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ISZ AMERIKOS
SAUSIEJI

R0DAV0JES1
I

PROHIBICIJE NEPASEK- 
MINGA, BUTLEGERIU VIS 

DAUGIAU IR ŽMONES 
LAUŽO TIESAS.

Washington, D. C. — Prohi- 
bicijos virszininkai turėjo su
sirinkimą ant Tcurio rodavojo 
ka turi daryti, idant priversti 
žmonis ant užlaikymo prohibi- 

pildymo tiesu, lies 
daugiau laužo tiesas

(ir kaip nelaužys tokiu tiesu 
kokiu žmones ne nori!) butle- 
geriu priviso dauginus ir 1.1.

Pagal virszininku metini ra- 
parta tai nuo 1926 meto lyg 
Julajaus 1927 metui aresztavo- 

paimta 2,-
visokiu gery-

ei jos i r 
žmones

ta 80,000 žmonių;
500,000 galonu 
mu, varymas namines pasidau
gino trigubai kaipo ir virimas 
alaus ir dirbimas naminio vy- IK 
no. Szmugleriavimas pasidau
gino ir susitvėrė daugiau kuo
pų kurios tuom užsiiminėja-

Szlapiausios vaistys buvo 
Distriktas 18, in kuri priguli 
Montana, Idaho ir Wyoming, 
kur aresztavota daugiau žmo
nių už laužymu prohibicijos 
tiesu ne kaip kitose valstijose 
iszskirent Pennsylvanijos, kur 
randasi daugiau naminiu sa- 
mogonku ir bravorėliu ne kai ii 
kur kitur < 

leAiK,**' •

APLAIKE $10,000 UŽ 
GERA SZIRDI.

New York. — Mrs. Ella W. 
praeita meta priėmė 

pas save Joną Armstrong, ku
ris atėjo pas jaja tūla diena, 
melsdamas idant ji priimtu po 
savo pastogių ir 
juom lyg
prieglauda ne nori eiti o gimi
niu 
geros szirdies priėmė ji, 
įlodama kad Armstrong 
turtingu žmogum.

Ana diena mirė, o kada ati-

Sloane,

rūpintųsi 
smert, nes iii ubagu

ne turi. Motere būdama 
neži- 

vra

1927
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DMBvmerata Kasztuoja: Amerika ant tIbo meto' 81,01a 
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BAISI NELAIME DU KART
suAUTOMOBILIUS 

INKRITO 
IN UPE.

‘ VAIKAIS

VISI PRIGĖRĖ.

4 ŽUDINTOJAS
NUŽUDĖ SAVO PUSSESE

RE, PO TAM SAVO 
PACZIA.

Isz Visu Szaliu
DREBĖJIMAS ŽE
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ISZ LIETUVOS
APSIVOŽE DU LUOTAI SU 

ŽMONĖMS.
* i

Brželio 17 diena apie 11 va
landa vakaro Nemune apifl

Szedvygai 1

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

3

11
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Buffalo, N. Y. — Vladas Ba- BANDĖ PATS PASIKARTI, 
ranovski ir Antanas Ziolonka 
iszveže savo vaikus pasivaži
nėti, o kada privažiavo prie 
fores idant gautis ant kitos pa

lipęs Niagara, sustojo, 
laukdami pakol fere priva
žiuos prie doko. Turėdami kė
lės miliutas laiko, tėvai iszl’ipo 
isz autoino'biliaus, palikdami

sos sustojo

autoino'bi liaus, 
vaikus viduryj, o patys nuėjo 
tolinus prisižiūri net 
karna.

Tame

žuvinin-

ŽMONIŲ 
KRISTAUS

t

SU RUGIAIS PARDAVĖ IR 
PINIGUS.

G risz'kabudžio 
vals., Szalkiu aps. — Jonas Tu
naitis Birželio 13 diena atsive
žėm Viszakio Ruda parduoti 
rugiu centneri. In maisza su 
rugiais per neatsargumo pate
ko 100 litu, 7 doleriai ir vekse
liai: keturi po 200 litu, du po 
300 litu ir vienas su paiszeliu 
raszytas sziintw litu. Iszduoli 

F e I i kso Balse v i cz i aus,
Szodvygiu kaimo. K ugi u pir- 
k ėjas n e pa žy s t a m a s.

EMIGRACIJA
Birželio menesio 21 diena 

iszduota vizų: Brazilijon — 
asmenims, Argentinon —
A f riko n — 8, A m (‘riko n — 9, 
Kanadon —5, Kubon — 1,

Meizvillc, Pa., f Czionailinis 
senas 
nys,

gyventojas Vincas Ba- 
58 metu,

dukteria Varmiene.
Nemune 

Marvianka plaukiojo jaunimas 
trimi luotais. Vienas užsimano 
persėsti in kita luotą. Persto
damas stipriai pasisvėrė ant 
kraszto, ir abudu luotai apvir
to. Jaunimas sukrito in vande
ni. Kai kurie visai nemokėjo 
plaukti. Kilo didelis szauksmas 
pagial’bos. Laimei atsiskubino 
trecziasis luotas. Isz jo sporti
ninkas plaukėjas Lifszicas dai 
su vienu draugu szoko in van
deni ir jiems pavyko visus isz- 
gelbėti.
Užsnūdo ir neprabus.

Mariampoles 
Balbie- 

•pi lietis Pet- 
v iena s 

“inkauszes.” Ant 
plento tarp Prienų ir Balbie- 
riszkio, apie 5 kilometrai nuo 
Balbieriszkio, 
szurpus invy'kis. 
mas, 
iszvirtes isz vežimo; kojos in- 
sipynusios in gala vežimo ir 
taip, galva siekdamas plentą, 
po vežimu parvilktas namo 
Balbicriszkyje aikliai sulaiky
ta, nelaimingasis rasta be sme. 
genu ir be rankos. Ranka ras
ta 4 kilometrai nuo Balbierisz
kio; smegons in didesnius ak
menis isztaszkyti.

Tai vis degtines aukos!
SENAS PABĖGĖLIS.

Birželio 10 diena Pagėgių 
gelžkelio stoyj atvykstant isz 
Amerikos biįvo sulaikytas as
muo su Kazio Baranausko do
kumentais. Kadangi patikri
nant .'dokumentą pastebėta in- 
tartinu žymiu, keleivis buvo 
sulaikytas. Tardant paniszke- 
jo, kad Szis asmuo priesz 12 
metu begos nelegaliu kelįu isz 
Rusijos-in Amerika. Tam jis 
perdirbęs savo dokumentus. 
Tikroji jo pavarde yra Pap
lauskas Mikas kilęs isz Sziau- 
liu apskrities. Iszaiszkinti pa
siustas Sziauliu apskrities vir- 
szininkui.
RASTA PUODAS PINIGU.
Sauginai, Papilio vals., Bir- 
apskr., Sauginiu vienkiemio 

, ardamas 
iszsi kėlusio ūkininko 

gryczios pamato vietose, iszarr 
puodyne su pinigais; isz viso 
apie 200 suvirsz sztiiku.

Pinigai visi'variniai, pažalia
vę, ploni, dabartinio musu cen
to dydžio su nelygiomis briau
nomis. Vieni ju (dauguma) su 
vytimi,

SZIMTAI
UŽMUSZTI, 

GRABO BAŽNYCZIA
SUTRUKO.

Collinsville,

mirė pas savo 
Paliko 

taipgi du sunu Viktorą, Goal
dale ir Vinca,
Ohio. Laidotuves atsibuvo Se- 
redoje su bažnytinėms pamal
domis Szv. laid vi ko bažnvezio- 
je-

Erie, Pa. — Franas Woznia- 
rowski, 39 metu, kuris 1914 
mete likos pripažintas kaltu už 
nužudinima savo pus-seseres 
Mares Okolevicz, randasi da
bar uždarytas kalėjime už nu
žudinima savo paezios Stefani
jos, po karsztam barniui. Pali- 
cije aresztavojo Fra na, kada 
tasai ’bando pasikart fabrike 
Gerrner Stove Co., kur dirbo. 
Palicijai prisipažino buk rūpi
nosi isz priežasties persiskyri
mo paezios nuo jojo, o kada la
ja 'diena nuėjo atlankyti savo 
du vaikus ir užklausos paezios 
kur yra vaikai, motere atsake 
kad juos atidavė in prieglau
da. Ant galo kaltino jaja, kad 
tai j i ji iszdave palicijai buk ji
sai nužudo savo giminaite ir 
ant galo pradėjo jaja smaugt. 
Užsmaugęs ant smert, paslėpė 
skiepe, kur brolis rado josios 
lavona paslėpta po karpetais.

Wozniarowskis buvo iszras- 
už pirma žudinsta

1914 'mete, bet instojo in Len- 
kiszka armije laike Svietines 

isz kurios sugryžo 
garbinga dimisije lai sūdąs 
nespyresi
teismo ir likosi liuosu, bet szi 
karta turcH htHa’?jtį pž paezios

DAUG ŽMONIŲ SUŽEISTA.

“Szventas
likos smarkiai sukra-

visi

97

i i

— Petras Bendinskas likos 
sužeistas per szmota plieno 

g(»_
per szmota 

laike darbo ant Keadingo 
ležinkelio.

— Pel ras Zorskis isz Gilber- 
tono likos sužeistas kasyklosia, 
aplaikydamas žaiduli irnlvoie 
ir ant kūno.

Kubon -. 1 I
Palestinon — 1 ir M tiks ikon — 
1 asm. Viso 59 asmenims.

žaiduli galvojtai vaikailaike, 
pradėjo automobiliu ar tėvas 
negerai 
mobilius pradėjo yrtis

ar
Balbieriszkis, 

ap. — Pereita savaite 
riszkyj gyvenas 
raszika važiavo vienui 
jau gerokai

užszpragiavo, a u to
pui c 

upes. Tame du vaikai Ziolonko 
laukan, bet du kiti 

ir Bara no vs- 
au-

i l

LAISZKAS ISZ KANADOS.
” skel-Kaunas. —

inkauszes.

nespėjo iszszokti ir
i n važiavo in upes

iszszoko 
vaikai Zielonko 
kio 
tomobilius
dugną.

Tame atsitikime prisiziuri- 
nejo daug žmonių, bet nela’iine 
taip greitai atsitiko, kad sto
vinti žmones nežinojo ka da
ryti. 'Levai nemato nelaimingo 
atsiti'kimo, tik adbego kada 
jau automobilius su vaikais in- 
krito in upe. Vaiku metai bu
vo nuo 2 lyg 8 metu. In kolos 
valandas po tam pailicije isz- 
trauke automobiliu su ketu
riais lavonais.

at si tikime

SOVIATAI ARESZTAVOJO 
42 SZNIPUS; VISA ROSI- 

JE GINKLUOJASI.
Moskva. — Leningrade likos 

aresztavota 42 sznipai kurie 
buvo pasamdyti per Angliszka 
sznipu draugu ve. Tarp aresz- 
tavotu randasi ir augsztas vir- 
szininkas flotos ir daug kitu 
-kariszku afioieriu.

Kosijoj sziadien kožnas mo
kinasi naudoti ginklus ir viso
kius innagius, nes valdžia pri- 
vertineja juos naudoti bijoda
mas! revoliucijos, kuria ketina

date jojo testamenta, pasirodo sukelt’i prieszininkai bolszevi-
kad jisai turi turto vertes 65 
tukstanezius doleriu isz kurio 
10 tukstanezius paliko Sloan 
ienei už josios gera szirdi.
KLUKSAI BAISIAI

SUMUSZE MOTERE.
Florence, Ala. — 

Kluksu pasirėdė in 
atėjo po pusiaunakt pas Mrs- 
Berta Slay, 28 metu, -suriszo 
josios vyra po tam isznesze 
motei’c laukan, pririszo prie 
ba<’zkos ir pradėjo plakti su 
diržais pakol motore apalpo 
nuo skausmo.

Badai Kluksai daginio kad 
motere užsiduoda su kokiu tai 
vyru ir norėjo isz josios iszgau- 
ti prisipažinimu, ar tai teisybe 
ar ne, bet motere neprisipažino 
ii- todėl likos nubausta.

LAIMINGA NELAIME.
Hammond, Ind. — 

Koscziui, 37 metu, 
laime, kuria galima pavadinti 
visgj laiminga. Jis dirbo prie 
maiszinos ir pasilenke paimti 
instrumentą, bet pakeldamas 
galva nepamatė, kad in ji ma- 
szina atstumia trijų asztunta- 
daliu colio storumo irikaitinta 
geležies lazduke 28 pėdu ilgio 
Karazta geležis pervėrė jo kai
ri žanda ir i«zejo per užpakali 
galvos, ant nelaimes nepalies 
dama jokiu svarbiu nervu. 
Kosczius pradėjo szaukti isz 
imti gelėž’ų bet niekas nenorėjo 
kahi^zta la&la griebti. Tai jis 
pats ja iazeme. Žaizdoms užgi- 
ju8> jis jattczįasi gerai.

Deszimts 
paklodes

J’ovylui 
V 

invyko ne

*

ku-

VAIKAI RADO 
PASLĖPTUS PINIGUS 

SKUPUOLIAUS.
Buena Vista, Colo. — Keli 

vaikai daginio apsakinejima 
nuo senu žmonių, buk senoje 
bakūžėlėje, kurioje kitados gy
veno skupuolius Jim Logger, 
mirdamas, paslėpė daug auk
so, bet jojo niekas nesurado, 
norints daugelis žmonių jesz- 
kojo nuo 'keliu metu. Vaikai 
kas diena jeszkojo po visas pa
kampes
skrynutėje

ir ant galo surado 
apie 3,000 doleriu 

aukse, kurie buvo paslėpti pa
mate po namu.

Szerifas pinigus paėmė po 
savo apgloba, pakol sūdąs ne

neši randa kokiu
giminiu idant pinigus atiduot, 
bet jaigu neatsirastu, tai pini-1 
gai bus padalinti tarp vaiku.

nusprens ar

NEMIEGOJO PER 152 
VALANDAS.

San Antonio, Tex. — Idant 
persitikrint kaip ilgai žmogus 
gali būti be miego, Rogers O’
Malley pradėjo savo iszbandy- 
ma ir dalaike 'be miego 152 va
landas. Per taji laika neteko 
14 svaru, iszgere per para po 
38 puodukus juodos kavos ir 
surūkydavo po 8 pakelius pa
pe rosu ir valgė keturis Teartus 
ant dienos. Ant galo negalėjo 
ilginus dalaikyt, nes jojo kū
nas pradėjo tiijL i A h 4 Ippr I

tas kaltu

kares su

atnaujinimo tojo

žudinsta ant eloktrikines kė
des.

MEILINOSI PRIE PACZIOS, 
s GAVO 90 DIENU.

Minneapolis, ^M'inn. — Vy
ras, kuris prisikabino prie mo
teres ant ulyezios, po tam per
sitikrino kad padare klaida, 
nes tai buvo jojo pati, likos nu
baustas ant 90 dienu in kalėji
mu už sumuszima josios.

Mrs. Godfrey Lyndhall pa
suke gūdžiui, buk vyras pasi- 
szauke jaja nakties laike prie 
automobiliaus,
kad tai kokia flaperka ir pra
dėjo jaja kalbint ant pasivaži
nėjimo, bet kada szviesa puo
lė nuo pravažiuojanezio auto- 
mobiliaus ant josios veido, vy
ras net nutirpo pažines joje sa
vo tikra motere ant kurios 
taip užpyko, kad pradėjo jai 
tv’iszkyt per veidą. Motere da
bar jesz'ko persiskyrimo 
savo l'laperinio vyro-

manydamas,

nuo

kun
ka i M ich iga ni sz k i s

PROHIBICIJA ISZMOKE 
ŽMONES BAŽNYCZIOJ 

GERTI.
Philadelphia, Pa. — Lai ko

moj ežia Amerikos Baptistu 
Jaunuomenes Sąjungos 
vencijoj,
kongresmanas Grant M. Hud
son savo kalboj iszgyre prohi- 
bjcija, tvirtindamas, kad ji 
daug gera žmonėms padarius, 
kiti delegatai parode jam visai 
ka kita. Vienas ju, Edgar May, 
isz Kansas City, Mo., sztai ka 
papasakojo:

“Savo West Side Baptistu 
bažnyczioje me sussekeme r,ie 
tiik jaunimu butlegęriaujant, 
ateinantiems melstis žmonėms 
pardavinėjant svaigiuosius gė
rimus, bot ir jaunimą keliant 
bažnyszios rusyj girtas 
taK.n

May dar pasakė, kad girtavi
me merginos praszokstanczios 
dagi berniukus, ir ta jo pa- 
reiszkima patvirtino kiti dele
gatai. .. iŠ

kad

įpuo-

buk 465 žmones li-

dės. 
mine

12,034 oficialiszku

Jeruzale-mas.
Miestas” 
lytas Panedelio po piet. Dre
bėjimas tęsęsi tiktai pen kės 
miliutas. zLrvs keleiviai likos 
užgriauti kotelyje Jerike, ku
ris sugriuvo. Szimtai žmonių 
likos užmuszta Olivete, Rama- 
liah ir kituose kaimuose.

Jcruzalome bažnyczia Kris
taus Gra'bo labai sutruko o ki
ti senesni namai visiszkai su
griuvo.

Žydu telegrafiszka agentūra 
pranesza,
kos užmuszti' Nabluse 'ir Pa
lest i noje.

Kaire, Egipto, taipgi davėsi 
jaust smarkus drobijima-s že
mes. Bledes mažos.

Melbourne, Aust ralije. — 
Smarkus drebėjimas žemes da
vėsi jaust Euro ra, Viktorijoj, 
kuris padare gana daug ble- 

Po drebejimu'i kilo pože- 
(‘ksplozije kuri \sukrate

daugeli namu.
SOVIATU UNIJE TURI

. 2,208,361 DARBININKU.
Moskva. — Soviatu Unijoj 

randasi 3
organizacijų turinezios 2,208,- 
361 dariiininku, kuriu mėnesi
nės algos yra nuo $17 lyg $37.- 
50. •

PATI JI APLEIDO;
SUSIDRASKĖ SU 

DINAMITU.
Vinton, Iowa. — Ray Ma

hatma, 33 
darbininku ant geležinkelio 
taip nusiminė kad jojo pati ji 
apleido ir ant jojo meldimo ne
norėjo pas ji sugryžti, atsigu
lęs ant keliu szmotu dinamito, 
kuri uždegė, likos sudraskytas 
ant szmoteliu.

metu, dažiuretojas 
ant

SLAPTU EMIGRANTU IN 
JUNGTINES VALSTIJAS 

VARGAI.

Fort Myers, Fla. — Vyriau
sybe suėmė asztuoniolika žmo- 
niu, svetiinszaliu, bandžiusiu 
kontra'bandos keliais insigauti 
isz Kubos in Jungtines Valsti
jas-

Suimtieji yra visi vyrai. Jie 
pasakoja, kad keturi kubie- 
cziai prižadėję slaptai laivu at
gabenti juos isz Kubos in Ame
rika, ir už tai nuo kiekvieno 
paėmė po 50 (loleriu. Važiavę 
ju viso dvideszimt vienas, bet 
trys, pasirodė, 'neturėjo reika
laujamu 50 -doleriu sumokėti, 
ir del to szmugelninkai ju ne- 
iszleide kratau,
ne atgal, pasakė, kad jie juos 
iszmesia jurose ir paskandin
siu.

Suimtieji žmones toliau pa
pasakojo, kad iszloisti kratau 
jie nežinojo, kame esą,
laika klaidžioje po vaistus, ligi 
pagaliau užėjo vasarojaneziu 
žmonių partija, kuri atvykė
lius užrodė vyriausybei.

Visi suimtieji bus imigraci
jos vyriausybes de'portuoti.

bet iszsigabe-

ir ilga

Bombay, Indije. —Tarp 
muzulmonu ir indusu vela kilo 
sumiszimas kuriame likos už- 
muszta 38 imuzulmonai ir dvi- 
deszimts indusąi. ' 

i
I

atsitiko labai 
Bevažiuoda- 

užsnudes ir kniupszcziar.

zu
Jono Kulbio bernas 
darža >

labai panaszia in da- 
bartinia, tik neapdalinta. Tarp 
pirmųjų ir antrųjų arklio kojų 
— “K. P.” raides, kitiems kaz 
koks ženkliukas. Antroje pusė
je moteriszka galva. Be to isz-
.skaitomi szie žodžiai (tik ne 
visiems vienodi): Sol M ag J) ve 
Lit ir 1661 (kitiems 4,5,6 me
tai). Gi apie galva, antroj pu
sėj: — Cas - Rex - Ioan.

Taip pat daug 
arais. Tik ežia vienas žodis ki
toks; būtent, vietoj žoidžio Lit, 
czionai žodis Polo.

visokiomis raidžiu 
kombinacijomis. Visi rastieji 
pinigai szosziu rusziu.
5 METU VAIKAS SUDEGI

NO KAHWZ^ 
Ties Papile, Radžiui% 1

szys su

v ra ir su

Kitos ru-

kaime 
lAm:5 metu vaikas, žhisdattiąs su 

degtukais viena uždegta neat
sargiai numėtė ir padpg^na-
mus. Stiprus vejas palaike ag
ni ir sudege .visi Radžiūnu 12 
kiemu.
apie 24,000 litu.

Nuostoliu jpndarytn

in kraszto
praszo ji

nes ten dabar 
žmo-

“ Lietuva 
bia laiszka tūlo Jono Kižio 
kuris, raszydamas 
apsaugos ministeri, 
sustabdyti Lietuviu emigravi
mą in Kanada,
privažiavo tukstaneziai 
niu ir niekas negali gauti dar
bo. Jis pats darba tegaves už 
pinigus ir tik toilel, kad moky
tesnis. Trys Lietuviai nuo rn- 
pesezio in upe inszoke. Beto jis 
nurodo, kad agentai perdaug 
ir plcszia už kelione: ima iki 
$300, kuomet laivakorte 
nuo ja tik $135.

KUNIGAS STATO PUIKU 
NAMA.

Po Amerika pasitrankęs ki
nigas Szinulksztys statosi sau 
paloceli Kauno, kuris bus tri
mis augsztais ir 13 per 
sieksniu dydžio.

Pleasant Mount, Pa. f Lilui
nam padėjime pasiliko szeimy
na Antano Bradžio, 36 meti;, 
isz Johnson Creek. Tėvas per 
4-ta Džiulajaus nuėjo žuvaut. 
Inbrides in upeluka lyg juosta 
staigai gavo traukuti ir prigė
rė, palikdamas didžiausiam nu 
liudimia paezia ir 6 vaikus nuo 

lyg 12, isz kuriu vyriause
dabar turės dirbti ant užlaikv- 
mo «zeiinynos, kuri nusikraus
tė in Eynona, kur geri žmonys 
susimylėjo ant szeimynos, su- 
szelpdami juos kuom galėjo už 

-szirdin-

2

kai

1

ir 13 15

Paskutines Žinutes.
Dubliu, Irlandije. — Ke

turi politikiszki prieszininkai 
likos areBztavoti už nužudini- 
ma vice prezidento 
O’Higgins. Tas gali sukelt i Ir- 
Jandijoj namine 'kare.

11 Ottawa, Ont. — Keturi 
vaikai sudege ant smert degan
eziam name, kuris užsidegė 
nakties laike. Vaiku metai yra 
nuo 18 lyg 5 metu. Tėvai buvo 
tame laike išvažiavę in miestą 
su reikalais.

1[ Chisholm, Minn. — Niko 
lojus Bozevicz, kuris likos už
griautas Bruce kasyklosia pei 
dvi dienas, likos surastas gy
vas ir sveikas per savo drau
gus.

11 Toledo, Ohio. — Septyni 
žmonys likos užmuszti kada 
Toledo trūkis trenkė in stryt- 
kari arti Holland stoties.

U West Blockton, Ala. — 
Szis miestelis visas iszdege isz 
priežasties stokos vandens. 
Bledes padaryta ant puses mi
lijono doleriu.

11 Port Arthur, Ont. — Te
legrafinis operatorius, J. R. 
Lecorns, surado turtinga gysla 
aukso arti Hemlo, kuri yra 
verta nemažiau kaip 5 milijo
nus doleriu.

11 Shaunokin, Pa. —
Jiidlaucku, 5 metu mergaite 
rado centą, su kuriuom 'bego 
per kelia iii sztora pirkti ken- 
džiu, likos pagauta per troka 
ir pavojingai sužeista.

11 Shanghai, Kinai. — Per 
tvanus Anhwei provincijoi žu
vo kimia 2,000 žmonių, 80,000 
žmonių pasiliko be pastogių.

Kevin

Beita

U Bagdadas. — Tarp ka- 
riumenes ir dideles mynes 
žmonių kilo ti-kejimiszkas su
miszimas, kuriame užmuszta' 
aaztuoni kareiviai ir asztuo-

»niolika žmoriiu. ■ B J

ka szeimyna Bradžiu 
gai dekavopa visiems.

Worcester, Mass. — Adolfas 
gyvenas - Auburne, 

laimėjo byla,
Henry C. Dewey, kurio maszl- 
na mirtinai sužeidė Paulina 
Czerniene, Kovo 27,1926. Czer
nius gaus $12,500 atlyginimo 
už jo žmonos mirti.

Czernius, Auburne 
iižvesta priesz.

Hazleton, Pa. — Policije ty
rinėja priežaste mirties Mikolo 
Ivanskio, 61 metu, kuris sude
ge deganeziam name Sandy 
Run, arti czionais. Policije yra 
tosios nuomones, kad Ivanskis 
pirma likos nužudytas, po tam 
žadintojas padege narna idant 
užslėpt savo darba.

Camden, N. J.
38 metu,

Ignotą 
Czubas, 38 metu, vedos žmo
gus, turintis szeszis vaikus ir 
laikantis maža sztoreli ant 
Norris ulyezios, pradėjo rūpin
tis, kad jam ne eina biznis 
kaip privalo. Apie 5 valanda 
ryte, atsuko gaza ir užtroszko 
ant smert. Jojo pati surado vy
ro lavona in kėlės valandas 
vėliaus.

McAdoo, Pa. — Povvlas Ka- 
pav atėjės namo girtas, užklu
po ant savo moteres su p<‘iliii, 
kuria bjaurei supajuste. Pali- 
cije turėjo nemažai darbo ji 
apmalszyt. Po pernakvojimui 
kozoje likos paleistas po kau- 
cije su prižadėjimu, kad man
dagiau pasielgines su savo pri- 
siegelia.

Frackvile, Pa. — Taksonus 
Wagner kanecz užsispyrė 
idant ihoter<‘s mokėtu taksas. 
Bet norints czionais vra kelio
lika tukstaneziu Airisziu ir ki
tokiu tautu moterų, bet karsz- 
tai užkhipineja ant ateiviu 
moterių. Sztai ana diena vėla 
aresztavojo dvi moteres kurios 
nenorėjo mokėti taksas: Vajo- 
diene ir Sakavicziene. Toji pa- 
kutinę likos uždaryta kalėjimo 
o Vajodiene užsimokėjo taksas.

“netur- 
bacina” kitu tautu moteres?

Szykevicziene vėliaus atsi
leido ir užmokėjo taipgi taksas 
su kasztais. > -

kanecz

ant

Kodel ponas taksonus
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.
4

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, Hl.

Kas Girdėt į
Kada nigeris Andrius Vicks 

isz New Yorko, gavo inszant 
41 kali brine kulka tarp akiu, 
kož.nas buvo tosios nuomones 
kad Andrius kris kaip jautis, 
bet kitaip atsitiko: kulka su
si plojo kaip kvoteris, rodos 
kad alsimuszc in plieną ir ni- 
geriui nieko neatsitiko.
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MALDOS GALYBE
Istoriszkas Apraszymas Isz 

4-to Szimtmcczio 
Krikszdzionybes

— Neužilgo turėsi va 
tuos dalykus pasikalbėti 

o matvsi

apie 
su

......  .. ........... —   ■■■—■■■■ii M. į mH it į 

užsiimdavo Biblijos rašymui k alk ta, kėdėn atsilospo/ žiu rodą- 
ni’hfi lYnmiuav/1 nnnl tiiulzi’......................._—!.!.!!• ti_______________________________arba permszydavo ant aišky- mas tiesiog in arcbidijalkona. 
ru pergaminu szventynes tėvu — Asz ji suradau ant ka- 
gyveniipus. Tieji rankraszcziai pinyno pas broliu katakumbas, 
i j.. i._....... l jr vis kur braiže ’ant s’
ant porgamino, kurie dar ir | paveikslus. Nors,

I žymas prastas, taeziaus

ru pcrgrimimi szventynes tėvu Asz ji suradau
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palikes su arcMdijakonu, pas
tarajam atidengė savo tikslą, 
kaip turėjo olgties su savo vai
ku. Tatai padėkojo karsztai už 
visas goradojystes, kokias vai
ku# Patriarchhuno mokykloj 
aplaikes ir czia vėl apreiszke, 
jog vaikas daugiau nelankys 
minėtos mokyklos, bet eis mo- 
kytios pas garsu 'kalba-nmksli 
Viktorina.
• Veltui archidijakonas aiszki- 
no, jog Dijonizas ir bažnyczios 
tarnystėj gali užsipelnyti 
garbi* ir likties laimingu,
jau gana aiškia ttfrojo prn- 

maudamas ir žiūrėdamas in nr-ldžia; veltui ir Dijoniza antrino

noras, kas Teik sį iMniWii pada
ryti, jai vargszei lyg replėmis 
suspaudė szi rd i. Vi eszpat a u - 
jant Juliui, visi Krikszczionys 
mokytojai tapo iszvaikyti isz 
mokyklų; ju vietas užėmė 
Stabmeldžiai mokytojai ir pas
tarieji visomis savo spėkomis 
kaip tik inmanydami, stengėsi 
visus Krikszozionius mokinius 
paversti in stabmeldžius. To-, 
kiu mokyklų mokiniai buvo 
pirmutiniais visokiu blogumu 
užmanytojais. Ir dabar-gi jos 
vienaitis vaikas privalo apleis
ti numylėta Patriąrehium’o 
mokykla ir pasiduoti tu senu 
vilku, stabmeldžiu mokytoju 
intdkmei. Norints vaikas, pa*, 
prastai sakant, butu žemes an
gelu, norints savo szv. tikyboj 
nesuklystu, norints to baisaus 
pavojaus sziaip taip iszsisau- 
gotu, tai visgi kožna diena sa
ve iszsfatytu persekiojimams, 
iszjuokimam ir nuo tu paežiu 
draugu jam atsieitu labai daug 
nukenteti neinant anų pėdo
mis. Siela kiekviename atvo- 
jyj gal ir iszlaikytu, bet-gi kū
nas, tasai kūnas (kuris ant koZ- 
no žingsnio linkstas prie blo
gąjį! darini. Sveikata taippat 
netesėtu, kad prisieitu ilgoka 
laika grumties su prieszu. O 
paskui-gi paskui kuomet turės 
baigti mokslus, kiek (ai pasau
lyj sutik invairiu pavoju savo 
sielos iszganymui, kiek -sutiks 
prieszginybin, negalima net ir 
apskaityti ju! Tr ka-gi dabai 
vargsze motina turėjo prade!*, 
idant iszgelbeti nuo tos jki- 
skandos savo vaikeli? Kitokio 
iszejimo nebuvo, kaip tik mal
dauti Dievo pagidbos tame da
lyke. Tat motina nuo szio lai- 
ko ir apsiėmė pasilikti 
vaiko angelu sargu.

— /Tolinus bus:—

I 
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buvo dailiai iszpuoszti, ir vis kur braiže >ant sienų invairius 
ant porgamino, kurie dar ir | paveikslus. Nors, žinoma, brai- 
dabar yra gražiausiu Romos Ir ( žymas prastas, taeziaus įpra- 
Florencijos bllijotokn i 
szimu. Damazas jau seniai bu
vo bejiesz»kas tam tikro žmo
gaus, kuris galėtu tasias bran
genybes tvarkoj užlaikyti, bei 
tas jam lengvai neatsiejo. Mat 
Damazas buvo popiežiaus bib- 
lijotekos direktorius ir jum bu
vo pavesta tonai visokia tvar
ka, bot kadangi pats negalėda
mas trūkstant laiko visko pri
veizėti, privalė tat surasti sau 
atsakanti padėjėja.

Juk Graikijoj pnnaszus dar
bai, iszauge ant tikybines dir
vos, pasiekė tokias auksztas 
tobulybes, kad kitur niekur pa- 
naszios szviesos nebuvo ir at
sirasti negalėjo. Bet Damazas 
ligi tam laikui jokiu budu ne- 
instengo surasti tokios spėkos, 
kuri jam butu pasirodžiusi at- 
sakanezia. Nejaugi tasai jauni
kaitis, kuri taip netikėtai suti
ko, yra tuomi, kurio nuo taip 
ilgo laiko veltu buvo bejesz- 
kas? Damazas panasziuose at
sitikimuose nebuvo da daug 
taip linkės, knld intikoli pirma
jai pasipynusiai niineziai, vie
nok ta jaunikaiti pasižadėjo isz 

globos nepaleisti ir apie 
ji pakalbėti su 
jais.

papuo- džia labai gera, reiszkianti ai
eityj jo paszaukima ir auksžta 
mokslą. Persi tikrinau, ’kad jis 
isz |>riginities prie to darbo 
linkės, kadangi man liepiant 
jisai ir isz Szv. Raszto kelis 
paveikslus buvo iszbraižęs.

— Taip, taip talentas artis- 
— tarė. Purius nerv-

vyskupu Liberium, ,, 
kad jis pripažins man teisybe. 
Kaipo tėvas, atmindamas gar
sius savo boeziu darbus ir gar
be, esu priverstas darbuotiea, 
idant savo vaikui palikti szlo- 
vinga ir laiminga ateiti, nes 
jame viename atsiranda 
musu kartos viltis.
sakyklos bus mano pašokėju ir, 
kaipo Lucius Furius, 
prie saves pritraukti žmonos, 
juos savo balsu apmalszinti, 
galės invykdinti pasaulyj mu
su kartos spindėjimą ir in na
mus invest i vol facoes, konso
lių nžsitarnavima. Nopamirsz- 
kiva priegtain ir apie dievota 
tikyboj iszau'.klojimą, o Viosz- 
pats, nusitikiu, ji laimins kož
na me jo žingsnyje.

— Bet-gi tasai Viktorinas, 
kuriam pavedi savo vaika — 
prabilo Dijoniza — yra karsztu 
stabmeldžiu szalininku ir užta- 
rytojum. Ir (u 
musu vienai!i ?

— Ar niusu-gi boeziai, bu
st abnieldziais, nebuvo 

garsiais kalbėtojais? Tszkalba, 
mano pacziiilo, 
ir jai neprieszlarmija

visa
Isz rostra

tiszkas

sau
nes

■■I
i
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cbidijakonn. — Musu boeziai 
buvo aivksztos kilmes vyrai, 
vadai, valdininkui ir, galima 
sakyti, mokslininkai, grn.. taip! 
Ar neteisybe.'T

Dijoniza matydama, kad vy
ras su savo ikalba pasiHnre at
bukęs, tat pertraukus jam kal
ba tara:

— Tsz teisybes vaikas in 
puola in kokius tai prigimtus 
savo norus, nes asz pati ta vis
ką nutemijau ir girdėjau. Va
kar pari’jas isz mokyklos man 
ome pasakoti apie kri-kszezio- 
niu didi kryksztavima, perta; 
ir savo broliams turbut norėjo 
suteikti to džiaugsmo dalele, 
kad tuojans nuvyko ant kapi
nyno, •r

buk ji jau sulig sa’Vo sūnaus ir 
pažadus buvo padariusi, bet 
Furius savo nuomonėse ibiivn 
nepajudinamas ir arcliidijnko- 
nas vilcziu apgautas privalėjo 
Furiaus romus be nieko apleis
ti. •

T/i gi sziam laikui Dijon ižui 
nei jokis mokslas nebuvo taip 
sunku motkyties, kaip szi vaka 
ra Cicerono kalba, 
kio jam galvoje maiszesi 
meczio Komoj atsitikimas, ka- 
takumbii pnvcisklai, pasikalbė
jimas su archidija.konu, miesfh 
žibiniai ir rustus levo žodžiai. 
Invairiais budais stengėsi tas 
mintis isz savo galvos prasza- 
linti, idant greieziau isz atmin 

ta Cicerono 
visas

I

ATLANKĖ RYMA PIRMA 
KARTA.

RasTafari, sunūs karaliaus 
Abisinijos ana diena 'atlanko 
pirma karta Ryma, tiksle pa* 
simatymo su Italijos karalium 
ir 'kitoms ženiklyvoms y pu
toms.

ženikl vvoms fr'1

mok of«

ir.

\Vilkes-Praeita
Barre, Pa

venanl is dalyje
mote-

sanvaite
(Luzerni’s pavieto 

sude) stojo priesz Slidžia Fine 
keli tuzinai poru;
res skumlesi ant savo vyru
už bjauru pasielgimą su joms, 
o wrai vela skumlesi ant savo 
pacziidiu. — Vienas sake buk 
jojo moterėle su jaunikiu lan
kydavosi ant szokiu du kart 
ant sannaites. Pacziule nenž- 
ginezino tai todėl sudže m*pri- 
verte vyra ant mokėjimo jai 
ant užlaikymo, nes to neverta. 
Ir taip 
rugojo

pakaleina visos poros 
viens ant kito. Sudže 

perskyrė asztuones poras t a ja 
dievui.

Ana diena 
Filadelfijoj, 
sakinėjo apie 
žvėrių. Vienas isz keleiviu t v- 
Įėjo, bet ant galo negalėdamas 
klausyti tolimesniu melagingu 
apsakymu, praliejo pasakoti:

“Mano draugai, ginežinates 
apie tai, kurie žvėrys yra su- 
maningiausi. Sztai, asz jum sa
kau, kati sloniai yra kytliausi 
žvėrys ir ant davado pasaky
siu jum teisinga atsitikima ko

ki ciTkuse
keliolika metu adgal. 'Tula Klie
na, vienas isz asztuoniu sloniu 
tame cirkuse,
Dažiuretojas geisdamas jam 
palengvinti kosulį, davė jam 
per piet vietoje szalto vandens, 
vied ra karszto vandens, in ku
ri inpyle dvi bonkas rūmo. Ir 
k a tam i stos pasakysite 
rytojaus visi sloniai cirke pra
dėjo kosėt.“

vienam lietelyje 
keli keleiviai ap- 

sumaninguma

kis atsitiko Barnum

pradėjo kosėti, 
geisdamas

- ant

Kaiscrlautem, 
Nadretiijoj, likos aresztavotas 
žmogus, kuris susibaręs su a- 
žmogus, kuris susibarė su sa
vo uoszvia, kuri buvo jojo mo
tina, nes apsipaeziavo su savo 
seseria.

Po pušiai valandai tyrinėji
mo, sudže ji paleido, nes jam 

• davės! jokio rp

Aplinkinėje

negalima buvo 
prasižengimo. ‘ 
kuris buvo benkartuku, likos 
iszaugiatas per savo priimta 
motina Bavarijoj. Jojo moti
na, kuri visai apie ji užmirszo 
vėliaus pagimdė dukrele*, kuri 
laike Svietines Kares buvo už 
tarnaite lietelyje Londone. 'Ta
sai jaunikaitis susipažino su 
ja ja ir sugryžes isz kares, pa
mylėjo jaja da daugiau ir ap
sivedė, nežinodamas apie tai, 
kad apsiĮiacziavo su tikra sa
vo seseria kaipo ir jojo pati-se- 
suo visai nežinojo kad apsive
dė su savo broliu. Sudas dabar 
nežino ka su taja pora pada
ryt*

Invest 
lasai žmogus,

y pati n-

Nebus pro szali primint ke
lis žodžius apie neknriiios žy
mius rusiszkus iszeivius isz to 
palaiminto bolszcvikiszko ro
jaus, kur kitados žymios ypa
tus turėjo paguodone už laiku 
cariszkos valdžios, o
gai apie varga, kokiam gyve
na sziadien ingaletojas forte- 
cos Erzerum, generolas Kali
ti n, žmogus turintis sziadien 

. 75 metus, kuris suvirszum pra
leido pusią amžiaus eariszkoje 
tarnyboje, o sziadien randasi 
Paryžiuje kaipo tremtinys; gy-

vargingoje 
miesto dideliam vargi’, su savo 
dukteria, kuri yra naszle pul
kauninko kuris dirbo kaipo 
szoferis su savo aliuku.

Senukas turi daugybių auk
siniu medaliu kuriuos labai pa- 
gnodoja ir brangina kaipo di
džiausia skaTba, kaipo ir dau
geli iszkarpu isz laikraszeziu, 
su apraszymais kaip jisai in- 
galejo Erzerum’a. Vienoje isz- 

parodokarpoje parodo paveikslas 
kaip ji caras apdovanoja me
daliu kaipo ir didysis kuni
gai k szt i s M i k a lojus 
jam ant krutinės i 
žiu.

Generolas Kalil in kalbėda
mas apie savo garbes medalius 
ir kryžius sako: “Sztai viskas, 
kas man pasiliko isz tos gar
bingos larnystos ir mano pra
ėjusio gyvenimo ir sziadien tu
riu kentėti varga su savo duk
teria ir anuku. 'Tik mano duk
tė mus užlaiko 
darbu, sziaip turėtumėm mirti 
isz bado ir vargo.“

prisega 
niksi ui krv-

savo sunkiu

Laikrnszeziai raszo buk ku
nigas 
baszczius f 
k iszkos 
Louis, M o.
tojuj Lindbergh ’ui 

ęi
iszlekima in 

kada nulėko isz S L Louis in 
New Yorka- Kun. llussman sa
ko, buk Lindbergh’ns pasienio 
paszveiityfa nic'dalika drauge 
su savim. Kada kun. llussman 
priėjo prie Lind'bergb’o priesz 
nulekiina in New Yorka, Lind
bergh’as su mielu noru priėmė 
kunigo dovana, 
pasiimti su 
per mares in Francije.

Lindbergh ’as
i prisiunsti taji medalika 

Francijos, bet asz 
jam sakiau kad apie tai nesi
rūpint u,“ 
man, — “ 
ji medalika tureli ant atmin
ties ir labai ji brangineziau, 
bet Lindbergh’as matyt pats 
brangina taja szventa dovana 
ir pasiliko sau ant atminties.

llenrikis Hiissman, pra- 
k ’ /
bažn vežios

• t

r.v. Henriko katali-
Saint

padovanojo lekio-

darni

jam atiduodi

medalika 
priesz

P.
sidabrini
Marijos, 

Francija,

prižadėdamas
savim kada leks

i l prizai lojo
man 
adgal isz

— nake kuu. IIuss- 
bet dabar geistai! ta-

? >

sunaudota

54,325,776,-

Suvienyt uju Valstijų ukys- 
tes departamentas savo rapar- 
tc paduoda kiek 
pieno ir Smetonos. 'Taigi, pra
eita meta sunaudota 56,417,- 
560,00(1 svaru sulyginus su 19- 
25 mete prieszais
100 svaru. Tas reiszkia kad ant 
kožno žmogaus 1926 mete Suv. 
Valst. pripuolė po 55.3 galonai 
o 1925 mete pripuolė po 54.75 
galonai.

Ka darys žmoneliai laike 
prohibicijos? Turi gerti pieną 
ir valgyti suszalusia smetona- 
uiskrima.

nelyti tikybos
, pann- 

sziai matematikai. Gerai ir pui
kiai kalba-mokslio pastatytas 
kalboj apskritumas, skamba 
visuomet lygiai ir gražiai kad 
ja 'kalba Yikforino lupos, ar
ba kad kalbėtu Cifrano ar Lie- 
taneius.

Taip besikalbant Dijoniza 
patemino, jog jos priesztaravi- 
mai vyra vieni ik erzina, o per
tikrinti jis labili sunkus daly
kas, pertai savo kalba atkrei
pė visai prioszingon pusėn. 
Taigi ji vyrui eme pasakot:, 
kaip Dijonizas labai džiaugėsi, 
kuomet dievaiti Jova nuverto 
ir kuomet žmonos kry'ksztau- 
dami sveikino ir garbino savo 
Tszganytoja Jezu.

Mums labai nesmagu — tarė 
Furius, — kad žmones klausy
dami savo neišmanomu geidu
liu, sunaikino toki puiku dai
lės darba. Mes viki, Krikszezio
nys senatoriai, nutarėme, idant 
tuos mulkius, kurie panaszus 
darbus naikina, nubausti. Ne
spės praslinkti da viena karta, 
o Roma netoks visokeriopos 
(sabmeldybos, in tai mos tvir
tai tikini, 
su diovaieziais, kaipo gražiau
si ranku darbai, turi amžinain- 
jani miestui pasilikti ir tuom ji 
puoszti.

Tai jam pasakius, inejo pe
dagogas ir pranoszo, jog archi
dijakonas Damazas Dijoniza 
palaikes 'katakombose ir žade*- 
jos jis parvesti namo.

Tokia arebidijakono malone 
Furiui pasirodo labai bloga, 
nes jis gerai žinojo, kad archi
dijakonas galis visus jo tikslus 
sulig vaiko sukryžiuoti. Su- 
riaukszlejo savo aukszta kakta 
ir pasižiurėjo kreiva akimi in 
moterį, norėdamas tuojaus pa
tirti, koki inspudi ant jos pa
daro tasai pedagogo pranoszi- 
mas apie arebidijakono atsi 
larikyma. Taeziaus Dijoniza 
buvo rami, kadangi jos szirelis 
tuo praneszimu linksminosi. Ji 
gana gerai žinojo, 'kad archidi
jakonas tuos vilties spindulius 
gali nukreipti tiesiog jos sie
lon ir pagal jos norą viską pa
daryti.

prieszingon

bot szvenfinvczios

savo
savo gimdyt o-

Damazas

Tai auiksztu mineziu at
sitikimas — perkirto Furius, 
norėdamas užbaigti ta kalba. 
— Jovo sutrupinimas ir dideli* 
stabmeldžiu szventinyeziu pa 
nieika ir ka-gi daugiau turėtu 
ženklinti tas Krikszczioniu

ties iszmokti
“aukso kalba.

Beperi n-- 
rvl-

” Tas 
mokslas ir toji (’ieerono kalba 
jam buvo labai pricszgyni. Ta- 
cziaus sziaip taip pramokęs 
atėjo pas tęva ir pusiau su 
vargu isz

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszkas Skvajerls

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHAN0Y OITY, PA.

♦ • *
Kuomet Dijonizas katakum- 

boso buvo užimtas savo darbu, 
kuris net ir iki sziudienu tega
lėjo da užsililkti, Damazas min
eziu apimtas aplinkui vaikszti- 
nojosi.

Katakumbu gražiu papuoszi- 
misfni^letojo su minėtu jauni- 
krtiožiu susitikimas jame pa
gimdė daug szviesesne idėja. 
Damazas savo karjera buvo 
pabaigęs popiežiaus sosto, bet 
ja fiuvb pradėjęs popiežiaus 
rasztinyozioj. Czia, apart iu- 
vairaus turinio laiszku, laikais

pabaigos popiežiaus sosto, bet

I

tas 
kry ksztavimas?

— Krežiui atsiveria szviesi a

ateitis, kožnoj vietoj didis nu
sisek imas! —t- atsake Damazas. 
— Tasai Krikszczioniu su die- 
vaieziu Jovu pasielgimas pa
liks amžinai istorijoj ir page
rins Kri'kszczioniszkajn dirva. 
Taiga dabar reikalas rūpinties 
tik su tuomi, idant surasti ge 
rus žmones, juos jipszviesti, 
iszmokinti, o tuokart jie nu
veiks ligi sziam laikui dar ne 
girdėtus Dievo didesnei garbei 
darbius iš viso pasaulio akyse 
savo iszauksztins.

Ibvsprieszinti tai 
kono 'kalbai Furius 
žodžiu. Norėjo bet nors ka toki 
pasakyti apie savo sunu, bet 
ir su taja savo mintimi susivė
lino, kadangi tuojaus kamba
rin inbego Dijonizas su len- 
cziuke ir linksniai visiems rodo 
savo braižinius.

Paveikslėlis reiszke pasvei- 
kanti szhibuota žmogų. Tuos 
paveikslus dar ir sziandie kai
leli r katakumbose galima 
inatvti.

— Ar ne teisybe, 
kril tasai žmogelis isz džiaugs
mo szokinejo?

— Delko-gi ta stebuklą nn- 
pieszei? — paklausė Damazas.

— Tai Romos paveikslas, 
garbingasis tėvo. Szitas mies
tas ligos suspaustas ilgai mer
dėjo ir, tarytum, liga-stabmel- 
dybe buvo jau neiszgydoma. 
Vienok Vieszpats ant jo susi- 

dijakono atsilankymu, paskui, mylėjo ir prisiartinos, tarė:
“Kelkis!” Dėlto dabar visas 
miestas kaipi naujai užgimė ir 
džiaugsmas neiszpasakytas.

Motina ant tu jo aiszkinimu 
nieko neatsako, tik szi rd ingai 
ji prispaudė prie savo karsztos 
krutinės.

Czia archidijakonas Dama
za s n o re j o Ik n pa sa k y t i, k a d 
tuo tarpu Furius in vaika rus- 
cziai tarė:

— Ar tu kartais noiszmo- 
kai ant atminties Cicerono 
aulkso kalbos dalies vardu 
“Contra Verrom“ (priesz Ve- 
riusza) ? Mano senuoliai — pri
dūrė — nebuvo nei toplioriais, 
nei drožėjais, bot garsiais kal
bėtojais, pagirtinais vyrais ir 
žmonių vadovais!

— Dar priesz eisiant gulti

*kur tik gyveno 
’tukstaneziai

(Irysztanf miestan ir su jau 
nikaieziu bekalbant 
persitikrino, jog jisai isztikro 
buvo apdovanotas lamo darbe 
aiiksztomis dovanomis ir mo
kas kogeriausia Lotynu kalba.

Jau omo temt i,'kuomet jiedu 
gryžo nuo kapiniu. Visas mies
tas blizgėjo nuo žiburiu szven- 
tynes laimėjimo atmineziai, 
kuomet iszsivoržla isz po eioso 
riaus Juliaus letenos. Ant visu 
kiemu variu, 
Krikszezionys,
prikabinėtu žiburiu degi’, liep
sna mirgėjo. Namu languose 
buvo pilna žvakucziu; vienur 
iszpieszH” ifrvrtirns monogra
mai, būtent kryžiai, Iszganyto- 
jaus paveikslai ir kitokio; ant 
namu stogu gi liepsnojosi pu o 
dai su dorvo. Gatvėmis vaiksz- 
cziojo dievotu Krikszczioniu 
būriai su kryžiais ir žvakėmis, 
giedodami szvontas giesmes. 
Dijonizas negalėjo atsidžiaugti 
tuo reginiu. Archidijakonas, 
noreVlamas jam suteikti dau
giau linksmybes, tyczia ilgoka 
laika gatvėmis važinėjo. Ant 
galo vežėju liepe pasukti pale: 
Dijonizo tėvo namus.

Jaunikaiezio motina Dijoni
za gerai žinodama, jog ta va
karu pas juos atsilankys gerb
tinas sveczias, saulei nusilei
dus insa'ko visus savo 
žiburiais apszviesti.
sustojęs palei ramus suprato 
isz žiburiu, jog ta vakaru jo tu
rėjo laukti Dijonizo ievas.

Tszlipe isz karietos, pirmiau
sia Dijonizas nubėgo praneszti 
savo gimdytojams apie archi-

rūmas
Damazas

pasuko savo ^kambarolin susi
tvarkyti,
liepiant, jis mitriai galėtu ant 
lencziukefc papioszti bent 'koki 
nors paveiksią.

Furius at jausdamas, kad ar- 
phidijakonas Damazas kalboje 
apie Dijoniza rems jo moters 
nuomone, pasižadėjo su Dama
zu nieko nekalbėti apie valka, 
bet su didžia nuosteba iszgirdo 
Damaza žengenti per slenksti 
kalbanti •sziįuos žodžius:

— Ateinu, garbus Furius, 
tave pasveikinti s n tavo Bai
liai iszaukletu sūnumi. Turbut 
tu su savo moterimi gerai ži
not savo sunaus gražu pasive
dima ir dievotumą, tacziaus 
sziandie asz jame užtikau dar 
kita ir visai nauja paszaukima, 
kurio jus turbut da nepatyru.

— Gm! naujas paszauki- 
mas. Mudu to da nuosava gir
doje — atsake Furius žodžiu® 
per dantis Įkoszdamas ir nu- 
gastaudamas, idant tas viskas 
noužkenktu jo sumanytiems 
tikslams.i j r? i _ i

kad nrchidijakonui

per dantiekoszdamas ir
To

u ' ''

Ir paaitempos ir suraukęs

Kelkis!”

juos 
o tuokart

archidija- 
nesurado

pa

matui e

• •

pusiau 
atminties

Nulindo tėvas, 
užduotos lekcijos 
kaip reikiant, taeziaus jam pa- 
aisZkines, jog rytmety j priva
lės eiti Vitktorino mokyklon, 
nuėjo sau gulti.

Dijonizui tasai 
naujas mokslas pasirodė 
šiaušia ir smarkiausia rykszte, 
o juo labinus atsiminus Patri- 
archuni’a, isz kur turės 
pasitraukti, apleisti 
limiausius draugus, 
vauti lektorių choruose per 
dievmaldystes ir eiti mokin- 
ties pas stabmeldi profe.soriii. 
Tai atsiminus, nabagui jauni- 
kaieziui aszaros riedėjo per 
veidus ir pagalios eme net vai
toti.

Juk jam motina nuolatos 
pasalkodavo, jog ji buvo paau
kojus Dievo tarnystai isz pa i 
mažens irj is isztisa savo gyve
nimą turėjo tik Dievui tarnau
ti ir pasiszvesti Jo darbams, t- 
dabar kaip tai viskas turėjo 
persikeisti? Ar tie motinos pa
žadai turi palikti be jokios 
svarbos? O kad dabar Dii’vas 
jam atsiustu mirti kaip ir jo 
broliams, tai kas butu?

Isztisa
akiu nesudėjo, tik verke ir 
meldėsi . Priesz pat ausztant 
vienok prigimimas gavo virszu 
ir nuvargęs Dijonizas užmigo. 
Jam bemiegant akyse apsi- 
reiszkc nauji daiktai: invairi 
paveiik'slai, iszdestyti ant per- 
gamino, visokiais pavidalo da
žais nudažyti ir net paauksuo
ti; iszdrožimai ant aukuriu 
sarkofagu ir szepu; priesz ji 
stovėjo archidijakonas Dama
zas ir, szypsodamas jam kalbė
jo, idant jis nieko nepaisyda
mas dirbtu savo darba ir vis
kas.

Ir tuotarpu, kuomet jam to
kie sapnai vaidinosi, kad butu 
iszbudoS) butu pamatęs szalep 
savo lovos motina, liejanezia 
graudžias aszams, nes Dijoni
zui miegant, motina palei jo 
lovele klūpojo ir meldėsi. .

Iszroilksztas I )ijonizos

pasakė, 
kad jo vaika** 

neiszmoko

savo

Vargszui
bai-

visai 
savo my- 

nedalv- 
choruose

naktį jaunikaitis

vvro I

savo užduota lekcija išmok
siu, brangus teveli! 
liūdnai vaikas.

— Taigi pabuėziuok archi-
•e • • e * ' - • a a

— atsake

dijakonui ranka ir eik prie sa
vo darbo!T , - J ■ 11

Dijonizas paklusnume isz- n <■ j • • i
kambarelin. Dabar ^FuriuB>

aulklotas, tuojaus nusidavė sa
vo •

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Boll Phone 872) •
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje 
geriausi patam avima.

suteikiam 
Palaidoj ima 

atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
doszimts minutu. Telefonas 872.

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kronisikos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motores 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Seroda, 
Ketverge ir Petnycsia.

Ofisos valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antras Floras, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE. PA.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY.CITY, PA.

3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

♦ * « t ■■ • « » _ <* a* •suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite

Dėkite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
T"-1"?   ■ ■■-■■  ■ ■— . ■! Į     . ,Į
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LIUDVIKAS
PABĖGĖLIS

Pulki Apysaka Del Geru Vaiku

“Dabar”, tarė kunigas, 
dievoto, o tavo nekalto malda
vimo Diems iszklausvs!” *

Ir asz tikiu”, sake Liudvi- 
“tik nežinau kas ežia da- 
via! V

< < iJOS

< 4 

kas, 
bar yra! Anuomet miške, 
kaip tik pasimeldžiau, tuojau 
Dievas atsiuntė Laura. O da
bar jau treczia diena kaip mel
džiuos, kad gerasis Dievas ma
ne pas motina sugražintu, ta- 
cziau atrodo, kad jis nei Homes 
nekreipia in mano malda. Del- 
ko Jis manės taip ilgai neisz- 
klauso ir mano malda dingsta. 
Jeigu asz bueziau Jo vietoj, 
tuojau visu žmoni u iszklausy- 
cziau ir visa suteikeziau, 
tik ko praszytu.”

“Tu padarytumei 
klaida, mielas TJudvikeli! 
re kunigas. “ 
sažinas, žino kas žmonėms rei
kalinga. Jis t rok sz t a žmonėms 
vien tik gero. Bet sulig savo 
iszminties Jis nevisuomet greit 
iszklauso, arba tuo paežiu bu 
du pagelbsti, kuriuo mes nori
me. Žmonių norai dažnai esti 
kvaili; dažnai, kas mums ge
riausia atrodo, iszeitn musu ne 
naitilai. Tacziau dievota malda 
nelieka be pasekmes.
dažnai pagelbsti vėliau ir ne- 
tdkino bndu, kokiu mes nori
me, bet dažnai dar goresniu. 
Dievas tavimi dabar pasirūpi
no ir pas gerus žmonos atvedė: 
tavo gerąją motina irgi sura
mins laiko szin skausmu ir asz 
manau, kad tuoj iszausz ta die
na, kuria Jis tave vol in moti
nos rankas sugražins. ”

“O mylimiausioji, mylimiau 
šioji mint in,” susznko Liudvi
kas ir sudėjo abi rankutes ant 
krutinės; “asz negaliu apsaky
ti, kaip asz ja myliu, kaip man 
skaudu, kad savo noki a i m i 
jos kanezias, kuriu taip daug 
turėjo, dar padidinau. Ji visuo
met manimi rūpinsis ir verks.’ 
Tąip kalbedąina® vargszas va:-

I !<

PERLEKS PER ATLANT1-

kas

didele
M ta-

Dicvas, ’kaipo vi-

Dievai

tas apsipylė aszarom i s.
‘‘Dabar, mielas Liudvikai, 

nusiramink, neverk. Verkimas 
ir aimanavimas nieko nepadės. 
Jei nori motinai gera padaryti, 
melskis už ja. Buk geras, die
vota® uoliai mokinkis, tai jai 
džiaugsma padarysi. Asz kas 
dien tave po dvi valandi pn- 
mokinsiu. Taip gerai Prancu- 
ziszkai skaitai, tai rei'kia ir ra- 
szyt išmokti; Vokiszkai taip
gi moki sznPketi, asz iszmoky- 
siu ir skaityti. Asz tave pamo
kinsiu visa, kas del tavęs bus 
naudinga. Tavo globėjai noriai 
su tuomi sutiks. I’nsvei'kink 
juos nuo manes ir ateik rytoj 
vėl ta paežio valanda — ir ne 
verk daugiau mielas Liudvi
kai! Dievas viską prie gero pa 
kreips, motinos ir tavo,skaus
mus in linksmybe pavers. ”

Liudvikas noriai lanke 
mokas ir tas laikas jam buvo 
maloniausi®. Jis buvo labai žin
geidus, visados klausinėdavo 
ir tas duodavo proga naudin
giems ir pamokinantiems pasi
kalbėjimams. Jis turėjo labai 
jautria szirdi; gražus pamoki
nimai ji sujudindavo ir iszsi- 
dirbo jame pagarba ir dėkingu
mas gerbiamam
Liudvikas labai norėjo isz- 
reikszti jam savo dėkingumą. 
Iszvakara priesz kunigo 
du ves Liudvikas paprasze 
vo globėjos vieno graszio. 
paklausė,- ka ji® veiksiąs 
vienu grasziu. “Asz 
fcziau”, tarė Liudvikas, 
biamojo kunigo varduvėms do
vana nupirkti P*

“Brangus Liudvikeli”. tarė 
globėja, “kagi tu už graszi ku
nigui nupirksi! O vieno gra
szio turbut kunigui neduosi!”

“Vienai 
graszi® duoti labai nepritiktu. 
Bet asz kinnigui ka nors nu
pirksiu, kad isztikro jis labai 
džiaugsis.

Gerbiamasis kunigas labai 
myli gele®. Jo sodne yra labai 
pang rožių ir jos jam labai pa
tinka. Bet vietoj žiedu dar te-

graszi u.

pa-

mokytojui, 
norėjo

Liudvikas tarė:

BUK TEISINGU SU 
VAIKAIS.

t............. i
. 1Tėvai bukite atvirus su vai-; 

kais*
Daugelis tėvu tyezia apgan-’ 

dinojft vaikus priversti juoH 
būti puklusnais. Sekantis pa-į 
vvzdis v ra tik vienas isz szim- v v
to panašiu kasdieniniu atkilu*;
kimu. Motina nuvedu savo jnu-j 
na 
tis

va r-
i sa-

Ji
Hll 

nore- 
ger-i 4

KO MARES IN 
FRANOIJE.

laiba Phillips, Rusisz.ka le
kiotojo, ketina padaryti pana- 
szei kaip padare Lindbergbas, 
nes už keliu sanvaieziu ketina 
perlėkti Atlantiko mares su 
drangų isz New York in Fran
ci jo. Girdot, kad ir kitos mote
res bandys panasziai padaryti.

hora spurgoliai. Musu sodnelyj 
irgi dar nežydi. Taip pat ir vi
so sodžiaus soduose dar nežy
di. Asz visur apžiurėjau. O ma- 
Inninko pradžia u vienos rožes, 
bot jis voltui neduoda, už viena 
rožes žiedą praszo graszio.”

Szeimininkc juokdamosi ta
ro: “Labai gerai, kad kunigu 
taip gerbi ir rūpiniesi ji apdo
vanoti. Su džiaugsmu asz tai? 
duosiu graszi.”

Liudvikas gavės graszi greit 
nubėgo in malu na ir paprasze 
berniuko parduoti rože. Malu- 

“ Nebūk
tu kvailas, už rože mokėti pini
gus. Palauk 
visur bus pilna 
žmonių taip kvailai, 
elgiasi, brangiai
ankstvbesnius vaisius ir dar- 
žoves, kurios vėliau esti daug 
pigesnes ir sveikesnes. Palauk; 
laikas pagamins rožių.”

Liudvikas nulindęs sake ne 
sau perkas rožes, bet varduvių 
diena noris gerbiamajam kuni
gui dovanoti. Tas nialuninkui 
labai patiko. “Tai kas kita!* 

tai labai girtinas ta- 
Turek sau ta

ninkas užgirdės tarė:

pora savaieziu 
rožių.

kaip tu,v uz

Daug

moka

apsirengė y

4 4

Ir szios že- 
, y 

tarė;

tarė jis, ” 
vo pasielgimas, 
graszi. Asz tau duosiu ne vie
na, bet visa puosztc rožių. Sa
vo gerajam kunigui nieko nesi- 
gaileczian. ”

Kas dabar galėjo jaustis lai
mingesnių už Liudvika! Jis ėjo 
namo su rožių puokszte, kaip 
karžygis laimėjęs kova. Parė
jės namo dailiai
kaip tik iszmano, skubiai nuėjo 
klebonijon ir padavė® kunigui 
rožes tarė:

Kas jums Dievas linksma 
gyvenimą duotu.
mes kelia rožėmis nuklotu.

K u n i ga s susijaudinės
Kur gavai tokiu gražiu rožių 

mielas Liudvikeli !” Liudvikui 
pasakojant, (kaip jis gavo rožių 
ir kiek pastangų padėjo, kad 
gerbiamam kunigui malonumu 
padarius, (kunigo akyse sužibo 
džiaugsmo aszaros.

° Tepalaimina tavo Dievas, 
gerasis Liudvikai,”

*4dabar tu esi lygus ne
pražydusiu spurgeliui; visuo
met buk dievota® ir geras, tai

4 4

gas;
tarė kuni

tu |dar gražiau pražydesi, negu 
szios pilnavidures rožes.*’

Kuomet atėjo Undviko var
duves, dovanojo jam kunigai? 
mažute, Pranctiziszka malda
knyge aptaisyta raudonu sa- 
fiontt ir aukso raideihis, ir pa-

Jnunyste ir gtažutnas^ 
kaip gėlos peržydi; bet kas 
Dievo valia pildo, amžinai pa
silieka.

Liudvikas taja knygute na- 
apsakomai buvo patenkintas, 
is sake, kad pasaulyj jam esan
ti maloniausia dovana. Taipgi 
jam buvo ir naudingiausia do
vana, nes knygutėje buvo Uaug 
gražiu maldų, kurias jis dievo
tai skaito rytais ir vakarais na
muose ir bažnyczioj.

Galas.
KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietafo apdarais. t*reke |1, 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
maHanoy City, pą,
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BALTRUVIENE

ji sknu-

vaika pas dantiMn, vaiku-; 
vyriszkai ifrzMedojo' pilimi 

laika. Bet jau sn antru aplan
kymu kitaip biTvo» Vaikas no- 
nor eiti ir gana, tuomet moti
na nuramindama pasako: ‘“bet 
szita svki visai neskaudės.” 
Gerai! Nuvedo vaikuti vėl pas 
dantistą, dantistas
džinu užgavo negu pirma syki. 
Po tam jokiu bndu motina no- 
alcjo prikalbinti vaika vykti 

pas dantistą. Ir kad nors dar
bas (dantų) beveik užbaigtas 
bet vaikas isz baimes nedavė 
dantistui nei pažiūrėti in dan
tis.

Ir kad nors tėvai labai grei
tai tuos kasdieninius nurami
nimus užmirszta, bet vaikai il
gai atsimena. Jeigu pirma syki 
motina veda vaika pas dantis
tą jam pasakydama, kad eina 
in parka matyti gyvuliu, arba 
vyksta pas teta in sveezins ar
ba važiuoja kur kitur, vaikas 
naturaliszkai 
kia isz vyk t i, 
dasi dantisto kedeje, skaudėji
mą

nekantriai lan
kot kuomet ran-

neatsimins bet paprastai 
tėvu melus ir tankiai tėvams 
apie tai laikas nuo laiko pri
mins.

K iek sykiu mes <r irdcjomc
motina savo vaikus gazdinant 
gydytoju, policistu
nim. Gal syki vaika pagazdins, 
bet neužilgo vaikas 
kad gydytojai yra

y

arba szu-

sužinos, 
d raugisz- 

policistai jiems pagelbės, 
su szunims gali labai

kns 
ir kad 
gražiai pasi'bovinti. Ir galu ga
le, jau nebegs pas tėvu® su vi
sokioms bėdoms, nes žino kad 
levai teisybes nepasakę. Vai
kai nuo tėvu gazdinimu pri
pras už juos mažesnius gaz- 
dinti. Supraskite, kad toks ap
gaudinėjimas yra vaikui labai 
blogas pavyzd is.

Kadangi vaikai labai grei
tai visus pamėgdžioja patarti
na nuo pat mažens pratinti 
prie teisybes. Nereikia meluo
ti kad nors melas daug grei- 
cziaus užbaigs dalyku.

Svecziamš atvykus netikė
tai, ir motinai nenorėjus su 
jais pasimatyti, visvien never
ta prasvyti vaiko, kad svo- 
cziams pasakytu kad jos nėra 
namie, arba kad ji serga. Tr 
jokiu būdu nereikia vaiko pra- 

“'kad nepasakyk tėvui.”
Tas tik pradžia melavimo. Jei
gu vaikai meluotu mažuose da
lykuose nebūtu taip bloga, bet 
melavimas veda juos prie va
gystes- Vaikas mato, kad pa
sekmingu 'melavimu gali gauti 
ko tik nori.

Kuomet vaikas apie save ar
ba savo darbus meluoja no taip 
bloga, 'bet meluojant apie ki- 
tils yra baisus pripratimas. Tr 
tuose dalykuose nereikia tė
vams būti pavyzdžiu. Prie vai
ku niekuomet nereikia kalbėti 
apie kitus. —F.L.I.S.

szyti

♦

Lehigh Valley
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ĖKSKURCIJA in

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 24 LIEPOS 

$5.00 In ten ir adgalios 
Ekskursinis treinas apleis Maha
noy City 9 valanda sukatos naktį 
o grįžtant adgal apleis Niagara 
Falla 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond
-- . -----------
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KADA PRASIDĖJO 
REPUBLIKONU 

PARTIJA.
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Springvallc yra daug merginu 
Nes kokios jos, tai paezios 

nežino, 
Yra ir vyru kvailiu, 

Ka sprendžia ant kitu. 
Kaip tik katras su mergom 

kalba, 
Tai kerszina nusukt galva, 

O tai toki, ka ilgus plaukus 
neszioje, 

Ir savo lupas brazduoja.
* * *

Kol vyras bobos nesuvaldys, 
Tai vis bus kvailys,

Ant bobn nereike rugoti 
Tiktai kvailins vyrus kolioti.

Jaigu duoda bobai vale, 
•Per ka pameta doros kele, 
Tai jau priesz tai kalbėjau 

ir kalbesiu, 
Viską kaip ant delno iszdesiu

Koki t rikšai darosi, 
Ant ko bolicles varosi.

Vyras pas tokia už nieką
Ant galo iszbega ir palieka 

y

1

y

Liepos 6d. 1850 metais, Snv. 
‘Valstijose buvo tik. vi f- . _ r.l-
dija- Tai Demokratu-Republi- 
konii partija kuri vėliaus ge- 
riaus žinoma kaipo Domokra
tu partija. Pirm insteigiino 
szios partijos, vigai buvo 
riausi. Ankszcziau szalies isto
rijoj buvo Republi'konu parti
ja kuri visai nusilpnėjo kuo
met John Quincy Adams isz- 
tarnavo savo laika kaipo Su v. 
Valstijų prezidentas. Ta seno
ji partija nebuvo panaszi in 
Kepublikonu partija kuri pra
sidėjo Liepos 2, 1854m. Jack- 

Sziuo laiku, 
vyru, vadinama 
ir Michigano vi

viena ga
linga taiitiszka poluisžka par-|

M ichiganc.

st i p-

M Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Juozas Karaszauskas
LIETUV1SZKAS AGENTAS

Mainicriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos peršalimas, Užki.nimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta Ir 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

IM

metu.

nesibijo darbo ant
SENATVĖS.

Mrs. Mare Waterhouse, kuri

<11
•J

son, 
maža grupe 
“free soilers 
gai prisidėjo krūvon ir pradė
jo nauja poliliszka partija, ku
ri drąsini stovėjo priesz vergi-

D vie jais metais vėliaus par
tija laike savo pirma tau!isz- 
ka seimą ir nominavo in Su v. 
Valstijų prezidentus kandida
tą John (•. Fremont. Bet De
mokratas kuris stovėjo už ver
gija, laimėjo. Su insteigimu 
szios partijos pirma syki szian- 
ru ir vakaru gyventojai poli
tiškai organizavosi kovoti

Ir

t !

susilanko 102 metu yra da ga
mut orele 

nes padaro visokiu® darbus ap- Cl
Maine, 10 Ap-

na drūta ir sveika !

link narna ir kerta malkas, 
nuke gimė Saco 
riliaus, 1825 mete ir dabar gy
vena su savo augytiniu Scar
borough, 
metu, miestas jai 
szimta doleriu aukse.

J

Kada susilaukė 100 
padovanojo

FARMA ANT PARDAVIMO.

; Apdraudžia namus, rakandus, ! 
automobilius ir visokius kitokius 
daiktus nuo ugnies. Teipci kito

i kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE 8T 

MAHANOY CITY, PA. 
ra o era an era raeirararamrarararararararaeira»rara U

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.
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Iszbalsamuoja ir laidoja mirusios 
ant visokiu kapiniu. Pagtabus paruo
šia nuo paprascziauslu 1M prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dol 
laidotuvių, veseliu. kriksztynta ii 
kitiems pasivažinėjimams.

Bali Telefonas 1X72-M.

6 6 6
yra tai receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmusza mikrobus. —■ Aptiekose

Gera fanna, 45 akiorin, Lo
cust Valley, 
ir kilu vietų, 
Didelis namas su salimu prie 

, smagi
Imt parduota

arti Mahanojaus 
visa apdirboma.organizavosi 

vergijos sistema pietuose, 
toks atsiliepimas isztikro bu- 

priežastimi Namines 
kuri seko deszimti

ge ro trakto, 
a peliuke.

linksma 
PuriKo

metų
T 

isz priežaJties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Wm. Kinisavage, 
Loust Valley 

Barnesville, Pa.

iy

y

Nesigaili ne mažu vaiku 
Prisiplaka prie kitu.

* *
l

*

(žtikau Nantike dvi merginas,
Bet dzievaž, inergicos nekas 

Labai jodvi puszinasi, 
Mat augsztai neszasi.

Visus traukia per dantis 
Net užkabina doras moteres

O paezios po koki ten 
nugara turi

Bet ant to nežiūri.
Viena kuprotu, kita szleiva 

Ir tai merginos neva, 
Vyrams iii akis szoka,

Ir moteris apkalbėti moka. 
Jau del visu dakako

Kožnas pamatęs, net
pasi krato

Jaigu taip mergeles ‘darysite, 
Tai žilo plauko'sulauksite.

y

y

y

y

y

y

• • •

Vyrai pinigą uždirbineja
O moterėlės ant puikiu 

dresiu iszdavineja, 
Skrybliu brangu užsideda 
Ir mislina, kad taip Ims 

visada.
O j, oj! dirstelėki te in 

didesnius miestus,
New Yorka, Filadelfije 

ir kitus,
Tonais proto daugiau turi, 

Ant brangiu paredu nežiūri.
Priesz ka czion po paiboliu 

dabintis, 
Ir priesz ka pūstis?

Skarmalu brangiu ant saves 
nekabyk i t, 

Geriau savo protą lavykit, ‘ 
Ir žioti drueziai suvaldykit, 
Ar einate melstis in 

bažnyczia?
Ne. Einate tiktai tyezia, 

Kad savo nauja drese parodyt, 
Ir kitas pamatyt,

Akis in szalis įmetinejate, 
Ir sztofa dreses cziupinejate, 

Ar plonas, 
Ar storas, 

Ar vilnonis, 
Ar marszkoni® 

Ar katinis.
Galvos su skribliais 

apdangstytos,
O smegenys su akseliu 

sumaiszytos,
O kaip jau iszsižioje, 

Tai apsaugok mielas Pone! 

wTtraskauskas
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

> ! 1
l'L* J -1.

Laidoja kunua numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, ktlksz- 
tlnih, vesoliju, panlvažlnCjimo Ir t. t. 
520 W. Centro St., MabahOy City, Pa.

y

y

vo 
res, 
vėliaus.

‘Po pirmu Inugalejimu, Re- 
publikonii partija žymiai au- 

ir sekaneziamo rinkime pa
sinio Abraboma Lincolna. Jis 
iszriūktas prezidentas. Nuo to 
laiko iki sziarn laikui kiekvic- 

prezidontas buvo narys 
partijos apart Grover

lias 
szios 
Cleveland ir Wood row Wilson. 
Yra labai mažai Republikonu 
pietinėse valstijose, kurios 
dinamos “solid 
mok ra t iszkos.

va-
1 lesouth ”

-F.L.T.S.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

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

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Knyga

t.f.

◄ Reading 
. lines >

►

Dubeltavaa
Tikietaa$3.75

1N

Atlantic City
ARBA 

Duhcltnvas 
Tikicta*$3.25

1N

Philadelphia
• AR

Willow Grove
Nedeliomis:
Speciali* Treinas Subato* Nakti

Isz ryto

17, 31 Liepos

CAPITAL STOCK f 125,000.00 
. SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procente ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vico-Pree.

J. E. FERGUSON, Kas.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy CityIsz 

Mahanoy City .................. 2:49
East Mahanoy Junction ... 3:04 
Tamapua .......................... 3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00 

GRĮŽTANT—Specialia treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakaro 
Eastern Standard Time.

Ant Readingo Geležinkelio 
■ - - - -  -  ' ■ - '

Tūkstantis Naktų ir Viena

.......sssn—

Lietuviszkas Graboriu* 
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Nprsce Nt., 
MAHANUT CITT, PA.

806 MAHKET ST.,
TAMAQUA, PA.

I

h

ARA.BISZKOS ISTORIJOS 
I 1 + 1... .

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABTSZKOS ISTORIJOS. Geriausias būdas gyditia su žolome, 
704 Dideliu Puslapiu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Isimargintais Vyrszah
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

GYD1K1S SU ŽOLĖMS

«

K,^1

150 Paveikslu.

Tūkstantis Naktų

5*

Gerbemasls Tomistai:—*
Sulaukiau nuo jusu sluncilamos 

__k "Tūkstantis 
ut kuria tariu 

szirdinga aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
Istorijos, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Ass visiems llnkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas Žmogus apie viską tada 
pamirsit! Ir visokį rūpesniai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pkgarba, A ŽOKAS.
11 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

▼ardu knyga 
•» 1

'mano 
Naktų ir Viena

’ I f

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja numušti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Pleke Įmygo, in Lietuva ra nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOOZKAUSKAB»00. MAHANOY 0ITYt PA.

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 įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietBjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinL 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu isigasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir 1.1 po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szalttnb, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
Sillet Rd. Spencerport, N. L
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.

visai blogai

— Per eksplozije gazo Gil
berton kasvklosia likos baisiai 
apdegintas Augustas Rama
nauskas, 13l/G W. Poplar uli ir 
likos nuvežtas in Locust Moliu

uly-1 tain ligonbuti.

— Suimtoj Szkapliernos-
— Kelios dienos buvo ga

na karsztos.
— Kasikius 

szianie laike dirba.
— Ant East Market 

ežios praejta Utarniįvka inpuo- 
le in upehika kokia tai mote- 
rele apie pusiaunakti kada ėjo 
namo nuo kūmutes. Ant riks
mo mot eres artimi gyventojai 
isztrauke silpna motorėliu ku
ri vos pastovėjo ant kojų.

— Szelpkite savo biznie
rius, ’kurie ir jus suszelpineja 
kada jum paszialpa yra reika
linga, nes isz kitu miestu biz
nieriai apie jus nesirūpina ar 
jus gyvi ar numirė, o kaip ka
triems, tai numiria daugiau 
yra verti ne kaip gyvi.

— Ar žinote kad

ri vos pastovėjo ant kojų.

musu 
mieste randasi 2,682 automobi
le! ir 122 niotorciklei. Už de- 
szimts metu ne bus vietos del 
juju.

— Praejta Subata czionais 
buvo tikra revoliucija, kada 
vienas isz prohobicijos agentu 
isztrauki* revolveri tiksle ap- 
siginimo nuo keliu szimtu žmo
nių, kurie apsiaubė sznipus 
automobiliuje, supjaustė ratus 
ir sudaužė bonkas su naminiu, 
kuria konfiskavo isz nekuriu 
salimu. Kad nebutu atvažiavla 
steitinei in pagelba, tai nežinc 
kas butu pasidarė, nes inirszus 
minia žmonių gal butu užmu- 
szius uostytojus namines, ku
rie kaip girdot buvo Žydai.
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UŽMUSZTIEJE KALI NINKAI LAIKE SUKYLIMO KANSU KALĖJIME
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FLORIDA VALSTIJAI Katalogas Visokiu

LIEKA DALIS 
AMERIKOS.

Knygų
|

irNaktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

No. 100 Tūkstantis
Viena" puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.

I spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms ji labai patinka.

— Ana diena lankėsi pon 
stvn N. Mataloniai isz Miners- 
vilios pas 
ežius ant 536 W. 
ežios.

— Žeme inslinko in Kohi- 
nor kasyklas arti Read inge 
geležinkelio stoties. Kompani- 
je tuojaus užpylė skyle.

Lansing, Kansuosia, kalėjimo sukilo daugybe kalininku kurie norėjo gauties ant liuo- 
sybes, bet muszije, kokis kilo tarp ju ir dažiuretoju likos keli užmuszti ir sužeisti. Ant. pa
veikslo matome užmusztuosius 1 kuriuos dažiuretojai renka ir deda in vežimus.

MOKSLAS AMERIKE
Antanus Leskevi-

Sprucc uly-
Jonas Rąžys, kitados gy 

vendamas czionais, bet nuo ko
kio laiko gyveno Pottsvilleje 
mirė sirgdamas kėlės 
les. Laidotuves atsibuvo Serc- 
doje.

sauvai-

J urgi

— Ir Mahanojui munszai- 
nes sznipai užklupo ant neku
riu vietų kaip Venezia hotel 
ant E. Centre ui. Juozą Czeez- 
ku, 300 E. Centre uli.
Drėgnai t i, 204 E. Centre ui., ir 
kitus, paimdami gana 
sztopo kuri nuveže in Pottsvi
lle o locnininkus aresztavojo.

— James Bowers ir K y ra n 
Kilian prisipažino buk apvogė 
Mahanov (’it v Wholesale Co.• •

magazinu ant W. Birch uli. isz 
kur pasiėmė daug paperosu, ci
garu, cukraus ir kitokiu daly
ku kuriuos surado 
Bowerso. Abudu nuveže 
Pottsvilles kalėjimu.

— Pana Ona Rogliute isz 
Wilsonville, III., lankosi musu 
aplinkinėje kelcs sanvaites pas 
ponstvus

kuriuos

(laug

name 
in

Petrsuzionienia ir 
Valentus ant 606 W. Pine uli. 
Panai Onai labai patinka mu
su aplinkine, žydinti kalnai ir 
kasv'klos.

— Sūnelis Kazimiero Jan 
eziulid, West, ulyczios, mirė 
Ashlando ligonbuti po trumpai 
ligai.

— Juozas Luczys 
Centre uli 

lenktV

, 513 W. 
nelaimėjo plauki

mo lenktynes Lake George, N. 
Y. in kur buvo nuvažiavęs be 
žinios laimėti dovana ilgiau
siam plaukime. Vaikas butu 
laimėjus, bet gavo traukuti ir 
turėjo paliauti — sziaip butu 
laime ja s.

— Albertas Krankovski isz 
Shenadorio, skandžiai sužeido 
automobiliam 7 metu Edvardą 
Diemika laike Rusiszkos Die
nos Lakewood Parke., perpjau
damas jam galva.

— Utarninke, 
Ketverge buvo karszta, ha 
dusas rode pavėsyje 11)0 laips
niu priesz saule 120. Jokiu 
nelaimiu nebuvo, nes czionais 
žmones sveiki ir nekrinta nuo 
saules spinduliu kaip dides
niuose miestuose.

— Jonas Vizgirda, vienas 
isz musu geriausiu konsulmo- 
nu pranesza visiems kad jisai 
vėla bus kandidatu ant to pa
ties urėdo ant praszymo dau
gelio žmonių. Juk žinoti* musu 
konsulmona Vizgirda isz jojo 
geru darbu del pirmo vordo ir 
apie tai nereikė daug kalbėt. 
Žinoma kad už ji visi balsuos 
laike nominacijos, nes be jojo 
pirmas vonias negali apsieiti.

•t

nelaimiu nebuv

EKSKURCIJA 
in New Yorka 

NEDELIOJ 17 LIEPOS 

$4.00^“^e^al’ai Tikieta* 
Trelnas apleis Mahanoy City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
Baseball Giants su Chicago 

New Yorke, 17 Liepos

Lehlgli5i»Iley
Railroad

m3

Su v. Valstijos

Su iszkelimu Amerikos vė
liavos pirma syki Floridoj, St. 
Augustine, Liepos 10d., 1821 m.1 atdclu puslapiu, 150 paveikslu, 

teritorija tapo didis Suv. drūta popiera.
•' • • • - • 1 ,J----‘5 audeklinais iszmargintais

viražais. Didumas knygos per 6%
Pirkite o nesigailėsite. $2.00 .

Kapitonas Velnias. Pui-

ta i

Valstijų. Dviejais motais auks-' (i»ryt«
* . • • a « w • I virvini

704 
gera, 

Druczinl ir puikei ap- e 
audeklinais

Saint Clair, Pa. — Pacziule 
pono F. Andrijaucko, 
žinos in Lietuva ant trijų me- 
nesiu ja t lankyt i savo gimines ir 
pažystamus ir motinėlė in Su
valkų redyba, Balbieriszkius, 
ir in Kauna. Iszplauks 19 Ju- 
lajaus ant laivo “Lituania.” 
Laimingos keliones vėlinamo 
poniai Andrijanckieniai ir lai 
mingo pargryžimo.

i t

iszva-

Lituania.

Mt. Carmel, Pa. — Jonukas. 
10 metu sūnelis Jokūbo Žuko, 
mirė Ashlando ligonbuti Neda
lioje sirgdamas trumpa laika.

Girardville, Pa. — Antanu
kas Norbuta, 12 metu sūnelis 
Adomo Norkuto ant Second 
uli., likos sužeistas per troka. 
Antanuko galva likos inpjau- 
ta, rankos ir kojos apibružin- 
tos ir sziaip apdraskytas. Vai
kas pats užbėgo prieszais tro
ka.

Mount Carmel, Pa. — Iszbe- 
ges prieszais automobiliu kuri 
vare Antanas* Jansonis, trijų 
metu Antanukas Storpetrukas 
likos ant vietos užmusztas, ka
da sunkus ratai perejo per'vai
kiuko kaklu nulauždami jam 
sprandą.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Gera, puiki farma 75 akieriu 
žemes, yisa užsėta, 2,000 vai
singu medžiu. Labai tinkama 
vieta del Lietuvio nes arti kai
mynai gyvena 
vieta. Geri 
elektriką,

ne nuobodi 
locna 

vanduo 
arti geru

)

ir 
budinkai 

telefonas 
šluboj- Lygus kelei 
marketu. J V-.’ mile in žiemius
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga per l'arrna. Gera proga in
gyti farma ant kurios galima 
padaryti gera pinigą. Kreipki
tės ant a<lreso arba atvažiuoki
te pamatyti.

Juozas Balsis
R.F.l). No. 1 Orwigsburg, Pa.

(t.f.

praleidžia 
mokslui (langiaus pinigu už vi
sas kitas pasaulio szalis. Su
prantama, kad kažkurios vals
tijos praleidžia (langiaus pini
gu už kitas valstijas, bet pati 
federale valdžia mažai teisz- 

nes jos priežiūroj ran-
tik 'kelios ypatingos ru- 
mokvklos. Kiekviena isz 

48 valstijų turi savo atskira 
sistema mokslui, federale val- 

neturi jokios kontroles
ant vieszu szios szalies mokyk
lų, ir todėl czionais neturiim* 
c(*nlraliziiotos arba vienodos 
mokslo sistemos, kaip randasi 
Europoje.

Amerikoje

kyklu apskrieziai. Visose vals
tijose viso 'iszkaszezio dali val
stija turi paneszli. Vienok di
džiausia dali turi parūpinti 
vietiniu mokyklų vienutes. Ne
le u riose
gus sudaro 
ežiai, o kitose 
mokeseziu reikia dar priskai- 
tyti specialius mokesezius.

suima '(pinigus isz 
szaltin'iu. Yra tam

valstijose sziuos pini- 
pavietos mokes- 

prie pavietus

leidžia, 
dasi 
szies

džia

lank vma t
)

turime 'keturiu 
laipsniu moky-klas— pradines, 
gramatikos (grammar) augsz- 
lesues ir kolegijas. Visos vals
tijos dabar turi instatyrnus ku
rie riszasi su mokyklų lankv- e/ •
mo problema, ir parūpina pri
verstina -mokyklų t'
vąikams tarp paskirtu amžių 
kad nors priverstinas mokyk
lų lankvmas dabai skiriasi vai- 
stijose. 10-koj valstijų vaikai 
turi lankyti mokyklas tarp 7 
ir 16 metu amžiaus, 11-koj val
stijų tarp 7 ir 14 metu amžiaus, 

valstijose tarp 8 ir 14 
amžiaus. Laikas kuria

me vaikai turi lauikyti mokyk- 
las per metus taip-gi skiriasi 
valstijose-

Pradines mokyklas pradeda 
lankyti mažus vaikai szesziu 
arba septynių melu amžiaus, ir 
lanko per tris metus. Grama
tikos (grammar) 
vaikai lanko
tus, greieziaus 
jeigu g ‘ 
gin dviejus skyrius. Užbaigęs 
cr S 
stoja 
po tani

<)-iose 
metu

mokyklas 
per penki us me

ga Ii užbaigti 
'alms ’ir in metus užbai-

vaikas

Daugelis

ramatikos mokykla 
augsztesnen mokyklon 

kolegijon.
valstijų aprūpina kolegijų kur
sus valstijos gyventojams už 
maža mokesti.

Priesz 1825m. mokslas buvo 
rankose t'ikejimiszku grupių ir 
privatiszku asmeniu. Pirmiau
sios Amerikos kolegijos buvo 
sekliszkos. Bet padėjimas kl
iokis sziadien.

vieszomsPinigus vieszoms mokyk
loms parūpina valstijos pavie
tus, miesto apskrieziai ir uno-

LAKESIDE
PARKE

M

GARSINGAKETVERGO VAKARA, 14 LIEPOS, 
GOODRICH SILVER TOWN CORD ORKESTRĄ

KETVERGO VAKARA, 21 LIEPOS, GRAJIS JAN 
GARBER SU 20 MUZIKANTAIS

LIEPOS,KETVERGO VAKARA, 28 LIEPOS, FREDDIE 
RICH IR JO GARSINGA W-J-Z BROADCASTING 

ORKE STRA

Goodrich Silver Town Cord Orkestrą pribuna tiesog 
isz Chicagos in Lakeside Parka.

Neužilgio pribus Roger Wolfe Kan ir jo garsus orkestn

veik kiekvienoje valstijoje.
Liepos 1 diena, 1924 metais. 

Suv. Valstijose buvo apie 112,- 
000,000 gyventoju. Dauginus 
kai 2G nuoszimtis szios grupes 
buvo tarpe penkių ir septynio-

Ta grupe 
mokv klu” 
beveik 83

Valst i ja
i n va iri u szaltin'iu. Yra 
nuolatiniai fondai. Valstijose 
mokykla taksai
riuos valstija paskiria mokyk
loms ir koletas kilu szaltiniu 
kaip korporacija taksai, inei- 
gu taksai
Xiiolat'inis fondas ingyjamas 
nuo mokykla žemiu. Szios mo
kykla žemes yra Suv. Valstijų 
žemes Kongreso Aklais duotos 
valstijos vieszo mokslo nau
dai. Xekurinose atsitikimuose 
valstijos paskiria žemes mo
kykloms taip-g’i. Iszskyrus ke
lias valstijas kur civile valdžia 
ir mokyklų valdžia vra ant 
miesto apskrieziu vienutes pa- 

, pa\’iblis turi užlaikyti
Jei 

pinigais,

pinigai k u-

’ir aliejaus taksai.

pavil? t is turi 
tokias mokyklas.

prigolbst i 
tuomet lygios mokslo progos 
duodamos visoje valstijoje- 
Kuomet vietine'vienute pasie
kia aiigszcziausi taksavirno 
laipsni ir dar neiszsigali užlai
kyti mokykla Valstija pagelb- 

reikalaujamus

mato 
visas 
vaisi i ja

atigszcziausi

sti ‘ir parūpina
pinigus. Yra dvi svarbios prie
žastys kodėl valstija taip daro.

valstijoje dabar- 
vaikams daroma

didele skriauda dėlto kad nėra 
užtektinai mokslo progų. Isz(T FS

turtas Siera

Kiekvienoje 
liniu laiku,

progų.
priežasties aplinkybių ir dau 
kitu priežaseziu,
lygiai paskirstomas. Nekurio- 
se aplinkybėse mokyklos gali 
užlaikyti labai mažais taksais, 
del'to kad ten randasi labai 
daug taksuojaimu nuosavybių 
o 
labai didelius 
mokyklų užlaikyti, t'

Bile asmuo arba organizacija 
gali operuoti mokykla, tik jei
gu tos mokyklos prisilaiko prie 
nekuriu reilkalavimu, 
mokslo kursu ir mokytoju kva
lifikacijų.

Paprastos mokyklos mokslo 
sistema mainosi nuo Europos 
sistemų. Lotynu ir Graiku kai- c,
bos nemok inamos žemesnėse 
mokyklose kaip mokinama Di
džioj Britanijoj, Francijpj, 
Vokietijoj ir kitose*
Aim/rikos vaikai mokinasi ra- 

skaityti, pieszti
Apsipažysti su Suv. Valstijų 
istorija,

9 

kilos apielinkes gaunanezios 
taksus negali

tai v ra

)
Francijoj 

szalvse.

szyt i, ir t,t.

truputi Vokiecziu ir 
Francuzu kalbos, gramatikos 
ir invairiu^ pradinius mokslus. 

• Nuo 1900 metu mokyklos 
bando arc^iaus suvesti moks
leiviu tevits ir mokytojus. Tas 
daroma, kad ievai geriaus su
prastu ka Vaikai veikia, ir kad 
mokytojai nuo tėvu iszmoktu 
kaiip geriaus valdyti vaikus. 
Tos organizacijos vadinamo?- 
tevu-mokytoju organizacijos. 
Apart mokslu, tos organizaci
jos rūpinasi vaiku sveikata, 
pasilinksininimu ir 1.1 
organizacijos tokios pasekmin- 

randasi be-

A

j Tos

gos kad szi^dięji

lika metu amžiaus.
galime pavadinti 
gyventojus, isz tur 
nuoszimtis priraszyta pradinc- 

gramatikos mokyklo-arba

4 <

se
se.

Suv. Valstijų Vieszos moky
klos samdo (langiaus kaip 761,- 
000 mokytoju, isz kuriu suvir.sz 
80 nuoszimtis vra motervs. 
Paprasta tu mokytoju alga yra 
$1,227 in metus.

Kas met
Valst i jose iszmoket 
kaiyp

via

$1,820,000,000

szvietimiii Suv. 
dauginus 

arba 
$16,25 nuo kie'kviono žmogaus.

Daugiausia moksleiviu ran
dasi New York’e ir P<‘nnsylva 
nijoj, kur net 1,900,000 arba 
1,800,000 vaiku lanko moky
klas.

New York’e beveikS, 77 nuo
gyventojų mokyklųszimt is

amžiaus prisirasze mokyklose 
kuomet Koloradoj prisirasze

nuoszimt is.apie 98 nuoszimtis. Kansas 
nuszimtis yra 90, Washington, 
Wyoming ir Oklahomoj yra 94 
nuoszimtis. Tas yra gal dėlto, 
kad invairin valstijų 
mai mainosi.

i natatv-
F. L. I. S.

PAJE3ZK0JIMAI.

Pajeszkau savo sunaus Te- 
lespora Andrijauską kuris gy
veno ant 3144 West 38th St., 
Chicago, Ill. Kas apie ji žino 
meldžiu praneszt ant szio ad
reso lt.

Kazys A nd r i jauskis, 
Kauno Red., Szauliu Apskr.

Užvencze Paszto,
Užvarmo Kaimo- 

Lithuania — Europe.

cziaus Suv. Valstijų valdžiai 
pradėjo derybas su Ispanija 
del nuplikimo L loi idos, koii t<UB npranzymaB, didele knyga, 404 , 

..$1.00
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 

Valstijos pageidavo in- minaliazkas aprašymas, 202 pus. 35c
No. 103 Vaidelota, apisaka isz 

pirmutines puses szimtmoezio, isz- . 
imta isz Lictuviszku užlicku. Su pa
veikslais, 177 dideliu, puslapiu.. ,35c

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

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velnistkas 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, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................... 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turkl- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu.............35o

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje 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 
Smcrtis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios panakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., L 
knygele. 88 puslapiu.....................20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
ežios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
nameje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodą 
ir t., t. 48 puslapiu.............

No. 111 Sziupinis (3 
talpinusi sekanti skaitymai:

pradėjo lery’bas su Ispanija colius.
No. 101 !

' ' un <11 - a n r* j i11 o nj uivi v>v »* • * j fS

karingais Indijo- Įpunlnpiu. popierinei apdarai.. .apgyventa 
nais ir visokiais krokodiliais. 
Suv.
gyti szila žeme nes norėjo kon-1 
trioliuoti visa Sziaiirines Ame
rikos pakrauti nuo Kanados 
iki Floridos. Militariszku at
žvilgiu buvo labai svarbu, kad 
Amerikos valdžia netik turėtu 
szita žemo bet ir ta dali nuo 
Atlantiko iki Pacifiko, kuria 
priesz keliu metu valdžia buvo 
nupirkus nuo Francuzu.

Florida yra ilga, siaura da
lis žemes ant Meksikos užlajos. 
Arti Vakaru Indijos salų ir 
puiki vieta apsistojimui mili- 
tariszkams ir laivyniszkams 
pulkams apsaugojant pietine 
dali Suv. Valstijų.

Sziadi-en Florida yra žiemi
niu daržovių darželis sziauri- 
nems valstijoms ir kas žiema 
dauginus ir (langiaus žmonių 
isz visur atvyksta in szita val
stija, ar tai pasilinksminimui 
arba nuo ligų pasveikti.

— F. L. L B.

GERA GASPADINE.

Jonas: — Tokios geros gas- 
padines, kaip mano uOszve, nc- 
maeziau niekad.

Juozas: — O ar ji da gyva!
Jonas: — Ant nelaimes, ka

da iszkeliavom jn Afrika, to
nais jaja suede žmogedžiai.

Juozas: — Argi tai galimas 
daigtas?

Jonas: — Taip yra ant tik
rųjų. Kada jaja inmete in di
deli katila ji ji paszauke da

4 4silpnu balsu: Neužmirszkite
dadet cibuli, pipiru ir drus-
ko!s!

ŽYDAS VIS YRA 
PACZEDUS.

— Moisze! 'kelkis, ha prie 
musu lango randasi vagis!

— Tylėk Sora, palauk kaip 
jisai atidaris Įauga, tai as in 
jam szausiu.
— Nu, kodėl ne dabar?

, o— Tu kvaila boba 
stiklo tau neszkada? *

ar

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

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

J*

TĖVAS IR SŪNŪS UŽMUSZTI AUTOMOBILIO 
NELAIMĖJE.

Samuelius Klein ir. jojo tėvas Morris, abudu isz Chicagos 
likos užmuszti kada norėjo pralenkti greita truki tarp Chica
gos ir Los Angeles, geisdami pralenkti truki 7 valandoms

Labai smagi

....25c

Sierata,

i

■

b

IĮ
i

r

j

■ I

greieziau. Automobilius trenke in ikonkretinia siena ir abudu 
likos užmuszti. Paveisklas parodo abudu, kada pasirenginojo 
in kelionių. z ■*’

JAM PAGELBĖJO.

Mr. Frank Clauss isz Le- 
Turejau 

rumatizma rankoje vos galė
jau ka pakelti. Buvo patarta 
man vartoti Dr. White’s Oil 11 ♦

high ton. Pa., raszo: <<q

vienaof Youth Linimonta ir 
bonkuto suteikė man palengvi
nimą ir neturiu dauginus 
skausmo.” Galima visur pirkti 
arba tiesiog nuo First Na
tional Laboratories, Ix'high- 
ton, Pa.

ir

.. . 15« 
dalis) 
Ha bs

I maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur- 
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visoa 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 

Į pasakaitymai ir t., t. 52 pus.......... 15«
No. 112 Trys apisakos apie Pinin 

gai galva-žudžiai, Raianczius iszgal- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposclei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .2Oc I *

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.................. 15«

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

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

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

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 4 5 puslapiu.... 15«

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

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

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

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

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

W. D. Boczkauskas Co.
"' ii * • ’

Mahanoy City, Pa. ;

Meile sunaus.

■J




