarė savo vy
rui: “ar žinai ka ? asz maeziau 
musu darže pinigus degant — 
verta*,juos iszkasti, butu mud
viem laime.“ Vvras: “ka ežia 
kasti, kad bus laimes lemta 
patys ateis...

\r\ras: 
kad bus

IJlyezia eidamas 
vienas kaimietis iszgirdo ir už- 
simislino iszkasti pinigus; pa
siėmė kita dranga 
kasti
puvusi sznni. {Supyko už apga
vima, paėmė už uodegos — nuo 
ulyczios langas adaras buvo — 
ir inmete in triobele sznni, sa
kydami: “sze tavo laime 
nuėjo. Szuva kaip krito ant

! i
y

ir pradėjo 
iszkase nunykusi, api-

> y ir

$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi muse 

stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
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 ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esat 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
Bzirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas." Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga |ai ligai kelis 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS,
25 Gi Het Rd. Spencerport. N.Y

No. 114

patrūkimo,

Sierata, 
....15c

o

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

-------- $_-----
3-czlas Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
______ ______________ _ ... . Dėkite savo 
pinigus in raita Banka o persitikrinsite ir matysite
dėl imogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
.     i 11 ^1        HiWkw* ........ .. ■ iii m  

■f ■ '.<y ■■j,.' T

n:

Al

dalis) 
Ha isz 

maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir viso« 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus..........15c

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

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Kūrikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 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 
puikus apraszymas. 119 pus

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

No. 118
40 Razbaininku. 45 puslapiu. . . .15c 

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .

No. 121 
Valkijozai, 
skialbtojas. 63 puslapiu..................15c

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

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus, szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu ......................................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .a.•»•••••«.*••.••«• 15c 

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus aunu ir razbaininka 
62 puslapiu , 15s

Meile sunaus.
• •••••«•••• • • • • • 35c

Istorija apie Ali Baba ir

................................... .. . 15c
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą, Ap-

Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele ...................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c 

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 

maluninkas pabėgo, Stebuklinga
puodą, Dainele. 47 puslapiu.... 15c 

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu.............15c

No. 145
Žibinte bažnyezioje, Sugertuves trau- 
kije, Alutc duktė kun. Kernbur, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu3). .. ,20c 

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
Keliauninka Joną, Vaikinas ir 

20c 

Dvi istorijos apie Joną 
Pavojinga klaida. 45 

.................15c 

No. 149 Asztuonios i s t o r ij o b 
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 15c 

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 

Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.......................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu........................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu..........................................

61 puslapiu
Keturios istorijos, apie

na,
Stebuklas. .74 puslapiu

No. 148 
ir Alena, 
puslapiu .

ta sis,

62
.15c

62 
.15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ....................................

No. 154 Ttys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus.

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu............ 15c

157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris.
puslapiu........................... ..

No. 155 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi išztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu................ .. 15c

25c

No.
46 

15c

— - "Wr-lj .........

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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"SAUDU”
B'ill

Už Pora Czeveryku.

c <
P. Auksitikalnis 

Amerikos Lietuvys I >

jis mano gyvenimo gėdintųsi 
tai tokio man 
Bet, mamut, ir

— Teip asz turiu labinus 
nuspaust iszlaidas, labinus da
bar padirbt negu esu dirbus, 
kad tik geriaus aptaisius savo 
mylimiausia dukrele, nes jai 
reikia tarpe svetimu teip daug 
dabar maiszytis. Asz nedary- j po
siu teip kaip kiti neturtingi 
Lietuviai daro: vos tik ju vai
kai sukanka motuose, ir valsti
jos instatymai pavelija, 
kaip matai savo 
maža alga, už kuria 
vaikas isz k art o 
sukemsza visus indirbtuvia ir 
džiaugiasi, kad ju vaikelis jau 
pats jau duona užsidirba. Ma
žai boja, kad ju vaikeliams be 
mokslo pagelbos bus sunku in 
kokia geresne vieta insitaisyti. 
Tai vis kalta praseziokeliu 
nuomone, girtis kaip mos pra
gyvenamo be mokslo teip ir 
musu vaikai be jo pragyvens’ 

bet

tai 
vaikelius už 

ne pats 
nes ima i t i na.

I

Pas toisvbe.Tas teisybe, pragvvens, 
kaip? Ne. Asz teip nedarysiu.

per 
su 

Teip,

Asz savo mergaite nors 
augsztesne mokykla kartu 
s ta mbesni a i s i s z 1 e i s i u.
asz ja iszleisiu. Tik dabar man
labinus reikia tam pasiszvcnti- 
mui atsiduot.

Prabėgo teip laukiant 
metai. Juzei sukako septynio
lika metu ir ji 
mus iszlaike.

t rvs

garbes kvoti- 
Motina pasitiko 

Juze su diplomu rankoj augsz- 
tai užkeltu ir abidvi glebiu su
puolė. rankomis apsikabino 

kad
nu-

rankomis
bueziavosi ir džiaugėsi, 
joms pasiseko pirmutinis 
sistatvma atsiekt. Motina ran
komis nuo savos atstume Juze, 
ir žiūrėdama in ja ir jos pa- 

szleljoežios isz szilko pasiūta 
dėlei kvotimo dienos:

Bet kaip puikiai tu toje, 
angelink, atrodai! — Juze ke
lis kartus aplink apsisukus:

— Teip, matnt. Ajz jokioj 
kitoj gražinus bueziau neat ro
džius. Net mano prieszai
mano žiūrėdamos stebiuosi. O 
asz isz to taip džiaugiausi, 
kad tu, matut, žinotum ...

ingyta 
greit 

vedeja

m

isz to

Juze su Įtagelba, 
augsztesne j mokykloj, 
gavo darba už knygų 
geležiniu rakandu krautuvėj. 
Alga iszkarto per keturia
vaitos po dvylika dolariu, 

darbe 
savaite.

s sa-
o 

tiks,paskiaus, jeigu 
gaus penkiolika in
Ant tu iszlygu Juze su mielu 
noru sutiko. Su didele szypsa 

namoant veido parbėgo namo ir 
džiaugėsi motinai, kad jau ga
vo darbu ir dabar gales motina 
mest kitu drabužius plovus, 
nes už penkiolika doliariu sa
vaitėj dabar gales abidvi gerai 
pragyvent. Bot motina ant to 
nesutiko ir pradėjo dėstyt nau
jus pienus.

— Gerai, Juzvte, man 
linksma, kad teip greit d arba 
gavai. Dabar pas i gerins ir

Juzvte,

pasigerins 
mums gyvenimas, tiktai reikia 
mokėt kaip gyvent, 
asz tau papasakosiu, 
bar asz turiu dikeziai 
toj — baltai melavo Rygaitie- 
ne, nes jai taOkiai po krutinę 
skaudėdavo nuo drabužiu trv- 
nirno — tai abidvi padirbsim 
metus, itž metu, jaigu sveikos 
busim, pasipirksim sutaupy
tais pinigais gražesnius rakan
dus ir nusisamdysime patoges
nius kur nuoszaliaus kamba
rius, nes man labai nubodo szi- 
tam urve begyvent. Antra, juk 
ir tu, Juzyte, už metu, už kitu, 
rasi sau dranga ir norėsi užsi
kviest pas save, o gyvęndama 
szitokiame urve juk gedintu- 
mes ta darvt.

— Mamyt, vis tu ka naujo 
iszmislini ir vis tokio nebūto. 
Man ne jokio draugo nereikia, 
kolei asz tave turiu.

—• Tai kas kad nereikia. 
Daugumui nereikiant atsiran
da.

Sztai k a
Dar da-
sveika

— Nu, tegul sakysim, 
atiranda.. Asz nesigedinsiu ji 
užkviesti ten, kur mano moti
na gyvena, o jeigu jis gėdin
tųsi, tai tokiam duris laukan

ir

I

-

if

1 
visai nereikia, 
noriu gražes

niu rakandu ir kitur puikes- 
kambariu, ‘kur žole 

nemusu,

RŪPINASI APLEISTA
VAIKAIS SYRIJOI

niu 
medžiais kad ir 
link auga.

— Gerai, dukrele,

su
ap

vėlir 
mes abi dirbdamos a (sieksi m 
savo pageidavimus. Dabar su 
tavo uždarbiu bus lengvinus.

Juze 
savo

Viskas nusiseko gerai.
i metu laiko turėjo 

priežiūroj visa rasztine ir atli
ko , lengvai dvieju merginu 
darba. Už ta visa darba jai 
mokėjo po dvideszimts dolia
riu per savaite, 
ant iszmokejimo paeini* 
žius rakandu!- ir jau su nedir- 
banezia motina gyveno daile 
gražesniuose kambariuose, 
puikia, didele, 
pjauta pievele prie st ūbos. 
Stuba buvo ant dvieju gyveni
mu; apaezioj gyveno savinin
kai, o virszuj Juze su savo 
motina. Būdavo 
isz gatvekario,

Faipgi turėjo 
gra

rn

trumpai 
prie

su
nu

su
Juze iszlips 

pasižiuręs 
stuba ir nusiszypsojus, 
ma, po dienos darbo, 
vidun, pasveikins motina, 
nioj nusiplaus dienoj, 
ir sos vakarieniaut 
motina, girdama motinos 
gaminta vakariene.

Juzei pirmu kartu teip 
mini gvvenant prabėgo Vasa- 

j žalt i 
Apie 

ir

in 
link’s 

inbegs 
va-

dulkes 
svkiu su 

pa

ra

pa 
dienoj

ra su Rudeniu ir atėjo 
Žiemos vejai ir sniegai. 
Vasari motina gavo szalti 
apsirgo karsztlige. Nuo patalo
nesikėlė ezielas keturias savai 
tos. Juze užleido kitai savo 
darbo vieta, kol motina 
sveiko ir buvo diena
prie motinos lovos. (lydytojas 
ai važiuodavo po du sykius in 
diena, kai'p motina buvo silp
na, o teip tai po syki ant die
nos. Po keturi n sa vaicziu mo
tinai sziek tiek pagerėjus apie

)stuba, jeigu reikalinga sziaij 
teip vaikszcziot, Juze pradėjo 
dirbt savo palikta darbu rasz- 

nes jau iki paskutit irioj, jau iki
niam buvo savo turtą, sunkiai 
suezedytus skatikus iszleidus 
ant daktaro ir motinai 
kiu vaistu, kurie būtinai buvo

viso

kad

i

I O

V

Barclay Acheson, Europinis dire'ktoris Suszelpimo Drau-

I;V ■
v.;-.

su

mes. Bet ka tu szi vakaru pa
doriai f Už ka tu gavai ezcve- 
rykus ?

— Mamut, kad (u žinotum 
kaip man atsibodo tie

r
lt

Vakaruose, peržiūrinėja apleistus vijikus Syrijoi, kuriu 
tarp Drusu ir

gavės 
levai iszbego isz sklypo isz priežasties kares 
Prancūzu.

bet kaip 
nors

jus kitus kalbant apie gerus 
laikus, ir kad jiems pasisekė 
jis gražiai praleist, bot dau
ginus nieko.

Juze iszejus ant gatves
sitiko su kloriku, kurio varda 
buvo Tarnas. Tarnas labai nu
džiugo kad savo prižadėjimu 
pradėjo pildyt. Nu ir ką i p ne- 
jidžiaugs žmogelis tokio tipo, 
kaip kad buvo rramas — tik 
ras toje žodžio prasmėje, mer
gininkas, kurs savo algos nesi
gailėdavo praleist ant vienos 
ar kitos merginos, kad lik at
siekt pageidauta tikslą — už- 
siganedint savo gyvuliszku 
gąszlumu. Jo akys virbėjo žiu- 

knd ir paba
lusia mergaite, kuri
rint ir gražia
lusia mergaite, kuri vos tik 
buvo baigus devyniolika metu.

— Juzyt, atleisk man už 
vadinimą pirmu vardu. asZ 
noriu, kad tu ir mane tik pir
mu vadintum delei szio vaka
ro draugiszkumo. Juzyt, 
manau, kad tu teip kaip ir asz 
esate iszalkus, tai pirmueziau 
šia pradėtume vakara su tik 
rai gera vakariene. Asz žinau 
labai gera, restauranta, o lai
ke valgio galėsim apkalbę! to
lesni vakar veikimą. Ar sutin
ki?

Juze tylėdama galva 
linktelėjo ir to užteko

man 
vardu.

a j z

nuo 
f• i

czeve
rykai! Kaip man atsibodo 
vaikszcziot basai!...

— Kodėl tu slepiaisi 
manos? Atsakyk, ar tu..

Juzės akys motinos veidą 
apleido ir ji sukniubo an; 
grindų. Motina pagriebė Juze 
už plauku, pakele jos galva, 
žiūrėdama jai in akis klausė:

sukniubo

A įsakyk man, 
Teip, mamut... asz

ar,.
blo
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Už kiek laiko sugryžo
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gai pasielgiau....
Motina jos galva paleido ir 

netarus ‘žodžio, savo 'kambarin 
i nėjo.
isz kambario su užraudotomis 
akimis. Juze pasikėlė nuo 
grindų, apszluoste jos veidą ir 
apkabinus ja, lyg kad 
mergaite gal moji ėdama kulbe 
jo:

.Juze pasikėlė

maža

— Juzyt! Juzyt! Tu mano 
dukrele! Asz to visai nesitike-

czeverykai

kad 
do 

Kas 
va

reikalingi, jeigu norėjo, 
motina gyventu. O Juze neno
rėjo, kad jos motina be laiko 
iii kapus nukeliautu ir ja vie
na paliktu vargt szio pasaulio 
vargiu.

Nors .Juze uždirbo po dvi- 
deszimt doliariu in savaite, 
bet kares laikai ir kares 
augsztos prekes vargiai jai lei
do savaite nuo savaites pra- 
stumt nes turėjo ir ji daug isz- 
laidu: už kambarius mokėjo 
dvideszimts penkis in menesi, 
už rakandus po deszimts in 
menesi, daktarui iszejo po asz- 
t non i s ant menesio. Isz viso 
iszlaidu susidarė trisdeszimts 
trys dolariai, reiszkia, jai 
motina isz asztuoniu deszim- 
cziu doliariu neliko ne po de
szimts doliariu in savaite pra
simaitinimui. O kur drabužis ? 
Apie drabuži ir apsiavima 
kalbėt abidvi nekalbėjo.

Atėjo Pavasaris, 
pradėjo but sziltesne ir 
te.sno, kasdien szviest ir

m 
laikai ir

su

ne

Bet Juze buvo 
nežino- 

griebtis.

Saulute 
szil- 

žmo 
nes jos sziltuose spinduliuose 
erne maudvt.
desperacijoj inpuolus, 
jo ne už katro galo 
Teisybe, ant daktaro iszlaidos 
sustojo, motina pagerėjo, bet 
ji n’ekaip isz tu pinigu negalė
jo pasipirkt pora 
nes visi pinigai iszejo ant 
maisto. Naktimis neužmigtla- 
vo, mislydama apie nauja po
ra czeveryku. Kaip juos in- 
gyt! Kaip? Kaip? Kaip?
pora ozeveiy’ku, kuria ji tik ir 
turėjo, buvo ant tiek sudilus, 
kad lindo jos trys pirsztai per 
pada vidun. Jau buvo suka
kęs ezielas menuo, kaip ji kas 
rytas is^kirpus tam tyczia pa
dėlį isz storos popieros inde- 
davo kiekvienam czeverykia, 
kurs užlopydavo skyle ezeve- 
ryke ant czielosdienos, bet da
bar skylėms ant tiek padidė
jus jau popiera isztisa diena 
neiszląikydayo, pareidavo na
mo ir su tuom pradilusiu.

czeveryku. 
pinigai iszejo

Jos

jszeit visad yra atviros. Jeigu]Kaip sausa būdavo, dar puse

Dvi morgicos ant gužinelin 
taip puikiai apsiėjo,

Jog net i szvest i laukan 
žmonys turėjo,

Ar jau mergeles to sulaukėt, 
Jog su sarmata isz sales 

isztrauko?
Kaip rodos su visom taip bus, 

Jaigu isz kitu peeziu in kur 
. pribus,

Mat, v ra tok i s sztamas 
merginu,

Ka trankomi po gūžinės del 
vaikinu, 

Tankiai tokios ne turi 
penktuko, 

Parvažiuoti namon ant karuko. 
Trauke namon kaip gerves, 
Atsigėrė munszaines invales.

O kad tosios mergeles 
nesivalkiotu,

Savo mamulių klausytu, 
Tai geriau iszkirstu, 

Isz doraus kelio ne iszvirstu.
♦ ♦ *

Yra tokiu ka sau mislina, 
Jaigu ženytis laisnus gauna 

Tai jau po visam, 
Ne reike imti szliubo — kam?

Juk ir visur, 
Lietuvoje ir kitur, 

Kad ir užraszo metrikus, 
Tai Sakramentas svarbus ne 

bus, 
Jaigu geras katalikas, 

Be kunigo neliks;
as mus Lietuvius vis adbulai 
Prieszingai, o tas negerai.
Ir tu mergele, jaigu taip 

gyveni,
Be szliubo ir ne atsimeni, 
Ant paskutines valandos, 

Tai neturėsi gero niekados.
Tokis cimbolas ne visada 

mylės, 
Ant galo tave pames, 

Kaipo gyvanaszle pasiliksi 
Niekur netiksi, 

Negausi jokios rodos, 
Visi žmonys pirsžtais kaiszios.• • • . . • I

Nekurtoms bobelėms, kaip * 
kiaulėm rinkes reik invert. 

Kad negalėtu tiek gert, j
Ne vienos nuo gerymo nosinį ’ 

raudona,

0

teip 
Pienątik 

Tarnui 
kurs tuoj pasiszauke tekši ir 
inlipes vidun su Juze 
gatves su kury j...

Jau buvo puse vienuoliktos 
parvažiavo, isz

dingo

jau, niekad nesitikėjau, 
mano dukrele teip žemai 
roję nupultu; niekados... 
tau, dukrele, pasidaro szi 
kara? Ir man ne galvon neatė
jo, kad tave
desperacijon invarytu. 
iszlieta, dukrele nesusemsime. 
Ne tu pirmutine ne tu pasku
tine tokioj bėdoj esi 
ir dabar gyvensime teip kaip 
pirmiaus gyvenome, 
vėl bus gerai....

— Oi, mamut, mamut. Tik 
ne teip ruseziai mano klastas 
iszrnetinek.

— Ka padarysiu dukrele! 
Kartais teisvbe vra labai kar- 
ti.

inpuolus
jęs neerne, sakydamas:

Asz seniai su kuomi 
norėjau patarnauti,

A t lygi ui- 
nereikia jo.

kiek 
kaip

bėdos, 
szlapia, tai nors kažin 
saugotusi, ne kaip negalėdavo 
iszsisaugot, suszlapdavo, o su 

nėra 
butu be

nors

bot
ir viskas

szlapus popiera niekam 
verta, ir geriaus jau 
jo.

ga gavus, asz
pro- 
pora

kaip Juze
automobiliau s iszlipo ir pa ju
kins sudiev, inbego stubon, 

atrodo baisiai

nors 
vis nebuvo progos, 
ma priimt ? Man i 
Tie centai tau labinus vra roi- 
kalimii, uos mergaites neką 
uždirba, o pragyvenimas bai
siai brangus, ar no? Ir žiurėjo 
in Juzės veidą, in jos akis.

— Teip — atsake Juze — 
Man nekaip sekasi 
Acziu už patarnavimu 
szi rd i ngai. — 
Juze mane, kad 
apleis, bot ji apsiriko.

— Asz manau, kad dar sa
vo gyvenime nesi turėjus gero 
laiko. Nepažysti kas jis yra? 
O ka asz noduoczia, kad iszei- 
tum su manim szi vakara, asz 
parodycziau tau kas.yra links
mas žmonių gyvenimas, 
nupirksiu ka tik norėsi.

Juzei žiūrint in jauna 
ka, paėmė ja pagunda.

— Mano pageidavimas yr, 
pasipirkt 

dau

stubon 
nes jai atrodė baisiai vėlu, 
nors Tarnas ir buvo sakes, kad 
tai tik pradžia linksmumo gy
venimo nuo deszimts praside
da, bet Juzei to gero laiko už
teko, jo dauginus nenorėjo, jai 
jis bus toks szlyksztus. Galvoj 
jos uže ir ji nežinojo ar tai 
džiaugtis ar verkt; budame to 
kieme upe greieziaus verkus. 
Užbėgus virszun, atrado mo

ju zei vi

T

mano 
yra pora dolia- 

czeve
su

są vaicziu !

Mama, pirmutine 
pirksiu 

czeveryku, nes szitie jau teip 
sudilo, kad pataisyt negalima.

— Teip, dukrele, tu 
angieleli; jau
riu like tavo naujiems

Dar palauk pora 
Dar pora

O, kad tik per ta laika nelytu, 
kad tik sausa butu, tai dar vis 

butu galima su jais 
vaikszcziot, sau viena Juze 
manydavo. Bet netokia ji lai
minga buvo. Pavasary lytus. 
Nėra tos savaites, kad nelytu. 
Ir musu apysakos Juze, apie 
kuria szi apysaka yra supinta, 
už poros dienu, nuo paskuti 
nio motinai czeveryku minėji
mo, viena vakara parėjo h.z 
darbo visa sulyta, o 
kai perszlapo ant 
in czevervkus nebuvo 
szus. Ta vakara priesz 
gult, Juze nuszluojte 
czevervkus isz lauko ir isz vi
daus, ir padėjo sziltoj 
kad del ryt dienos iszdžiutu. 
Ryte sudžiovusius, 
žes visaip iszsisketusius,

rvkams.
vaicziu.

man su 
viena

ozevery- 
t iek kad

pana-, 
ejima 

sausai

vietoj,

IV P"

turi eit.

rago- 
ap- 

siavus, nutrynė vaksu, nužvil- 
gino, bet jau gėdinosi eiti ant 
gatves. Ka padalys,
Žiūrint jai in savo visaip susi- 
kraipujius, sunesziotus czeve- 
rykus, aszaros riedėjo per 
dus, szirdis sopuliais buvo 
.spausta ir
per uosi trukeziojo veja, 
mano gyvenimas — 
dūsaudavo.

gatvesS

įdubusius czevery-

ji labinus šu
te i p, 
vie-

vei- 
s il

ty kini verkdama, 
Tai

sau viena
Kada pasigerins, 

kada netruks gyvenimo reik
menų !

Ta ryta iszejus ant 
gėdinosi žmones susitikti; jai
rodosi, kad kiekvienas jai pro 
szali pr ieinantis, mate jos su- 
nesziot us, 
kus ir isz j >s tokiu czeveryku 
sau vienas pro ja praėjės nu
sijuokė. Dar
skubino savo žingsnius, 
kad atsirado savo darbo 
toj be dvasios, bet sau ji viena 
raminosi, kad jie negalėjo ma
tyt jos prastu czveryku, nes ji 
skubiai žingsniavo. Ne. Jie 
negalėjo ju matyt, nors ir žiu
rėjo. Ji nežinojo, kad žmonių 
akis in save ji atkreipė tokiu 
skubiu ėjimu, kurs ne kaip 
nepridera 'dorai merginai.

Atėjus pietų valanda, ji gė
dinosi apleist rasztine. Pasi
szauke klerką įr paprasze kad 
tas atnesztu jai pora sanvieziu 
ir kavos puoduką, 
ranto. Klerkas su mielu 
sutiko.
daiktus, už juos mokestie isz

Ne.

isz ręsto- 
noru

kad asz 
pora. 
P

gyvent, 
labai 

Po sziu žodžiu 
jaklerikas

Asz

klor-

Paguldžius
Pjovė 

Mint vse

įlecziau 
czeveryku,

P 
geru 

iaus nieko.
— Ar gražiu neturite? 

Asz pora papirksiu dabar, jei 
su manim iszeisit ant gero lai
ko szi vakara. Asz parodysiu 
kas yra gyvenimas.

Juze nežinojo ka daryt; jai 
teip reikia nauju
Ir ji pati nesijuto kaip iszta- 
ro:

gražiu

czevervku!

papirksi, 
vakaru 
A psia-

tina belaukianczia
don inejus, motina isz supan- 
czios kėdės nesikėlė savo duktė 
maloniai priimt, bet szaltomis 

kojų,akimis nuo galvos iki 
nuo kojų iki galvai perloidus, 
ruseziai tarė:

— Kur tu buvai? Ar tai 
sziteip asz tavo iszmokinau, 
naktimis slankiot ir namu ne
paisyt? Kur gavai tuos czeve- 
rykus?! Kas tau juos papirko?

— Mamut, tik viena klau
symu ant sykio, asz jus ge
riaus atsakinėsiu.

— Asz nesu tau jokia ma
mute, asz tavęs gedinuosi tu
rėt už dukterį, jeigu tu pradė
si naktimis....

— Mamut, atneszk man 
stiklą szalto vandenio, asz teip 
gert dabar noriu. Aciu, tai ge
ra mano mamute.

savo dukterį
motina ilgai neužmigo, 
ja visokios mintys 
persitate jai blogiausia puse 
duktes nupuolimo, paskui vėl 
save raminosi,’su neteip bai
siais mintyse veizdais. Duktė 
irgi ilgai neužmigo. Bepersto- 
jo mistino apie save, apie moti
nos iszreiszkimus, kurie ja pa
dare teip ninžiute niekam ne
verta žmonjuakyse. O ka ji 
dabar neduotu, kad atsiimt sa
vo nekaltybe,^jeigu tik butu 
jos galeje tą padaryt! Bet ne. 
Kas praėjo; Aesugrysz. Ir Ju
ze, kaip motina, save ramino
si, tik kitokiais iszrokavimais: 
Asz negaliu ,biit teip baisiai 
prasikaltus, tik už viena kar
ta, kurio asz dauginus kaip 
gyva neatkartosiu. Juk yra 
merginu, kurios isz to tik ir

j11 x i Ji _

nekaltybę jeigu

P >

— Jeigu dabar 
tai asz su tamsia szi 
po darbo pasilik.su... 
vus naujais czeverykais, kaip 
ji nudžiugę! Kaip jos kojytes 
gerai jautėsi! Juze buvo pilna 
linksmumo, žiurėjo kada tik 
turėjo laiko in savo naujus 
czeverykūs kai)) 
atrodė ant jos kojų. Koks ge
ras tas vaikinas, kurs jai juos 
papirko, koks geras....

.Juze telefonavo stubos gas- 
padoriams kurie turėjo stubo.i 
telefoną, kad pasa'kytu motinai 
jogei ji pasilieka mieste 
vakara, net iki deszimtai 
landai, delei privatiszko 
kalo, kurs teip netikėtai su ja 
susidūrė. Teipgi liepe motinai 
pasakyt, kad delei 
nesibijotu, nes Juze ta vįsa 
daro isz savo liuosos valios, 
delei savo geroves.
atėjo penktą valanda po pietn, 
visi"darbininkai rengėsi eit 
namo, su jais sykiu ir 
plaukus persitaisius, 
in yęięjrodi, tąi ežia, 
dar. vis plaukus prie galvos su 
pirsztais prispausdama, ■ ..kad 
tik dailiau atrodytu, kad tik 
jam intikus, nes jis toks geras

savo
jie puikiai

szi 
va- 
rei-

.C,©a ilgumo 
visa

Ant galo

eit 
Juze, 

žiurėjo 
tai ten

tik dailiau atrodytu, kad tik

biivo, no tik czeverykūs pa
pirko, bet' szi vakara dar ja 
iszsiveda net ant gero laiko,

Mamut!....
Kur gavai tuos 

rvkus?
— Vaikinas man juos pa

pirko...
— Vaikinas!* Koks vaiki

nas? Už ka jis tau juos pirko? 
Atsakyk tu man greitai.

Juzės veidas buvo raudonas 
kaip žiburys, jos akys negale^ 
jo sutikt savo motinos akis 
kaip kad pirmiaus, be baimes 
jai in akis žiūrėdavo, jas su
tikdavo; szi vakara Juze akis 
inbedus 
priesz savo motina.

— Ar tu....?
— O! mamut,!...
Ir Juze puolė ant 

priesz savo motina apsipyhis 
aszaromis, verke su szirdžia 
isz skausmo plyšta nieži a. Pa
kele Juze akis, ir žiurėjo in 
motinos rustu veidą, pro asza 
rotas akis, isz kuriu aszaros 
birejo be paliovos ir rietėjo 
per jos liepsna deganezius vei
delius.

— O! mamut, asz esu ta
vo duktė. Tu manes nepalik
si.

T czeve- gyvena, jokio darbo nedirbda 
mos, vaikinus tik ir isznaiidoja 
o asz syki, prasikaltus, prie ju 
negailiu prisilygint, ne kaip ne
galiu. O kiek yra tokiu, kurios 
susilaukia net kūdikiu! Kad 
man kud 
apie tai ne mislyt.

Sakoma, kad nelaime nepa- 
siganedina atlankius ypata, 
tik syki; jeigu kam save pasi-

Brrr.... negaliu

in grindis stovėjo

keliu

su

bijais, jeigu tu— Ka tu
nieko blogo nepadoriai. Daug 
merginu vaikszczioja su vai
kinais ir retkarc^iais pasivėli
na vakarais pareit namo. Asz 
teip dariau priešu isztekejima 
su tavo teveliu, niekas negalė
jo pirsztu man arba mano vyru 
panose badyt, kad asz buvau

Negali vyras duot rodos ir , 
gana. / 

#■:

aukauja, tai pasiaukauja dau
giau negu viena karta. Teip 
atsitiko ir su Juze. Ji po dvie
ju menesiu žinojo, kad nuoti- 
kis virto blogon pusėn ir, kad 
ji už septynių menesiu bu j 
motina kūdikio, kurs neturės 
savo tėvo pavardes.
per isztisą gyvenimą, jeigu jis 
gyvens, skaudės szirdi prisimi
nus jo tėvo neįgaliszkus dar
bus. To dar jam neužteks, nes 
jis bus badomas nirsztais ir 
pasziopiaimas paszaliniu kaipo 
mergos vaikas, jij bus paszai- 
pos auka isz motinos pasileidi
mo puses. •Juzei ta visa minti

Kuriam

Ar tai jauna 
Ar sena, 

Niekam netikusios, 
Kad jos butu ant svieto 

negimusios. 
Klevelande yra viena sena, 

Tai szirdeles jau gana, 
Apie jaja kita karta 

pakalbėsiu, 
Gal daugiau laiko turėsiu. • • •

Apie Pittstona nekuriose 
peczese, 

Dedasi negeria use, 
Baisiai bobeles iszdyke, 

O ir niekam netike. 
Jaigu jauezia, katras vyras 

pinlgil l’uĄ 
Tai atsikratyti nuo ju negali 

Bet vaikinai, 
Ne koki avinai,

>

mis perbėgant, skaudėjo smir
di. Bot ar jus žinot mieli skai
tytojai, ka Juze pergyveno per 
likusius septynius menesius? 
Gal ne. • . —Tdliaus bus.’/.jfc

,w. TRASKAŲSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
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Laidoja IranUs na^iteliu. Pasamdo
kurio ji pirmiaus dar niekad pasileidėle. Niekas. Kaip a$z automobilius 4ol laidotuvių, krikas-
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Žino kad straikas, dorai 
elgesi,

Nuo tokiu bobų szalinasi;
O kad jus bdbeles pra

smegtumėte,
Arba prie Dievo atsi

verstumėte.

PAJESZKOJIMAL
1*

Pajeszkau Prana Cigana ir 
Juozą Karpinc'ka, abudu gyve
no Ernest, Pa. dabar nežinau 
kur. Tegul atsiszaukia ant ad
reso, Įt.

Enoch Urban
R.F.D. No. 2 Stoyestown, Pa,
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' ŽINIOS VIETINES
— Pirma diena Vasariaus - 

Ebbruary.
— Jau penki menesiai kaip 

ajiglekasiai straikuoja.
Unijos virszininkai ir 

Operatoriai vėl suskinks Utar- 
nlnke ir bandys padaryti kokia 
sutaiką.
.— Utarninke Grabnyczios, 

ūkininku *priežo- 
Jeigu per Grabny-

i

ir senovės
dis sako “
ežias saule szviuczia, tai tikė
kimės szalczio ir sniego”.

Panedelije vela pasnigo 
kelis colius.

— LietuviszkoS Seservs in- 
sikrauste in savo nauja narna 
ant kampo U ir South ulyeziu.

— Dr. Fentonas atidarė sa
vo privatiszka li^onbuti užpa- 
kalije savo ofiso ant 519 E. 
Market ulyczios, kur įlaris ope
racijas ant greito pareikalavi
mo.

kalije ofiso

suims SzimoSzimana<
, studentas Ford-
ete, New Yorke,

Norkevieziaus 
bam universit 
kur mokina J ant advokato, ei
damas skersai ulyczios isz 
mokslai nes, 
per automobiliu kuriami* 
žiavo Dr. Kramer su savo pa
ezia. Szimana* aplaike iszne- 
ryta pidi, snbružyta keli ir su- 
ži idima galvom. Petnyczioje li
kos atvežtas pa 
nuvožė ligoni in 
gonbuti ant operaciji 
sibuvo sziadieu.

sker<a.i 
lik os pataikintas | 

va

levus, kurie 
Shamokin li- 

>s kuri at-

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Daktaras J. J. Ausztra 
sugryžo isz Filadelfijos 
turėjo operacije ant tonsiliu.

taPati daktaro teipgi turėjo 
paezia operacijų.

fSiMMNMi
I

kur

Paskutines Žinutes.
r Philadelphi.i, 

tas szimet vra 
177,402 doleriu pa g;

kontroleri, uis

I ’a. —M ies - 
L035,-vertas

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

West Point, Va. f Juozas 
po ilgai ligai per-į 

1 mif-
F1 o vers’as, | 
siskvre su < žinom svietu 
damas Johnston Mills ligon 
buteie 16 dieua Januariaus, Į 
sirgdamas szirdies liga. Velio
nis gimė Lietuvoje, 
mas in Amerika 
T’evas jo mirė kada Juozas tu
rėjo 11 melu, 
kada buvo kūdikiu. Palikes 
sava (lede, pas kuri gyveno, 
turėdamas 15 metu, apkeliavo 
daug svieto, o kada turėjo 16 
metu pribuvo in Amerika. Dir 
bo kasyklos West Virginijoj 
ir Pennsylvanijoj, per 40 me
tu, paskiause dirbo Century, 
W. Va. M(de 1915 atsikraustė 
in West Point, 
daugeliuosia miostuosia, o 
ypatingai Pennsylvanijoj, kur 
turi daug g 
likusi szeimyna nežino.

Laidotuves atsibuvo su baž
nytinėms pamaldomis Szv. Te- 
resos bažnvezioje, 18 
riaus ir pnlaidotas ant 
Slope kapiniu szalo 
niausios dukreles. Paliko dide
liam nuliudimia pacziji Morta, 
po tėvais Bernackiiito, viena 
dukteria llekma 18 metu, ne 

namie ir szeszis po- 
Mare

Ka t re Kazmeriene.
Aleksandra Beriuiskins —

m

vedusia, 
vaikius

pribuda- 
1853 meto, i

inotina mirė 
kūdikio.

pas kuri

()

Buvo žinomas 
miostuosia.

įminiu apie kuriuos

ai apskai-i 
; miesto. ;

N’erte szimet kilo ant 338,526,-
t v m a•* miesto. ;

Point.

66.5 doleriu daugiau.

r — I’ruk u 
in Bostoną 

arti Marion 
lu pasaživriai ir maža mer

- užmu-zti, 28 sužeis-

Machias, Me. 
einant is i.<z (’ainis 
nusirito nuo tilto
— i
ga.ite lik

Janua- 
Sunnv 

sa v o .iau-

ir fzeszis 
Marcziulieno.

iv
VISI

Md. ir 
ir B.
We; I 
senu 

gerai

Bet ra

Baltimore,
St aniukieno

2 vvennn1 i 
buvo 
” i r

gvvenant 1
I Briirvda

Bernaski
Velionis

skn i t \ t<» iu “Smiles 
pažinojo a.a. D. Boczkauska.

Jeigu kas geistu isz giminiu 
dažinoti daugiau
velionio lai malonintai i 
szauke ant adreso dukters:

Helen Flowers, 
, West, Point, A'a.

apie mirti
atsi-

Miss
Box 342,

New Brain!reeF Mass, f Die 
Deeemberio mire 

Stulgaitiene, po tėvai.* 
Tamkevicziute, kuri paėjo is? 
Kauno gubernijos, 
pav., Kaltinėnų parapijos. Pa 

didžia ilsiam nubudimi?'

na treczio 
Ona

Ra s ienų

liko
i vyra .Juozą, keturis sūnūs Juo-

\ arda ir
i Fmile Kulvinskiene, kaipo tris

za, rimoteusza, Antanu, 
vedusia

rp Ei- 
du k t erių

Felicije Gruszauekienesesores
’ 1 i>z t ’oruwall Bridge, ('onn., Ka

zimiera Stulga it iene>»s uzmu>zu, sužeis
ti isz kuriu keturi vra mirtinai.

isz Hard-
Mass., Anele Plausinie-

1 leiirikis 
isz miesto ra- 

k ariame 
sudegė jojo pati ir trys vaikai, 

pas

('obalt, ()nt. - 
(’arimll, sugryže- 

pelenuo>e,do narna

Farmeris buvo nukeliavęs 
daktara 15 mvliu tolumo.

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

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

sudėtu 
Preke

*

4 Reading^ 
v lines k

$4.00
IN

NEW YORKA
NEDELIOJ 

7 FEBRUARIAUS

Dubeltavas
Tikietas

Specialia teeina* S u batus naktį.
Isz Ryte

Shamokin...............................12:01
Mt Carmel ......................... 12:10
Ashland .............................. 12:47

... 12:55 
12:35

... 1:16 

... 1:45

fifiGirardville .
Shenandoah 
Mahanoy City .... 
Tamaqua...............
New Yorke (Liberty St) .. 6:35 
New Yorke (W. 23rd St.) . . 7:40 
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nao W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. ,rl :00 vakare ta pati
▼akara in virsz-minetaa stacijas.

i* m ■

If Ant Re o Geležinkelio

wick,
I , , J

ne i-z Fitchburg ir du brolius
Ta me k vieži u isz 

Britain ir Feliksą isz Gardner, 
baž- 

likos

Joną Pa me k vieži u New

Laidotuves atsibuvo 
nytinems apeigomis ir 
palaidotas aut Szv. Aloizaus 

1 kapiniu Gilbertville, Mass. —
Velione mylėjo skaityti ir skai- 

Saule” per daugeli metu.

su

te i k

Kulpmont, Pa. — Juozukas 
Navickas, 10 metu, norėjo per- 
sitikrint ar ringeris'prie elek- 
trikiuos skalbamosios maszinos 
jam i nt rauks ranka

marszkinius
i nt rauks 

i nt rauke 
Paleido 
ir sziadieu vaikszczioja su ap- 
riszta ranka. Už mokslą vis 
rinke gerai užmokei. Juozukas 
daugiau nekisz rankos kur ne
ri1 i k’e.

kaip 
ar ne. 

ringeri, inkiszo ranka

Už

Mount Carmel, Pa. — 
f-mins

Vla- 
■ das, 18 metu sūnūs Edvardo 
Žilinsko dingo isz namuŽilinsko dingo isz namu ana 
diena, nežinia kur. Vaikas sir- 

I go proto liga. Ihiskutini karta 
ji matyta einant in szali Cen
tral i jos, tolinus visa žinia apie 
ji dingo.

Springfield, Ill. — 
lusznelej, kame jis 
rasta negyvas kasyklų darbi 
ninkas, Anton Tojonis (gal 
Lietuvis?),'50 metu amžiaus.

Vienoj 
gyveno,

Wilkes Barre, Pa. — Žmo
gus,'kuris likos mirtinai sužeis-

South Boston, Mass. — Pe
reita savaite iszkilo skandalas 
pas tulus Lietuvius ant Silver 
St., So. Bostone. Mat moteris 
prisitraukus naminio sztofo 
siidiszemis prade j metyti in 
savo vyra. Taikos padarymui

, buvo paszaukta ir policija, ku
ri visa likusia namine iszveže. 
Pereitam Pirmadieny buvo ju 

rokundas' priesz 
užsibaigė ir

kokie taikos rezultatai tai ne
žinia. — S.

sumnonijos
■ teisėja, bet kaip

Worcester, Mass. — 
naitinai Litnviai turimi, 
sueit in artimesne pažinti 
policija, nes per pereita savai
te nemažas ju skaiezius pa
kliuvo in

ska iezius
dėdžių ”

las Andruliunas, nuo
< 4

< <

VAIKU PASAULIS.
AMERIKOS LEGIONO VAIKU . 

GEROVES SKYRIUS.

Amerikos Legiono szesztame 
seime buvo nutaria prie Lcigio- 
no insleigti Vaiku Geroves 
Skyrių prižiūrėti pasaulinio 
karo Veteranu vargingus vai
kus. Skyriaus užduotis yra, 

tuos vaikus pri- 
ar juos 
na m 110-

prižiūrėti

VISOKĮ LAIVAI UZKIMSZO PRISIUVA MIAMI, FLORIDA

Uzio-
I k i osnori

su

nagus. Tu
Sausio 

rekordą19 d. padaro “rekordą” — 
pradedant ta. dfita, jis kiekvie
na. diena buvo aresztuojamas 
už girtumą. Nellie G ibis, aresz- 
tuota Sausio 19 už perskelima 
A. Molienos galvs su miinszai- 
110 bonka, ir paleista po kauci
ja, buvo vėl arosztuota už gir
tumą — tai penktu kartu pei 
vienus motus. Jomis Lukas, 
\V. Maczeskas, ir J. Faltynos- 
ki buvo aresztuoti už insilau- 
žima ir apvogimu trijų krau
tuvių. Julius Brickman ir Jo
nas Židonis aresztuoti 
vogimą autmobiliaus. 
jus visa eile kitu 
siu munszaiuu, girtuoklyste, ir 
kitkuom, ne koks pasirodymą.1 
Worcesterio Ilietuviams.

-- A. M.

už pa-
Prido- 

a t si žyme j u-

Amsterdam, N. Y.

po
Namas v ra ant

No. 179 E.

Broliai 
Jurgis ir Adomas Kuczai, turi 
duonkepykla 
Main ulyczios 
keliu gyvenimu; skiepe kepyk
la, ant pirmu lubu salimas ku
ri randavoja N. Szcukas, užpa
kalyje gyvena A. Kuczis locni- 
ninkas kepyklos ir namo, ant 
antru lubu buvo intaisvtas bra- 
voras varvi i namine ir alų. Ko
kiu tai budu dažinoja prohibi- 
cijos sznipai atvažiavo daryti 
krata, mat suvnode 
k a kepykloje
turi geras nosis, 
pykla ir in salima

samogon- 
, nes tieji sznipai 

A t ėja in ke-. 
rado už

drausto vaisiaus, nueja ant an
tru lubu, tai net nusigando: bu
vo ten 15 galonu spirito, 10 ga

li baezkutcs alauslonu vyno, 
ir daugybe munszaines 
tai viską pasiėmė 
Scznka pastate po 
vijos o Adoma Kuczi su paezia

$2,500 kaucijos. Norints 
iszsfkalbinejo 

naudojamas 
ir keiksu, 

iszsikalbinejimai

su savim o 
$2,000 kau-

ant 
motore visarp 
kad sztopas yra 
del kepimo duonas 
bet 
nieko
dabar ant kiek sūdąs nubaus 
kaltininkus.

JOSIOS

n ei j) r i g i a 1 b e j o. N e ž i n e

—Valgytojas.

Edwardsville, Pa. f Praeita 
Ketvergą atsibuvo iszkilmin- 
gos laidotuves Marijonos, my- 
lemos paezios 
kuri turėjo 43 metu amžiaus.
Palaidota su bažnytinėms apei
goms 'kuriose dalybavo septy
ni kunigai. Velione palaidota 
ant Plymouth’o kapiniu.

F ra n o Burbo,

Frackville, — Pa. — Czio- 
'policijos perdetinis 

Hodgerts, apgarsino buk visas 
mergaites kurios turi nuo 14 
lyg 16 metu aresztavos kurios 
stovi ant kampu -su pusberniais 
po deszimtai valandai nakezia 
o ypatingai ant Spring, Nice ir 
Frack ulyeziu. Policija per- 
sergsti tėvus idant savo duk
reles geriau prižiuretu, nes ga
li patekti, in koza ant nakvy
nes. Mergaites neturinezios da 
15 metu slankioja po ulyczes 
lyg pusiauna'ktu su visokiais 
paszleme'kiais. Daug isz tuju 
mergaieziu yra Lietuves, o ne
kurtos jau patpudle po garnio 
sparnais kaip mums pranesza 
musu korespondentas.

naitinis

tas ant elektrikini& geležkelio 
artimoje Pino View ir mirė po 
trumpai valandeliai Mercy li- 
gonbutejo orionais, pasirodo 
kad tai buvo Petras Roczevskis 
50 metu senumo. .

DAINŲ KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 92 pus
lapiu, popierini apdarai.. Preke 25c 

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

Skyriaus 
kur galima, 
žiūrėti savo namuose 
padėti p rival isz k nose 
se. Per pirmuosius szeszis me
nesius 96 vaikai reikalavo ko- 

nors pagel'bos, ir Skyrius 
pagelbėjo 70 isz j u.

VAIKU “DARBAS 
IR APSZV1ETIMAS.

valstybėj

\risi vaikai ir mergaites ne
turinti 17 metu senumo, gyven
dami New Jersey 
bet dirbanti New York’o mies
te, turi lankyti “continuation” 
mokyklas New York’e ir priva
lo mokėti $2.00 in menesi mo
kesti už mokinimą. New Yor- 
k’o instatymas reikalauja vai
kus iki 17 metu lankyti tas mo
kyklas, New Jersey
iki 16 metu. Daugelis vaiku gy- 
vemineziu New Jersev dirba t
New York ’e ir pastangos dėtos 
tuos visus vaikus priversti lan
keli “continuation” mokvkla.

vaisi v be

cont inuat ion

MOTERIŲ BALSUOTOJU LYGOS 
PROGRAMAS.

MM
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Isz priežasties didelio biznio pardavinėjimo loin Floridoje, laug žmoni n pri luina te- 
Paveikslas parodo 

randasi -prist ovoje Miami kurie atplaukė isz visu daliu Ameriko kuriu locninin-
ir laivais.

4
I

ST

nais visokiais budais: vežhnais, automobiliais, geležinkeliais 
kiek laivu
kai nori apsigyventi Floridoj.

u z

i Moterių 
programas

(’arolinos
1 bilsnotoji! Lygos ]

sek a 11 czi u s aprūpinimus 
vaikai ne't arini ieji 16 

rali dirbt i tik 8 valandas

imma i
— kad 
met u g
in diena; reikalauja invedima 
instatymo reikalaujant dvieju 
sanvaieziu pranesziano jiriesz 
apsivediina; reikalauja kad po 
valstybes globa butu pavesta 
juodu mergaiieziu 
namai.

maža mokesti, už kuri ganiu 
registracijos kortele (duplika- 
tas korteles pa.4iiiktu natūrali
zacijos biure), ir jam butu pa
taria tinkama 
vieta. Valdžia 
kursus, bet užgiriu darba in- 
vairiu naudingu organizacijų 
kurios dabar veda amerikoni- 
zacijos darba.

Metiniai rekordai 
butu galima pasiausti isz vie
no mieslo in kita, reikalui pa
kalus) palengvint u ateiviu

Paro- 
Suv.

prasilavinimo
neduotu tuos

(kuriuos

na-
t uralizaci jos praszyma. 
dvtu
Valdybose, kas dabartiniu lai
ku labai rei'kalinga pirm negu 
ateivis gali tapti piliecziu. Ne-

gyvenimo vietos

pataisymo

SEKRETORIUS DAV1S PASAKO 
JIS UŽRASZYTU ATEIVIUS.

SekretoriusDarbo Sekretorius Davis, 
kalbėdamas apie užregistravi
mą ateiviu Suv. Valstybėse, sa- 

nerekomeinduoju brangios 
maszinerijos 
ateivius. Nesiūlau pliana kuris 
labinus apsunkintu szalies tak
su mokėtojus. Nenoriu besteig
ti nauju biuru prie valdžios 
departamentu. 'Pik rekomen
duoju kad paskirtoj dienoj, ar
ba dienoms, visi ateiviai turi 
užsiregistruoti toj vietoj, kuri 
bus paskirta, Jr prie aficie- 
riaus, kuri paskirs naturaliz.i- 
eijos direktorius 
arba distr’rkte kur ateivis gy-

Darbo Sekretorius, su- 
Naturalizadijos Komisijo- 

nieriaus rekomendacijos, turė
tu būti autorizuotas paskirti 
vietinius užraszinetojus tam 

kur galima, 
vartotu teismo 1 
paszto virszininkus, ir mokyk
las.
Kuomet užsiregistruoja, kiek

vienas ateivis turės užmokėti

ko i i

’ i

užregistruoi i

Pikm

'tame mieste

vena, 
lyg

tikslui, privalo 
rasztinink us

Patogiause Mergina

Miss Jeva Southern, 21 me
tu, geltonplauke isz Įjos Ange
les, Kalifornijos, likos išbrink
ta patogiause mergina kontes- 
te Golden Rule Girl of Ameri
ca. Jiji rinks aukas ant siorato- 
liu Vakariniuose sklypuose.

biitu reikalinga ateiviui jesz- 
koti liudininku kurio dabarti
niu laiku privalo prislėgti jo 
iszbuvimo i n vairiose vietose.
Praszydamas ateiviu užregis- 

I ravimo

Bevcik kiekviena 
r e i k a’l a u j a p ri ve rs t i -

nesiiilau ko blogp. 
Kiekvienas Amerikos pilietis, 
pirm negu balsuoja turi užsire- 
gist ruot i.
va 1st vbe
na apszvietima vaiku, czion-gi 
mušiu ir ateiviu. Mes reikalą 11- 
ja'me nuo ateiviu vaiku kad jie 

su Amerika ir jos 
bei mes aplei-

a psi pažint 11 
paproeziais, bei mes 

’džiame tu vaiku tėvus. .Jie ap- 
sipažysta su nauja szalyje isz 
kokiu szaltiniu nori.

«—_—.— .... . ■  ---------- - —

VALGYKITE DAUGIAUS VAISIU 
IR DARŽOVIŲ.

Gydytojai pataria žmonėms 
valgyti dauginus vaisiu ir dar
žovių, Valstvbiū

1 )epa rtamentas 
paturima valgyti dau-

todėl Suv.
Agri'kult liros 
duoda
giaus szpinaku, cibuliu, rabar- 
boriu ir pana.sziu daržovių, nes 
jie sujudina žmogaus kepenius. 
Daugelis ligų paeina nuo ne
veiklu kepeniu, apgalėti tas li
gas būtinai reikia valgyti ne- 
knriuos valgius. Virszmineti 
daržovei palinosuoja vidurius.

! Daugelis ligų nukreipiama jai- 
gu žmones tik apsipažintu su 
tinkamais valgiais ir ju užtek
tinai valgyti.

valgius.
palinosuoja vidurius.

—F.L.I.S.

POPIEŽIUS LAIKO SVARBES PAMALDAS
SZV. PETRO BAŽNYCZIOJE
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Svarbos ceremonijos konsekracijos (’bristo Re, atlaike popiežius bažnyczioje Szv. Pet-
ana diena kuriose dalydavo daugeli pralotu ir kunigu.y
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VIS TAS PATS.

Tūlas Lietuvis apsigyveno 
ant farmos Kanadoje. Turi ji
sai deszimts metu sūneli kuris 
vra la'bai akyvu vaiku. Ana 
diena nubėgo jisai pas savo 
kaimyną o kada sugryžo namo 
paszauke in Ieva: 

, ano

Pildė Savo Dinsta
Gerai Per 57 Metus

PER MAŽAI JU TEN BUVO.

Mikas ir

— Teveli, ano farmerio 
vaikas ir vra Lietuvis.

— E, ka tu kalbi sūneli, ji
sai yra Amerikonu, 
Ameriko.

Vaikas truputi pamislines 
atsako tėvui:

— Teveli, jaigu taip yra, 
tai musu kiaule ka ijtvede par- 
sziukus karvių stalde, tai ne 
bus kiaulle tiktai bus versziuku 
tėvas.

Tėvas nežinojo ka atsakyti 
ant.to ir paliepė vaikui bėgti 
laukan bovytįs.

—J. 1). Ontario, Kanada.

ANT PARDAVIMO

nes ginu?
;<fr:

M

Nauji namai Frackville, Pa 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 

Apie dauginus dasižimieste.
nokite ant adreso.

V. Lapinskas
601 W« Mahanoy Avė.

Mahauoy City, fa

Bernardas Awerkamp, per 
57 metus pildo savo dinsta kai
po kasijeriu’S Quincey, TIL, ban
ko. Nuo kada toji banka užsi
dėjo, nuo tada pi’ldo savo dins
ta nepadarydamas jokios klai
dos ne ant dehto. Žmogelis szia- 
dien turi 77 metus.

Nikas nuėjo po 
smert ir atskirtas vietas. Kada 
Mikas gavosi in dangų, užtele- 
fonavo pas Niką:

— Halo, Nikai, kaip tau ei
nasi naujoj vietoj?

Tas atsake:
Sakau tau mano prietel, 

kad czionais turime gerus lai
kus. Pasirodome 
drapanas, užsidedam ragus, 
atneszam laikas nuo laiko ang
lių ir maiszome smala katiluo
se. Nedirbame ilginus kaip po 
dvi adynas ant paros. Bet, pa
sakyk ijrietoli, kas pas tave 
girdėt!

Mikas. — Mano Dieve! Tu
rime keltis ketvirta valanda 
isz ryto, surinkti žvaigždes, 
nuimti menuli, užkabyt saule, 
o po tam visa diena ristie de
besius po dangų.

— Bet pasakyk man Nikai, 
kodėl jus tonais turite taip sun
kiai dirbti! ♦ ’

— Turiu tau teisybe jĮasa-

ir raudonas 
užsideda m

kyt, kad musiszkiu orionais 
yra per mažai. *

❖

SKAITYKITE SAULE
♦ ♦ ♦
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