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50 DARBININKAI 
UŽGRIAUTI.

REDAKTORIS

Pagal

MYKOLAS BALKAUSKAS 
ARESZTUOTAS SU MARE 
RADZIONIENE WILLIAMS 

KOTELYJE.

žmonim paniekinti
Antanas Bimba

komunistu Įnik-

Kai j)

“LAISVES” 
BIMBA ARESZTAVOTAS 

UŽ PANIEKINIMĄ 
DIEVO.

Brockton, Mass.
229 metu senumo tiesas, kurios 
uždraudže 
Dievo Esybia,
isz Brooklyn, N.Y., redaktorius 
“Laisves,”
raszczio, likos aresztavotas ant 
skundo užvesto per kelis gerus 
krikszczionis. Laike jisai pra
kalba del penkių draugyseziu.

Daugiau apie tai raszo “Vie
nybes” korespondentas sekan- 
cziai:

“Antanas Bimba, ežia sake 
prakalba ir kati jau keikė, tai 
keike, ypatingai Amerikos val
džia, Dieva ir tikėjimą.

“ Brockton Enterprise”
pranesza pirmininkas Lietuviu 
Piliecziu Draugijos, Antanas 
Eudeikis ir 20 kitu Lietuviu 
nuėjo in policijos stoti ir apsi- 
skunde policijai priesz savo 
tautos iszgama. Ir seka n ežia 
diena teismas iszdave du va
ranti! aresztuoti Bimba. Jis gi 
pabėgo ir slapstėsi. Turėjo kal
bėti — Bridgewater, bet nepa
sirodo. Anglu laikrasztis sako, 
kad ir kitose kolonijose pabijo
jo pasirodyti, bet policija 
vo žinių,

2 
ko ir Bimba aresztavo,

< r n - 

kad tikrai kalbės 
Worcester kolonijoje Vasario 

d. Tuoj du detektyvai nuvy- 
pirm

negu jis galėjo “pradėt i kalba 
Lietuviu saloje.

In Brocktona Bimba atvežė 
3 vai. ryte. Czia jis norėjo po
licijai “forsa” parodyti ir vi
sai ne prisiėmė kaucijos, 
vargsza, patiųalžius in
buszke norai valandų, jis tam 
soje apsimislijo ir sutiko duo
ti $1,500 kaucijos, kuria sutiko 
.duoti Kazimieras Beniulis, isz 
90 Porter Ave.
svarstoma Vasario 10 
kaltinamas keiksmuose 
styme žmonių prie riausziu ir 
netvarkos.

Už keiksmus skundžia

bet 
kala-

.Jo byla bus 
d. Jis 
ir kur-

An
tanas Eudeikis, o už kurstym; 
Juozas Trainaviczius, Andrius 
Kasparas ir kiti žymus vieto- 
Lietuviai, kurie stos liudyti 
už valdžia—teip sako 
ton Enter])ri!-o. 11

SAVO

4 A Brock- 
_y

APLEIDO SAVO VYRA, 
MEILUŽIS JAJA NUŽUDĖ.

— Palicija 
szinotu su- 

moteres, kuria su
rado ant farmos praeita sanvai 
te, tiksle dažinojimo ar tai tik
rai vra motere Mikolo Floro isz 
Shamokin, Pa.

Paiicija aplaike

Decatur, Tenn, 
drtro slieetva ant 
pjaustytos

Ludvika

nuo Floro 
gromata kurioje raszo, buk tai 
jojo pati, kuri nesenei pabėgo 
nuo jojo ir susinesze su kitu 
vyru Little Rock, Ark.

DEVYNIS MENESIUS UŽ 
NUBAUDIMA DUKRELES.

Timmins, Ont.
Meleskiene, likos nubausta per 
suda ant devynių menesiu ka
lėjimo, už bjauru pasielgimą su 
savo septynių metu mergaite.

Motina už mažiausia kūdikio 
prasikaltima, nubausdavo jaja 
klupojimu ant žirniu papiltu 
ant grindų. Motina iszsikalbi- 
nejo sude, buk tame nieko pik
to nemato, nes ir jaja motina 
bausdavo panasziu bud u kada 
jiji 'buvo mergaite.

Sudže davė gera pamokslu 
motinai, aiftzkindamas kad 
czionais ne Europa tik Ameri
ka, o kaip joios motina jaja 
baudė fenais tai czionais yra

■

aiškindamas

Uždraustą.

Bridgeport, Conn. — Perei 
ta savaite ežia tapo aresztuo- 
ta Williams Ilot(‘ly viena Lie- 

Mvkolas Bal- t 
Radzioniene

EKSPLOZIJOJ RIGHT BU
TT No. 15 KASYKLOJE, 
HORNING, NE TOLI PIT- 

TSBURGO, PRAŽUVO 
19 ANGLEKASIU 
KURIOJE DIRBO 
600 DARBININKU.

DIRBTUVES STOGAS SU- 
griuvo isz Driežas-

TIES DAUG SNIEGO.

Isz Visu Szaliu
, Į. ......I ».«.

NEŽINOJO APIE
PABAIGOS KARES.

* * • i ISZ LIETUVOSMergaites.
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tuviui porele, 
kaukas ir Mare 
abudu isz Waterburv.

Balkauskas vra 29 metu am- e
žiaus, paežiam karsztyje, o 
Radzioniene 30 metu amžiaus, 
teipgi paežiam pasiutime.

Balkauskas paliko Wator- 
boryje savo paezia su trim ma
žais' vaikais, 
kos $2,500, ii 
ma nioteri 
naujo rojaus.

neilgai 
džiaugėsi 
Balkausko pati ir 
nes vyras pasisamdė 
biliu ir nusivijo pabėgėlius in
Bridgeporta. Tenai jiedu pra- 

apie tai policijai. Poli
cijos lydimi, jiedu nuvyko in 
koteli ir tenai rado, kad Bal
kauskas yra užsiregistravęs su 
Radzioniene kaipo ‘.‘vyras 
pati.”

Abudu nabagai paimti isz 
nugabenti

iszsieme isz ban-
pasiemes sveti-

leidosi jieszkot i

Bet szita
laisva

porele 
meile, 
Radzionie- 

automo-

nes

nosze

ir

szilto lizdo ir nugabenti m 
szalta vieta. Czia jie buvo pa- 
stayti po $1,000 kaucijos kiek

iai! k ti sekau-vienas ir turės
ežios auksztesniojo teismo se
sijos.

Szita žinia
‘ ‘ Waterbury

ir paimta isz

paduoda

15 LAIVORIU ANT SALOS 
DAŽINOJO IN 10 METU 
KAD KARE UŽSIBAIGĖ 

IR CARAS 
NUŽUDYTAS.

KUR TIKTAI JI ATEINA 
TAI KRĖSLAI, STALAI, 
TORIELKOS IR KITI 

DALYKAI PRADEDA 
SZOKT KAZOKA.

darbi-
I lorning, ne

Travis ir
toli

kas v kili ket uri bosai, 
John Poliu ski, 

Andrius Ber-

Pittsburgh, Pa. — Devynio
lika anglekasin likos užmuszti 
eksplozijoi Right Butt No. 15 
kasy k lose, 
Pittsbnrgo. Tik bosas
Louis Powell likos gyvi isz 24 
darbininku. Eksplozije kilo 4 
valanda po piet praeita Sereda. 
Tarp užmusztiiju randasi ir II. 
Ernest, vyriaušes supredentas 
visu
Mike Lucas, 
John Petroviez 
lag ir kiti. Prie kasyklų susi
rinko daugiau kaip 1000 žmo
nių. Reginys buvo labai grau
dingas kada iszneszinejo su
augėjusius lavonus žuvusiųjų.

KOKIA VERTE MOTERS 
IR VYRU.

Providence, R. 1. — Sziame 
mieste buvo iszbegus moteris 
tūlo Antonio Shiola. Vyras pa
skelbė laikraszcziuose, jog jis 
duos po $1.00 už švara savo 
moters tam kuris ja suras. Ka
da moteris buvo surasta, tąj ja 
pasvėrus pasirodė, kad ji svė
rė 200 svaru, ka jis suradejui 
ir užmokėjo — $200. Gi kiek 
vėliau, kada tit^Vyfaę. pabėgo

NewBritain, Conn. — Be jo
kio prasergejimo, su trenksmu 
kaip isz anuotos sulūžo stogas 
fandreje Judd Manufacturing 
Co., isz priežasties sunkenybes, 
ant kurio prisnigo daug sniego. 
Badai pe n k esd e sz i m t s
ninku likos užgriauti. Kelis ne
gyvus iszimta isz griuvėsiu, 
daug sužeista tarp kuriu ran
dasi keliolika mirtinai. Apie 
septyni szirntai dąrbininku ta
me laike dirbo fabrike. Kompa- 
nije iflzszauke visus savo darbi
ninkus kurie dirba ant nakti
nio szipto idant prigia'lbetu ug- 
nagesiams iszkasti nelaimingus 
isz griuvėsiu.
AKMENUKAI { ISZRODE
KAI? ANGLEI, PARDAVĖ

UŽ GERUS PINIGUS.
— Ana diena 

ant plento keli

Vladivostok. — Gyvendami 
salos Bering Su

metu, 
ant kurios rado prieglauda po 
nuskendimui juju laivelio, pen
kiolika maskolių, nemažai nu
sistebėjo iszgirde apie Švieti 
ne Kare, josios užbaigima ir 
apie nužudinima visos carisz- 
kos szeimynos, kada apie tai 
jiems praneszta per kapitonu 

Varovsky”, kuris pil
tosios salos ana

ant mažos 
spaudoje per dešimts

H
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NUSZOVE PABĖGUSI 
PLESZIKA.

Szio menesio pradžijo krimi- 
nales policijos valdininkai bu
vo suome ties Kaunu žinoma 
pleszika Kudirka, kuris kartu 
su savo draugu nužudė Mari- 
ampoles apskrity ūkininką 
Jurkszaiti su szeimyna. Kudir
ka buvo patalpintas Mariam- 
poles apskrities kalejiman iki 
teismo. Kalėjimo Kudirka su- 
drak panezius, iszlauže lubas 
ir jau buvo beszokas žemen. 
bet tai pamatęs sargas, kuris 
ji nuszvoo vietoje.
ŽMOGUS DINGO

NEŽINE KUR.
Skirsnemune.

— Nesenai, Rziame miestelyje 
kaž kur prapuolė žmogus ir 
niekas nežino, kur jis dingo. 
Greitu laiku, szitoks nuota- 
bus nražuvimas šukele invai- 
riu gandu. Tuojau atvyko mi
licija, kad dalyka isztirti. Jo 
žmona sake 
giminiu.”
jo kurpes ir pvnko — kaltinin- 
k pasirodo jo žmona. Eina tar
dymas.

NERIS PAKILO.
Vanduo Nery paskutinėmis 

dienomis buv pakilęs per
metru. Kadangi ėjo ižas ir net 
ledgaliai, kurie vietomis susi- 
spyre sulaikydavo vandeni, tai 
kai-kur, ypacz už Žvėryno til
to, be mažo ko neisatjko pot- 
vvnis.

Tai vis padare Kueziu dreb- 
lius ir vėliau isztike szilti orai 
su lietum. Jeigu ir gausiai isz- 
krites 1.3 ir vėliau naktį snie
gas tokio pat likimo susilauks, 
tai Neris kažin ar veikiai at
slūgs.
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do nepaprasta, 
gait e vardu 
dukrele turtingo ūkininko, ku
ri turi nepaprasta spritualisz- 
ka galybe isz kurioj nusistebė
jo visi mokyti profesoriai. Mer
gaite paėmė po savo globa ku- 
nigaiksztiene Elzbieta in savo 
paloviu, o specialistai ir spiri
tual i st a i ja ja tyrinėja visokiais 
budais, patys nežino 
tai rnanvti.

Kur tik mergaite ateina, tai 
visi rakandai name pradeda 
szokti kazoka:
bliudai, ir szauksztai nepasto
vi ant savo vietų, jog net žiū
rintiems plaukai atsistoja ant 
galvos.

Mergaite pirmiause dasipra- 
to savo galyles, kada karta nu
ėjo in skiepą atneszti bulviu. 
Vos inženge in skiepą, bulves 
paezios pradėjo ristis tropais 
in viražu ir susikrovė in kru- 
vute prie kambario kuriame ji- 
ji miegojo. Po tam visoki da
lykai nepastovėjo ant savo vie
tos, kur ji ji tiktai ateidavo, ro
dos, kad jiji pritraukinejo vis
ką prie 8aves magnesu.

, Kaimuocziai ąp»odai dažino- 
ja, pradėjo mergaites bijoti, 
sakydami, kad jiji susidrauga
vo su velneis ir ketino jaja su-

(’zionais atsira- 
,14 met u mer- 
Vilma Palfoeldi

ka apie (“V.” kor,)
*

I
Iname 

stalai, krėslailaivo “ 
plauke prie 
diena.

Isz viso radosi juju trisde- 
szim'ts, bet tik puse pasiliko 
gyvais, o kada iszsibaige juju 
amunicije naudojo pikes su ku
rioms užmuszdavo žuvis ir 
meszkas, rėdosi in kailius kaip 
eskimosai ir nieko nežinojo 
apie svietą. Juju žuvininkisz- 
kas laivelis nuskendo laike 
szturmo ir visi gavosi ant to
sios apleistos salos kur pergy
veno deszimts metu. Laivas pa
sienio visus ir pristatė ir arti- 
miause pristova.

kad iszejes prie 
Bet vienok rasztos

i APottsville, Pa. 
likos supilta 
tonai daužytu akmenuku pa
mirkyti in smala. Nakties laike 
pravažiuodmi tuszcziu troku 
keli anglinei butlegeriai, supy
lė “anglis” in t fokus, — nes 
iszrode isztikrujn kaip anglis, 
nuvežė keliems biznieriams 
parduodami smaluotus akme
nukus po 22 dolerius už tona.
UŽ DAUG VAIKU; NORI 

KELIS ATIDUOTI.
Sunbury, Pa. — Franas 

Sweeney negalėdamas iszmai- 
straika savo dideles 

trileka vaiku, 
nutarė su paezia atiduoti kelio
lika ant auginimo kitiems 
žmonieins. Tarp vaiku randasi 
kelios poros dvynu.
garniui nusukt kakla už tokias 
gausės dovanas...

SUDEGINO PA0ZIA 
PECZIUJE.

Sioux Citu, Iowa, 
turi nemažai darbo tyrinėjime 
žudinstos moteres Mrs. George 
Solomon, 47 metu, motina de- 

, kurios apdegusi 
surado skiepe josios 

namo. Josios vyras likos arosz- « a v. • . V

keliems biznieriams
94^
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VILKAI SUEDE
SZESZIS VAIKUS

su kita motore, tai jiji paroisz 
ke, kad ne cento ne duOs už jo 
suradimą, nes, 
vertas tiek centu, kiek 
s ve re.
SUDRASKYTAS PER DINA
MITĄ, SZEIMYNA TAIPGI 

SUŽEISTA.
Wilkes Barre, Pa. — Norėda

mas suszildvti suszalusi szmo- 
ta dinamito kuri laiko ant pe- 
cziaus, idant prisirinkti anglių 
prie artymo stripinso, Adomas 
Jesinskas, isz Georgetown, 

sudraskvtas 
pusiau kada dinamitas truko.

Jojo durele Helena, kuri ren
gėsi eiti in darba, likos baisiai 
sužeista ir likos i

29 d.
Ameri-
Kelei-

L 1 Sausio 
can, ’ ’ 
vio. ”
SZUVA PERSZOVE ŽMOGŲ

New York. — Jeisni szuva 
4 J

perszove žmogų, tai yra nepa
prastas atsitikimas.
buvo 4ztai kame. James Blus 

sargo pereigas
stalo.

i t

Dal v kas

so, kuris eina 
pasidėjo revolveri 
Tuo tarpu užszoko

szove

ant 
ant stalo 

szuva ir numėtė žemen revol
veri, kuris krisdamas 
pataikindamas in žmogų.

ALUS” IR “VYNAS” BUS 
KANDIDATAIS ANT 

KONGRESMONU.
Chicago. — Mr. Beer (alus) 

ir Mr. Wine (vynas) ateinan- 
cziuose rinkimuose bus kandi
datais ant kongresmenu isz 
szio d i st rikto, 
mok ra t a is,

< (

abudu v ra de- t
ir kaip duodasi 

girdėt tai turės dideli pasiseki
mą ant iszrinkimo. Kandidatai 
su tokioms pravardems laike 
prohibicijos turėtu turėt dideli 
gilinki išbrinkime.
ISZ SARMATOS ISZŽUDE 

VISA SAVO SZEIMYNA 
IR PATS SAVE.

Detroit, Mich. — Williamas 
WilkinsYm, 
sarmatos

netekes proto isz 
nužudė savo motere 

60 metu, sunu Floyd 27 metu, 
dukterį Ginetha 19 metu ir jos 
trijų menesiu kūdiki, po tam 
uždege narna ir pats sau atome 
gyvast'i. Isz pradžių manyta 
kad namas sudegė nuo pe- 
cziaus, bet kada surado lavo
nus su perskeltais pakausziais, 
žmonys dasiprato kas atsitiko.

Pagal daktaro Robinsono 
pripažinimą, tai* jisai priėmė 
kūdiki nuo Wilkinsono duk
ters, kuria suvadžiojo josios 
mylemas, o tėvas buvo labai 
supykęs ir net prasze daktaro 
idant jam duotu drūtos truciz- 
nos. Jaigu butu žinojus kad 
jojo duktė yra tokiam padeji- 
nfę, tai butu jaja tuojaus nužu
dęs. Senas tėvas negalėdamas 
paneszti sarmatos kokia ant jo
jo szeimynos atnesze duktė, isz- 
žude visus ir pats sąve.

f
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girdi jis nėra 
svaru

tyli per 
szeinivnos —

I

auginimo

Reikėjo

Palicije
ISZ

straikieris, likos

vyni u vaiku 
lavona

likos nuvežta in

KADA TĖVAI LINKSMINO
SI ANT VESELKOS, VIL

KAI GASPADORIAVO 
GRINCZIOSE.

| degint, bet kunigaiksztiene da- 
žinojus r y1* i---------------- -- -

prasta galybe, atsivožė pas sa
ve ant isztyrinejimo.

žinojus apie mergaites nepa-
n

įn

* M

Rusisz-

sužeista
Mercy ligonbuti ir kaip rodos 
mirs nuo žaiduliu. Motina taip
gi likos sužeista bet pasveiks, o 
12 metu sūnūs Juozas, per drū
ti eksplozijos likos iszmestas 
per Įauga bet nesužeistas.

ISZRADEJAS BAISAUS

tavotas kaipo nužiūrėtas nužu- 
dinime moteres, ant užmetine- 
jimo jojo dvieju sunu, kurio 
pasako palicijai kad tai juju 
patėvis turėjo tai padaryt. Ka
da jaunesni vaikai atėjo isz 
mokslainos ir užklauso kur ju
ju motina, tai patėvis pasako 
jiems, buk juju motina iszejo 
isz ryto pas kaimynus ir da ne- 
sugryžo. In kolos valandas po 
tam vaikai nuėjo iii skiepą ir 
ten surado josios pusiau suang- 
lijnsi lavona paslėpta po pele
nais. Galva ir rankos buvo bai
siai apdegintos, o žemutine da
lis buvo sveika. Pagal palicijos 
tyrinėjimą, tai motere buvo 
pirma nužudyta, po tam žadin
tojas norėdamas paslėpti lavo
na, stengėsi jaja sudegint, bet 
jam tas darbas nepasiseko, nes 
gal jam tame kas turėjo por- 
traukt.
NORĖJO SUDEGINT SAVO 

UOSZVIA.
Brooklyn, N. Y. — Už tai, 

kad jam nedave rakto ineiti in 
skiepą, 
insiuto ant savo uoszves Cene- 
tta Gennusa, 70 metu, permete 
jaja ant grindų, aplaistė gazo
linu ir uždege. Kada palicije 
pribuvo, rado motere liepsno
se o anūkai stengėsi ant jos

L 
pagialba kaldros užgesino

Už tai

Vincas Cantania, taip

TORPEbO.
Lestor P. Bartow, kuris isz- 

rado lekiojenti torpeda, laiko 
savo iszradima rankose. Yra 
tai tiktai nuodelei kuriuos per
statė valdžiai. Toki torpedai liepsna užgesyti. Palicije su 
talpina savyje du tonus sprogs- 
tanezio materijolo ir gali lėkti 
tūkstanti myliu. . ’

liepsna ir nuvožė senuko in li- 
ęonbutę. < .« (t M,,i^ ii.,,

Szvinica, Rosije. 
k i laikraszcziai skelbia apie 
baisu atsitikima kokis atsitiko 
kaime Žoltance, gulintis prie 
dideliu kalnu. Tenaitinis gas- 
padorius Jauko Rogalla paren
gi nėjo savo vienturtei dukre
lei veseile. Pagal tonaitini pa- 
pratima, vesolka tęsęsi per tris 
dienas ir tris naktis, kurioje 
eme dalybas visas kaimas, tur
tingi ir vargingi kaimuoeziai.

Treczia mukti, kada visi bu
vo gerai insigero o vodka py
lėsi lipdukais, viena motoro už- 
temino kaimyno grineziojo ko
kius tai žiburukus. Persigau- 
dus tuom regėjimu, motoro nu
bėgo pažiūrėti kas tai butu per 
žiburėliai; ir net nutirpo pare
gėjus du didelius vilkus mal- 
szei edanezius kūdiki, kuri mo
tina paliko lopszije, pati iszei- 
dama ant Veselkos,

Ant riksmo moteres subėgo 
žmonys. Prasidėjo szaadymai 
in bestijos. Isz tvartu ir grin- 
cziu iszbeginojo vilkai, neszan- 
ti snukiuose visoki laimiki, ■ 
kaip parniūkus, tolyczes, vise
tas ir tJ. Kaimene vilku pasi
naudodami isz vetsdkos, inbego 
in kainui ir no tik ka užsmaugė 
ir sudraskė daug gyvuliu, bet 
suode ir szeszis mažus vaikus, 
kuriuos motinos paliko vienus 
namie. Taja diena siiszaudyta 
apie trisdeszimts vilku.

I

DIDELE BEDARBE 
LENKIJOI.

Varszava, Leiikijo. — Sura- 
szai parodo, buk isz 900,000 
darbininku, 300,000 randasi.be 
darbo. Valdže stengėsi duoti 
norints kokius užsiėmimus 
tiems darbininkams, bet neturi 
kur juos dėti, o tuom laik var-

BANDITAI NUŽUDĖ 16 
KRIKSZCZIONIU.

Damaskas, Syrije. — Banda 
banditu užklupo ant kriksz- 
czioniszko kaimelio Marunch, 
i szž u d i nda mi szesze sde sz i m t s 
vyru, moterių ir vaiku. Po kru
vinai skerdynei banditai api- 
plesze kaima ir nujojo in kal
nus.

Marunch randasi
szimts penkes mylės nuo Da
masko. Vaiskus likos iszsiuns- 
tas ant suėmimo banditu.

pcnkesde-

SOVIATU KŪRIJERAS 
NUŽUDINTAS ANT 

TRŪKIO LATVIJOJ.
Ryga, Latvija.

kurijoms (siuntinis) keliauda
mas ant Moskvos-Ryga trūkio, 
likos nužudytas ant trūkio sa
vo perskyroje, kada trūkis ėjo 
per Latvija, per du nežinomus 
žmonis kurie norėjo paimti jojo 
bagaža, o kad tame neturėjo 
pasisekimo, nužudė ji.

Ant alarmo, trūkio sargai 
inbego in perskyra, szaudami 
in žadintojus kuriuos užmusze.

— Soviatu

Paskutines Žinutes.
11 Edwardsville, III. — Pali- 

cijantas Hockett ir Boelke, li
kos nuszauti Per butlegerius 
arti Horse Shoe Lako.

II Duquesne, Pa. — Palicija 
rado pas Nikodemą Stanavi- 
cziu 4 samogonkas ir 66 bacz- 
kas brogos. Sudas rado ji kal
tu.

U Philadelphia. — Vyresne 
sesute užpylė yordanezio van-
dona ant savo broliuko, vieno

* ■ į. ■ 4! r

menesio kūdikio Jono Petruko,
224 Townsend Mi. apszutinda- 

gas tarp darbininkiszku szei- ma ji taip, kad tasai mire in
mynu yra didelis. puse valandos.

POTVYNIAI.
Del buvusiu potvyniu buvo 

iszplautas pylimas Skuodo- 
Priekules gelžekelio ruože ir 

buvo apsunkintas 
Klaipėdos susisieki-

pylimas

laikinai 
Kauno 
mais. Teip pat del potvynio 
buvo teke uždaryti Alytaus til
ta nėr Nemuną ir nutraukta 
susisiekimą tarp Alytaus ir 
Artilerijos. y.

Potvynis Klaipėdos kraszte 
padare daug nuostoliu,
biausiai nukentejo Vaszkiai, 
Rusne, Smalininkai, Trepenai, 
Szancenkrugas, Krukai, Sau
gai, Žemaitkiemis ir Dvarait- 
kiemis. Vanduo apsemes plen
tus trukdė susisiekimą tarp

La-

Klaipėdos ir Szilutes ir Že
maitkiemio. Suardyta daug 
tiltu ir triobu. Iki sziol apskai
toma, kad žuvę 4 žmones.

Kol kas nustoliu apskaitoma 
virsz miliona litu.

Sėkmingiausiam potvynio 
likvidavimui ties Rusne isz- 
plauke keli ledu laužytojai ir 
isz Kauno buvo iszsiusta ka- 
riszka sprogdintoju komanda.

Paskirta 150,000 lt. paszal- 
pos nukentėjusiom^ 
jams. /
ŽEMAIOZIU JUOKDARIAI.

Isz Luokės (Telsziu apskr.) 
praneszama, kad vietos Žydai- 
pasimirus 1 
laidpjo ja, prisilaikydami 
nves inproeziu: tai yra, ne ark
liai vožė kuna, bet patys insi- 
kinke. Bet kaip tik Žydai susi- 
kinko vežti, isz kur tai atbėgo 
keli pus girti iszdykeliai, ku- 

: su
Kas esa-

gyvento-

Isz Luokės (Telsziu apskr.) 
į ACAVL VAVIVO Žydai, 
tūlai Žydelkaitei,

se-

ri pradėjo “ragint” Žydus 
botagais, sakydami: ° 
te arkliai, tai paragaukite ark-
liu maisto.

Vienok susirinko daugiau
Žydu ir iszdykelius apkūlė, ir 
dar žada teisman traukti už 
tikybos iszniekinįma.
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po visa svietą

I

Pagarsėjus 1 
daktaras Lorehž išz Austrijos; 
kuris dabar 
duoda rodą 
idant stengt usi praszaliht pro- 
bibicije, kuri yra viena išz bai
siausiu bjaurybių cztonais, Dr. 
Lorenz pats myli iszsigert ir 
kitiems duoda ta paezia rodą, 
norints sziadien jau turi 82 
metus. Žinoma nevelina žino
moms pasigerti. O bet randasi 
tokiu tamsuneliu ir veidmainiu 
Amerike, kurio yra prieszingi 
žmogų f tojo linksmumo.

randasi A metikė, 
Amerlkiecziams

in ženklus
Wilkes

įlinkai 
maisto

davė

St raikas duodasi 
visiems. Aplinkinėje 
Barre ir Skranton, Ba., sztor- 

ant knygneziu
straikieriams daugiau 

už oO.lMM) doleriu ir tolinus at
sisakė davinet (langiau nes tu
rėt n patys bankrutyt.

Shamokin’o burmistras pra
dek t rikiuos

idant palauktu 
nes

szr

■ iiimiii

kompanijos 
su užmokes- 

darbininkai ne turi 
užmokėti

ežiu, 
kuom užmokėti už szviesn.
Jaigu ant to kompanijų nesu
tiktu, tada žmonys turėtu vda 
naudoti gazines lampa

f

Sztorninkai visur praszalina 
xeniausius darbininkus, nes nė
ra kam pirkti tavora, nes szto- 
rai tus/.ti.

Isz visu sza'liu Pennsvlvani- 
j<»<, kur randasi kietųjų augliu 
kabyklos ir kur st ra i kuoja, da
lina žinios apie žmonių varga. 
O kad ir aplaiko nuo unijos po 

dolerius tai
ant maisto jaign kur 
dideles szeimvnos.

k • • I i s neužtenka 
randasi

.\xzluoni tnkstaneziai bibli
ja xpaudintos Kiniszkoje kal
boje likos nupirkta del Kinisz- 
kos karinmenes per generolą 

( hang Tze Kiang ant iszdalini- 
ino kareiviams.
aplaiko 
eiety.

• ' Rinkikai mažai turi vertes 
isz biblijos nes jiems daugiau 
rupi maistas ne kaip iszgany- 
mas.

Užkalbinimą
American Bible So-

stojo ant

t ■■ "■

♦

. 4*
Ii dį;<

f

ii
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y
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t.

111 *
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s

M
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J

vPritarėm pagerinimą tiesu 
ii* jfibi’ftiiihiH tifbltlbiėijdš idant 
butu pardavinėtas geresnis 
alų

i I

pardavinėtas 
ir vynas.

Vaisei proliibicijos pildavę
gala.nlbkšlama ttpFo blaivybe.

‘SHniti viii kiną i ir merginos 
pradėjo (langiau gerti ne kaip

Lietuviszkos Pasakos.
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIU3.
--  — ■■■■ - e<;!i 7 ..... . .. .■ ...     į 

v

seniau gero sotu žmones.
A pratino žmonis

11 ' < Ji a

r

“Atpratino žmonis nuo ge
rvino plaus ir vyno o priprati
no prje>nandojimo inunszaines, 
opium ir kitu ketikoncziu vais
tu.

4 4

stnme žmonis ant laužvino visu 
tiesi). .

“ Prohibicije pa<Įare 
ma tarp vargszn ir 1 niežiu, nes 
t u rėžia i gali gert’i kiek jiems 
patinka ir tai geriausius gerv
inus, o vargszus aresztavoja už 
dirbimą ir geryma mnnszaines.

Pagal musu tyrinėjimą, tai 
persitikrinom, kad girt nuklys
ta da daugiau prasiplatino ne 
kaip priesz prohibicije.

Nors karta 
prohibicije susiprato ir 
protą prisipažindami kad pr 
hibicije nieko gero dd sklypo 
neatnpsz(Hik padare daug ble- 
des morahszkai ir pinigiszkai.

« -
Alnvszo munis geda ir pri-

Laumes isz jaujos iszvare.
b.aumes gyveno kita karta 

priesz pavietrija ir per paviet- 
rija. Gyvendavo jos tarp žmo 
niu. Apsigyvens, būdavo, jau
joje ir verpia. Isz lenai niekaip 
ju iszVaryti negalėdavo.

Viena karta vaikesas

ir klausia:
Palikau lauke ir apro

dė man laumes.” Bagotoji gas- 
padine paliko tyczia savo vai
ku. Vakare, iszkiszus galva pro 
duris, klauso, tik girdi liuliub- 
jant:
(‘ziuezio-liulio tyczia paliko, 
Uziuczio-liūlio tyczia paliko.

rytojaus, 
vaikas isz-

'viona sanari, o

dei ?” “I
f‘Lsz kur t n a pre

— IIII Ii 11 a I III e iiteHiMuemi f i i i i ii n iiiawi ■iin.uia m i

Katalogas Knygų
irNaktų

27 Ara- 
Yra tai ketvirta

. /-ir.-—-- ---------------------- ------------------- ---------------------
*

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

No. 127

4 *

704

skirt u-

tie kurie invedo 
ga vo 

o-

Praoitos sanvaites Pbiladel- 
edito- 
padot i

-phia Evening Bulletin, 
rialiszkai raszo apie 
st raiko seka n ežia i:

4 4 Mr. Lewis padaro klaida. 
—Geisdamas nuolatines kovos 
už arbitracija tarp operatorių 
ir anglekasiu, prezidentas Le- 
wis’as nesza visa atsakomvbe 
ant savo p<‘cziu už ilga st rai
ką. Prezidentas Lewis paskuti
niam savo atsiszaukime paduo
da :

4 4

priverstina arbitravi
mai ny t i ant

Nepriimsime dabar ir nie
kados 
ja. Nemanome 
sudaužytu puodu ypatiszkas
t i esąs anglekasiu. Musu žmo- 
nys geidže dirbti, bet ne ant 
iszlygn juju laisves ir vvrisz- 
kumo.”

Szallinis arbitracijos 
darvmo visokiu

r»

žiuri:Nueina an't 
kaulai nugraužti, 
diiiskytas po 
kaulai doklen sudėti. Tai už ta
kad tyczia paliko.

Laumes eina in atlaidus.
Laumes . t-

1

(ber
nas) sakėsi, kad jis jas iszva- 
rys. Jis priėjo prie jaujos du
riu, tik pirst! laumes 
ba ir pradėjo vyli ji. o jis beg-

“ st i pinu

inete dar-
eidavo

Ii. Jos vis szankia: 
kabarkszt!” Viena kaip mes in 
ji su stipino, jis ir parkrito ne
gyvas. Jos daugiau nebegryžo; 
vieton tu 
toszis.

in atlaidus, 
kaip ir kitos mergaites. Viena 

at lai
dus, prisitaisė jaunas vyras. 
Jis beeidamas su joms ir bekal
bėdamas, klausinėdavo ju.

karta, joms beeinant in 
ja imas

‘ ‘ A r 
vogt 110 griekas? Ar keikti ne

k

drobių rado vienas griekas?” ir 1.1. O jos vis atsa- 
l'ai niekai, tai

Jos eidavo verpti pas

Laumes verpia.
Laumes buvo dideles darbi

ninkes.
tuos gaspadorius, keno jaujoje
gyvendavo. Viena karta gaspa- 
dine dejavo, kad turinti daug 
darbo ir verpe, saulei nusiloi 
dus. Tuojaus susirinko laumes 
ir pradėjo
suneszo visas 
davė verpti. Lyg
kojinio ji užteko. Laumes visa- 
ka dailiai suverpė ir iszejo.

verpt i.
pakulas, linus, 

saules pate-

Gaspadino

Laumes, dangus griūva!
aulei

nei austi, nei verpti negalėda
vo. Jai kas ilgai verpia, tai 
ko: “
nyks, ne verpt neturėsi ko duo- 

arba kitaip dar
verpk, verpk, ar neateis lau

mes tau
ir samanų.

Viena mergaite pasiliko il- 
pagaus laumes 

nesztis kalvaratus (ralinukus) 
o
viso

Va k a n*, nusileidus,

sa
ne verpk ilgai, laumes ap

tl,
4 4

t , sako:

beverpiant, neužteks 
♦ I

ginu, kaip

ji pagavo neszti pakulas isz

kvdavo:
Beeinant

nuo ju

i k r 11 n le
prų linus Jis 
m a išželi, pa-

kai.”
pakopi
strikt ir inszoko in linus. Jos 
puolė prie jo, bet negalėjo pri- 

szokte inszoko, o 
o jos negali

(‘iti, nes jis 
ne bristo hibrido, 
eiti, kur nėra prabrista ir nėra 
tako padaryta. Laumes keikia

Kad tu nusprog- 
ir 1.1., 

I’ai niekai,

visaip kaip: “ 
tum, kad tu pranyktam 
o jis vis atsako: 
lai niekai.”

[TOLIAUS BUS],,

i i f 11

11

DA1NU KNYGELE, teipgi tinkama 
kaipo eiles ir dekliamacijos. 
lapių, popierini apdarai.

92 pus- 
Preke 25c

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

$1,000 TIK UŽ 60c,

ant pa
sui aik u v ra 

pripažytas vinių* ir;placziai, o 
kad Mr. Lewis yra jam prie- 
szingas, parodo kad jisai yra 
užpakalije sziandieniniu laiku.

Arbitracija yra takas, ve- 
viso svieto.dantis iii pakaju

Kongresas ir daugelis valstija 
padare tiesas pripažindami ar- 
bitradja tarp darbininko

Su vieny t uju

Mikola Slavinskas 
egzamino laike iszemimo uke- 
siszkn popieru. Kada jojo už
klausta kas valdo kongresą, tai 
jisai atsake: Senatorius Pepper 
ir House, o kada užklausta kas 
yra prezidentu
Valstijų, atsake: Pincbot (gu
bernatorius Pennsylvanijos, 
kuris “pinezina” visus kurie 
laužo prohihicijos tiesas.)

Norints neatsako kaip reikė
jo, bet už toki atsakymu aplai- 
ke popieras. Sudas ir advoka
tai turėjo gana juoku isz jojo.

s
pinezina 41

tarp 
darbdavio.

Operatoriai ant to sutiko ir 
pašilde arini racija 
kams ir straikas butu užbaig
tas praeita Utarninka.

Žmonys gailesį ;
nes jisai turi pilna tiesa spirtis 

nžmokeczio ir turi dau- 
pasigailejimo ne kaip

ir

darbinin-

anglekasio,

Visas
Francijoi, 
atsižymejimu vienuolikos metu 
vaiko Emilio Agathe, kuris ap- 

nuo majoro pagarba ir 
Vaikas

miestas 
nusistebėjo

Paryžius, 
narsiu

laike
medali. Vaikas eidamas in 
mokslaine, užtemino, kad dega 
namas kaimyno. Žinodamas ji
sai kad tėvai nuėjo dirbti, pa
likdami namie du mažus vai
kus, nevilkindamas laiko, isz- 
musze langa ir ir/bego in vidų 
norints jau durnai pripildo visa 
gyvenimą, pagriebė vaikus ir 
isznesze laukan. Po tam sugry- 
žo adgal, prisuko gumine paipa 
prie krano norėdamas užgesyt 
liopsna bet likos pats apimtas 
per durnus. Pribuvo ugnagesiai 
isznesze apmirusi narsu vaika.

Lyg trenksmas bombos nu- 
gazdino visas Protestoniszkas 
bažnyczias pripažinimas knni- 

James Empringham, 
Uhurch Temple 
ProtostoniszkoH-

go dr.
sek rotorius
draugu ves
Episkopotines bažnyczios, ku
ris paniekino prohiliicije ir pri-
tarė, kad 
dirbti geresni alų ir pardavi-

va h Iže pa Vėliniu

nejima gero vyno.
Kun. Dr. Emprifigham pa-

dttoda s5M*szes pric'žastes del ko 
jisai yra prieszibgas tėbyrlai 

m. , n tat ha .

prohibicijai:
W * ♦ .i,

t

t'

«

sodžiaus, kad laumes už
tektu verpti lygi saulei pate
kant, o jaigu pritruktu, tai žar
nas jai iszraižylu ir suverptu. 
Su ne.sze .v isas pa k u bis, j ųima t c> 

baigia, 
suriko :

jau
ir

kad
trioba ir suriko: “
bėkit greitai: dangus griūva !”
Laumes skubinai iszbego. O ji 

augsztįelpinkas,

ji iifbego in
Laumes!

atvarte kėdės 
o jos negali 
giau, jos iszeidamos sako: 
v o laime,
mem tau žarnas iszverpe.

alsi verst i. l)au- 
“ta- 

ndainie, butu-

Laumes iszejo su kėdėmis ir 
kalvaratais.

mus

Laumes supa kūdiki.
Kad kita karta taip buvo.

Viena žmonele turėjo dukterį.

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. Drucziai ir p nikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9% per 6% 
colius.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri-
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c kimus, Gromata prie Motinos Dievo

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, 
mta isz Lietuviszku užlieki:.

audeklinais
Dvi istorijos apie Valdi-

15c
...26c

I

.4
1

Pirkite o nesigailėsite. $2.00
Kapitonas Velnias. Pui-

Trys istorijosapieDuktė 
pustyniu,, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........15c

No. 128
mietas ir apie Bedali. 44 pus

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

No. 130 Penkios istorijos, apie 
Vargingas gyvenimai, Onuka, Atsiti-

. .25c

Atsiunsk mums 60c ir gausi musu 
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 yjra nuo sekaneziu ligų:
į -

viduriu užkietėjimo, zkilvio nemati
nio, nenoro valgyt, atrenu ir pecziu 
skaudėjimo, 1 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 viražu j pa
minėtos ilgos.

Jeigu kenti norvu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gaust 
musu gausius vaistus, taip vadinamus 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yr» 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėgu tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu-

1 patrūkimo,

gero 
giau 
operatoriai. Nepriimdamas ur
bi t racijos, in kuria tiki visas 
civilizuotas svietas, Lewisas 
padare didžiausia klaida. Isz- 
tikrujn paaukavo visus angle- 
kasius už “sudaužytus puo
dus.”

Jokio prideczko nereikia ant 
tojo straipsnio, kuris pats isz- 
aiszkina gana iszmintingai, del 
ko sziadien anglekasiai nedir
ba.

svietas,

ne

u z

PARSIDUODA FARMA.

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

su gyvuliais 
(F. 16

namo. Parsiduos 
arba tik žeme.

H. J. Nester,
New Ringgold, Pa.Box 31

W. Szneideris ir Sūnūs
GRjAlBK ORIAI*

« . f •#.- r' 1 ■ 4 * * *

Pątarnaujame simpatlszkai, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvėms 
krlksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
tjl ,* ■■ 1 V i

216 E. Centre St, Shenandoah.
i r: į į “If M * 'k |l >■

' A

i: i ...i. o i* -i • i su žolių ir knygų katalogo. Reikalin-Ji dirbo lauke. Saule nusileido . M

nusileidus

žmona gryždama isz

ir ji turėjo skubintis namo.
Pirmians, saulei 

negalėdavo dirbti lauke. Nors 
darba pradetumei, mesk ji ir 
eik namo, o laumes pabaigda
vo. Jaign saulei nusileidus, 
pradedi linns rauti, tai laumes, 
nuraudavo gražiausiai ir sudė
davo.

Szita
lauko, mergiczkele paliko lau
ke. Parėjo namo, norėjo pažin- 
dyti savo kūdiki, tik atsiminė 
ja lauke paliko. Eiti in lauka 
bijosi, o jai paežiai szirdi 
skaudu, nebesitveria; iszkiszo 
isz triobos galva, iszgirdo tik: 
“ (’zi uczi o-1 i u 1 i o u žm i rsznolele-
Cziticzio-liulio palikutele, 
(!zi uezio-1 i ui io szi 1 k nose, 
Czi uezio- Ii u 1 i o kaspi n nose.

Nueina ant rytojaus, randa 
szi Ik nose, kaspinuose aprėdy
ta. Kita jos kaiminka, turtin- 
gesnioji pamate taip aprėdyta

jai 
nebesitveria;

4

gi musu Žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. (

M. ZUKAITIS,
25 Gillet Rd. Spenceniort. N.Y

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

C Mokame 3-czla procentą ant 
> sudėtu pinigu. Procentą pride-
< dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
C ir 1 Liepos. Mes norim kad ir

Jus turėtumėt reikalą su musu 
banka nepaisant ar mažas ar 
didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vlce-Praz.
J. E. FERGUSON, Kas.

• > i-

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

f

w () f

3-ciias Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra gedaus negu 10-tas Procentas be jokio
saugumo.

I

i.HZ- 
Su pa

veikslais, 177 dideliu puslapiu ... 35c
No. 104 Trya istorijos, apie Ne

valioje pns 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 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu...................20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevaliojo, Javorovas ir jo kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau^ 
darbininko. 182 puslapiu........

No. 108 Szeszios istorijos, 
Deives, 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
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su nianii paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakatos apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu................... 20c

No. 110
(Antras dalis) talpinusi sekan- 

cziFis istorijos: Dievo sureda, Velnias 
numojo, Kandidatus ant apsipaezia- 
vimo,'Dzūkas iszvadavo savo paežiu 
Tabakierka^ Kaip žydas ipoka 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 ypatų 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 Pin in 
gai galva-žudžiai, Ružanczius iszguJ- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giiiu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. . . .20c

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

No. 114 Dvi istorijos apie Gyven 
imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu.......... .

No. 115 Puikios istorijos 
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 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu ...................................

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

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

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

. No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą, Ap- 

skialbtojas. 63 puslapiu........ 15c
No. 122 Penkios istorijos apie

Prakeikimas;

miA
io

Juokai.
No. 131

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytee laime, Per neatsar
gumu in balta vergija, Pusiau-gyveriis 
Vieszpats Jėzus ir mlszko medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
szia vežis, Grapas, Apie Egli,aržiuo- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus....

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
peszius, kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu,....

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant 

proto, ir keletą trumpu paskditymu 
22 puslapiu.....................................10c

! No. 163 Penkios istorijos apie 
I Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu........................ 25c

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
Iszreiksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu.. .25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczius di 
deli reikalai, Senelis, Dienos kenteji 
Nantoj, 
puslapiu

No. 166 Trys istorijos, 
Malkiaus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus.............................. 15c

No. 167 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne 
kalbėk, Šonas žmogus pavojuje, Na
mu sūdąs, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1795 meto, Nedo
ras ponas, Girtavimas. 122 pus.. .25c

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, anie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, 
ant giaro neiszeitu, 
pavogė naktini sarga, Atidengta žu
dinsta, žmogus be szirdies, Užmirszo, 

jlszgelbeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu.........................25c

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
szirdyje, Lape ir vynuoges..........25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku
lt y kio, Herodas boba, Kas nepažins- 
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitaisius prasi
žengėlis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu.

No. 171
su paveikslais,
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisio Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimimas seno jaunikio. 

įSuvirsz 100 dideliu puslapiu........25c
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 

Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. G8 
puslapiu...........................................15c

No. 173 Penkios istorijos apia 
(Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus,

I60 puslapiu..................... 15c
Puiki istorija apie Jona- 

sza Korczaka. 262 puslapiu. ... 35c 
No. 132 Trys istorijos apie An- 

glorius isz Valenczijos, Kožnas dai- Į 
gtas turi savo vieta, Ka pasuke ka- Į 
tras paeziuojas.

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

No. 134

76 puslapiu.... 20c 
Dvi istorijos apie Neuž-

.........................................15c
Penkios istorijos apie Netobulas žmogus.

.... 15c
Dvi istorijos apie Baisi 

žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu

No. 135
Andrius Sakai ūkas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili- 

Isz numirusiu prisikėlė, ko kauluoeziu, Raganius, 61 ptts. 20c 
No. 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- 
mintingosnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos arnerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 

a « « • a w ■ te > ‘ •

Keturios istorijos apie

121 puslapiu . .. .

35c 
ajie

priminimai, 
Toj paezioj kny-

t.
88 puslapiu....

Sziupinip, puikiu skaity-

amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kai0 turite pasi
elgti namie, ant ulyczįos, susirlnki- 
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 Keturios istorijos ajie

...20c

(3
.. . 15c 

dalis) 
lla isz

.... 25c

.15c
apie

Sierata, 
....15c

181
35c

.15c

Valkijozai,
• • • • «

Sūdai Dievo, Sūnus Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu......... 15c

No. 123 Septynios istorijos apie

122 
. .26c 
Sūnūs

<

Ne yra to pikto kad 
Kaip Joniszkei

121 
26c 

Vieniolika puiku istorijų 
apie Džiaugsmas irKeturios istorijos 

Mocziutes padėkojimai, Pasaka apie 
maža 
Eiles, 
apisakele . 

No. 142 
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osie^zna. 40 pus. 15c 

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o malunlnkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu.... 15c 

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

No. 145 Keturios istorijos, apie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniam-, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pui. .. .20c 

No. 146 
Nihilistu, 
61 puslapiu

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

Stebuklas. .74 puslapiu............... 20c
Dvi istorijos apie Joną 
Pavojinga klaida. 45 

. . .    15c 
Asztuonios i s t o r ij o s 

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- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa

liepti. 61 puslapiu............... ISc
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- 
Drutas Petras, Nuogalis. 

puslapiu............................ ...........
No. 153 Trys istorijos apie Gai

luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ...

No. 164 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
V išloš, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c 

No. 156 - Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus........25c

No. 166 Puiki istorija apie Malū
nas girdoje. 77 puslapiu............15c

No, 187, Juokingas apraszymas 
apie jSaviįrola, didis klasteris. 46 
puslapiu; *....................................... 15c

No. 156 Keturios isterijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa-

katiluka, Lietuvos skausmai, 
Vargdienis, Pirmutine szalna 

.......................... 15c 
Trys istorijas apie Pa-

Dvi istorijos apie Auka 
Stebuklas kuczios nakti. 

15c

na,

No. 148 
ir Alena, 
puslapiu .

No. 149

m as, 62
15c

62
. . .15c

kinas nedora žydą. 136 pus

No. 174
25c

Girrios sargas, 
Sunu ir Dukteri. 83 puslapiu

Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu. . . .

No. 175 Pasiskaitymo Knygel*.: 
Kuczios-Zemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenelis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimtecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu............. 15c

..........35c

t*

KITOKIOS KNYGOS.
A-Be-Cela arba pradžia 

skaitymo ir raszymo, del Lietuviszku 
vaiku............................................    15c

No. 177 Moraliszka Kabala katra 
iszdeda žmogaus ateiti.................. 10c

No. 178 Tikriausias Kabalas ar
ba atidengimas paslapcziu ateites su 
pagialba kazirom...........................10c

No. 179 Tikriausia Burykla, su
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyru ir moterų................1O«

No. 180 Kvitu knygele draugy
stėms del iszmokejimo pinigu ligonia
ms....................  25c

No. 176

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

•» k*

Valgiu Gaminiitias
IR —

Namu Prižiūrėjimas
f

Kokni mėtok ar
« " te tea L ~ te flte 1 ■nas girdoje. 77 puslapiu........Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra

belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu . ..............   15c

■r . , V ;4
No. 124 Dvi istorijos-apie Dvarl-

privalo turėti aria knyga 
Ir ji tarta rastis kiek-apie Savižrola, didis klasteris. Ivienam narna. 162 pulte* 
didelio formato. Dratte 
andekHneia apdarėte, frė-

i

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-cria Procentą už jueu sutaupytus pinigus ir ta

» ‘ - <1 .4 ' * a - mate .i • ... ... • j. cU ' '• • 1 '■ ■ 11 •

MERCHANTS
■r J

atima kaa-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
* ' ' iogaus kuria dirba ir czfidina. Dfikite savo 

s in salta Banka o persitikrinsite ir matysite
dėl 111logaus kuris dirba ir czėdlna Dekite savo

J
i

Pana ir Apie ftaisi istorija. 61 
i •••.•...••••••...... ISc 

No. 125 Trys istorijos apie Pa-

katytai pinigas auga su padauginimu Procento.
, " 4 r A į : į A ’ . - u 1. ‘M J-u / • L 

i Mtaiiiniim iRuteRite" »«ęte*ntei miw m į i tau i i» > mwiiqi     »h <ninwi*»w^4ww*rti.rihi, i"1"       i n»i»
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iįi iinmyrt, - ****
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ė

iiė
puslapiu
• f
skutinis noras, Septynis brolius, Var-
ginga žmogaus sunu ir razbaininka

■ - * **>*~' ‘'.y ’
i • » • i • • l . ,

J62 puslapiu ISc
I

begele, Kaz-gi isztyre, Prigautas va-
60 puslapiu. •••••••••*,, 1 Ss 

... ■_ 1 .
r  -------- ----------- --------------—j-—

A ur ei tanas, puikus apraszymas. 310 
puslapiu, 4 *'1«»«1»^* ***«««**«,30a

RIS. vy yMomyiu. 4 • o « •

No. 160 . Istorija apie Markus ir
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Už Pora Czeveryku.
P. Auksstikalnis

“Amerikos Lietu vys“

Bet asz, iszskyrus ko- 
nieko 

apie advokatūros le
respondenciju skyrių, 
nežinau
galiszkus darbus, o antra, ne
sugebi u ir nepažįstų Lietiivisz- 
k a raszvba.

- - Tik jau teip 
bandyk mane atsikrntvt. 
pirmiau* sakiau, kad Lietuvis 

kelio neužkerta.
Asz su mielu noru pagelbėsiu, 

reikės, 
prie tam asz staiga,- lyg iszsi
P

Lietuvaitei

Kita syk prienuobodumai.
progos papasakosiu savo var
gus.

greit

kur tik asz galėsiu ir

*5'!r.į
■^

.IS
11

U, Ii;

B—II 'I I —■

busime perkeisti in nauja gent- 
karto. Gal taip yta ir geriau,' 
kėd mirtis viską ttiėtriU įo me
tu maino nes jaigu nemainytu, 
tai kažin kas atsitiktu su szio 
pasaulio hiek'sztystemis,• viso
kios ruszies, n žerti h šiomis vie- 
Ih tttt’pe gyvenarteziu geru

PIRMA PAGELBA 
KŪDIKIAMS.

II'

t

Viename mieste. Skulkine,

fpažista. Nesibijok, marnut, ne- Į stybei pfipažiMa Lietuva, duo- 
iszsigas musu gyvenimą pa
matęs.

Ketvergo vakare atėjo No
rėsis ir atsinesze prižadėtas 
gramatikos knygas. Apsidai
ręs aplink, atsisėdo ant pasiu-

da dhgiaus energijos musu 
pirmiems už Tėvynė kovoto
jams ir jie iszsijuose del Lietu- 

? nežiurėdmiii 
augsztos pagarbos, ne didėHii 
atlyginimu. Tik žinoma,

■
■I
I 
■I

Noresiui paaisikinus toles
ni Juzės darba, Juze apleido jo 
rasztine, o Norėsis vienas likes 
negalėjo mineziu apie Juze 
praszalint. Hm — sau vienas 
mane — tai nepaprasta Lietu
vaite, ne pliauszkia, kaip dau
guma kad randasi ir tik dvide- 

o kalba 
apie varga, Ivtr kokia sene asz- 

Asz'tuonin deszimtu motu. Kasžin 
ka jau ji teip vargo?
darbas puikus, atsakantis, 
kaip tik mano svajonėms rasz
tine j tiktu. Svajonėms? Teip. 
Svajonėse ji, ta mano advoka
tūros instaiga gema ir bujoja, 
lyg tai realybei, kažin ar kada 
bus atsiektas mano seniai pa
geidautas planas. Žinau viena 
Naujos Anglijos miestuką, to
ki gražu, kurs mane traukte 
traukia pradėt ten savo darba 
tarp Lietuviu, kurs 
t i rszt a i ap<rv venta s, 
nabagams suteikt reikalingus 
patarnavimus vietoj kokio sve- 
timtauezio, kurs Lietuvi 
naudoja iki paskutinio, 
žiausia progai pasitaikius. Ju
ze Rygaicziute galėtu but man 
pagelbininke ir ji bus, jeigu 
asz neapsiriksiu. Mergaite ne 
szio ne to, gabi, galės greitai 
visa rasztines darbu persi imt, 
o asz ja pamokinsiu kas jai 
bus reikalingu, nes isz Lietu- 

pamokytu li
tai uosi

szimts metu teturi,
ne-

Bet jos
puikus,

lytos kėdės. Kambariai buvo 
visur szvarus, iszskyrus pasi
putusias, kabanezias popieras 
ant sienų, kurios liudijo apsL 
leidimą juos prižiūrėt isz namu 
savininko puses, arba baisu 
grobsztuma, norėjimą suimt 
už kambarius pinigą, liet netai- 
syt juos; jei nori tai pats gy
ventojas iszsibaltyk. iszsipo- 
pieruok kambarius, tai dar tu- 

o jeigu

vos labo dirba,

i, reikia 
mums visiems už jas, ir stoig 
Daugumas Lietuva peikia, kiitb 
ji yra sžiadien adbudavota ant 
senu kapitalizmo pamatu, kadi 
buržuazija darbinihkns bžnaiv 
deja, darbas y ha mieruotas ir

n H f ii

žmonių? Net linksniu kita kart
1 ' . *• ,

nudes pauksztįs isz savo vie
tos neskrendi!: ims kokius me-
tus laiko, kol liks 
tvarkyta. O per ta 
užtektinai laiko, 
dviguba negu ežia
ka, ar galėtum man su 
prisižadet ?

— Nežinau ka

sn-viskas 
laika Ims 

bus 
Nu

darbu

Alga 
gausi.

"mot'na sa- ir
randasi 

jiems
kvs ?

motina,— Turite motina, gerai. 
Asz su ja pasikalbėsiu kuri va
karu nuėjės. Manau, kad sutik
sim.

Juze norėjo prieszintis, 
nenorėjo, kad ateitu i iv jos nu
dobusius kambarius tokia ypa- 

pui- 
gy ve-

Noresis
Ju

nes

ta kaip Norėsis, kurs gal 
kiaušiuose kambariuose 
na, bet negalėjo, nes 
su ranka numojo pamatęs 
ze iszsižiojant.

— Ket vergo vakare, bus 
gerai? Asz su motina noriu pa
sikalbėt, kaipo Lietuvis 
Lietuve.

— Bet mes gyvenamo... 
prastuose kambariuose, Non* 
sis lare — Tai kas, asz surasiu.

— Esate netekėjus 
zei galva pakraezius

vakare*.

isz
ma-

kaipo

mos

su

- Ju- 
— Gerai. 

O kiek metu turite? Kiek mo
tina turi?

— A sz dvideszimt s, o m o

mote-

Bet geriausia vi- 
l’žsimastes 

pa-

savo

liną penkias deszimtis.
— Tai jau apysene 

rele.
— Teip.

same pasaulyje! 
Norėsis per lamra laukan 
žiurėjo valandėle.

— Gali Imt, bet asz
ne tėvo, ne motinos ne atsime
nu; jie abu mirė man dar visai 
mažam esant.

— Ir tamista vienas ingi- 
jot toki augszta, profesiona- 
liszka. mokslą, be jokiu 
niu pagelbos ?

— Teip, asz ju ežia no vie
no neturiu, nepažįstu. Vienam 
buvo labai sunku, bot varga 
pergalėjau; jeigu buezia laike 
mokslo dienu sukniubęs,
kažin kur sžiadien buezia sun
ku fisiszka darba dirbos ir ga
vės pigiu 
keisti mes

vi u sunku rast 
jeigu randi, tai uosi užrieto 
turi, ir sau vienos mano, 
tai yra pergalėtojos pasaidio, o 
teip prie koki vertelgos 
szalinasi savo kalbos szvelnu- 
mu, kad tik ne ji, bet jo turtą 
laimėjus. K kins paikios szio.4 
gentkartes yra mergaites. Ir 
jeigu žmogus nori, kad gautum 
tikra, isztikima 
drauge, veskis tokia, kuri yra 
vargo maeziusi ir pažįsta pras
tesne gvveniipo puse, tai dar 
tokia tave pagmulos ir žiūrės, 
kad szeimyniszka gyvenimą 
pastaezius ant tvirtesniu pa
matu, negu kad pradedama ji 
rado. Rygaicziute isz mano 
spėjimo butu gera moteriszke, 
už savo vyra užstotu, nes tas 
matosi jos kalboje; 
koks jis neimtu,

kad

tai

gy veninio

gimi-

tai

iszkliojimu.
žmoneliai

vieni užsiganėdina su tuo ka 
jie savo panosėj turi, kiti bu- 

neužsiga-
nedina prastu dirbtuves darbu, 

paskutiniu 
ne-

darni žemos kilties,

Koki 
esame:

nuo-
ži-

varga, nes ji

jo

eina mokyklas isz_ 
pastangų, tankiai būdami 
davalge kelinta dienu, badauja 
bet badas tokios ypatus nenu
silpnina, prieszingai ju 
sprendžius sutvirtina, nes
no, kad badauja del mokslo, 
kad pasi Ii uogavus isz tarpo tu, 
kurie yra nemokinti ir visur, 
kur tik apsisuksi, isznaudoja- 
mi. Pažįstu asz 
asz ir vargau.

— Tamista vyras būdamas 
dejuoji apie varga, sprendi, 
kad ji pažisti ir teip tolinus, 
asz nesakau, kad tamista 
nematote, kad su juom nesusi-
durete formoje invairiu neda- 
tekliu, bet ar tamista žinai 
kaip reikia mergaitei su savo 
motina pragyvent vien tik isz 
mergaites algos, ar tamista ži- 
hai kaip mano motina 
užaugino tėvui numirus,
vos sukakus tris metus? Neži
not, ne negalit insivaizdint to
kio skurdo? Meldžiu man at- 
atleist.
vieta. 4
—Pasakok, pasakok tolinus, 
man žingeidi! apie žmoniu var
gus, o ypacz tavos klausytis.

— -'Gal but Bet asz visuo
met supratau, kad svetimi 
yargai girdėt, tai baisiausi

ma ne
man

Asz užmirszau savo

žmogus 
savo kalboje 

iszdnoda savo karakteri ir tan
kiausia galima nuspėt jo arba 
jos darbus ir jus vaisius. Ket
verge vakare asz turiu dau
ginus apie jos gyvenimu suži
not ir jeigu nekaip gyvena, tai 
man bus lengviaus prie savos 
jas abi prisikalbėt. Kasžin ko
kia jos motina yra, jeigu teip 
biedna būdama pramoki no sa
vo dukteri ?

— Mamut, ar tu žinai ka 
— Juze parojus namo ta vaka
ru tarė, — darba prie tu advo
katu gavau, tai niekis, asz ji 
galiu atlikt beveik užmerkto
mis akimis, bet kad isz ju yra 
vienas Lietuvis ir dar toks 
jaunas, toks gražus!
plaukai, saulėj per Įauga ant 
ju szviecziant, net blizga, o jo 
akys* tokios dideles, 
žavejanezios 
spalvos. Ir, mamut, jis
mus ateis Ketvergo vakare in 
szituos du, nuo sienų popierai 
baigiant pult, kambarius. Ne
sibijok, mamut, jis mane nepa
sidabojo, tik jam mano darbas 
patiko ir jis juom užsiintere
savo. Asz nepaisau, mamut, 
užtektinai mes sziame miėste 
gyvenme, ir jeigu jis duos ge
ra alga, mes galim su juoih 
iszvažiuot in mažesni miesteli,

geltoni

tokios 
ir dar melvnos 

pas

rosi szokius tokius, 
pats nenori taisytis, tai lindėk 
lyg kokiame urve, miesto du
rnais, dulkėmis apnesztame.

— Duokit man, 
siu skrybėlė.

— Sztai tau ir žadėtos 
knygcB; galėsi jas peržiūrėt 
kuri vakaru, laiko turėdama. 
Rasi visus parankiausius isz- 
destymus musu gramatikos.

— Aeziu už atneszima 
ju paskolinimu man. Tikėkitės 
man, asz jas peržiurusi u labai 
atydžiai.

— Rygaitiene, asz pa a isz 
kinsiu savo atsilankymo tiks
lu. Mano vienas dabartinis pa
geidavimas, tai yra užsidėt 

vardu advokatūra, vieta 
turiu pasirinkęs ir pienas veik 
suruosztas, tik man riekia Lie
tuves, kuri galėtu vest visa 
rasztines darba,

susidės isz dvieju kal- 
sunku 

rast tokia mergaite, kuriai 
asz galeezia su darbu, su tvar
ka ir su atsakomybe pasitikėt. 
Mums gavus jus (lukteri 
stenografe, davė man proga su 
jos gabumais pavirsz susipa
žint ir to asz darau sau iszve- 
dima, kad jeigu jos tarnyste 
asz galeezia su tuom savo min
tis apramini. Neinsižeiskit, bet 
didelėm mieste gyvenimas yra 
daug sunkesnis, daug pavojin
gesnis jus sveikatai, jum rei
kia daugiau tyro oro, daugiau 
saules spinduliu, jigu geidi sa
vo gyvenimą pratęst, leisdama 
savo dukteri man už darbiniu . 
ke, ta visa ingytum, asz jum 
prižadu, kad ne jus duktė, no 
jus ant manes nerugosite už 
peimaina gyvenimo, asz užtik
rinu, kad turėsite daug geres
ne vieta gyvent negu kad ežia 
turite ir busite abidvi daug 
linksmesnes. Asz manau, kad 
jum duktė pirma manes sziek 
tiek papasakojo ir man 
svarbu yra žinot ka 
dėt daryt su mano pasiūla.

— Asz palieku Juzės va
lioj. Jeigu Juze geidžia miesto 
permainos ant kito, asz su 
mielu noru sutinku, kad mano 
duktė tarnautu Lietuviui, vie
toj kokiam kitam s veli m tau- 
.ežiui, jaigu ji tik kuom gali.

Motina su Norėsiu savo akis 
užmėtė ant Juzės, lauke ka ji 

Juzės akvs sutikę 
Noresio akis, nusileido žemyn 
ir tyliai, vos tik girdimu bal
su tarė:

— Asz labai sutikezia 
imt ta vieta, jaigu tamistos ma
nes norite ir .užtikrinate, kad 
asz darba atliksiu gerai ir ne- 
užsipėinysiii grūmojimą 
mistos. Man teip atsibodo szi- 
tam, tėip nesmagiame mieste 
gyvent, teip atsibodo...

— Tai gerai bus viskas, 
darbas yra tavo. Isz mano pu
ses gruriiojimu.no jokiu ne bus, 
gali ilsėtis ramiai.

asz pade-

ir

ir

sav
v ra 4

vest 
suprantama,

darbas
bu, tad man yra. labai 

mergaite,

atsakys.

u z

labai 
nuspren-

asz

uz-

ta-

gerai bus viskas

♦
kur jis žada užsidėt advoka
tūros instaiga, daug links
minus man butu kitur gyvent 
negu kad ežia — lengvinus
viską užmirszczia.

— Nu tai ka jis ežia veiks, 
ar jus vieni du negaljote susi
kalbėt ?

— No. Asz nežinojau ka tu, 
mamiit, sakysi, o tavo jam 
priminus, jis panorėjo su ta
vim pasikalbėt 
kai.

—. Lietu visz-

— Gerai, tegul ateina, jei
gu jis nori susipažint su musu 
gyvenimu.

pagal micros už ji užmokama, 
viskas už pinigą galjma pirkt, 
o darbininkas, spėka pasaulio, 
turi gyvent gvvenimo skurdo 
ir visokiu nedateklumu.
isz vienos puses teisingai 

isz-

Tas
vienos puses 

skamba, darbininkas yra 
naudojimas tik už jo paties ne

nes jis gyvena be 
supratimo 

komercijos

žinysta, 
mokslo, be jokio 
apie sziadienini 
stovi. Darbininkai tegul susi
pranta prie mokslo, prie ap- 
szvietos tcgiil žengia, tegul sa
vo vaikuczius mokina kiek tik 
iszpaskutinio gali, o matysim, 
kad viskas virs povėliai gero- 
jon pusėn. Man sindiklizmas 
mažai kuo skiriasi nuo Bolsze- 
viznio, nes pastarajam yra da
roma, kad sulyginus visus 
žmones in viena vienodumą — 
vergija — iszskiriant komisa
re, nuo kurio jau vertumas ky
la Ivo* paežiam diktatoriui, sa
vo tipiszkos doktrinos ir jeigu 
darbininkas 
niekas, kurs su špatu 
ta i so, pa s i prieszi n s, 
sznnytis be jokio teismo priesz' 
surinktus kitus darbininkus, 
kad iszgasdinus,
Tai darbininko rojus ir vi
siems ligybe. Asz jo buezia ne
minėjas’, bet kad isz Lietuviu 
atsiranda tokiu, kurie užtaria 
už tokia tik isznieginanczia 
valdžia, kuri durtuvo, szantu-

kad sulyginus

tikras darbi- 
kėlia 

bus lyg

darbininkus 
nuszautas.

ir

vo ir bado inrankiu isznaikina 
įhilijonus žmonių, tai žmogui, 
kurs turi nors kūdikio protą, 
apie tai apsvarsezius, plaukai 
stojasi, kad vietoj užstot už 
IJetuvos valdžia’, savo žmonių 
valdžia, jie užstoja kokias tai

w > «* u *
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Atsipraszau jus,\Kygaitione ir

yra pažiūrėt iiv mažus, begio- 
jnnczius vaikuėžius, turint 
įmenyj, kad jie užaugę, thus po 
žeme paslėpus, ir patys gyvens 
ežia ant szio skritulio, retai ku

vaikučius,

ri isz mus mirusiu atmindami, 
garbe už gerus’ 

i buvo nuveikti 
deiei ateiinaneziu : 
Sakau retai kuri, 
nors atsižymėjusi, kurs ka nors 
paliks del ateinaneziu gent
kareziu naudos, nes toki žmo- 
neliai kaip asz, niekuom neat- 
sižymejus, bus greitai painirsz- 
ti ir pasaulis nepasiges musu 
netekus, nes vietoj musu bus 
kiti, daug gabesni ir su civili
zacijos kilimu prasitobulini- 
mu. Ir isz mus gyvendamas 
kiekvienas kokiu svajonių ne- 
perleidžia, kokiu pageidavimu 
neturi, 6*vis tapt kuom nors 
iszmintiugesniu už kita ir insi- 
gijus pagarbas vainiką, nesziot 
ji ant savo galvos, kad kiti visi 
skurduolini priesz garbe apdo
vanota savo galvas nulenktu 
labai žemai. Bet jiems, arba 
mums, besistengiant, bevargs
tant ant szio vargu pasaulio, 
ateina arit galo mirtis iri pagel- 
Ba, neradusiam pasilsiu ežia 
duoda amžina pagilsi kapuose,

atiduodami 
darbus, kurie

gentkareziu. 
, tik kuom

isz kuriu jau niekados neat si - 
kelsim.

— Juzyte, kalbat apie gy
venimą labai szaltai, ne kiek 
nepažvelgdama in linksmesne 
puse.

Linksmesne?
— Nereikia ne kuomet ne

laimei, vienai arba kitai, pasi
duot ir žiūrėt in gyvenimą kai
po koki tusztuma, kuri pripil
dai, kol jame szirdis plaka. Gy-

Labai bobos netikiu, 
Kaip vyrai in miestą nueina, 

Tai novos boba in sztora 
nueina.

Sueina in kūmutes st ubą 
Gere pagal savo būda,

O kada linksmumas užeina, 
Tada ir in karezema sulenda.

Nusilakia kaip kiaules, 
.Jog rodos pareiti negales, 

Ir teisybe, vos vėžliojo, 
Eidamos strapalioje.

Suszvinkia nuo munszainans, 
Ir da nuo ko kito labinus, 

Bjaurybes girtuokles, 
Iszrodo kaip kiaules. 
Polesi ir da dainuoja, 

Visokiais žodžiais plovoja, 
Gedos jokios no turi, 

Nors žmonys žiuri.
Parsivelka namo, 
Kaip be ražu m o, 

Vyrai namo pareina, 
Nevalgia gulti eina, 

Arba turi valgi steliuoti, 
Burdingieriai lovas kloti. 
Jaigu lotas vyras, tai puse 

bėdos, 
Bot smarkus painia už lazdos, 

Duoda in kaili, net rūksta, 
Kol lazda ar rimbas netrūksta.

Isz tikro vargingi vyrai 
Jaigu nepataiko gerai, 

Apsipacžiuoti, 
Apsipainiuoti.

3

'A venimas yra pana'szus bile ko-

Zydiszkus, Riises,,, Birelius.
i

tavo, ttygaioziute, kad mhno

kiam 'loszimui, jis negali but 
metais po metu vienodu, turi 
mainytis-, tai geryn, tai blogyn.

— Labai lengva kalbėt apie 
nepasidavima buvusiai rielai-

❖ $ *
jis negali but

meile del teveliu, levynes teip mei) hot jnigh ta i,oiaįmc su.
buvo kilna.

Gal nenorit matyt žmogų in- 
sikarszcziavusi.

— Mes nieko apie Lietuva 
nežinom, ne duktė, ne asz, ne
einame in Lietuvtftzku pramo
gų vakarus. Aeziu už papasa
kojimu, mes nepykstam ir no
rime girdėt ka naujo.

Norėsis pabaigęs savo kal
ba, atsisveikino su Rygaitiene 
,ir Juze ir iszejo Juzei palydė
jus. Norėsis užduryse vėl pa
ėmęs jos ranka spaude ir de- 
kavojo už malonu vakaru, kuri 
tik pas Juze praleido. Sau vie
nas keliaudamas mane: 
nes, kaip žmones, 
biednai gyvena, bet savo kam
barius netingi pržiuret, o toki 
urvą nžlaikyt szvariai nuo 
dulkiu ir miesto durnu, tai yra 
biski darbo.

Norėsis ateidavo pas Juze 
syki in sanvaite, pagelbėt jai 
gramatikoj, kuria Juze greitai 
persieme, o gal tai buvo isz No- 
resio puses taip daroma, kad 
jam kasdien Juze buvo gražes
ne ir jis prie jos jau geide dau
giau ir daugiau but, nepaise- 
darnas, kad Juze yra taip bied-

griautri visus padorius gyveni
mo pamatus; k a tuomet dary
tum?

naujo

zmo-
tik labai

na, nes save nusiramino, kad 
Juze yra protinga mergaite ir 
jam tiktu už gyvenimo drau-

Po tam seke kalba apie in- 
vairius atsitikimus, 
gyvenimą, mokslą su mokslaei- 
viais, ant galo priėjo net prie 
Lietuvos valsfybinio darbo ir

žmonių

7lt

politikavimo visokio plauko 
politikierių. Norėsis entuziaz-
mu užsidegęs kalbėjo:

— Mes visi, kaklais 
turite, turime sžiadien

»

nusi
lenkt prie gyvuojanckia mažių-

it jos vadovus, kurie stengiasi; * 
isz visu savo jwgu Lietuvos 
maža republika statyt ant tvir- 
te'snio<t>amhto, ir jie ta daro'

‘•♦i
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te, visu siispaušta valstybėlė

— Jis sakosi, kad ir vargo nežiūrint paszalihiu ir viduj! 
yra mates, net giriasi, krtd ji 1

z

ge, jaigu jis ja tik prisiviliotu.
Prabėgo vasara jiems taip 

bedraugaujant. Atėjo ruduo, 
nutepdamas visa žaluma viso
kiais dažais, ir viena nedeldie- 
ni randame juos in lankus lau
kus atvažiavusius. Jie susėdo 
ant kalnelio, žiuri in krutan- 
czius, geltonus lapelius, tai vėl 
vėjo tolyn nurieszamus. Bežiū
rėdami in visa vasaros gražy-
be, dingstanezia, staiga nuliūs
ta.

: Kaip man yra nemalonu
žiu?etm tuos puplanezius la-

< . 4 — .A ■* Jk . ' J' , .a. a a.
zturet m tuos puplanezius la- 
pelius? in ta permaina, kuri isz-

žinoti kaip

pradedant reikia
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•— Stengcziasi isz 
t v i rt een i us pa būdavot.

Juze nutilo, galva palenkus 
žemyn žiurėjo in baigianti su
vysi lapa, kuri tarp pirsztu 
vartė ir viena sau mane: kad 
tu žinotum kokia buvo mano 
laime, taip su manim nekalbė
tum, greieziaus gedintumeis 
turėt mane sziadieh ežia už sa
vo drauge. Bet man ant kak
tos nėra užraszyta ir pakol kas 
dar, asz tau jos nepasakiau.

Norėsis žiūrėdamas in jos 
nuliudusi veidą, labai pasigai
lėjo jos. Staiga apkabino Juze, 
kad ta negalėjo ne pasikrutyt.

— Juzyte, vis kalbi apie
kokia ten nelaime, dideli var
ga, kurs gyvybe lyg kiršte pa
kerta, bet asz žinau, kad tik 
buvo menkniekis ir asz iriyliu, 
Juzyt, tave, jau myliu seniai, 
bet iki sziol asz nedrysau savo 
meile iszreikszt. Tu esi tokia 
nubudus ir man labai darosi 
nesmagu bežiūrint in tave. Asz
noriu tave vietoj Than but dar
bininke, kad butum žmona —

r . # < ■ , k

gyvenimo drauge, per isztisą 
savo gyvenimą. Asz suteiksiu 
linksmumą, pilna gyvenimą, 
kurs iszvarys, ne ženklo nepa
liks tiems liūdesiams.

*' f " . '1 ■ " *"
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LIETUVISZKAS GRABOR1U3 

bflLL jk PATTERSON STŠm

Steite Ohajuje, 
.... Peezėjb’Viendjb, 
Merginos moka monyti, 

Vaikinams 'žolių užduoti.
Bet vienas žmogelis atsirado, 

Spasaba tikra atrado, 
Kaip vaikina atitaisyti, 
Nuo merginu atitraukti, 

Tai mat ir burtus turime, 
Tarp Lietuviu rasti galime. 
Ten ir bobeles netikusios, 
Davadna vyra suėjusios, 

Jaigu su joms neužsideda 
Paleidže liežuvius tada, 
O tankiai taip inirszta, 

Jog su stiklu buna galva 
permuszta.

♦

Žinau Szenadorije tris sesutes, 
Lietuvaites mergeles, 
Italijonkoms stojosi, 

Nuo Lietuviu szalinasi.
Ant baliaus su “bananems 

szoka, 
O vargei szokti moka, 
Naktimis bambiliuoja,

Ir visur landžioja. .

M

Oi bus negerai.
Kaip užkurs pirti vyrai, 

Jau rengia glaistas 
Tada bus ne kas.

❖ *
Ant kampo ulyczios, 

Sušikuopinia niergiuos, 
Kas tik praeit i nėjo, 

Tokiu kalbu da negirdėjo.
Tas badai Girhertone dedasi 

Jau keli ant ju skund-žosi^ 
M e rga i t es t a ip nedaryk i te 

—susivaidykite, 
Ba.asz apie jus bjauriai 

paclainuosiu,
Ir su kocziolu per sedynia

• duosiu.

* ♦ *
Ej jus Koldylo bobos, 
Ar vėl niežti skuros,

*

Ar žinai ka daryti katei arba 
szuniui kūdiki in kandus? Ne
duok kitiems nužudyti gyvuli 
bet uždaryk kur nors ir temyk 
ar pasiutęs. Ant žaizdos reikia 
kuogreieziausia dėti szilto van
dens kad kraujas lengviaus te
kėtu. Jaigu szuva pasiutęs tai 
reikia iszdeginti žaizda su 
karsztu geležiu. Kad nors bai
siai skaudu ta daryti, gali gy
vastį iszgelbeti. Tokiame atsi
tikime telegrafuok Valstybes 
Sveikatos Biurui ka tolinus da- 
rvti.

Motinos turi
svarini yra tinkamai kūdikius 
penėti. Viduriavimo priežastis 
yra netinkamas arba užkrėstas 
valgis. Vi dūri a v imu i susirgus 
neduok valgyti per dvylika va
landų. Vėl
duoti pusiau maiszyto pieno su 
vandeniu. Per kėlės dienas ne
duok stipraus 
kiek nori atvėsinto verdanezio 
vandens gerti. Nenorint ązaukt 
gydytojo 
szauksztuka 
(castor oil).

K a daryti kuomet ausi ge
lia? Jaigu kūdikis dejuoja ir 
suka galvute nuo vieno szono 
in kita ir neatima rankneziu 
nuo galvos tai greieziausia au
si gelia. Ausi skauda paprastai 
po sloga arba liežuvėlio užde
gimu. Reikia sergėtis nes leng
va kūdikiui kureziu pasilikti. 
Ausies gėlimą palengvins sau
sas karsztis, kaip tai bonka 
karszto vandens arlia maisze- 
lis sausos inkaitintos druskos. 
In ausi reikia invarvint kelis 
laszelius szilto glycerino. Nie
kuomet neapleisk ausies gėli
mą. Kaip tik vaikas pasveiks 

1 nuvesk pas ausies gydytoja, 
į Ar žinai kad karsztis nėra li
ga bet ligos apsireiszkimas? 
Nurengk kūdiki ir paguldyk 
lovoj. Duok mažai valgyti bet 
daug vandens gerti. Tegul vi
duriai buna liuosus. Dek szal- 
t us skudurus ant galvos ir kak
lo.

Galvai pradėjus skaudėti su
rask priežasti. Gal galva skau
da nuo viduriu užkietėjimo, 
akiu in veržimo, persivalgymo, 
ir 1.1. Dek szaltus kompresus 
ant kaktos ir užpakalio kaklo. 
Duok inkvepti komparo, men- 
tholo, amoni jos, arba 
ing salts.f f 
suaugę, turi saugotis nuo gali 
vos skaudėjimo vaistu. Ypatini 
gai pavojingi vaikams.

Kuomet vaikas nakezia ner8-i 
mus, bijosi, reikia geriaus prL 
žiūrėti jo valgi, neduoti jam 
valgyti einant gulti.

Jaigu kūdikis nurytu nuodu 
reikia kuogreieziausia szaukti 
gydytoja. Reikia gydytojui 
tuoj pasakyti kokiu nuodu nu
rijo kad jis galėtu su savim at- 
neszti rekalingus vaistus. Daug 
geriaus iszvengti nurijimą nuo
du negu bandyti gydyti ser
ganti kuomet jau nurijo. Mo
tinoms labai svarbu laikyti 
nuodus kur vaikams neprieina
ma.

Jaigu kūdikiui sunku, arba 
negalima, ryti, tai gal gerkle 
skauda. Kreipkis prie gydyto
jo. Senesni tvaikai gali .patys 
gerkle plauti su lengvu anti
septiku, kaip tai 14 szauksztu- 
ko “bicarbonate of soda“ ir 
szauksztuko druskos ir puodu
ką szilto vandens. Atsimink 
kad visuomet reikia sterilizuo- 
ti gerymo puodukus ir visus in
dus. Tas daroma iszvengti li
gos iszpletojima. F.L.I.B.

maisto. Duok

serganczini
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‘duok 
ricinos aliejaus

*1 smell-
Kaip vaikai, taip
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Senei jau koeziolo nėragavo, 
Ne viena koezioti gavo.
Dzięvaž nedovanosiu,
Netrukus atlapsesiu,

ŠT. tliaiR, PA.
a . i . ■ -s v - Į'- M'l - _ ■ 'į

iBxbalMmuoJa Ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo paprasesiausiu iki prakil- 
nlaurtii. Paraariido kutO'mobfliuft dėlr • 4 . UlMUolUa .

szluoja visa kas yra pašone, įgMd’tu^u,
JL "  -L?—A t .. ___ AJ .Ji J L? 1 . L "'.j ' . 'V

Min kliiiczin; valstybe po val-J misliinis, kad
hėt sžihrprilis sukrėczia pa- 

* 1 ir iries, suaugę.ir iries, suaugę,

J

Ii Laidoja numhrelint 
naujausia mada ir tuoksią*

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 

niaūBlu. Pafsaihdd automobilius dti
l* • •• ” j

Ta .4 v ■ *• V* *

v«4elta, ktikmstynta
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Netrukus atlapsosiu, j 
O kada duosiib tai duosiu, 

Vos gy vas pa Ii ks i u, 
Asz meskubihu,

Pirmiaus
J

1
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Prieinama prekea.

»1« W. SVkuCE STR,
’*■ • M r ' J ■ •'

MAHAltOY CITY, YA.
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ŽINIOS VIETINES
Visi drapanų 

bus uždarvti kas diena 5 
landa vakare, o Subatomis 
valanda, isz priežasties menko 
biznio laike straiko.

— Petras Gudaitis praejta 
Ketverga turėjo
Ashlando ligonbuteje.

— Nuo prasidėjimo straiko 
iszvažiavo isz kietųjų 
kasikiu miestu arti 
tukstaneziai žmonių 
kitu užsiėmimo.
Creek Valley iszvažiavo

Isz Mahano 
iszva-

sztorai 
va

li

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

■

operaci je

anglių 
keturi 

jieszkoti 
Isz Panther 

vie
nuolika szimtu.
jaus apie du szimtai 
žiavo.

— Ignotas Vosilius ir Ona 
Ancerevicziute likos pakviesti 
ant civiliszkos džiures in Pott- 
svilles suda Kovo menesi.

— Panedelio ryta, apie tre- 
czia valanda, sudegė magazi
nas (warehouse) prigulintis 
prie Readingo kompanijos ar
timoje Lehigh Valles geležko- 
lio stoties. Sudegė lyg pamatu.

Boston, Mass. — Senas ir vi
siems gerai žinomas biznierius 
P. Valukonis, kuris laiko savo 
auksiniu dniktu krautuve 
kiek teko sužinoti, iszeina isz 
biznio. Ka p. Valukonis atei 
tyje pradės ir kuom užsiims — 
neteko sužinot.

— Pereita Utarninko ryte 
12:30 vai., atsiskyrė su 
pasauliu senas gyventojas, G. 
Jasionis. Pakirto jidžiova, dar
bininku žmonių liga. Velionis 
buvo apie 36 metu amžiaus, 
paeziame drūtumo savo gyve
nimo. Penkiolika metu iszdir- 
bo cukernej prie gana sunkaus 
darbo.

Velionis paliko Lietuvoj mo
terį, po tėvais Vaicenavicziute 
isz Gripiszkiu kaimo, Vilniaus 
red., ir sunu, 12 metu amžiaus. 
Jasionis paėjo isz Palapiszkiu 

Traku
Ameirkoj iszgyveno v irs z 
metu.

kaimo.

dniktu

sziuo

apskrit ies.
15

— Nedėlios ryta, garnys 
pralėkdamas pro miestą užtru
ko pas Kazimiera Lapinską, 
601 W. Spruce ulyežios ir ten 
paliko jojo paeziulei Konstan
tinai patogia ir svaika dukre
le. Kazimieras sako kad viskas 
vra fain ir dendi.

I

Vincas Gegužis,
in

spaus-
tuvninkas, rengiasi in stoną

Jo busianeziosmoterystes.
drauges vardas Auna Geigis. 
.380 Fourth street, fabriko dar
bininke.

— Pereita Petnvczia Broad
way ir F SI. vagis imisedo in 
p. Vžunario autmobili ir leidos 
važiuoti. Skubėdamas užkliu
do kita stovinti automobili ir

si žengimą 
Nedėlios 
szinskas 
atėmė

Paimtas už koki ten pra-
in vietini kalėjimu jj užtveręs ant szaligatvio nu

Povvlas Kru- 
East Pine ulyczios, 

iii gyvasti per pasiko
rimą. Palicije ji užtiko kabanti 
in trumpa laika, bet jau be gy
vasties. Graborius Traskauc- 
ka^s paėmė lavona pas save ant 
palaidojimo. Buvo vedos žmo
gus, paliko paezia kuri tik 9 
menesius kaip pribuvo isz Lie
tuvos, viena sunu Aleka ir vie
na duktere Blencze, dvi sesros 
Ona Janus/kieviezicnc isz Gi- I 
ra rd Manor ir Agonija Yvasz- 

O o

ryta,

s;

važiavo. Nuvažiavęs ant tilto 
sudaužė pavogta automobili ir 
pabėgo. —S.

Philadelphia, Pa. — Kazio 
Jakimaiezio automobiliui susi

i dums su kitu, kuriame važia
vo trvs Airiai, szie trys tapo 

aresztavo 
abu szoferiu. Jokimaitis g)’ve- 
na ant 58 ir Market Strs.

S 
sužeisti.

Airiai, szie trys 
Policija

kievieno Mahanojuje, teipgi 
brolius Mikola, Stasi ir .Joną, i

Szaliu, !Paėjo isz Kauno gnb, 
pavieto, Triszkiu kaimo. Buvo 
48 metu senumo. Prigulėjo prie 
Laisves Simu draugystes ir bus 
palaidotas Seredoj.

rie

Kompanijos

penkiems

— Anglines
iszdalino daugybe plakatu, ku- 

iszdrukuot i Angliszkai, 
Lenkiszkai, Italijoniszkai, Ru-
siszkai, Magariszkai ir Lietu- 
viszkai. Ant plakatu kompani
jos sztai ka anglekasiams pa
siūlo:

Kont rakta 
tams.

Prasidejiina darbo tuoj, su 
algoms kokios buvo pereita 
Rugpiuczio menesi, kada dar
bas sustojo, mokamos. Szitos 
algos bus 
.31, 1927,

— Autombilis sužeidė Pel 
ra l’koni, 622 Cypress St. ir 
perlaužė jam koja.

St.
— V

Baltimore, Md. — 1 
tapo raportuota keista 
22 menesiu kūdikio, sunaus tu 
lo Klemo. Pasirodo, kad tėvas 
palikes ant stalo bonka degti 
nes, kur buvo keletas 
gėrimo. Simus pasiekęs bonkn 
ir pats paragavęs tėvo gėrimo. 
Nuo to apsirgo ir mirė.

Policija i 
i mirtis

czerkn

— Seredos vakare Lietu 
viu atletu kliubas ėmėsi si 
Newark basket bob's 
Rezultatai dar nežinomi. Lai 

sezono dalies

ėmėsi 
jauktu

|
me- 1 mojęs pirmos

| czampionata, Lietuviu jauktas 
apileido ir užleido vieta Arun
del ir Olympie jankiams, kurie 
varosi laimėti 
antros dalies sezono. Lietu 
viai jau pralaimėjo tris loszius 
antroje daly.

czampionata 
sezono.mokamos, 

mokamos iki Kovo 
ir ilgiaus jai Sutaiki

nimo Komisija neatmainys. 
Sutaikinimo

Sprendėjas, jei reikalinga, nu
tars ta dali kontrakto, kuris 
lieczia laika nuo Kovo 31, 1927, 
iki Rugpiuczio 31, 1930, tuo pa
ežiu būdu kaip dabar 
sprendžiami nesutikimai. Su- 1 Alvvu Kalno Kapinėse, 

j pethe.

Komisija, ir Zofija 
Viktoro 

— 12.3 rd

Brooklyn, N. Y. —
Radzvieziene, žmona
Radzevicziaus, 1050
St. Richmond Hill, mire Va
sario 1 d. vakare. Buvo laidota 
Ktverge po pietų, \rasario 4 d.

Mas
v ra

taikinimo Komisijos nuspren
dimas turi būti padarytas pirm 
Balandžio 1, 1927.

Mr. Lewis vieton to viso, pa
reikalavo “cheek off,” ir 
jo, kad nebūtu Sprendėjo, tuo- 
mi užtikrinant kita darbo peL- 
traukiraa.

Musu pasiūlymas duoda jum 
darbo tuojaus senomis algomis, 
ir užtikrina darbo mažiausiai 
keturiolika menesiu.

—■ Andrew Alesius, 52 me 
tu, 580 Ridgewood A v., mirė

ir nore-I asnr* buvo laidotas Vasa-
rio 4, nu 10 vai. isz ryto, isz 
kun. Paniuko bažnyczios, Szv. 
Jono kapinėse. —V.

Isz Shenandoah, Pa.
— A. Valukeviczius, locni 

Dinkas Stack’s garadžio, pirko 
Yellow Taxi Co. automobilius 
ir patarnaus visiems kurie 
reikalaus greito nuvežimo.

f Aptanas Milius, 37 metu, 
gyvenantis 138 E. Centre uli 
ežios, mirė Ashlando ligonbu- 
teje in kuria buvo nuvežtas 
jgydytis 1 Februariaus.
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Reading, Pa. — Lyg sziam 
laikui žiema pas mus buvo 
lengva, bet ana diena smarkiai 
paliko ir pradėjo snigti. Dar
bai slenka palengva. Kas link 
parapiniu veikalu, tai negali
ma pasigirt. Draug. Szv. Anta
no stovi ant gero pamato. Pa
rapijos veikalai taip nusmuko 
kad net graudu. Nesenei buvo 
szventa sutaiką, bet sziadien 
tai net nemalonu susitikti su 
parapijonu. Daugelis ketina vi
sai apleisti Readinga del para
pijos nesutikimo — viskas ati
duota ant Dievo apveizdos.

, —Parapijonka.

Isz Lietuvos.Mokslo Reikalingumas 
Demokratijoj.

ft

"TrUT^
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Beveik nerasi žymesnio žmo
gaus ar publicisto Amerikoje, 
kuris neimtu perstatos mokslo 
reikalą valstybėje. “Geru jau
nimo auklėjimu rūpinosi visi 
žymus vyrai visuose amžiuo
se, nes mokslas tai geriauses 
pamatas privaeziu szeimynu ir 
visuomenes gyvenimui“ yra 
pasakęs Benjamin Frank'lin.

KIAULES SUEDE 
GIRTA ŽMOGŲ.

ĖJO PAS MERGAS BET 
TROPIJO IN KIAULIŲ 

TVARTA.

Sziomis dienomis sugryžo 
isz Lietuvos vienas South Bos
tono Lietuvis, kuris papasako
jo, kaip Labardžiu kaime, Rie-

i homas Jefferson, demokrat u (avo valscziaus, kiaules suede
'* '' ,J < ■ 'v

MIESTO VAIKAI NUDŽIUGO PER NUPUOLIMĄ SNIEGO.
Kada Bostone nupuolė keliolika coliu sniego, tai vaikai turėjo daug linksmumo cziuži- 

nedami ant rogucziu, bet. sniegas ne ilgai pagulėjo ant ulycziu. 'regul atvažiuoja in Alahano-as ne ilgai pagulėjo ant ulycziu. 'Pegul atvažiuoja in Mahano
ju o czionais pamatys didelius kalnus sniego.

persiskyrė su sziuom 
melu Onute 

dūk rele ]>•

Seatonville, Ill, j* Sausio 29 Szv. Onos. Kun. Rapszis laike 
diena, 
svietu septynių 
mvlema vienaiino
M. ir Onos Kairiu, kuriu gai
lestis yra nrapraszonia, nes bu
vo tai mylema ir gera mergai
te del savo teveliu ir trijų bro
leliu. Laido! uves
Vasario ant kiiiTu dalybavo 60 
automobiliu atlydeja in Spring 

bažnvezia

atsibuvo 2

Vallev 1 Jot uviszka

gailės pamaldas po tam nuly
dėjo ant Airisziu kapiniu, gry- 
žo visi namo nulindo, o ypatin
gai loveliai, kurie ne teko savo 
mylemos dukreles. O kad a.a. 
Onute lankosi in mokykla kuri 
likos uždaryta ant puses die
nos kaipo ženklas gailesįies ne
tekdami savo drauges. Silsekis 
mylema Onute, kuri da jaunu
te ir nepražydus kvietkele li- 
k'aisi mirties nukirsta.

PARINKTINES IR 
NEPARINKTINES 

VIZOS.

PADIRBO BRONZINI STOVYLA.
Karolius Akelw, ana diena užbaigė dirbti del New Yorko* 1 < >

muzejaus puiku bronzini stovvla kurie persiūto tris Indijonus ■
užklupant anl levo. Akele A ’ daug kartu atlanko Afrika ir žino
gerai būda tonaitiniu gyventoju.

.<>
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PACZIULE JAI SUBJAURI-

PAJESZKOJIMA1.
Asz

|Ignaco
A ntanas 
sūnūs,

Jankauskas, 
paeinantis isz 

, pai Kauno Red., Kražių Vals.
jeszkau savo pusbroli Nopo'li-

I na ir pussesere??s Stasės ir Ale- 
t paeina isz Kau-Jankausku, 

Adomaicziu Kaimo 
Springfield 

Jaigu 
malonėkit 

lt

gyvenon.

sės
no Red., 
pirmiau

• III. dabar nežinau kur.
kas apie juos žino, 
praneszt ant adreso.

Anton Jankauskis 
Box 6 Sagola, Mieli.

Pajeszkau mano broli Juozą 
Dumeziu paeinantis isz Suvai
ko Red., Marijampolės Apskr., 
Kantaliszkiu Kaimo. Apie 20 
motu adgal iszvažiavo isz Ma
hanoy Oily in Riverton, Ill, da
bar nežinau kur. Jaigu kas 
apie ji žino, meldžiu praneszt 
ant adreso.

Antanas Dumczius
538 W. Centre St.

lt

NO PUIKU VEIDELI.
Pana Elsa Granger, aktorka 

isz “Pepper Box Review’’ (žo- 
mutinks paveikslas) likos su
bjaurinta ant veido ant visos 
gyvasties. Mergina dirbo del 
Lee Mayer, krutarauju pa
veikslu perstatytojaus Los An
geles, Calif. Jojo pati (virszuj) 
• «• a *• • 1 t i

Pepper Box Review

Mahanoy City, Pa.
' ! Ilk

Pajeszkau Joną Urbanavi- 
ežiu, 17 motais gyveno Seanor,
Pa. dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsiszaukt ant adreso. lt 

Jonas Celeszius 
22 Star St

Now Britain, Conn.
•>

t

isz didelio pavydumo mete ant 
merginos veido karbolines 
rukszties kuri apdegino mergi
nos vęidft.

veido
KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 
Su geresneis apdarais, preke $1.50 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHAN0Y CITY, PA.

Valstybes Departamentas ka 
tik iszleido įprancszima paro
dant stovi immigracijos kvotų 
del pirmos puses fiskaliszku 
molu. Skaitlvnes inima laika 
nuo Liepos 1, 1925 iki pabaigos 
kalendoriszko meto, ir jos pa
rodo kad jau puse visu vizų 
kvotos immigrantams iszduo- 
tos.

Kai kuri nose 
skait liūs 
gruntu, kurioms

puses
Skait Ivnes

atsitikimuose 
pa ri liktini u

visos duotos, 
yra didesnis už paprastu immi- 
grantu skaitliu. Pavyzdin yra 
paduota szalys, kiek iszduota

immi-

parinktiipu vizų, ir kiek isz-
duoto neparinkt iniu : 
Liet u va 
Vengrija 
Ilolandija 
Rumunija 
S z ve i car i ja

partijos tėvas ir Virginijos uni- 
“ Ge

nera lio szvietimo systema, kuri 
pasieks visus musu pilieczius 
nuo turtingiausiu iki biedniau- 
siu, kaip buvo pirmiausia, taip 
bus paskiausia visos visuome
nes reikalas, kuriuo asz demc- 

.Jurgis AVasliingtonas, 
pirmas prezidentas ir 

respublikos 
“ugdyti instaiga 
svarbos plietimni 
szvietimo. ’’

Sulyg paprastųjų (common) 
tiesu, auklėti vaikus tai buvo 
tėvu pareiga, bet nebuvo jo
kios prievartos leisti vaikus in 
bile mokykla. Kitaip sakant, 
vaikas neturėjo mokyklos tie
su, kurias 
štai vmais 
Bet laikui bėgant 
respublikai augant, iszkilo 
naujas klausymas. Nepriversii- 
na mokyklos sistema užleido 
kelia privers'tinai mokyklai ir 
dabar reikalavimas lankyti 
mokykla yra universali ang- 

k a 1 bauczi uju žmon i u

versiteto tėvas, pasakė:

suos.
musu

I I

pasakė:tėvas,
pi imliausios 

general i o

levai butu buvę in- 
pildyti. 

o ypatingai
$

priversti
J

augant

169
137
522
164
850

27
97 

416 
156 
333

Skaitlynes parodo kad buvo 
tiek daug aplikacijų nuo Arne- 

nopilnamecziurikos piliecziu 
vaiku ir tėvu ii' nuo prityrusiu 
agrikulturistu kad tu szaliu 
paprasti piliecziai neturėjo 
progos praszyti vizų. Vokieti
joj parinktiniu vizų duota tik 
dc’szimta 
vizų, 
Airijoj mažiau 
niioszimtis. z

domiau paduota szalys, 
iszduota parinktiniu vizų, ir 
kiek iszduota neparinktiniu:

442 
1328 
1139
248 

1152 
3048 
2586
669

dalis neparinktiniu 
ir didžiojoj Britanijoj ir 

s kaiti penktas

Austrijoj 80
('zekoslovakijoj 397 

398 
28 

848 
820 

1120 
667 

1236

Danijoj 
l'hnlandijoj

j H a Ii joj 
Norvegijoj 
Lenkijoj 
Rusijoj 
Szved i joj 
.Jugoslavijoj

kiek

su-

viena Krikszczioni Demokrata.
Buvę te i p:
Iszsigores gerokai užsimanė 

nueit pas morgas. Bot eidamas 
neizviesiomis akimis, pataikė 
nabagas no svirimu, kur mer
ginos miegojo, o tvartai), kur 
kiaules gulėjo.

Ant rytojaus kiaules pasiro- 
d kruvinais snukiais. Pradėta 
žiūrėti, kur jos susikruvino, ir 
pasirodė, kad tvarte guli
draskytas žmogus. Tai buvo 
tas pats kuris pasigėrės ėjo 
pas mergas. Matoma vyras bu
vo jau nevisai szvarus, nes ki
taip kiaules vargiai butu ji 
draskiusios.

Policija užvode byla priesz 
kiaulių savininką. Teismas 
rimtai dalyka apsvarstęs savi
ninką iszteisino, tik davė jam 
insakyma goriau savo kiaules 
sutvarkyti, kad jos 
daugiau žmonių suėsti.

savininką.

IL

plyt o

liszkai 
(arpe.

Priverstinoji sistema ilgai
Jungtinėse Va 1 r t y be se, 

bet 1918 metais, kuomet Miss
issippi pravedė sziuo reikalu 
in.statyma, sistema patapo vi
sut ina szioje szalyje. Dabar vi
sos valstybes reikalauja, kad 
visi vaikai tam tikra laika lan- 
kvtu mokvklas ir vra tendenci- 
jos priversti, kad vaikai nuo 7 
iki 16 metu amžiaus 'lankytu 
pilna laika, kol neužbaigs pra
dines mokyklos.

Priverstinas Auklėjimas.
Priverstinas auklėjimas turi 

du pamatiniu tikslu; pirma už
tikrinti iszauginima geriausiu 

antra — priversti 
pildyti vaiku auklėjimo teises, j

Esąs savo

piliecziu ir

Pirmasis isz tu dvieju pamatu 
demokratybej yra aiszkus. Pas
kutinis tikslas vra beveik svar
besnis negu pirmas, nes vaikai 
turi teise prie geriausiu progų 
gyvenime. Priverstinas auklė
jimas yra labai svarbus, nes 
pati demokratybe priklauso 
nuo mokyklų. Nėra kilnesnio 
darbo demokratybei,

F.L.I.S. szviesti žmones.

negalėtu
— K.

120 METU SENUKAS.
Sziauliai. — Būdamas 

Sziauliouse netikėtai atlankiau 
szimtameti seni Juozą Jure vi- 
ežiu arti Sziauliu gelžinkelio 
stoties vadinamoj Mažojoj Pa- 
sadnoj gatvėj, paeziame krasz- 
te miesto visai sulūžusioj, me
džiais paramstytoj mažoj bu
delėj drauge su savo marezia.

Jurevieziaus sunai esą žu
vo in vairuose karuose. Sakosi 
patsai gerai atmenąs Napoleo
no žygi per Lietuva ir -daugy
be kitu karu. Ypacz mielai pa
sakoja apie Lietuvos senovės 
gyventojus, jos didžiausias gi
rias, daugybe invairiausiu žvė
rių, kaip: taurus, briedžius, lo
kius, vilkus, stirnas ir tt. Teip 
pat nemažai mėgsta pasakoti 
ir apie Lenkmeti (“mietieža,’, 
“paboki ja’’...).

Sakosi turis 120 metu. Gimęs 
parapijoj.

ragavęs
Žaiginy,

.J

197
I

kaip 
—F.L.l.B.
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SENAS PAPROTIS DA VIS ATSIBUNA ANT NILO UPES.
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Souoviszki Egipcijonai kurie garbino upe Nilu kaipo die
vaiti, paaukaudami patogia jauna mergaite inmesdami jaja 
in upe. Tasai paprotis nenustojo ir da sziadien jiji atlikinėja, 
bet su ta ja permaina kad vietojo gyvos mergaites, tai paau-
■ , ■ •' i*1!**'! • i i • __ u. 1 1 L . a. — A *karinto parėdyta mergaitė isz v aszko. Paveikslas perstato pui-

M'.t •' V' . 'Ii <« h 4 4 A <1 . .A’1’' 1 • • • 1 • • j 1 •kiai paVodyt’a laiva “Akiiba” isz kurio iszmeta auka in upe
ant apmalszinimo savo dievaiezio kad neužlietu aplinkiniu 
ukiu. •

■r m ■ * w • ♦

Sziliavos
• “kubriu” 

baudžiavos “pyragu.
KUR DINGO PENKI 

MILIONAI LITU?
Kaunas. — Nauju Metu ku- 

isz giliu 
szaltiniu toki “smežta:“ 
tas vienos partijos viename 
užsieniu banke vienas politinis 
iždas apie 5,000,000 litu nese
nai priesz didi j i potvyna stai
ga sutirpęs.

Kas & t spės, keno to iždo 
butą, tas žinos, kas bus 1926 
metais.

dikelis isztraukia
sude-

't

4 PUIKUS GURBINEI SIENINIAI 
KALENDORIAI ANT 1926 METO 

UŽ $1.00

Kas prisiuns viena doleri, aplaikys 
4 Puikius Gurbinius Sieninius Kalen
dorius ant 1926 moto. Prie kožno 
kalendoriaus yra prisiūta szventuju 
kalendoris su pasnykais. Kalendoriai 
turi krepsziuka del szuku, špilkų ar 
szepeczio, puikei iszmarginti, ir isz- 
p jauti.

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

KNYGOS ANT GAVĖNIOS.

Stacijos arba Kalvarija Viesz., Je- 
zuso Kristuso 10c. Graudus Verks
mai arba Pasibudinimas prie ApmL 
slinimo Kanczios Vies., Jezuso Kris
tuso 10c. Maldele Arcibrostvos Sx- 
veneziausio Veido Viesz.Musu Jėzaus 
Kristaus 10c. Kanticzkos arba gie
smių knyga, paprastais kietais apda
rais $1., Geresneis apdarais $1.50

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

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY,

Laidoja kunus numelreliu, Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriks*- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1.
510 W. Caatre Si. Makaaaj City* Fa*
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