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ISZ AMERIKOS

tikeji- 
pasilikti mi-

u z
Žvdai yra to-

nuolatiniu bar-

NORĖJO PRALENKTI TRU
KI — 4 UŽMUSZTI, IR 3 

SUŽEISTI.
Phoenixville, Pa. — Penkio

likos metu Villimas Sabo, va
rydamas automobiliu, norėjo 
pralenkti truki, bet abudu su
sitiko ant sztangu, trūkis tren
kė in putomobiliu užmuszda- 
mas aut vietos tęva, du broliu
kus ir seserį, o motina, kita se
suo ir pats Villimas likos mir
tinai sužeisti. Visi važiavo in 
hažnvczia ant rnisziu.
ŽYDELKA PASILIKO KA- 
TALIKISZKA MINYSZKA.

Newark, N. J. — Sziam 
kliosztoryje priėmė prisiega ir 
aplaike szventinimus ant mi- 
nyszkos, jauna Žydelkiute Ro
že Goldstein. Ceremonijoj da
lyba vo daugeli kunigu ir žmo
nių. Jauna Žvdelkiute nuo ma
žos mergaites tankiausia drau
gaudavo su Katalikiszkais vai
kais iszmoko nuo juju poteriu 
ir katekizmą ir ant galo taip 
persiėmė Katalikiszku 
mu kad nutarė
nyszka. Tėvai josios iszsižadė
jo ir atkalbėjo pamaldas 
numirusia, nes 
sios nuomones, kad jaigu juju 
vaikai persikriksztina ant kito 
tikėjimo, tai yra jiems numiria.

RADO DINAMITO ANT 
GONKELIU.

Pittston, Pa. — Kada Juozas 
Spirnacrtš ėjo fu (UH’lia isz ryt b, 
ir atsigryžes mojo in savo pa
ezia su ranka gud bai, staigai 
pamate ant gonkeliu pundą di
namito. Juozas greitai adbego 
adgal pagriebė dinamitą ii’ nu
metė in szali, bet tasai netruko 
nes knatas buvo iszdeges kuris 
buvo negerai pri taisyt as prie 
deszimts szrnotu dinamito. Kas 
padėjo dinamitą, tai Spirnacas 
negali dasiprast, nes niekam 
jokios skriaudos nepadare. Tu
ri jisai szeszis vaikus.
PACZIULE JAM ISZPERE 

KAILI.
Wilmington, Del. — Negalė

damas ilginus kentėti savo pa
ežį ules Ancles,
niu ir smplakima jwjo, kaipo ir 
norėdama sudegint stuba ir 
priversdama ji virti valgi del 
josios ir keturiu vaiku, Juozas 
Coan, užvede teisina prieszais 
savo nelaba paeziule melsda
mas sūdo idant ji paliuosuotu 
nuo tokios bobos. Vžmetineji- 
ma tėvo patvirtino jojo 9 metu 
dukrele sakjMama sudžiui kad 
mamyte tankiai tęva muszda- 
vo. Sudžia perskyrė netinkama 
pora ir vaikus pasiėmė lovas.

GALES DIRBTI ALŲ IR 
GUZUTE NAMIE.

Washington, D. C. — Miuis- 
, mels 

kongreso idant permainytu 
prohibicijos tiesas kad valdžo 
pavėlintu žmonim daryti savo 
namini alų ir guzule, liet su 
sziom iszlygoms, kad tojo szto- 
po nepardavinės kitiems. An
drews yra tosios nuomones kad 
žmogaus namas tai yra jojo pa- 
locius, kuriame gali daryti kas 
jam patinka.

SUDEGE GYVA.
Gary, Ind. — Apsižioplini- 

mas tėvu ir palikimas zapalku 
vietoje kur vaikai gali ja i sos 
paimti, buvo priežasto treczios 
mirties name pas Ona Popievi- 
cziene. Keturiu metu dukrele 
Agneszkiute, taip apdegė, kad 
ligonbuteje mirė. Agneszkiuto 
radus zapalku, iszbego laukan

toris skarbo Andrews 
idant

ir su kitoms draugefns užkuro 
ant kiemo ugni nuo kurios už- 
gidcgc josios szlcbukcs.

CIGONKA JUOS
PERSKYRĖ

PRIKALBINOOIGONKA
JAUNA MOTERE ANT PA
METIMO VYRO; KVAILA 

LENGVATIKYSTA 
MOTERIŲ.

in kaili savo 
už praleidimą ne-

Detroit, Mich. — Atsilanky
mas nekuriu moterėliu pas ci- 
gonkas ir raganas yra priežas
tim daug szeimyniszkn nesuti
kimu tarp vedusiu poru. Vyrai 
ne tik k a duoda 
paczi ulėms
reikalingai pinigu bet ir juju 
netenka.

Czionail iniam sūdo eina 
teismas ant persiskyrimo Jono 
Jureko nuo savo pacziules Al
bertos, už tai, kad jojo paeziule 
tankiai atsilankydavo pas ci- 
gonkas ir visokes burtininkes, 
kurios jai pasakė, jaigu ant vi
sados apsigyvens su vyru pas 
savo motina, tai turės gilinki 
ir pasiliks kada turtinga.

Jomis netikėjo in tokius in- 
spejimus ir neturėjo noro gy
venti su savo uoszvia ir per il
ga laika prikalbinėjo savo pa
ežiu idant eitu su juom gyventi 
atskirai nuo motinos, o kad jo
jo paeziule ne norėjo ant (o su
tikt, ana diena jaja apleido.

Jurekiene užvede teismą 
prieszais Joną ant persiskyri
mo. Jonas dagivdes 
užvede prieszinga teisina, spir- 
damasis, idant sūdąs atiduotu 
jam vaikhtT, n?jrrt*rtfivdnnias sa-* 
vo fiacziulei, kad jai vaikai 
nieko nerūpėjo tiktai motina ir 
geri laikai.
ASZARINE BOMBA PRIE

ŽASTIS MERGINOS 
MIRTIES.

Scranton, Pa. — Szesziolikos 
metu mergaite Julia Sauko isz 
Old Forge, mire pavietavam 
kalėjimo 
bos, kuria inmote in josios 
kambarėli vienas isz kalėjimo 
dažiuretoju, tiksle apmalsziiri- 
mo josios pasiūt ima. Kalėjimo 
kamisije dabar daro slieetva 
apie mergaites mirti, nes tame 
laike buvo ji j i neszczia ir ne- 
užilgio ketino pagimdyti kūdi
ki. Mergaite buvo labai isztvir- 
kus, tėvai negalėjo josios su
valdyti, todėl paliepė jaja 
daryti kalėjimo.

NORĖJO SUDEGINT 
BAŽNYCZIA.

Philadelphia. — Nedėlios ry- 
miszes kunigai Mc

Cue ir Fitzgerald, užtiko ant 
katalikiszkoje baž- 

Martino

ta priesz

sude

užvede

apie tai

» 
nuo

mirė
aszarines bom-

uz-

K ant

szines karbaido. 
pradėjo degti

Susie
ka tik norėjo

autoriaus 
n y czioje 
Roosevelt Bulivardo, dvi žva
kes padirbtas isz sieros ir ble-

Nuo žvakių 
papuoszai ant

altoriaus, kurias kunigai užge
sino su karpetoms. Badai yra 
tai darbas Kluksu.
MOTINA PAAUKAVO GY
VASTĮ UŽ SAVO KŪDIKI.
Philadelphia. — Mrs. 

Pepe, 28 metu,
eiti in stuba, 1339 Grove uli. 
kad sztai iszgirdo kliksma sa
vo keturiu metu sūneli Dami- 
nika. Apsidairo pažiūrėt kas 
jam atsitiko, ir net nutirpo re
gėdama ateinanti sunku troka, 
o kūdikis stojvejo iszsižiojas 
ant vidurio ulyczios. Motina 
szoko isz vietos gelbėti sūneli, 
pribėgus prie vaiko pastūmė ji. 
in szali bot pati paslydo ir puo
lė po ratais troko, kuris isz- 
spaude gyvasti nelaimingai 
motinai. Dreiveris nesitikėjo 
atbėgimo moteres ir nors sten
gėsi gana sulaikyti troka, bet 
negalėjo. Motina paliko kotu-

j ris mažus vaikus ir vyra.
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NUTRUCINO SAVO 
MOTINA

TEVAS PRIVERTĖ SUNU 
IDANT INPILTU TRUCIZ- 

NOS IN PUODUKĄ 
VANDENS DEL 

MOTINOS.
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PASISZVENTIMAS 
MOTINOS

F'
Į

INKASTA PER KIRMĖLĖ
MOTINA NUŽUDĖ SAVO

VAIKUS IR PATI 
SAVE.

Ariz. —

MIRĖ ISZ BAIMES
GREITAI

fe W. D. ROCZKOWBKI, Fpm. A Mfl 
F. W. BOCZKOWBKI, Ml Mr

fe

Detroit, Mieli. — Rože Jaku- 
bovskiene, mirė ligonbuteje 
nuo sumuszimu kokius aplaike 
nuo savo vyro Vlado. Motore 
kentėjo malsziai ligonliuteje ir 
niekam nepasiskundė, su vil- 
czia, kad gal pasveiks ir vėla 
sngryž iii savo, nameli. Bet ne
gana (o, prokuratoris dažinojo 
da svarbesne priežastį moteres 
mirties.

Juju 14 metu sūnelis Vaitie
kus, prisipažino, buk kada mo
tina gulėjo sumuszta lovoje, tė
vas priverto ji inpilti in puo
duką 
ligone iszgere, 
iszvežta 
rytojaus 
prokuratoriui: 
žinia mano motinėlės in ligon
buti, tėvas nuėjo in aptieks 
parneszdamas kokiu tai prosz- 
ku sakydamas, kad tai paleng
vins motinos skausmus. Po tam 
inpyle proszkus, in stiklą, liep
damas man idant 
motinai

Sil

vandens truciznos kuri 
po tam likos 

in ligonbuti, kur ant 
Vaikas sake 

“Priesz iszve-
mire.

paduotau
kada to nenorėjau

man
> e 

iszpildyt, jisai man patraukė 
už ausies priversdamas idant 
jai d not a u. Kada motinėlė isz- 
gere, labai apslobo o tėvas ma
tydamas joties padėjimą nuvo
žė in ligonl)ii(i.”

Tėvas dabar 
ne tik už baisu sumuszima pa
ežius bet ir už žndinsta.
ATLIKO PEKSZCZIA KE

LIONE 10,000 MYLIU SU- 
JESZKOTI VYRA IR

TĘVA.
Cedar Rapids, Iowa. — Mrs. 

Margarieta (Hasson Lsz Omaha

turės atsakyti

ka tik užbaigė pekszczia de
szimts tukstanezin myliu ke
lione jeszkodama savo vyro 
kuris dingo keli metai adgal, o 
norints jojo nesurado, bet rado 
geresne sveikata sau ir dviems 

Tieji p e ksz t įninka i 
atlanko konia didesne dali 

Vaisi. Kelione pradėjo 
pereita meta, eidamos pirma 
per Omalia in Minneapolis, po 
tam pekszti in Chicaga, Niaga
ra Falls, New York in Wash- 
ingtona, Norfolk, Jacksonville, 
Miami, Birmingham, Louis
ville, adgal in Chicaga ir dabar 
eina namo in Iowa, užbaigdami 
deszi'ints tukstauezius myliu. 
Eidavo konia po 25 mylės ant 
dienos, miegodavo po žvaigž
dėms, o 
davo parduodami laikraszczius 
ir knygas.

NEDORAS PASIELGIMAS 
SŪ DUKRELE.

Nexv York. — Morta Žagoc- 
kiene, 46 metu, gyvenanti ant 
81 Beadle ulyczios, Greenpoint, 
likos aresztavota už nedora pa
sielgimą su savo vienuolikos 
metu dukrele Vanda.

Kada mergaite sugryžo isz 
moks'laines ir melde idant mo
tina jai duotu pietus, tai toji 
taip insiuto ant mergaites, kad 
subadė jai rankas su videlciu, 
o burdingieris, kuris sėdėjo 
prie pecziaus pamusze jai aki, 
jog visa pamėlynavo.

Mergaite iszbego pas kaimy
nus,

vaikams

Suv.

Birmingham,

ant maisto užsidirb-

C’asa Granda, Ariz. — Mrs. 
K. J. Cox ir josios du vaikai li
kos surasti negyvi per josios 
vyra kuris sugryžo nuo darbo 
i sz arti mos fa rnios. 
gromateleje mot ere 
savo vyrui, kad vaikus nužudo 
idant isz bado nemirtu ant pus- 
tynos, po tam atome pati sau 
gyvasti nes negiliojo dalai kyl i 
baisiu kaukiu nuo inkandirno 
kirmėlės barszkuczio, nes žino
jo, kad ji nuo to turės mirti.

\\vras tame laike dirbo pas 
kaimvna ant farmos 30 myliu t •
nuo namu, todėl motina žinojo 
kad v v ra s 
vaitos laiko 
szaude isz karabino, idant su- 
szaukt kokius žmonis, bet nie
kas neatėjo jai in pagialba. Bi
jodama kad mirs o vaikai mirs 
isz bado, nutarė visiems pada
ryti smerti. Motore likos in- 
kasta per szesziįi pėdu barsz- 
kuti.

PER GREITAI NORĖJO 
IMTI MIERA ANT GRABO 

DEL LIGONIO^ KURIS 
ISZ BAIMES 

NUMIRĖ.
«. 4 ---.. ... ---

Moskva. — Igor Maslox' SO*

TAMSUNELEI 
SUDEGINT

NORĖJO 
MOTERIA 

IDANT ISZGYDINT 
SERGANTI 

VAIKA.
9
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NEW Dorrs P/.SIEL- 
GILIAS.

1.1’ 'Ui » S n i|J -ka v;: j

Im u’o.

Paliktoje 
parasze

sngryž gal už šau
namo.- Norints

INFLUENZA PAEME 1,000 
ŽMONIŲ KOVO MENESIJ.

Kovo mene-Albany, N. Y.
syje influenza paėmė tūkstanti 
ypatų Najorko valstijoj. Dau
gelis žmoni u mirė nuo plaųcziu 
ir szirdies lign isz priežasties 
szalto Kovo menesio. Keturi 
tukstaneziai sirgo influenza.n

New York.

PENKES SAVAITES GULĖ
JO SU NEGYVA MOTERE.

Laikydamas t'1
Biblija vienoje rankoje, o pun
dą laiszku kitoje rankoje, ku
rie link esą jo moteroi atsius
ti nuo kito vyro, Samuel Ful
ton, 40 motu amžiaus žmogus 
atej n teisino narna ir sako:

“Asz noriu, 'kad jus mane 
suaresztuotumeto ir užmusztu- 
mete už tai, kad asz užmusziau 
savo moteri. Asz ja užmusziau 
Verba Nedėliojo, Kovo 28 d. 
tdel, kad ji buvo veidmaine ir 
no gera. Asz su ja negyva vie
noje lox^ojo iszgulejau penkias 
savaites, bet ilgiau būti nega
liu.

Teismo magistratas negalė
damas suprasti, ar jis yra be
protis ar teisingai kalba, pa
siuntė in jo narna polcija isz- 
tirti kaip tikrai yra. Policma- 
nas su Fulton u nuėjo in jo 
narna ir rado moteries kuna 
jau pradedanti puti.

VIESULĄ SUARDĖ 28 NA
MUS IR SUŽEIDĖ DAUG 

ŽMONIŲ.
Okmulgee, Okla. — Daugelis 

žmonių likos sužeisti o 28 far- 
meriu namai likos suardyti 
per baisia viesulą kuri prapute 
pro Okfuskee pavietu. Viesulą 
buvo taij) smarki kad nok ti
ri uos namus nuiieszc net kėlės 
mylės tolumo. Bledes dideles.

ma uždirbti keliolika 
nes likos aresztavotas 
flinsta priskubinime

v zu-

nas dirbėjas grabu, turės už
mokėti kareziai už savo godu- 

rubli'i 
už 
mirties

Povylo Pavloviczo. Maslox’ da- 
gii’dos kad jojo kaimynas ph- 
vojingai serga ir bijodamas 
kad kitas neaplaikytu užkalbi
nimo ant padarymo jam grabo 
jaigu Pavloviez mirtų, nuėjo 
pas paezia serganezio spirita
masis idant užkalbintu graliu 
nuo jojo.

Nuliūdus szeimyiia aiszkino 
jam, jog da per greitai ir gal 
vyras ne greitai mirs, bet Mas
lovas buvo»nuobrodus ir 
sze idant jam pavėlintu imti 
miera ant grabo idant galėtu 
tuojaus pradėti darba ant gra
bo. Ant to szeimvna nesutiko. 
Maslovas laukdamas progos 
kada namiszkiu nesirado grin- 
ezioje, insigavo in serganezio 
kambari ir pradėjo imti miera 
serganezio.

Pavloviczus žinodamas dir
bėja grabu, taip persigando, 
kad tuojaus mirė.. Supykus 
szeimyna apskundė Plastova, 
kad jisai priskubino jam mir
ti, o teisinas bus sunkus, nes 
Maslovas tai padare isz godu
mo, ir Rusiszki sūdai ant tokiu 
prasižengimu nemaloniai žiuri. 
TARNAS PERSTATINĖJO 
AUSTRIJOS CIESORIŲ.
Viodnius, Austrije. — Dau

gelis žmonių sziadien sau mau
sto, ar metai adgal, atidavinė
jo garbe ir prisiega paežiam 

Franciszkui Juoza- 
pui, laiko susirinkimu, ar ati
davinėjo laja garbe ir prisiega 
jojo tarnui Eugenijuszui Ket- 
terlui, kuris buvo labai pana- 
szus in ciesori kaip du laszai 
vandens.

Istorije, kokiu budu tasai 
tarnas perstatinėjo ciesorių, 
iszejo tik dabar laike teismo, 
užvesto per Ketterli ir kitu 
buvusiu tarnu mirusio cie
soriaus kurio skundže val- 
dže už peusije ir paliktus, jiems 
turtelius per ciesorių.

Badai Ketterlis ne tik užim
davo vieta ciesoriaus, kada ji
sai buvo užimtas svarbesniais 
reikalais, liet priimdavo prisie- 
gas nuo padonu ir svarsto rei
kalus vieszpatystes.
RUSISZKAS LAIVAS

SU 30 PASAŽIERIAIS.
Paryžius. —Trisdeszimts pa- 

sažioriu pražuvo per nuskendi
ma Rusiszko laivo arti Kusten- 
džio, ant Juodųjų mariu, Ru
munijoj, kaip pranesza telegra
mai isz Bnkarcszlo. Tik keli 
žmonys iszsigialbejo.

ciesoriui

įnirtu

pra-

Amerikonas Atrado Žemini 
Poliu su Eroplanu.

Richmond, Va. — Per radio 
pulkininkas Richard E. Byrd, 
pranesze savo motinai ir bro* 

kuri paszauke ambulanca ir liui gubernatoriui, buk jisai at-
kurie paszauko palicijo,

mergaite nuvožė in ligonbuti, o 
nedora motina su įburdingie-

rado Žiemini Poliu ir ton pa
liko . Amerikoniszka' vėliava 

rium nuvožė in kalėjimu. Vanr ’ant ženklo locnasties. Kelione 
atliko su Fordo aeroplanu iii 
laika 15 valandw ir 30 miliutu, 

liszlekdamas isz Kings Bay,

da dabar randasi po apgloba 
labdaringos draugavęs “Child
rens Society.”. 4 h

»*

Szpicbergo, ir sugryžo pasek
mingai puses penkių Nedėliojo 
po piot. Visi gyventojai tojo 
miestelio kaijJo ir kiti joszkoto- 

pasveikino ji 
karsztai. Yra tai pirmutine ori
ne kelione atlikta su aeroplanu. 
Perry atbuvo ta paezia kelione 
su pagialba rogucziu ir szunu 
in laika asztuoniu menesiu.
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ome ligoni.

pagelba
dažinojo, buk dvasios paliepė, 
elant pirmutine* moterių kuri 
ateitu ant vietiniu kapinui ant 
ryteijaus suimtu ir užmusztu.
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dinBruksellos, kuri pribuvo 
lankyt kapus savo tėvu. Tam
su uoliai mėtosi ant moteres j,., 
suriszo ir atxreže pas duonkepi, Į 
kuriam apreiszke idant jnjaĮ...^
sudegintu duoniniams pecziu- 
j<‘.

Ant laimes pats duonkepis 
mažai tikėjo iii toki užmanima 
ir vilkino su darbu: Ant gilu- 
kio atbėgo pati duonkepio iu 
žiną, kad aunu i pasigerino ir 
pavojus dingo. Tik tada nutar
ta idant ponia Prevost paleist 
gyva.

Motore sugryžus namo, ap
sakė vyrui ka su jaja mane 
padalyti, vyras pranesze apie 
tai policijeL'kuri kaltininkus 
aresztavojo ir .uždare kalėji
mo.
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to savo8000 MASKOLIŲ UŽSIGĖRĖ 
ANT SMERT KAS METAS.

Moskva. — Profesoris Alek
sandras Szokimoviez isz svei
katos departamento, apreiszke -j 
per 'laikraszczius, buk kas me
tas Rosijoj užsigėrė ant smert 
asztuoni tukstaneziai darbinin
ku, o 68 procentas yra papras- y. , 
tais girtuokliais kurie iszduo-1

s:tx'-> 
gri<

4 >

•lis.o- 
u .Ivnins 
i zven- 

ahu
ornvo/.:!-.

kai' ii» 
ij<i. Be 

hi’į'J br’i)- 
’i ’eP > n t Iv* 

o pa- 
: hyda” 
i 'i pn- 

*’ u Mt-

i tr: i

" ’■ ute k

uPfiko
I

1‘ii

Ivor i
• i

114

gi<i» ir r ik dn

• t 1 o, 
ir d-r

<*:« i

i
• • 

o

'■i ’ !
'i

I » 4 *

I 

• t

' ti s !
i z S :

i
d 

M-K

? 1 •”hx r;
I

1
■

Ir 

lŲO

• f - >
■. k
d • U
t t

4

m i 
e
h V

1*

1

1.... - I
ela ant alkoholiaus konia ket
virta dali savo uždarbiu. Rusi
joj sziadien randasi 1,628,000 (
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paleistuviu nuo 12 metu ir se
nesniu, kurios ’parduoda savo 
kimus ant savo užlaikvmo. t-

LIETUVA RENGĖSI
IN KARE?

KARIUOMENEKUOPINA 
ANT LENKISZKO 

RUBEŽIAUS TIKSLE 
SUSIRĖMIMO SU 

LENKIJE.

Vilnius. — Lenkiszki laik- 
raszcziai raszo sekaneziai:

Lietuvos valdžo, pradėjo 
visiszka* sudrutinima savo ru- 
bežius, pastatydama daug ka
riuomenes ant juju. Kariszka 
ministerije užėmė didesne dali 
namu miestelyje U tonuose. Pa
nevėžyje pragojo statyti stotis 
del lekemuju maszinu.

Szvonczioniu paviete suimta 
Liotuviszka sznipa isz Kauno 
kurio tikslas buvo platinti pro- 
poganda tarp Lietuviu.
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Kas Girdėt
Darbdavis, kuris prohibici- 

jos tiesas užvardino storviena, 
pataikt' in pati viduri, nes to
nais, kur randasi storviena, su
sirenka varnos ir vanagai, bet 
prie prohibicijos prisiglandže 
ir maitinasi valdiszki agentai, 
Imt Jėgeriai, szmugleriai ir ki
tokio budo prasižengėliai. Tik 

dedasi paežiamžiūrėkite kas 
(’hieage....

Geru daigiu yra, idant tėvai 
darodvtu savo sūneliams 
dukterims, 
profesije turi sau apsirinki, 
bet nereikė juju prie to pri
versti ne at'kalbinet. Kiek tai 
turime kunigu, kurie neturėjo 
paszaukimo prie dvasiszko luo
mo, nes priversti per savo tė
vus turėjo sau iszsirinkti dva- 
siszka luome, o vėliaus pasiro
do netinkamais Krist ūso moki
niais, bet kitoje profesijoj ar 
amate butu tinkamais žmoni- 
mi.s ir naudingais del visuome
nes.

Kiek tai

—— -■ ■ - ■ ■ 
• * M M, 1 **••’** • 1 1 < «

ežiai apraszineja ir net kara- 
liszka pora jaja užsiinteresavo. 
Hildegarda Fernandez Cabai
lėm, jau .<optihtrtm lAete likos 
priimta in Madrido universite
tą. Sziadien turėdama vienuo
lika metu, pasekmingai įr su 
didelia gariu* sudėjo egzaminą 
aplaikydnma diploma. Ant 
paskutinio egzamino susirinko 
visi profesoriai universiteto, 
kurie negalėjo atsistebėt isz- 
minezia ir mokslu tosios mer
gaites, apdovanodami jaja di
džiausia garbe už mokslą. Ant 
susirinkimo taipgi radosi Al
fonso karaliaus dukteres Bea-

Kristiua. Maža stu
dento, turėdama tik viena me
ta amžiaus, jau mokėjo skaityt 

gražiai raszo

tricije ir

r

Brazilijos “Pyragas
į ' *

keletą metuPriesz keletą metu vienas 
Rygos miesto inžinierius parsi
davė visa savo tuVta, už kuri 
gavės apie 2000 doleriu iszvy- 
ko su visa szermyna Brazilijon, 

valdžia davė jam 
100 ha miszko. Ta miszka ta.^? 
inžinierius gavo su sanlygom: 
per tris metus turi 
isžkirsti, iszlupti kelmus ir pa- 

l'o miszko me-

Brazilijos

tu miszka

f f
Lietuviszkos Pasakos.

ir
koki amata arba

sau

turime žmonių, su 
užgimtu gabumu, kurie žūsta 
prie fabrikinio darbo arba ka
syklose, vien tik del to, kad isz 
jaunu dienu ]evai juos atkalbi
no nuo lavinimosi ant svarbi 
niu profesijų.
sunki atsakomybe •r
apie juju vaiku ateito, 
užganadininio savo noru arba 
unaru, lx»t
savo vaikams ant iszsivvstini- 
mo juju gabumo ir mokslo prie 
ko vra tinkamiausi.

13-
Ant tėvu guli 

rūpestis 
ne del

ir

del prigia Riejimo

Jaigu Amerikonkos seks pas
kui Angliszkas madas szia va
sara, tai neszios szlebuke.s leng
vesnes už savo pantaplelius, o 
kad paidapliai svėrė 10 uncijų, 
tai juju szlebukes svers tiktai 
aszt uoni's 
svaro.
szios taip plonas szlebukes, kad 
galima bus matyti viską po 
apaezia. Badai szlebos ant ba
lių ir kitokiu vakarėliu gali
ma bus prisiunsti kopertuose.

uncijos arba puse 
Nckurios moterėles ne-

sziadien randasi 
milijonu

Europoje 
su vi rszum deszimt s 
žmonių be darbo, isz kuriu di- 
(lesne puse aplaikineja paszial- 
pa nuo savo valdžia. Daugiaa
še sziadien bedarbiu randasi 
Anglijoj kur užėjo visiszkas 
streikas ir kasztuo.ja Anglijai 
po 20 milijonu doleriu ant die
nos. Vokietijoj yra 2,030,000, 
Sovietineje Rosijo.j milijonas. 
Įlenki joj 359,000, Austrijoj 
223,666, Lietuvoje 150,000, Da
nijoj 20,523 ir 1.1. Darbininkisz- 
kas padėjimas Europoje szia
dien yra labai apverktinas.

359,000.

isz musu skaitytojuDaugelis 
kas metas czedina savo kalen
dorius ant ateities, bot tieji ka
lendoriai gulėdami ant lentynų 
ar kūpamose siiplys'da. Ar ne
būtu geriau juos prisiunsti in 
redakcije ir duoti visus atda
ryti in viena dideliu knyga, 
kuria po tam galėtumėt nu- 
siunsti in Lietuva del savo gi
miniu. Prisiunskite, o bus ap
daryti puikiai isz ko turėsite 
dideli užganadinima.

Suvienyti Valstijoj yra dide
liu ir turtingu sklypu, turtin
giausiu ant viso svieto, o ypa
tingai patartojo in begi pasku- 
tiniuosia dvideszimts-penkiuo- 
se motuose, arba nuo kada pra
sidėjo Iszpaniszka-Ameriko- 
niszka karo.

Tas neroiszkę, kad priesz ta 
laika sklypas nebuvo turtingu, 
prieszingai buvo turtingu, bet 
jojo turtai gulėjo pavaisingai, 
da neiszdivbti.

Tebyris turtas Suv. Valstijų 
apskaitytas aut $330,000,000,- 
000 ( 330 bilijonu doleriu) pa
gal valdžios surasza.

Iszpanijoj gyveno tikrai ste
buklingas kūdikis, vienuolikos 
metu mergaite, apie kurios 
mokslą visi laikraszcziai pla-

keliose kalbose, 
ir skambino ant piano.

U Vokietijoj iugriuvus ang-
12 liliu kasykloms užmnszta 

sužeista 31 darbininku.

PASAULINE
PARODA

SESQUI-CENTENNIAL.

Lietuviu Diena.”
Philadelphia, Rug. 28, 1926. 

Pasaulines Parodos (Sesqui- 
Centennial) Lietuviu Skyriaus 
Komitetas turėdamas atminti- 
je:

1. Kad atsisakius Lietuvos 
Vyriausybei dalyvauti Pasau
linėje Parodoje Philadelphijoj 
via ta sunkonvbe krinta vien 
ant Amerikos Lietuviu, ir kad 
tam tikslini reikalinga labai 
daug leszu;

Kad tik Sausio 2.1 m a
m. galutinai paaiszkejo 
saulines Parodos (Sesqui-Cen
tennial) Laikinas 
Komitetas 
tartis su
nizaėijomis ir galutinai 
tvarkė Kovo men., o tatai tin- 

pasiruoszimui beliko 
mažai laiko;

3: Kad yra ir daugiau Kuro-, 
pos Valstybių, kurios nemato 
perdaug reikalinga taip dide
liu sumn eikvoti dalyvaujant

sa-

i i

o sz.
Pa-

Lietuviu 
pradėti 

Centralinemis Orga
nus i-

tegalėjo

kainam

visose Pasaulines Parodos 
koše;

Taigi savo posėdyje 
žio 2 d. sz. m. nutarė 
kleb. Kun. Kanlakio, 
kos Lietuviu
jos atsovo Pasaulines 
Komitete pasiulimn, kad Rn 
pjuczio 28 d. butu 
Diena

Gegu- 
priimti 
Amori- 

R. K. Federaci- 
Parodos 

(Y-
Lietuviu 

” kuriami* taip gerai 
progai oi-ant. iszkilmingu pasi- 
rodvmn kelti savo ir savo rFe- 

150 
ap-

Amerikos

kuriami'
4 4 

t a i p

vvnes vardu ir pagorbt i
metu Nepriklausomybes 
vaikszcziojancziu
Valstybe, kas daug prisidėjo 
prie Lietuvos Nepriklausomy
bes atgavimo.

Pasaulines Parodos
Sesqui Centennial 

Lietuviu Komitetas.

Aukos.
Ima - $500.

Nuoszirdžiai taria “Acziu” 
Ij.R.K. Sus. Amerikoje už pa- 
reikszta savo priturima Seimo 
laike Pittsburgh, Pa. 
niani tautos darbui. “1 
Dienai” Rugpj. 28 d., 
dolphin, Pa. už taip 
auka.

Szv. Kazimiero d ra u g. Phila. 
pa už $100.

2ra $100.
‘ ‘ Acziu

praikil- 
Lietuviu 
, Phila- 

gausia

Pašant. Parodos Liet. Kom.
M. Grigaliūniene, Rnszt.

SUMMIT HILL ŽMOGUS 
GIRIA JI.

David Rex, 301 E. Hazard 
St., Summit Hill, Pa., 
jog pardavinėja Dr. White’s 
Oil of Youth ir kitokias gy
duoles Dr. White’s per ilga 
laika ir pats juos naudojo teip
gi jo ikostumcriai sako kad ap- 
laike nuo ju .geresne .pasekme 
negu nuo kitokiu gyduolių. 
Galiam pirkti aptie.kose arba 
grosornese.

raszo

h:

daryti dirva.
džiaga Brazilijos valdžia ima 
sau ir gabena užsienin. Po tri
jų metu paversta isz miszko 
žeme lieka inžinieriaus nuosa
vybe. Apie metus laiko jam 
prie miszko padirbus, jo žmona 
apsirgo malerijos liga. Inžinie
rius iszjojo joszkoti gydytojo. 
In areziausia miestą reikėjo 
joti 3 dienas. Po szesziu dienu 
inžinieriui parjojus su gydyto
ju (gydytojas su savim pasi
ėmė visa savo namine vaisti
ne), rado žmona negyva ir tris 
serganezius ta paezia liga vai
kus. Po keliu dienu pasimirė ir 
vaikai. Gydytojas padėjo inži
nieriui mirusius palaidoti ir 
abudu iszjojo pamėtė visa ūki. 
Inžinierius sugryžo Rygon be 
žmonos, vaiku ir be pinigu.

Anot minėto inžinieriaus pa
sakojimo, ne viena musu darbi
ninku szeimvna isztiks toks Ii- 
kimus. Ne vienas musu darbi
ninkas iszkeliaves Brazilijon— 
nebegrysz. Bet ar darbininkai 
tai nežino ? Jai'gu užklausi va
ži uojanezio
ninko, kad ten 
metus 
dirbti, gauni atsakymu: mes ir 
norim isztisus metus turėti 
darbo, nes Lietuvoje turim dar
bo tik 5 mėnesius, o 7 menesius

I Jnioų užklausi 
ne baisu, kad 
nuo invairiu

n i

Brazilijon darbi- 
reikes isztisus 

karszt y jo be poilsio

Jaigu 
ar

badau jam 
darbininko, 
Brazilijoj re i kės 
ligmmirti, gauni atsakymu, jog
Lietuvoje reikės mirti badu. 
Jaigu užklausi darbininko, kas 
bus, kad Brazilijoj reikės mirti 
nuo inkandimo invairiu gyva- 

‘cziu ir invairiu žveri'u Mhdras- 
kymo, gauni atsakymu, 

mirt i
Tie patys 

darbininkai keletu metu atga
lios gryže isz Rusijos ir Vokie
tijos džiaugėsi, kad Lietuvoje 
yra užtektinai duonos, darbo, 
kad ežia geriausia gyventi. O 
tada dar tik tvarkėsi Lietuvos 
valstybe, dar tik rinkosi Stei
giamasis Seimas, buvo daug 
geriau gyventi negu dabar. 'Tai 
prie ko privedė krikdemu dik
tatūra paremta tamsiu bobelių 
balsais.

Ka kalba darbininkai, kurie 
nevažiuoja

tai visiems 
Lietuvos iszbegti. 
vėl sako: “

gauni 
re i kės 

elektrizacijos ir 1.1.

1 
Lietuvoje

dar 
Kalba: 
laimes.

kad 
nuo

Brazilijon? 
jaigu vėl krikdemai 

veikos isz 
Arba kiti

jaigu tik atsidarytu

Rusijos siena, lai mos visi isz- 
begtumo in Rusija.” Musu 
krikdomai gal teisindamiesi 
sakys: P tie, kurie nori iszbogti 
Rusijon, tai visi bolszcvikai.” 
Bot kad krikdemai areziau su
sipažintu su žmonių padeczia, 
tai pamatytu, kad didesne pdse 
Lietuvos inteligentijos, dides
ne puse tarnautoju kur nors 
sienai atsidarius, iszbegiotu. O 
krikdemai dar 
žmonių

Rusija.
SURINKO D r. J.’BASANAVICZIUS.
- Į r - — — T-    ...................—I II Iii Į .4 .................... ..

Apie vaisbuno sunu ir smaka.
Gyveno vienas turtingas 

vaislninas. Jis turėjo sunu. 
Tam sunui užaugus mirė moti
na. Jinai savo sunui nieko 
paliko. Simus nuėjės

“molina, moti-

vienas 
Jis turėjo

ne
ini kapo

NAUJI ATEIVIAI.
r

eina.

vis nori priesz 
valdyti krasz- 

ta... ‘ . B. B.
Bed. prieraszas. Sziomis die

nomis pro Kauna praVažiavo 
daug gryžtaneziu isz Brazilijos 
Rusu szeimynu, Sovietu pilie- 
cziu. Visi pravažiavusieji isz- 
gyveuo Brazilijoje nuo 4 mene
siu iki 1 metu. Kalbėdami apie

‘ ‘laimes ’ ’
sunkiam is

norą

ta “'laimes” szali, emigrantai 
skundėsi sunkiomis vietinio 
klimato darbo ir pragyvenimo, 
sau lygom i s.

Karszeziai Brazilijoj nepa- 
konezia mi.
emigrantams tenka dirbt plan
tacijose,
mokesnio, vien tik už maisto ir 
to i opriboto kieki, ypocz duo
nos. Patekusieji in žemesnes 
vietos tuoj suserga konkinan- 
czia ir labai pavojinga, malia
rija. Dauguma atvykusiu del to 
stengiasi kuogreieziau isz Bra
zilijos iszvažiuot i.

Pagal pravažiavusiu, in S.S. 
S.IL art įminusiomis dienomis

Brazilijos gryžta dideli* 
part ija emigrant u.

/Merksiantiems

negaunant jokio v
HZ

isz

MOTERE ISZ EASTON 
REKOMENDUOJA.

Gustav A. I loops, 1161 
, Easton, Pa 

Dr. White’s < )il of Youth

kianeziu motinu, 
skausmą peoziuose, 
rankose. Yra teipgi 
.kitokiu skausmu, 
rimo aptiekei-e ir

t » f • f 4 . | t ’ ♦ «'' * | «

ISZ KO JISAI GYVENA?
J

j- ako
M rs 

Jackson St. 
jog 
yra stebėtinas vaistas del lam

jeigu turite 
•kojose ir 
geras dvi 

Ant parda- 
grosernosc.

\,i •' *1 m K w < t f' ii *'1111

Isz ko tasai jaunas žmo
gus gyvena?

idant 
gu. *

1
Raszi neja.
O ka jisai raszineja?
Ugi gromatas pas tęva 
jam prisiimt inet u pini-

LIETUVISZKI REKORDAI.

W.sokiu I.ietuviszku rekor
du, teipgi rekordai isz Lietu
vos, dainos, polkos ir kitokiu,dainos, polkos ir kitokiu, 
galima gi 
vargoniifka P. A. Dulke, 
inaipia, Pa. 
žinokite bile kada. 
Lietuviu Bažnyezia, 
St., Tamaqua, Pa.

uiti pas gerai žinoma 
Ta- 

Ateikite ar atva- 
PrieSzais 
232 Pine

t

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABIŠZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszals
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZ1TA KNYGA
r 1

U-

rll

i

i'

M

D
1
sij.

Tūkstantis Naktį
irMena

«

ta

I

1 l)|j

/

i

Oorbemante Tam 18tai:—
Sulaukiau nuo jueu alunczfamoa 

mano 
Naktų Ir Viena1

p ra dėjo verkt i: 
na, del ko
kai?” Motina atsiliepe: “asz 
tau palikau rykszte'le, ko tu tik 
norėsi, paszmiksztuok su ja, lai 
viską ir turėsi; arki i, ratus, ir 
visa ūke.” Motina tik jam pri
sakė nekalbėti septynis metus. 
Viena syki jis eidamas per 
miestą sutiko važiuojant kara
lių. Karalius jam sako: ‘duok 

Jis neduoda. Vėl kara- 
‘‘duok kelia !

4 i kaip tu 
asz mel-

man
Motina atsiliepe:

kelia!”
liūs suriko: “duok kelia!” Jis- 
gi tik suszvilpe ir stovi. Tada 
karalius iszsieme diržą ir suda
vė jam tris kartus. Jis vis sto
vi ir szvilpia. Karalius perpy
kęs paėmė (a vaizbūno sunri ir 
pasodino kalinyje ant metu. 
Kalinys-gi buvo karaliaus na
muose. 'Tas karalius turėjo tris 
(lukterės. Viena karaliaus duk
tė — vyresnioji nesze tam vaiz
būno sūnui valgyt pusryti; an- 

jam įlietus, treczia 
Tai treczia i 

vaizbūno sūnūs.

tra nosze 
nesze vakariene, 
labai patiko
.Ji visaip ji kalbino, kalbino ir

Jis tik szvilpe, 
daugiau nieko. Viena syki ka
ralius visas tris savo dukteres 
nusudijo ant smako prarijimo. 
Vyresnioji duktė n u nesze in 

da- 
nesi- 

Puole ant keliu ir 
bet ve iz bu no

neprikalbino.

nu nesze 
kalini pusryczius ir sako: 
bar, sudiev! (langiaus gal 
matysim.,” 
pradėjo verkti, 
sunus nieko nesako tik suszvil
pe ir nuėjo. Per pietus dvylik
toje adynoje jis pa valgė, su- 
szmiksztavo su rvkszcziuke: 
atsidarė jam durys, atsirado 
prie jo didelis arklys, kardas ir 
gražus drabužiai.

• ant arklio ir nujojo prie juriu. 
Žiuri, smako tarnai pradėjo 
metyti akmenines skiedras ir 
sako: “ 
raS dega

'Tukatantli 
ųž kuria tariu 

■širdinga aCzlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena“ apturėjau, nes man 
labai yra žlngeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nopo' 
sljuntl kaip laikas szvontai ir uma- 
gial praeina. Ass visiems llhkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena“ nes ja 
■kaitydamas Žmogus apie viską lada. 
pamirsztl Ir visokį rupesczlal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba* A. Ž0KA8, 
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

vardu knyga 
»•

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti jn Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOCZKAUSKAS 00. MAHANOY CITY, PA.
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Laikraszozinose daug raško
ma apie imigracija. Bet aY ži
nai Suvienytu Vastybiu di- 
džausift imigracijos problema? 
Ne ?

Tai yra armija nauju kūdi
kiu kurie 'kasmet atvykstu 
tarpo musu du milijonai ir pu
se!

Mos visi norime kadi jie butu 
goriausios ruszies piliecziai. 
Chldrcn’s Bureau, Washing
ton, D. C. pagamino knygute, 
nžvadinta “Infant Care”, kup
rio duoda dykai tėvams ir mo^ 
finoms. Tarpe svarbesniu ap- 
raszytu dalyku knygutėj yra 
sekantieji;

Persitikrink kad kūdikio gi
mimas užregistruotas. Gydy
tojas arba slaugo turi ta svar
ini dnrba atlikti. Jeigu tain no 
padare, tai gali pareikalauti 
tam tikra blanką isz State 
Board of Health. Iszpildes' tu
ri atgal jiems pasiusti. Gimimo 
certifikatas būtinai reikalin
gas parodyti vaiko pilietysto, 
jo teise lankyt mokykla, jo 
teise eiti dirbti, užveldeti tur
to, apsivesti, gauti darbu, isz- 
važiuoti užsieny, ir t.t.

Tuoj po gimimu, gydytojas 
ar slauge turi in kūdikio aku
tes indeti dviejus lauželius 
“silver nitrato.”
dytojas žino kokio stiprumo. 
Beveik visu valstybių Sveika
tos Departmental veltui pri
stato gydytojams tu gyduo
lių.

Tegul kūdikis turi savo lo
vele. Pradžioje gali būti gur
be! is su blanket u arba maža 
isz plauku paduszkaito
gumine paklode vieton szieni- 
ko.

Kūdiki reikia peneti skir
toms vaandoms, kas trys arba 
kas keturias valandas. Nope* 
nek kaip tik kūdikis pradeda 
verkti. Duok vandens taipe 
penėjimu. •’

Kuomet kūdikis sulaukia 
pirmo menesio galima kūdi
kiui duoti pmo 
“cod liver oil” 
na.

tr

iszverte visa knyga ir nerado 
tokio žmogaus. Dabar ant tre- 
czios dienos reikia trecziai ka
ralaitei eiti ant juriu kranto.

Karalaite nuėjo in kalini pas 
vaizbūno sunu: girdi, kad jis 
balsiai meldžiasi. Ji ir
Pradaro duris, o jis puolės prie 
diiru pradėjo rėkti: 
iszdrvsai eiti kada 
džiuosiu? Bet jai prižadėsi nie
kam nesakyt i, kad asz moku 
kalbėti tai iszgelbesiu nuo sma
ko ir tave.” Karalaite prižadė
jo. Jai nuėjus prie juriu vaiz-

nieko nopal i- < luino suims sumusze kelis sy
kius in žeme su rvkszcziuke: 
tuojaus atsirado didelis ark
lys ir drabužiai. Jis nujojo prie 
juriu, žiuri, iszlonda smakas su 
dvylika gaivu. Smakas sako: 
“tu maru? visus brolius iszka- 
pojai, bet dabar musu neiszka- 
posi.” O jisai pradėjo kapoti, 
tik paskutine kertant nusikir
to sau ranka. Karalaite užmo
vė jam ant rankos žiedą ir su- 
riszo su szilkine nosine ranka. 
Jo ta karalaite 
pietų, jis-gi taip pat sake: 
tris plotis mati prajop.” 
laito parėjo namon. Karalius 
klausia: 
ve ? ’ ’ 
delis ricierius, 

” Tėvas klausia:
* j | ] | 44

kad jis neeina, 
ko?” “ 
prajop. 
reti in knygas ir rado 
plotis mati prajop.” Tada ka
ralius nuėjo in kalini pas vaiz
būno sunu, bet tasai miegojo, 
prie saves turėjo karda, kama
nas, ant rankos žiedą ir ranka 
buvo suriszta su szilkine nosi
ne. Karalius puolės ant keliu 
pradėjo verkti ir dekavoti jam 
kad visas jo dukteris iszgelbe
jo. Paskui paszauke ir dukte
ris. Vaizbūno sunus sako kara
liui: “ 
liūs priesz mane lenktųsi.” 

Kaip asz nesilenksiu, kad isz- 
gelbojai mano dukteris, 
bar jisai s^iko: ' 
t i savo arklio.” 
te arkli, tik »sznKi‘kszt ir joja;- 
Karalius persigando, puolė ant 
keliu, bet jis sako: “nebijokit, 
asz tuojaus parjosiu: joju pa
žiūrėti savo tėvo.” Karalius 
prasze, kad sugryžtu, žadėjo už 
jo leisti savo (lukteri. Jisai pa
žadėjo gryžti. Radęs savo tęva 
dvare kiaules begananti, atome 
ji ir parsivedė pas karalių. Ta
da jau buvo vestuves. Ir hsz 
ten buvau, man nupirko stikli
nius czeliatelius; per vestuves 
buvo paszalas, tik asz iszejau 
ant 'lauko ir sudužo mano cze- 
bateliai, ir atsiradau ežia ant 
krases besėdinti ir pasaka be
kalbanti. Toliaus bus.

Ka
ti jisai pradėjo kapoti

prasze ji ant 
“už 

Kara-

4 4

Jis užsėdo

žiūrėk, tavo tėvo d va- 

bintu iiiijot pakol smakas isz- 
lys isz juriu. Bet jis neklauso, 
prijojo prie juriu, žiuri, iszlen- 
da isz juriu smakas šu penkio
mis galvomis. Vaizbūno sūnūs 
nukirto ža'lcziui visas galvas ir 
karalaite.iszgialbejo nuo sma- 
ko prarijimo. Karalaite prasze 
ta vaizbūno sunu ant pietų.

asz pas tavo Ieva

kad jis pasisku-

Jis sako: “ 
geriu ir valgau už tris plotis 
mat i p ra jo p.”

Karalaite parėjo namon. Li
kusi dvi karalaites klausė jos: 
“kas tave iszgol'bejo nuo sma
ko?” Karalaite sako: “atjojo 
vienas ricierius ant didelio 
arklio ir nukirto smakui visas 
galvas ir iszgelbejo mane. Jis 
taip sake: už tris plotis mali 
prajop.

Karalaite sako: 
ricierius

sake:
” Karalius ernes knyga 

pradėjo joszkoti. Visa iszvar- 
tes nerado tokios pavardes ir 
vardo. Da'bar ant antros dienos 
reikia antrai karalaitei eiti 
ant smako prarijimo. Ji nuue- 
sze pietus in kalini vaizbūno 
sunui, puolė aid keliu, pradėjo 
verkti, pasakė jam “sudiev!” 
Jis nieko neatsako tik suszvil
pe ir iszejo. Pavalgęs pietus 
paszmiksztavo su rykszte, at
sidaro durys, atsirado jam ark- 
lis, kardas ir drabužiai. Jis už
sėdo ant arklio ir joja. Vėl sma
ko tarnai meto akmenis ir sa
ko: “ 
dega, dvaras dega!” 
nesustojęs nujojo 
kranto. Iszlindo smakas isz ju
riu su asžtuoniomis galvomis. 
Tasai smakui visas galvas nu
kapojo ir 
Karalaite sako: “ 
pietų!” Jisai atsake:

sudiev!

žiūrėk, tavo tėvo dvaras 
Bet jis 

ant juriu

an t ra ja iszgelbejo. 
praszom ant 

“asz pas 
tavo tęva geriu ir valgau mati 
prajop.” Karalaite parėjo na
mo. Tėvas labai apsidžiaugė ir 
klauso: “kas tave iszgdlbojo? 
KaValaito .sako: “ 
ricierius. Jis taip sake 
plotis mati prajop.” T

T i

lĮt

Ji sako:

dės. 
szei

i i

1 >

toks puikus 
i už tris 

Karalius>)

kas iszgelbojo ta- 
“ atjojo tok i s di- 

gražiai apsire- 
“Ar pra- 
Prasziau,

Nu, ka jis sa-
pietų?”

M 4 4

Kad už tris plotis mat i
Karalius pradėjo žiu- 

“už tris

nevertas esu, kad kara- 
priesz mane lenktųsi.

” l)n- 
“eisiu pažiurę- 
Iszejo, paglos-

FLQ ELECTRIC C0.
(F. D. Boczkauskaa, Locnininkas)

312 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA

Už-

SZVIESA
in Namai, Sztorua, Mokalalnea, Baž- 
nycze* ir kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Szvieaa. Teipgi parduoda 

FIKS0ZERIUS 
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gausite aztoroaia.
veda varpelu* prie duriu, taiso elek* 
trikiniua prosūa ir kitokius elektrikin- 
iua intaiaua. ‘Ateikite paa mane jeigu 
manote užvesti szviesa arba permai
nyti savo narna pagal naujausia siste
ma o asa mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu isapildyti didelius kontrak
tus ant apsavielimo Saliu, Mokalainiu 
Ir Bažnycziu. Duokite pirmybia savo 
tautioeziui pakol ojslto kur kitur.

FLO ELECTRIC C0.
312 W. PINE ST.. MAHANOY CITY
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Vientik gy-

KU

monesiū

szauksztuko 
du syk in die- 

Doza galima padidinti iki 
pilno szauksztuko du syk in 
diena.

Sulaukiant trijų
duok kūdikiui apelsinos Sun
kos arba iszkosztos tomatės 
unks viena szauksztulka sun
kos su vienu sauksztuku van
denio, gerai virintos grudų ko- 
szes, iszsunktos daržovių sriu
bos, zwieback gali būti kūdi
kiams duoti po szeszto mene
sio.

Kad nors kūdikis sveikas, 
nors syki in menesi
pas gydytoja arba in sveikatos 
klinika. Tik taip galėsi rasti 
ar pilnoj sveikatoj. »

Vaiku Biuras, Washingtone, 
visuomet prisirengęs atsakyti 
visus tėvu kahisymus apie kū
dikius, jeigu jie negales tau 
pagelbėti patars kur kreiptis.

nuneszk

LADIES!
YOUR DRUaOkeT 
RECOMMRNDR

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTEHTIOMt

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIU3

MILL A PATTERSON STS- 
ST. CLAIR, PA.

Isxbalsamuoja ir laidoja mlmdoe 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus patuo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliui del 
laidotuvių, veseliu. krikaztynfa Hl
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonai
i

(>

o

• i-

*

W. Szneideris ir Sonus
GRABEORIAI.

Patarnaujame simpatiazkal, 
mandagiai ir pigiai. 

Automobiliai vestuvėm* 
krlkettjmoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. ShenandotLh.

Autorftobiliai
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Neapžiojo
— Ant rytojaus, apie ant

ra po pietų, dedelo apsirgo ma
tote, ta raszta liepe in vaistine 
tuoj neszti, bet k a asz ten ma- 
cziau!

— Szie tau — isztikruju 
kantrybes trūksta su jais, asz 
nuo pat ryto su tuo kalakutu 
žunu, kol nupesziau 'kol ka, 
dabar kepk, kitas in vaistine, 
merge apie ju uodegas, o czia 
visas sodžius vėl szvesk kad 
loska! o jie dribso. Kas do ko
lom apniko, kalbėjo piktai 
Ragutiene mesinedama kala
kutu.

— Ka žinosi! — 
Katre, jis pats tur but! 
sėdi iszsižiojes, 
gerkle tokia tnlele, ir pasakyti 
nemoku! toks lyg žarna nu- 
drj’kek ir pnosle, vienas galas 
inleistas in toki kniželi po ku
rio ugnis dega, ta pnosle 
gniaužia o in gerkle lygu mig
la eina, o jis tik kinkų, karkų 
iszsižiojes.

— Tegul juos! — juk ne 
szvente, eikim namon — pasi
girdo vyru tarpe.

— Eikim, bet sakykit. Vib
ra neatėjo!..

— Ar negirdėjot e k a sake? 
ketino, ir nuėjo, rasit ir geriau 
kad sziandien ant nieku nuėjo! 
— kalbėjosi vyrai iszeidami.

Ta visa diena sodiecziai tu
rėjo atkreipta dome in Vibros 
trioba: senis viengungis buvo, 
taigi galima buvo suprasti ka
da jis namie, o kada jo nėra. 
Tvaikas nuo laiko žiurėjo žmo
nos in menka lauža pamiszkej 
ir sakvdavo: — nerūksta isz 
cziukūrio! matomai namie nė
ra.

Staiga linkma žinia apskel
bė mažiukas Petris: — Tata, 
suszuko jis, isz dedes ezinku- 
rio rūksta!

■ — Vibra namie! —pralėkė 
per soda žinia, Vibra parojo ir 
isz vįsn butu po viena ėjo vy
rai prie senio su kokiu tai pa- 
Sįtj^pjjipų iy vilę^ia .sziydyse, 
kartodami; — Vibra be reika-

nors

a t sake 
nes 

instates in

lo neszncka, tnr but ka 
žino.

Ijed i nėjo in t ri obeli tuoj 
patemijo, kad senis gera žinia 
turi: Vibra ugni susikūręs, vi
rė sau valgyti, sėdėjo priesz 
ugni, pypke rūke o 
merktos a kva 
juokėsi.

Pamatęs sodieczius 
juoke in juos pilnai

lygu
jo pri
junki is

prasi- 
užsitrau- 

kes gerai savo pypk(‘ iszleido 
dideli gumulą durnu in augsz- 
ta,

los eme eiti. Senis paskutinis 
i iszejo, duris uždare, zilgi isz- 

trauke, in kiszene senovines 
atsek Įlotos sermėgos inleido, 
pamėgino su keliu ar gerai už
darytos ir visas buiys nudnme 
dvaro linkon.

Kieme susitiko Raguti: 
na ka ? prieisim šiandien 
no? — užklauso Vibra ypatin
gai sziandien naszus.

i pri>

raszo,
sziryt deszim- 

lovos, pa
saukė mane ir visu sodiocziii 
vardus pavardes snrasze, pa
sus duos ant laimingos kelio
nes!

— Toli gražu —

— Prieisite 
jums visiems 
niūrai Ragutis, 
toj izirioglino isz

ar

pasus
— tarė

atsiliepc 
Vibra juokdamasi, palauk kas 
kam ka duos!

— Na? —placziai žiūrėda
mas in seni tarė Ragutis.

— Taip, taip!
ne taip yra kaip atrodo, na 
eikim’pamatysime ka jis pa
giedos!

— Pasakyk poniute, 
mudviejų niekada paslapcziu 
nebuvo, pas mane tokiu bildu 
ka iszgirstu, tai kaip in 
deni, jokio garso 
kam ?

Asz tapogi

— karta ik 
atrodo,

tarp

van- 
neleidžiu ?

nekeneziu 
apkalbu ir bijau, ka manote 
neteisingai apkalbėti, jog tai 
ant savo dnszios sunkenybe 
užsitraukti o jog Kataliko os- 
mi ir tai ne kaip kitos, visi 
žino! bet czia no koks apkal
bėjimas, czia tikra tiesa mate- 

ir gaila merginu,me visos 
gražios, protingos!..

— A jau gražios! — 
trauke kaiminka, asz nematau 
jokio gražumo, mažai gulbes ir 
gražumas jeigu kas isz 
lizdo, nemeluoju, 
biski pasakysiu, tik saugok 
niekam ne per puse plauko. 
Matote senoji, jos motina..

Czia poniutes tykiai kalbė
damos inejo in alėja.

Ir taip ėjo susikiszusios 
teisdamos artimojo 
su didžiausiu 
pasbiaurejimu ir 
mu szukaudamos: •

— Fui, fiai! asz raudonuo
ju sena būdama!

— Baisu! asz iki sziol ne
žinau, kad kas panaszaus atsi
tiktu, musu namai tokie pat- 
riarkaliszki!

— Ne-ga-li
szirdis

o asz

per-

tokio 
ot asz jums 
tik

ėjo
nudemes 

pasipiktinimu, 
nusistebeji-

buti! 
alpsta, 

nelaiminga
’Vysta!
kaista!
girdžiu!

— Tikra tiesa kaip 
kaip

— Žiūrėkit dabar in 
durnus kaip jie skleidžiasi ir 
isznyksta, taip ir jusu baime 
isznyks, ot ka jums pasakiau.

— Kaip kodėl? ar-gi jau 
musu neiszvarvs?

— Neiszvarj’s, nes, jis pats 
nežino da rubežiaus savo 
lyb^, sužinos sziandien, 
jam nunesziu pyragėli!

.— Czia senis tartum 
jaunėjęs, nuo kelmo pas ugni, 
pasifkcle ir priėjės prie lange
lio augsztyn in dangų pažvel
gė-.

Jau sauluže per puse 
tako perejo, pomažiu galėsime 
pradėti eiti, asz tik biski užsi- 
kasiu, ant tuszczios da 
ošini.

— Ka tamsta ten padarei! 
isztikruju sunku suprasti, pa
sakyk dedele — prasze vienas 
ir kitas.

— Vis-a-m kam, bus — 
laikas! nebūkit lygu bobos, 
czia nieko, užgaidalams patai
kauti, ateis laikas, sužinosite, 
— kalbėjo senis szypsodamas 
ir pildamas sau in bl indei i vi
ralą isz katiliuko.

Valgo atsidėjęs ramiai, be 
paskubos pavalgė, pers i žegno
jo, linktineli szvariai nuo duo- 

< nos nuvalo in kiszene inleido, 
pypke užsikūrė, paėmė 
gembes savo zuiki na ausėta 
kepure, užsimovė ir isz ker- 
czios imdamas lazda tarė: 
na, eikim!

t uos

ga- 
asz

at

gavo

tehe-

ausys 
akys 

k a

poną 
Dieva myliu, kaip Katalike 
esmi, kaip dusziai iszganymo 
troksztu, tikra tiesa nieko ne
pridėjau, galiu sziandien mir
ti, kalbėjo poniuto su kumsz- 
ežiu užsigaudama in iszpurpil- 
sia krutino kurioje vargu ka
da del artimo gailestingumo, 
stipriau sujudo riebaloįs 
tukusi szirdis.

t*- Žiūrėkit, žiūrėkit ot ta 
vyresnioji beždžione!

Kame?
— Ot eina szen! žiūrėk 

kaip tas nabags priesz ja vai
posi! gaila vaikino, užeikim 
isz užpakalio ir paskui 
mos galėsimo iszgirsti 1 * *1 1 * • 1 ’

szen!

ap-

ta tam jaunam vaikeliu/i, 
nedaleisiu! — atsili'kim biski, 
asz negaliu! — kalbėjo poniii-

ne >

te sustodama ir prilaikydama 
drauges.

— Jauniesiems atsitolinus, 
poniute tose:

— Paraszysin jam laiszka! 
tos gudiszkos kalbos 

nelabai! bet kas mano Grože 
dvi žiemas in narodna vaiksz- 
czioja raszo kaip koks uredni- 
kas, jai liepsiu suraszyti, vis
ką ir be pasiraszymo nusiusiu 
kam turi pražūti vargszas, lai 
žino su kuo taisosi szoimesio 
jeszUioti.

Oi neatsargu! o kad at-

no, asz

1 
apes?

— Per paszta! kas atspės! 
kiek jau mos raszcme! o kiek 
gromatn perėmėm! ir sužino
jome to, ka niekas nežino.

— Na kaip iszimti 
gromata ?

— Kaip?
parvežti kaimynui ir 
atdarai, perskaitai ir nusiimti 
cziola, kaip buvusi!

— Kaip gi taip atdaryti?
— Oje, oje, mano 

moka niekas nepažins!
— Reiketn perspėti! —

daleisti negalima — nutarė vi
sos vienbalsiai*.

Muzi'ka vėl pragarsėjo, jau
nus poros už ranku susikibu
sio, muzikai in takta bego ta
kais rūmo linkon.

— O, o, o! antroji laime 
suszuiko poniutes szalip tako 
stovcdaitios, pasitraukus bijo
damos tapti porgriautos.

Niuta tartum lėkti loke, abu 
jaunikaicziu insiliusGjn, 
szus, skrydb tartum nedagau- 
dam žemes — lygu plestckos, 
naudodamosi trumpa savo jau
nystes diena, neprtisedami kad 
ten, knsžin kur klysta debesiai 
audr nezini, juodi, 
naikinanti,

Isztlisztejo daržas,

svetima

ot buk tai nori 
paimi,

Grože

ha-

juodi neįeini i,

ap- 
gadynes 

irdami praeiti,

tik gan 
ilgai, takais slankiojo tiys sze
szeliai braukydami soda, 
gailestaudami szios 
nupuolimą ir g
kurtojo panele buvo kaip žąse
le, ,,tyki,, nepr^kalbama, , pa
klusni, lyg žuvele be balso, 
lyg avele.

Auszo. Nuvargo svecziai, nu
ilsusi, nudulkėjusi isz
jaunuomene, iszgelto su 
da nusitepe ponai, visi spietė
si prie užstatyto visokiais val
giais stalo, vakarieniauti.

vainikai, dabino kam
barį ir stala prie kurio vėl so
do poromis jau susipažinusi 
jaunuomene, nž/ianti 
trukszminga.

— Szimto metu

szokiu
krei-

eida- 
ka ji 

ten jam kloja, nieko gero!
Nutilus, gera vingi davus 

per žolyną trys szeszeliai slin
ko inkandin jaunos poros, lai
kas nuo laiko paspausdami 
sau rankas, 
kad temyti. 4

Ant ponueziu nelaimes kal
bėjosi Rusiszkai, 
isz szeszeliu tos kalbos 
nesuprato, 
kad sužinojo apie 
iszeiga sykiu, 
tauti in giria;

Poniutes ant to paleido na
gus viena kitai in rankas ir 
tykiai patemijo: ar nesakiau?! 
rieszutauti eis, gera pradžia 
po karklynus, ka, ka, ka! susi
juokė ih kumszti, oi, oi, pa
neles szios gadynei !

— Icszkosiu szeimesio! tvir
tino Valodija, ir jeigu rasiu 
mano laime, ~

— kiarus iszlaužysiy, visa misz- 
ka iszkratysiu o rasiu!

— Girdi! gkdi tamsta?!

duodami žinoti

o nei viena 
gerai 

bet tiek laimėjo 
užmanyta 

riesžu-būryje

v

oi, oi,

nuo

leszkosiu, visus

Vienas in kita Vyrai žvilg
terėjo, szj’ptfelejo ir isz triobe- jau ta intHgantė apsuko pro-

e

Gėlės

$ nelemta.

kurio poniutes patemijo kaip 
Valadio pabuczlavo in 
p. Liutos.

— Menat r!

ranka . <3

*

— pragarsėjo 
dirižibriaus balsas'.

Keletas jaunikaicziu pribė
go prie Vairios ir Va lodes.

— Kaip tai jus manote va
žiuoti! gadinate mums tvarka 
— neleisime!

Jaunikaicziu i 
tęva.

Senis

pažvelgė in

susijuokė, 
ardyti tvarkos negalima 
da. sau pasikalbėsime, 
prie darbo'.

Jaunikaicziam nereikejo kar
toti, spruko jie kaip lydekos 
vandeni pajutusios ir prany
ko salione vienas sugriebęs

— ne, no 
, mes
o .il,R

v iena s 
Niuta, antras Liūtą.

Radus atsakanezia valandė
lė, pone Margarita priėjus 
prie vyro tykiai užklausė:

— Ar vėl tavos tas grafas 
neapskuto? baisiai linkmsas ir 
vis su Antaniu sznibždasi.

— O visai prioszingai da
lykas stovi, atėmiau savo ir 
da peak tukstaneziai virszaus 
signota uždėjo! — paaiszkino 
rodydamas žmonai ranka, ant 
kurios blikeziojo storas signo- 
tas. -■

Marge rita

nera-Asz buvau labai
— rnatvda- 

linksmybe ir
mi! — tarė žmona 
ma nepaprasta 
su Antonijų kokias (ai paslap
tis! ■J

t 
i

f 
»

TAKADAIItA
,*. » J ! j J ,

Lietuvos Atstatymo
Bendrove.

na— Gal pinigu praszo, 
dabar atsisveikindamas asz ji 
apskųsiu! — kalbėjo p. Alfon
sas led apversdamas liežuvi ir 
mirkeziodamas 
mis akimis,
Antoni jo negelbės!

— Nepata rėžiau
— patemijo žmona.

Tu visada savo! < 
sakau kad pamėginsiu ir 
darysiu po savam!

— Buvai, esi

stikline-
— ap-skus-iu! ir

Ivg

rnegint i!

o asz
pa-

ir paliksi
kvailas! — tarp žmona ir pa
mojus su ranka paėjo kur jau 
ncszokant ieji svecziai ruoszosi 
važiuoti.

Monstras baigėsi
savo 
ženklą

laimingo 
gyvenimo musu naujiem szei- 
mininkams — garsėjo balsai, 
girdėjosi stiklu barszkojimas, 
linkėjimai pilni meilumo ir 
szirdingnmo.

Ponas Alfonsas nepaprastai 
linkmas su žmona dekavojo 
visiems iszreikszdaini troszki- 
ma vėl 'kada matyti pas save 
taip jiems brangius svecziuš.

— O nepasigailėsite! — 
užtikrino grafa, mes czia tan
kiai atskrisime, nėra kaip so
džius, perku dvara ir tai netru
kus perku dvara!

Nepaprastai linksmai perejo 
vakariene, szlakstoma vynu 'ir 
visokiais gėrimais, kurie pa
prastai priduoda ūpo, iszrisza 
liežuvius, aikszten iszverczia 
paslaptis.

Atvirumą, meilumas, szirdin- 
guma, reiszkĮamaS' pabueziavi- 
maib, mandagumais, 
žmones iki iszsibla i vėjinio o 
kartais ir stipriai užsiveržia 
ryezlai užmegsti prie bonkiu 
te^.

Visi mate kaip po vakarie
nes senas generolas bueziuo- 
damai su szeimininku vienas 
kita kilnoti kilonojo, kaip se
nis iszre»iszke savo troszkima, 
kad ju pažintys pereitu in tik
ra draugyste, galu gale užbai
gė užkviotimu brangiu kaimy
nu su szeimyna ant pietų už 
savaites, kuriam laikui laukia 
svecZiu isz Maskvos ir Petra- 
pilfes.

Pakvictintas tapo priinitas, 
jaunieji atsisveikindami pa
sakė sau iki pasimatymo ir no 

r ;

meilumo

, suartina

toA.

jaunieji atsisveikindami pa-
- ■ _ _ ' L ’ ’ w ’I <

paneles 
golosagstė savo szokojams 

kaipo ženklą atsižymejimo. 
sagsto simboliszk.u budu isz- 
reikszdamos savo jausmus, 
gaudamos už ta žvilgsni, kuris 
be žodžiu kalbėjo gan supran
tamai.

Saliomis tusztejo, vien mios- 
telenai bepasiliko ir sklydo 

kambarius ilsc-katrie in savo 
lis.

Ponas Alfonsas, grafas, 
A n ton i jo ir neatstojantis nuo 
ju draugas p. Bižutkovicziiis 
mažai matomai ir beveik visa
da tylus sumano atsisveikinant 
suloszti stosa. Grafas ir Antr>- 
nijo nutarė, 
sziandien važiuoti net 
tikdami iiugult'i.

Stonas neilgai trauke: jame 
greitai szen ar ton laime pa
linksta ’ir dabar palinko: po
nas Alfonsas pasikėlė nuo sta
liuko drebantis, iszbalos lyg 
drobe, klajojo po kambarį ir 
savo svecz'ius ir matomai buvo 
kad jo galvoje (ikras pragaras 
virė.

Už tai grafas su Antonijų

Alfonsas

kad būtinai turi
nesu-

.patrihio,darni' rankas vailmzti- 
nejo po kambarį visai savimi 
užganėdinti.-

[TOLIAUS BUS]
1

I

I,
]

I
(Varde direktorių, raszo A. B.

Strimjiitis, Se*kr.)

-.....................—- ■ ■■■ -----
Juokingai iszrodo, 

Kaip grinorlca kur pasirodo, 
Kada pribuna isz užmarės, 

Tai, szirdcles pilnos smarves.
J

iKaip kuodas iszrodo

Mano J

O bet savo mandrybe parodo, 
Mano kad kokia grafiene, 
Panaszi in Pilsudskieno.

Akis primerkus, 
Lupa patempus, 

Nuolatos cziaupesi, 
ir rodos ko baidosi.

kaip in czion pribus,
Tuojans didele poni bus, 

Dievaž asznegaliu žiūrėti, 
Ba net verezia mane vemti. 

Vėl u k bukie mergele glamoni, 
Tada busi del vyru maloni, 

Žinoma per daug nesiezviervk, 
ir prie vyru nesigoryk, 

Turi visada,• 
Būti davadna.

Neturi tuojbezdžionkauti 
Katra nori gera vyra gauti 

Ba vyrai ne yra kvaili, 
Ir ne vaikai maži.

Jieji mato, katra ko verta, 
Kad ir ne butu per kitus girta, 

Jau juju neprigausi, 
Katra ir norėtum,* *

Keli klierikai, 
Narsus pesztnkai, 

Susitarė ant prieszn užklupti 
Ir gerai kaili isz'lupti. 

Prieszai užpuolus iszsisaugojo 
Ba isz laiko apie tai dažinojo. 

O kad pesztnkai nelaimėjo, 
Ant keliu angaru užėjo, 

Ir butu ungarams kaili 
iszperia, 

Kad tik butu juosius ingaleja.
Pribuvo in szieze, 

Isz Szenadorio jauna Airisze, 
In tarpa insisuko, 

Su knmszczia pasuko, 
Per nosis, per terlas taip 

aptaise, 
Toji motore narsi, 

Kožnas juka apsiliejo, 
Apsilaižo in szali nuėjo, 

Kad tokiu moterių daug butu*, 
Tai musztyniu tiek neatsibutu.

‘I* ‘I* *

Isztikruju geri laikai užeina, 
Jaigu bobeles po urvas eina, 

Tai ir gerai, kaip vyrus 
isz vaduoja, 

Ba bobeles da smarkiau 
ulevoja.

K a jums vyrai giliuoju, 
Gere puikiai munszaine ir

I

ne gausi.
♦

T

susirupcziuoja, 
Su nagais kaip kates draskosi,
Už kudlu paganckos peszasi 

Asz vyru ežiai aibeeze, 
Matyti labai noroeze, 

Kaip indukus boba kanalije, 
Karczemojo pakele batalija. 

Kvotoruko nesigaileezia, 
Sorkiu geresniu nenoreczia, 

Kad tokia musztyne matyczia.
Ne vienas gal mislina, 
Taradaika meluoja, 

No szi ne ta loja, 
Ant sziadien bus gana, eisiu 

sznipaut, 
O po piet in svietą keliaut.

I. lt

r

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

i Moknrne S.czia procentą' ant 
sudčtu pinigu. Procentą prida- 
t*

/ Ir 1 Liepos. Mes norim kad ir

dideli*/

H. BALL, Presidents*
_ <i >.r O 4 ■ K ’ *«
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Tikslas Neatsiektas.
Pirmajam straipsnyje apibu

dinome kaip L. A. B-ve organi
zavosi; nurodome 'maždaug ko
kius išzkasczius panesze orga
nizavimosi periode ir ko orga
nizatoriai tikėjosi susilaukti, 
ka mane atsiekti savo darbais 
Lietuvai ir patiems szerinin- 
kams; sustojome ant “Bet...

Taigi dabar pradėsimo nuo 
liet...”
Kuomet B-ves kapitalas pa

ini Ii jono doleriu,

? J

i i

apmokėtas.

sieke puses 
direktorių susirinkime buvu
siam Lapkriczio 5 d., 1919 m., 
buvo nutarta sustabdei i szeru 
užraszinejimas. Gryno kapita
lo B-ve ant ranku-iiiekuomet 
neturėjo puses milijono dola- 
rin; dauguma buvo tik užsira- 
sze szerus ir inmokeje 10-ta 
nuoszimti, bet rekorduose buvo 
skaitoma jau grynu kapitalu. 
Kaip sub-agentams taip ir ge
neralini agentui komisas buvo

Daugelis užsira-
sziusiuju kanceliavo savo užsi- 
raszymus, pareikalavo gražin
ti dali inmoketu pinigu taip 
kad pilnai užsirasziusiuju ir 
užsimokėjusiu szerininku skait 
liūs sieke no daugiau kaip 43,- 
000 balsu. Daugiausiai kapita
lo sukelta buvo 1919m. Kuomet 
pinigu atsirado ant ranku di
rektoriai pradėjo vykinti pasi- 
briežtus planus. Buvo deleguo
ta atstovai Lietuvon organiza
vimui induMriju ana pus jnriu.

Pirmoji organizacija tai bu
vo i n kūrimas akcines B-ves 
i i

c dam prie jušu pinigu 1 Sausio 
% Ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
? jus turėtumėt .reikalą su niurfu 
{ banka nepaisant ar mažai ar

i

i n kūrimą s 
Neniunas.” 
Tokia instaiga kaip “Nemu

no” Bendrove, Lietuvoje būti
nai reikalinga; rodos niekas su 
mumis fir su tais direktoriais 
kuriu buvo sumanyta sutverti

, nesiginezys 
kad musu L, A. B-ves pinigai 
buvo dėdhfhi ih betiksliu orga
nizacija.

“Nemuno” B-ve buvo in- 
kurta gaminiihui ūkio- padar
gu, kuliamu maszinu, akseliui 
pjaujamn maszinu, gaminimui 
phigu, grebiamu kertamu ma
szinu, invairiu drapaku ir 
sziaip invairiu vidujiniu ma
szinu. Lietuva žemdirbiu sza- 
lis, be žemdirbystes inrankiu, 
ypatingai pradedant.nauja gy
venimo era po visa-švietimai 
karei, apsieiti nieku budu ne
galima; tai reikalingiausi Lie
tuvai daigtai; kad palengvinus 
tuos daigtus ūkininkams ir 
dvarininkams insigyti būtinai 
Lietuvoje tokis fabrikas buvo 
ir yra reikalingas ir tai fabri
kas ne su puse milijono dola- 
riu.

Kaip kiekviena valstybe sau
gojusi nuo svetimu szaliu tur
tuoliu; nuo eksploitavimo sza- 
lies turto, taip ir jaunute silp
nute Lietuvos respubliko apsi
tvėrė instatais, taip kad sveti
mu szaliu turtuoliu turtai jun
giami su Lietuvos piliecziu tur
tu, negalėtu kontroliuoti Lie
tuvos piliecziu; žodžiu kalbant, 
kad Lietuvos piliecziu teises 
visapusiszkai butu apsaugotos, 
tai instatymai neleidžia sveti
mu szaliu kapitalams kontro
liuoti Lietuvoje insikuyiamu 
finansiniu organizacijų. Tatai 

musu L. A. B-ve, kaipo 
Amerikos
priversta taikinties prie Lietu- 

i n s t a t y m u. O rga n iz uodą -
“Nemuno” L-ve, indeda- 

ma pinigu, kbntrole turėjo pa
vesti Lietuvos»piHecziains. Tas 
buvo pravesta szitokiu budu:

L. A. B-Ve galėjo užsiraszyti 
tik mažesne dali sumanyto ka
pitalo, o turėjo surasti Lietu
vos piliecziu, kurie užsirnszytu 
didesne puse kapitalo. Kuomet 
kofporacljpše ne žmogutis bal-

( c Nemuno’ ’*B-ve

invairiu

ir

vos
ma

Į

B-ve, 
korporacija, buvo

Nemuno”suma pinigu in 
Bendrove, kontroliuojamos ga
les neturėjo.

Nors biznyje dolarifc lygus 
doleriui ir nedaro didelio skir
tumo kas korporacija tvarko, 
jai tik reikalai gerai vedami, 
apyvartoje yra pelnas tai už- 
vnldvietcs varžytinių neturėtu 
būti, o ypatingai knomet susi
kuria nauja organizacija; tuo
met pas kiekviena jausmas dar 
nesudrumstas, nėra antnpatiju; 
tik greieziau simpatijos, tai'in 
vadovanjanezias vietas pateti
ka tankiausiai toki žmones ku
rie pirmuose susirinkimuose 
moka szvelniai pakalbėti, įtin
ka inponuoti nsirinkimui kaip

< 4
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daug jis supranta apie toki ar 
kiloki bizni; o
duoti prižadus kiek daug gero 
gali padaryti organizacijai. 
Didžiuma susirinkusiu visuo
met paveda pirmenybe tokiems 
asmenims kurie moka genaus 
prieakyj iszeiti; taip ir turi bū
ti, nes kokia gi, butu organiza
cijai nauda isz pastatytu žmo
nių prieakyj, kurie mažai žino 
arba nieko nežino.

Bet musu Lietuviu gyveni
me korporacijų tvėrimas kon
troliavimas ii r padarymas pel
no isz apyvartos buvo ir dar 
dabar tebera mums mažai te 
suprantamas; teorijoj mes pa
statome dideliausias peremi- 
das ant popieros iszskaitliuoja- 
me po tūkstanti ntioszitncziu 
indeto dolario; bet pradedami

kiti net rtioka

J

I

4||

reali gyvenimą praktikoje pa
tyriam suvis ka kita, susidu
riam su invairioms gyvėndmo 
sunkenybėms, su biznio kompe- 
ticija, kad netik nepadarome 
pelno bet dar mažu- pamažu 
nyksta musu sumoketasai pa- 
matiniskapitalas ir ko dides
nius darbus ant saves paimam, 
to didesnius nuostolius pake
liam. Dar kas isz mažo nieko 
prasidejas, tai besipraktikuo- 
damas besiverždams sziaip- 
taip gyvena; tūli ir pinigu yra 

'padare. Bet Lietuviszkos kor
poracijos- lyg sziam laikui pa
vyzdžiais statyti iki sziol nega
lima.

PAVASARINIS TONIKAS.

Kasdiena gauk

New York’o Sveikatos Vir
szininkas paduoda gera recep
tą pavasariniui tonikui:

Jis sako: “ 
daug saules szviesos ir pa-
vaikszcziok po tyra orą. Pas
kui pavalgyk gerai, ir žiūrėk 
kad prie kiekvieno valgio butu 
nors viena daržove. Leisk kū
nui ilsėtis, miegodamas nors 
asztuones valandas. Miegoda
mas, žiūrėk kad gautum už
tektinai tyro oro. Atsikėlęs 
rytmeti naudok daug vandeni 
kaip iszllauko taip ir isz vi* 
daus, arba nusiprausk gerai i< 
gerk daug vandens.

“Seniau, pavasario laiku 
vaikams būdavo duodamas 
gerti miszinys susidedantis isz 
sirupo ir sieros. Būdavo' spėja
ma kad kokiu nors stebuklingu 
budu tas miszinys iszvalydavo 
žmogaus sistema. Daliniai gal 
taip ir būdavo, nes sirupas va
lo vidurius; bet moderniszki* 
viduriu valytojai ta pati pada
ro ir neapsunkina sistemos su 
cukrumi. Būdavo ir kitokiu 
tonikų, bet didesne ju dalis su
sidėdavo isz alkoholio.

Nėra jokiu stebuklingu gy-“ Nėra jokiu stebuklingu gy
duolių. Tos kurios pagelbsti 
viena, gali kitam užsibaigti su 
blogom pasekmėm. Yra tik vie
nas vaistas kuris geras vi
siems, kurie turi ‘‘paVargnsi 
jausmu” arba taip vadinama 
“pavasarini karszti,” 
tonikui Sveikatos Virszininkas 
davė receptą augszcziau, ir ku
ris visiems yra prieinamas.”
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sas turi gale, bot kiekybe užsi- 
raszytu akciiti, tai ir direkto-

pargafaenlti isz Indijos ir labai natas iszfenkainhs sulyg skait-
/<” *•— t , • v

prašiplhtino Ameriko. Yra pa-
L <S . • • » • 1 • • I1

„ - ......... .................. • . - - , - _ J! daryti isz visokiu žemeziugu.
liaiis nžhireszytu szoru, tad B- 
Ve ihniokėjitši gana stambia
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Lietuviukas Graborlut

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius parai 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.
■■ ih i i i rf

81« W. SPRUCB STRm
MAHANOY CITY, PA»

Bell Telefonas 14V

I

4 
i

1

I
i
i

I

1 w

j
i



I

I * I Jt

I

i®

S1JGB

ŽINIOS VIETINES
■ ■■■■■■ UI

Isz Shenandoah, Pa.
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— Szlandien Readingo ka
sikiu pėdo.

— Ketverge pripuola In 
Dangų Žengimas V. J., arba 
Szesztines.

— E.Mahanoy Džunkszone 
rodhauze vėl likos užklupta 
per steitinius, kurie aresztavo- 
jo locininke ir ketures ap- 
tersztas balandėlės, terp kuriu 
radosi ir Ona Kupstas, kaipo 
ir devyni vyrai.

— Ona, duktė Kazimiero 
Reklaicziu, 516 W. Spruce uli., 
užbaigė mokslą norses Jeffer
son ligonbuteje, kur iszbuvo 
tris metus. Isz kitu miestu 
teipgi užbaigė mokslą Ag
nieszka Durovick, Ernest ina 
Grundkovski, Adele Gustaitis 
— viso 52 norses.

■ — Juozas Mayers ir Dovi- 
da Karsh isz Filadelfijos norė
dami prisipilt kiszenius leng
vai piningelials, atvažiavo in 

sidun inkus, 
valdžios

prohibicijos sznipus, na ir tu
rėjo pasisekimu nekuriuosia 
vietosią, bet muu policije su
prato kokie tai pauksztelei ir 
juos aresztavojo už apgavyste.

— Kada steitiniai padare 
revizije galiūno Mikolo Jatso 
ant Heights, saliuninko pati 
gerai apdaužo viena isz stei- 
tiniu, kada tas norėjo iszneszti 
piniginiu niaszina. Kaltininkai 
užmokėją bausmia ir kasztus 
likos paleisti.

Frackville, Pa. — Czion tu
rimo du naujus biznierius 
Eicho ir Jnęngšta (Rnczinska) 
kurio popioruoje ir malavojn 
stabas. Jaigu turite atlikti’ta
ji darba atsiszaukite pas juos 
ant 24 South 4-th uliezios.

— Jonas Žolionis, 
nantis ant S. Third uli.,
ko sužeidimą pirsztu Suffolk 
kasiklosia.

.-1     - •   ——    ■'  r

Isz Lietuvos. “Lesąi Aid
NEPAPRASTAS PUNKTUA-

LISZKUMAS.
Mariampole. — Neiszlepinti [ fybose
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APSAUGA NAMOSE.

miestą pabaugyt 
penustatydami save

t Sirgdamas trumpa laika 
nuo anglekasiu dusulio ir už
degimu plaucziu, Petnyczios 
nakti, apie vidurnakti mirė ge
rai žinomas Bernardas Bra
žinskas apie 45 metu amžiaus, 
palikdamas dideliam nuliūdi
me paežiu, du sūnūs Adolfu ir 
Edvardu ir (lukteri Valerija; 
broli Frana, Elizabeth, N. J. ir 
Lietuvoje du brolius ir dvi se
seris. Paėjo isz Seiriju parapi- 
jps, Dubravo kaimo, Suvalkų 
gubernijos. Amerike pergyve
no 26 metus, prigulėjo prie 
Szv. Jurgio citizens draugys
tes Shenadorije. Velionis buvo 
malszaus budo žmogus ir my
lėtas per tuos kurie ji pažinojo 
ir su juoin draugavo. Buvo 
szvogeris Sklaru broliu. Velio
nis mylėjo skaityti “Saule” 
kurios skaitytojum buvo su- 
virsz 20 metu. Laidotuvėms 
užsiėmė graborius Sakalauc- 
kas, kurios atsibus Utarninko 
ryta Szv. Juozapo bažnyczioje 
su pamaldoms isz namu ant 
433 W. Mahanov St. Palaidotas*

bus ant Sz. Jurgio kapiniu She- 
uandorije. — Lai silsisi a.a. 
Bernardas, o Dievas suramina 
likusia nuliudusia szeimynelia.

4 ( Saule

Apie 11:20 valanda Su
batoje priesz piet likos apde
gintais per oksplozijo gazo 
Mahanov kasyklose T. Mažei
ka, 334 W. South uli., ir Juozas 
Ramonas 600 W. South uli. ku
ris huną ant bordo pas Jeki- 
moniene. Eksplozijų kilo nuo 
žibutes kada abudu nesze pro- 
pus in 18 brusta. Abudu apde
ginti ant veido ir ranku. Ra
monas butu likes užmusztas

Girardville, Pa. — Musu 
miestelis auga spareziai, žmo
nelei perkasi namus po strai- 
ku, kiti perdirba ir atnaujina 
pagal naujausia mada, o tai vis 
po straiku ir užėjus geriem 
darbams.

— Lietuviai 
savo palicijanto poną 
kuris dažiuri miesto 
visame ir yra gabus vyrukas.

— Musu tautietis saliunin- 
kas Benediktas Budraitis, pri
stato daugiau kambariu prie 
namo ir užveda geresniu elek- 
trikinia szviesa. Ponstva Bud
ru iezia i v ra 
svetingi žmonis pas 
kožnas 
randa.

Port Carbon, Pa. — Praejta 
Ketverga czionais Penu kasi- 
klosia kilo baisi eksplozije ku
rioje pražuvo penki 
šiai o trys pavojingai 
ginti.
Coulson sudraskytas ant szmo- 
teliu; jojo sūnūs Albertas, E. 
Green, B. Tryczko, A. Brimbo 
isz Minersvilles Priežastis eks
plozijos da neisztyrineta.

užėjus

susilanko ir 
Guszi 

paretlka

progresiviszki ir 
kuriuos 

szirdinga priėmimą

angleka- 
apde- 

Uzmusztieji yra: W.

seseris Savickiene ir

Kulpmont, Pa. f Jurgis Bra
žinskas, 52 metu, mirė 7 diena 
szio menesio, palikdamas dide
liam nubudime paezia ir pen
kis vaikus: dukteria Anele Ra- 
žyckienc ir Mariute kaipo ir 
sūnūs Antanu, Edvardu ir Vin
ca; dvi
Žiugždiene isz William Penu 'r 
broli Szimana czionais kaipo ir 
daugeli giminiu. Velionis pri
gulėjo prie draugyseziu, kliu- 
bo ir Susivienyjimo R. K. Lai
dotuves atsibus 12 diena, Sere- 
doje su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Marijos bažnyczioje, ku
rioms užsiėmė graborius Koon- 
ca. Lai Dievas suramina liku
sia szeimynele.

Stanislo-Plymouth, Pa. — 
vas Lulevicz, kuris nužudė sa
vo motina, ne yra Lietuvys, 
kaip tai laikra.szcziai prane- 
sza tiktai Lenkas. (Kada buna 
po laikui, tai skaitytojai -da- 
nesza apie tai, bet kodėl ne 
pranesza laikrascziui tuojaus 
tikra teisybių kaip atsitiko ir 
kokios tautos yra žudintojas, 
o ne laukt kelis menesius. Ne 
yra tai laikrazczio kalte, tik
tai skaitytoju kurie tingi pa- 
raszyti kelis žodžius in taik
ia ikraszti. -lt)

Worcester, Mass. — Harrv 
Franklin Plum-Noyes, 17 ir

AAiujjcin ūmu iiikvo užkiliUn4t, 

kad ji ne butu Mažeika augrie- i me“’.17 m,’PradcJ® «*«*» kuo'
met ju valtis apsivertė Quinsi- 
! gamond ežere. Pranas Barba- 
raviezius ir Juozas Murauskas, 
eidami pakraneziu, 
skestaneziu szauksma.
lauže in netolima vasarnami- 
surado va lt i 
skestaneziu,
Tai pirma szio sezono nelaime 
vandenv.

— Palicija sugavo vagilius, 
kurie primusze ir
naca Kalita, kaip buvo raszy- -- o n iiiruvv uuivvik vi- . •, . t • i • . , -iii- i ta pereitam Am. Lietuviomentu kapus ir kitokius pana-' , .. ait-h-. J . . . . . merv. Jie yra William Do

lies in laika nes butu sukrites 
in sziuta per drūti eksplozijos, i 
Abudu gydosi namie.

. — Moterėlės, jaigu norite 
puikiu liktorių (szeids) ant 
elektrikiniu žiburiu, tai jums 
taji darba atliks tikrai artis- 
tiszkai pana Sofija Rutkaus
kaite jaigu atsiszaūksite po 
No. 602 W. South uli.

Jaigu norite aptverti ci-

szius darbus, tai geriausia jum I 
padarys cimentinis kontrakto- 
rius Adomas Butkus 1136 E.
Centre St(t.38 į

PARSIDUODA FARMA.

Farma 180 akeriu, 25 raguo
tu, 2 arkliai, didelis tvartas, 
9 kambariu stuba ir kiti rei
kalingi budinkai, visokios pa
darines del farmos. Puse my
lios nuo miestelio, bažnyczios, 
mokyklos, 2 mylios nuo gele
žinkelio stacijos, 
priežastis yra liga.

Mrs. Wm. Poszka,
R.D. No. 2 Box 67,

iszgirdo
Insi-

ir dasiiro prie 
iszgelbejo juos.

apvogė Ig-

mes Lietuvoje punktualisziku- 
mu, dėlto, kad ir menkas punk 
tiudiszkumo pavyzdys yra gir
tinas ir skelbimas. Visi žinojo
me, kad traukiniai in Mariam- 

So. Boston, Mass, f Diena 5 polo — tiek isz Kauno tiek isz 
Balandžio likos czionais palai
dotas su bažnytinėms apeigo
mis Augustas Sundock, kuris 
mire 1 diena Vasario. Velionis 
paliko dideliam nuliudime pa
ežiu ir du sūnūs Antanu ir Izi
dorių.

gyve- 
aplui-

1

Paskutines Žinutes.

’J Atėnuose (Graikijoj) pa
smerkta kalėjimai! viena mer
gina už tai, kad iszejo in gat
ve su perdaug trumpa suknele.

51 Vokieczift inveda sida
brines monetas; kol kas iszleis 
50 mil sidabro dvi-markiu.

U Vokietijoj dabar 
jonai bedarbiu.

1f Makvoj viena savaite 
virsz 10,000 žm. susirgo gripe; 
nemažai nuo tos*ligos mirszta.

U Magdeburge susimuszus 
traukiniui sutrinta 4 vagonai 
ir 31 žmogų sužeista.

11 San Francisco, Calif. 
Apie 40 žmonių likos sužeis
tais kada du karu kai susidūrė 
ant stataus California uliezios 
kalno. Visus nuveže in ligon
io u tos.

11 New York. — Kokis tai 
nežinomas vagis apvogė pasa- 
ž i erių ant laivo Georgo Wash
ington kuris atplaukė isz Ang
lijos. Pasažieriai neteko 
8,000 doleriu.

viena

2 mili-

<>•_ 
apie

Alytaus — labai vėlinusi, kaip 
kada po 2 — 3 valandas. Taip
gi žinojome, kad isz Mip‘iam- 
poles popietinis traukinys isz- 
ena apie 4 vai. (kartais ir vė
liau iszeidavo); kad jo iszeji- 
mo laikas butu 3 v. 46 m. arba 
dabar jau 3 v. 40 m. 
niekas nebutu pasakęs.

Velykų antra diena 
virszininkas susmane parody
ti Mariampoliecziams tikra 
Europi'szka punktualiszkuma, 
ir traukini iszleido 3 v. 40 m. 
yra kalbancziu, kad net kiek 
ankszcziau. Pasekmes gi —vi
sa eile Mariampoliecziu gryžo 
atgal tik pažiūroje traukiniui 
in uodega

Mes nesueuropojusieji Mari- 
ampoliecziai labai didžiuoja
mės p. virszinnko pavyzdžiu, 
tik ateity praszytumem: 1) 
skelbti vietos laikraszcziuose 
apie invykstanezia (raukiniu 
szvykimo, but gerai ir atvyki
mo, laikoperaminos, 2) nepar
davinėti bilietu jau traukiniui 
beeinant ir 3) duoti galimybes 
rasti budėtoja, ta diena mes jo 
neradome.
p u n k t u a 1 i szk u vi sa i s

BAŽNYTKAIMIS MONO
POLIS.

Lokecziai,
Musu bažnytkaimy atsirado ir 
monopolis.

Mariampoliecziams

Praszome

tikrai

stoties

būti 
atvejais.

DIDELIS SUSIRINKIMAS 
IR BALIUS.

Rengia Gedemino Klubas isz 
Mahanov City, Pa., Pancdelio 
vakara 17 Mojaus, Norkevi- 
eziaus saleje. Priesz balių 7 
vai. vakare bus laikomas visuo- 
meniszkas susirinkimas kas 
link ateipaneziu rinkimu. Visi 
ukesai yra užpraszomi atsilan
kyti ant szio susirinkimo nes 
bus apsvarstomi svarbus daly
kai apie rinkimus. Balius pra
sidės tuojaus po susirinkimui. 
Bus visokiu užkandžiu ir ge
rvinu. Del szokiu grajis pirmos 
klasos orkestrą. Inžanga vy
rams 50c Moterems ir mergi
noms 25c.

Dubeltavas 
Tikietas

Draugyste
■ui....... W

Dabartiniu laiku, Suv. Vals- 
suvirsz szimtas 

draugyseziu,
yra 
Aid“Legal 

prie sziu draugyseziu kreipiasi 
žmones, kurie per biedid kreip
tis prie advokatu del patarimu 
ar pagelbės.

Priofiz penkes-doszimts me
tu, buvo tik viena tos ruszies 
d ra ilgy s te Amerikoje — The 
German Legal Aid Society of

1 !

New York. Kovo menesi 1876 
m. grupe Vokiecziu susirinko 
ofise gubernatoriaus Edward 
-Salomon ir insteige draugyste 
tikslui 
York’o

ofise gubernatoriaus

teikti pagelbos New 
miesto Vokiecziams, 

kurie reikalavo legal’iszkos pa
gelbos bet kurie buvo per bied- 
ni eiti pas advokatus. Tuom 
laiku, labai daug Vokiecziu at
važiuodavo in Amerika, neži
nodami szios szalies kalbos ir 
paproezius buvo visur ir visu 
isznaudojami. Ta pirma lega- 
liszkos pagelbos draugyste ati
darė savo pirma ofisą 39 Nas
sau Street, New York’o.

Draugyste nuo pat pradžios 
žymiai augo, ir 1890 metais 
tiek daug i n vairiu tautu žmo
nių kreipėsi prie draugystes 
kad ji turėjo visus priimti, ne
paisant tautos. 1896m. Birže
lio 1 d. teismas permainė var
dą in Legal Aid Society.

Nuo insteigimo draugystes, 
sziadien, 878,346 žmones 

pagalbos, del tu drau
gyste atgavo pinigu arba turto 
iki $3,716,489. Apskritai imant, 
kiekvienas atsitikimas kaszta- 

Szaikiu apskr. — vb apie*$l.40. Draugyste visuo- 
ir turtingi

Gazas ir Gazo Prietaisos.
Perkant Prietaisas. Krautu

vėj negalima <patemyti skirtu
mą tarpe geru ir blogu prietai
su. Perkant priotaiisas turime- 
i-mti krautuvninko žodi kad jos 
yra geriausios, ir todėl turime 
pirkti jas atsakanezioj krautu
vėj. Gazo prietaiisas galima 
pirkti nuo gazo kompanijų kas 
užtikrina kad jos yra atsako
mos.

Indejimas gazo prietaisu tu
ri būti pavestas tik gazo kom
panijos darbininkui arba ki
tam kompeteniszkui darbinin
kui.

Indedant prietamsas būtinai 
reikalinga atlsiminti sekanezius 
patarimus:

1. Prietaisos turi būti inde- 
tos tinkamoj ir gerai vedintoj 
vietoj.

2. Sujungimai turi būti kuo- 
drueziausiai invest!.

3. Medžiaga, kuri gali užsi-

žmoguls, jife neužilgio apalptu ir 
gal numirti jaigu greitai neat
gaivintas. Tokiam reikia kuo- 
greieziausia duoti oro. Greitas 
gydymas irgi būtinai reikalin
gas.

Degantis gazas turi labai 
stipru k vapa, bet jaigu žmogus 
tokiame ore buna per kiek lai
ko jis to negali temyti.

Nejeszkok gazo su deganeziu 
degtuku. Kad nors nebutu už
tektinai beganezio gazo eks- 
plioduoti, bet kartais karsztis 
nuo degtuko gali padaryti di
desne skyle.

Jaigu kur nors tavo namuose 
gazas bėga, tuojaus praneszk 
gazo kompanijai nes jos turi 
tam tikslui darbininkus, kurie 
ant syk pataisys.

— F. L. I. B.

ANT PARDAVIMO.

tw

i

iki 
prasze

met rome garsus
monopolis. ‘Degtinėlė veža isz Amerikiecziai. Dabartiniu lai- 
Kauno. Kad žinotumėte — 
spėja ir vežti! TuOKetiecziai 
puikiai ja sriaubia, 
nas 1

vežt i !
ne

Parsiduoda gera farma 73 
akom, su vaisingais medžiais, 
gyvuliais, maszinerijos, ir vis
kas kas tik reikalinga del ap- 

Farma ran- 
, kitados

prigulėjo prie Martin Wtignei* 
Atsiszaukit po sziuo adresu: 

John Selesky,,
t.40) Cressona, Pa.

ANT PARDAVIMO.

dirbimo fanuos, 
dasi Cressona, Pa.degti, reikia atskirai nuo kitu 

laikyti.
4. Dūmams reikia turėti 

dunitraukius. 4
Kur galima, taip sutvarkyk 

prietaisas kad tarpe ju ir sie
nos oras gali cirkuliuoti. Tokiu 
budu sienos neinkails.

Jaigu lentynom uždėtos ant 
pecziaus, j u apaezios turi būti 
apsaugotos nuo karszczio.

Nedek szluotals, skudurius, ir 
panaszius daigtus aplink arba 
arti pecziaus. Verta turėti at
skira vieta tiems daigtams, ge
riausia maža kambarėli. Jaigu 
laikyti arti pecziaus gali taip 
inkaitinti kad lengvai gali už
sidegti.

Kuomet puodas arba katilas 
verda an!t pecziaus, reikia juos 
gerai prižiūrėti kad verdant 
neužgesintu gaza.

Kaikuriu valstybių instaty- 
mai reikalauja, kad vandens 
szildytojai 
kius., 
maudymo kambaryje kur, pa
prastai, langai nepakelti. Dūm
traukis turi būti tiesioginis, 
trumpas ir gero didumo.

Gazo prietaisos turi būti 
szvariai laikytos. Negausime MA • .

Pirmiausia
vieta 
qua.

Namas ant dvieju szeimynu, 
kuriame randasi sztoras taipgi 
gazolino stacija.

i n va žinojau t in Tama- 
Biznis gerai eina ir gva-

rantuoju kad padarysite pini
go. Parsiduoda viskas drauge. 
A t si sza u k i t e a nt ad reso (M18 

Tamaqua Comfort Station 
Tamaqua, Pa.522 Pine St.,

LIETUVISZKU 
SZKAPLIERIU.

Rankoms szilku gražiai isz- 
siuvineta su Raiteliais, mažukai 
karmelitanki szkaplieriai. Su 
I.riuiimtiniu pora tik 15c. dvi

A
ku organizacija remia Charles 
E. Hughes, Eliju Root ir Will
iam Howard Taft.

Organizacijos svarbiausias 
tikslas yra duoti pagelba net ir 
už dyka kur žmones negali už
simokėti mokesti isz 25 centu, 
kuris mokestis reikalautas nuo 
visu, kurie prie tos organizaci-

. Kickvie- 
nkinnks bėdavojo, kad pi

nigu neturi, sunkus laikai, be
dą gyventi; bet per savaite su
dėt dauginu01 irk s ta 111 e 1 i o 
nopoli, tai visai nesunku.
Lekecziu jaunimas visai kaip 

ir apmirė. Susitvėrė Lietuvos jos kreipiasi. Organizacija nie- 
Jaunimo Sąjungos kuopa, bet 
ir ta lokio darbsztumo neparo
do. Žiūrėsim', maž toliau pra
dės ikrutet. Butu laikas.

Artinanties rinkimams 
tujasi visi pasžnabždomis, nes 
vieszai nevalo. Bet matyti, kad 
Roman-kupriai bus nuversti.

SZEIMININKE.
Sziauliu gatve 

Luszaitiene tūlas 
kas insiskolines 34 lit. 50 cent, 
iszeidamas neužmokėjo ir dar 
szeimininke sukruvino, 
visai no puiku!
NETIKĖS MALKAVIMAS.
Vaniabudžio miszke, nuo 

staeziu medžiu, ypacz skroblu 
skaboma szakos kurui. Kai ku
riu medžiu szakos sudaro dau
giau malku, negu pats medis. 
Kiti nuisi'pirko tokius, be sza- 
ku medžius, turi nuostolio. O 
jei lieka toks be szaku medis 
vasarai, gal nudžiūt. Reikėtų 
sudraust tokius drąsuolius.

NUSISZOVE.
Balandžio 12 d. Kalvarijoje 

brauningu nusiszove Mariam- 
poles R. J. gini. 4 kl. mokinys 
Kudirka. Priežastis — neaisz- 
ki. Spėjama, kad del tyczia 
per daug tankiai statomu dve
jukių.
ISZPOPIERUOJA IR MALA-

VOJA STUBAS.

SUMUSZE

n 10-

agi-

kuomet neima tokius atsitiki
mus kur įmones bando netei
singai gauti pinigu arba už- 
mokeseziu.

Pereitais metais organizaci
ja turėjo 28,900 atsitikimu tik 
New York’o kur randasi invai- 
riausi atsitikimai.

Organizacija buvo insteigta
pas pil. P. immigrantams, bet sziadien 

nuominin- vietiniai Amerikiecziai sudaro

Tai

J

turėtu dumtrau- 
Ypa tingai rę*i kalinga

poros už 25c.. tuzinas $1. Pri
imam štampas. Gaunama pa« 

A. Ramoszka
514 W. Saratoga St

Baltimore, Md.
W. T R AS KAUS KAS 

iMRMUTiNIS LIETUVfSZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY 

h

l i •f

gerinusiu pasekmių jaigu jos 
užkimsztds skretenoms ir tau
kais.

Kuomet gazas dega liepsna 
yra szviesai mėlyna. Jaigu pa
sirodo geltona spalva tai tais 
rodo kad gazas su oru netinka
mai sumaiszytas. Reikia patai
syti oro uždarytoje. Neatida
ryk tiek daug kad liepsna bus

laidoja kunus numeireliu. Pasamdo 
tut<»mobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.L 
%?O W. Centra St. Mahanov City. Pa.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

vietiniai Amerikiecziai sudaro 
suvirsz puse visu aplikantu, 
kuriems pagelba reikalinga. 
Isz virszminetu 28,900 aplikan
tu 1925m.,
Valstybėse, 1,598 Anglijoj, 1,- 
329 Rusijoj,' 1,290 Vokietijoj, 
1,237 Airijoj ir 1,202 Italijoj. 
Kiti paėjo isz 25 kitu szaliu.
________________ —F.L.LB.

Pennsylvanijos Lietuviai 
Kurio ėesate užregistravoti 

kaipo Republikonai 
BALSUOKITE UŽ

16,383 gimė Suv.

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes Žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso Žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki n e smagumą isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei- 

VojillgOS jaigu netinkamai var- kiau sveikata su savo garsioms žolėms

triukszminga arba kad gazas 
atsimes atgal ir prdes degti vi
duryje.

Priesz uždegant pecziaus de
gintoja, pirmiausia atidaryk 
pecziaus duris. Yra pavojinga 
to nedaryti, nes oras įsu gazu 
susirenka pecziaus viduryje. 
Moderniniai pecziai taip susta
tyti sziadien kad reikia atida? 
ryti pecziaus duris idant pe- 
cziu uždegti. Uždeg degtuką 
pirm negu užsuksi gaza.

Vartojimas gazo namuose 
yra labai pavojingas jaigu 
prietaisos turi trukumu, bet ir 
saugios prietaisos gali būti pa

it

$4.00
IN

NEW YORKA
ARBA

$5.00 
Up-The-Hudson Upes 

NEDELIOJ 1G MOJAUS
Specialia trelnas Subatos nakti.

laz Ryte
Shaniokiu .............................. • 1:00
Mt. Carmel ......................... 12:59
Ashland .................................. 1:51
Shenandoah ......................... 1:30
Mahanoy City........................... 2:19
Tamaqua .............................. 2:46
New York (Liberty St. ar) 8:20 
New York (W. 23rd St. ar) 8:40

Pasažicrai del Up-the-Hudson 
paims laiva apleidžiant Jersey 
City 8:20 ryte. Pirkite tikietus 
isz laiko. 
GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo West 23rd St. 7:45 vakare, 
nuo Liberty St. 8:00 vakare, isz ' 
Jersey City 8:15 vakare pagal 1 
senovės laiko. J

PANEDELI, 7 JUNIAUS
Keturiu dienu ekskurcija su ' 

palydovu in 1
WASHINGTON, D. C. į 

Visi ekspensai apmokėti. < 
Apie daugiau informacijų raszykit ( 

G. O. ROPPER, D. P. A. ] 
.Williamsport, Pa. <

Ant Readingo Geležinkelio

>

ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 

t*1 Į spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mu, puslapiu 992 su juodais mink
ytais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
k n ta toga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu Žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
________ . Spencerport, N. Y.

tojamOs.
Tarpe nelaimingu atsitikimu j 

nuo gazo yra sekantieji — už- 
troszkimas ne uždegt u gazu, 
apsideginimas, gaisrai, eks- 
pliodavimai, ir 1.1.

Jaigu kambaryje 
daugelis gazo per ilga laika ir 
jaigu tame kambaryje butu 2r, G,ll«t Rd

neuždegtu 
gaisrai,

rastusi• nu- 
__ y. Jie yra William Doran, 
19 m., isz Morningdale, ir Jo
seph Paste,20, 29 Sargent St. 
(abudu rodos Lietuviai). Ne
galėdami pastatyt $2000 kau
cijos, abu sėdi kalėjimo, lauk
dami kol Kalita pasveiks ga
les liudyt priesz juos teisme.

— Mirė Jeva Trunciene, 30 
metu amžiaus, gyvenusi po 
numeriu 3 Taylor gatves. Ve
lione paėjo isz Kirklioniu kai- 

Varenos vasez., Alytaus 
apskr., Lietuvos. Paliko smui
ką 2 metu, dukterį 7 m., taipgi

mo,

Pardavimo 
(M.18 ir savo vyra liūdname padėji

me. Velione mirė nuo džiovos, 
14 diena Balandžio, 1926 m.

pleasant Mount, Pa. Amžina jai atsilsi*

f

A, L.

Eiche ir Juengst - Raczinskas.
24 South 4th uty ežia 

Frackville,Pa.
Popioruoja ir iszmalavoja 

stubas grąžei ir gerai. Duokite 
savo tautiecziams tuos darbus 
o busite isz to užganadytais. 
Juengst (Raczinskas) yra Lie-
J • • . a

>

tuvys ir privalote ji suszelpti.
Lietuviai Schuylkill Pavieto 
kurie esate užregistravoti 
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GEO. F. BRUMM
ANT K0NGRESM0N0

WILLIAM S. VARE
Ant United States Senatoriaus

Pennsylvanijos Lietuviai •
Kurie česute užregistravoti 
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Edward E. Beidleman
ANT GUBERNATORIAUS

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOV CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-cria Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
Bumą kaa-kart auga didyn. Y r a tai Baugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite irmatysiM 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.




