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ISZ AMERIKOS lAPGA™.EEEK-
TRIKINE KEDE

PAVOGĖ LIETUVIO
DUKRELE

ANTANO RADVILO PIRMA 
PATI PAVOGĖ DUKRE-.
LIA; BUVO SU JUOM

PERSISKYRUSI.

“di-
teismas nusprendė kad

AVaterbuiy, Conn. — Pereita 
savaite Jonui Radvilui tenai li
kos pavogta 9 motu amžiaus 
duktė Emilija. Vienas žmogus 
del szito skandalo jau aresztuo- 
tas ir suėmimu gali but da dau
giau.

Pasakius ilga pasaka trum
pai, buvo taip. Apie tris metus 
atgal Emilijos Radviliutes tė
vai persiskyrė. Duodamas 
varsa”
duktė pasiliktu prie tėvo. Rad
viliene tuojaus isztckejo už ki
to vyro, o Radvilas vede kita 
moteri. Emilija Radviliute tuo 
budu gavo moezeka. Pereita sa
vaite moezeka iszlipo isz stryt- 
kario ir pamate mažaja Emili
ja pareinant Green st rytu isz 
mokyklos. Ji szukterejo mer
gaitei ir pamojo ranka, kad ji 
kartu namo pareitu. Bet tuo 
tanni mergaite pasivijo kaž
koks vyras, pagriebė ja isz už
pakalio už pažastų, inmete in 
automobiliu, kuris ten stovėjo, 
ir nuvažiavo. Mergaites moeze
ka Radviliene insitemijo auto- 
mobiliaus numeri ir praneszc 
apie tai policijai. Policija tuo- • _ A Jį 1 » • 4 • a t • 1jrtbs sdsėke, *kad'szitoki auto
mobiliu ta diena buvo pasisam
dęs isz- garažo tūlas 
Stokes, ir tuojaus
Suimtas Stokes pasakė, kad su 
juo buvęs Czalis Ulinauskas, 
dabartinis Emilijos Radviliu
tes motinos vyras. Taigi, poli
cija spėja, kad pavogtoji mer
gaite buvo nuvežta pas tikrąją 
savo motina. Nors tame nėra 
nieko baisaus, bet kadangi tas 
laužo teismo nuosprendi, 
kaltininkai gali but aresztuoti.

Badai Radvilomergaite isz- 
tikruju randasi prie tikros sa
vo motinos, kuri dabar yra isz- 
tekejusi už Ulinausko. Policija 
surado Ulinauskiene su jos vy
ru ir pavogtąja mergaite net 
Rend ingo miestelyje, Pennsyl- 
vanijoj. Jie bus atgabenti in 
Waterburi ir kaltinami už mer
gaites pavogimą (kidnapping).

John 
ji aresztavo.

tai

3,000 ANGLEKASIU 
r SUSTRAIKAV0.

Nanticoke, Pa. — Trys tilks
ta nezia i anglekasiu dirbaneziu 
No. G ir 7 kasyklose kurios pri
guli prie Susquehanna kompa
nijos, sustraikavo. Anglekasiai 
užprotestavojo, kad bosai ki- 
szo in darbus darbininkus par
gabentus isz kitur o savisZkius 
nepriimdavo prie darbo.
NORS MAZGOJO GRINDIS, 

BET PALIKO 40,000 
DOLERIU.

(’liicago. — Kokia nauda tu
rėjo Ludvika Kamlovskiene, 60 
metu, gyvenanti po 4929 Cott
age Ave., isz suezedinto turto, 
jaigu turėjo mazgoti grindis 
dideliuose namuose ir 
konsdnma nedatokliu.
senuko mirė ana diena, bet prie 
josios mirties niekas nebuvo — 
mirė apleista nuo visu. Ant ga
lo kaimynai užtiko josios lavo
nu ir prancsze apie tai palici-* 
jai, kuri padare krata st u boję 
su rasdami kelies bankinės kny
gutes, kurios parodo buk senu
ke turi sutaupinus bankuose 
40 tukstanezius doleriu. Da’bar 
joszko mirusios giminiu idant 
jieji pasinaudotu isz palikto 
turto senos skupuoles. __

KS-

mirė 
lai gim

LIETUVYS 
NEGYVAS KALĖJIME.

KRITO

Worcester, Mas — Liudvi
kui Paszakinskiui jau nereikės 
sesti elektros kėdėn. Mirtis ji 
paliuosavo 
bausmes.

nuo tos baisios 
Pereita Nedeldient 

jis buvo iszleistas pasivaiksz- 
ezioti kalėjimo kieme, ir staiga 
krito tenai negyvas. Daktaras 
pripažino, kad jis mirė nuokad 
szirdies ligos.

I’aszakinskis buvo vos tik 20 
metu amžiaus ežia augės Lietu
vy#. Tarp Amerikos bomu isz- 
tvilkes ir pasileidęs, 28 Lapkri. 
ežio jisai užmusze Juozą Morkų 
isz Gardnerio. Morkus turėjo 
automobiliu ir uždarbiavo 
juo. Paszakinskis pasisamdė 
Morkų nuvažiuot in kita mies
teli,

su

ir Pa- 
pripažint as

ir i n važiavus in Templet o- 
no miszka nuszove ji. Szita 
žmogžudyste mate tiktai Nele 
Geninte, 6 metu amžiaus mer
gaite, ir ji teismui pasakė, kai]> 
Paszakinskas Morkų nužudė. 
B via tęsęsi tris dienas 
szakinskis buvo
pirmo laipsnio žmogžudžiu. No 
užilgo jis butu buvęs nužudy
tas elektros kedoj. Bet pereita 
Nedeldieni po pietų papraszc 
kalėjimo sargo, kad iszloistu ji 
pasivaikszcziot. Iszleistas jis 
omo smarkiai žingsniuoti ir 
staiga sudribo. Paszauktas ka
lėjimo daktaras rado ji jau ne 
gyvu. ..

EKSPLOZIJE UŽGRIOVĖ 
18 ANGLEKASIU.

Fort Smith, Ark. — Asztuo
li iol i ka anglekasiu Mamma ka-

3, Jonu v 7 t’
Lind, 8 mylios nuo czionais, li
kos užgriauti, per smarkia eks- 
plozije, bet szimtas anglekasiu 
laimingai iszsigavo isz kasyk
lų. Tuojaus pradėta at kasinei 
griuvėsius idant nelaimingus 
iszgclbet, bet nėra vilties idant 

Vėlesnės
kad visus sura-

syk lose, szafte No.

juos užtiktu gyvus.
1žinios danesza 

do negyvus.

LIETUVYS MIRE 
KASYKLOSE.

Wilkes Barre, Pa. — Kada 
tėvas, Petras Bartuszka, nesu- 
gryžo isz kasyklų, jojo sunns, 
♦su pa'gelba bosu ir kitu darbi
ninku nuėjo in No. 18 kasyklas 
jeszkoti tėvo. Ateja iii brusta, 
kur tėvas dirbo, rado ji negy
va. Pagad daktaro nusprendi
mą tai Bartus^ka turėjo mirti 
nuo szirdies ligos.
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fBeaamanta Kautooja: Amerike ant y1*o mete I.MA
Jhropoje ir Lietuvoje $4.00 ant viao mete

»> i
♦

WMfcoa Ir Pinigus visada siuskite tik ant sli—

W. D. BOOZKAUSKAS - 00., 
MAHANOY OIYY, FAMAHANOY AND A STB.,

i

fe W. ». BOCIIOTTRII, Pre«. A ■( 
V. W. BOCZKOWAK1, IliUr

fe 39 METAS

SZUO ATSIMOKĖJO JAM 
UŽ ISZGELBEJIMA JO 

GYVASTIES.
Lilly, Wis. — Keli menesiai 

adgal szuo prigulintis prie far- 
merio Rex Roselle, inkando tu
la žmogų; kuris apskundė loc- 
nininka ir sūdąs iszdave palie
pi ma idant loan i įlinkas sz imies 
ji nuszautu, bet iszprasze su
džiaus idaųt bausme mirties 
permainytu ant pinigines baus
mes ant ko sutiko.

Ana diena Roselle ėjo ant le
do ant ežerėlio ir inlužo ir bu
tu ant tikrųjų nuskendęs bet 
szuo pagriebė jam už surduto 
ir prigelbejo iszlipti isz skyles, 
tokiu bildu atsimokėdamas jam 
už iszgidbejima jo gyvasties.

Isz VisuSzaliu
SZIAUdZIUS

tor ~I APGAVIKAS

PERSISTĄTES SAVE AFI- 
CIERIUM, APVOGĖ KASA 

ANT 20,000 DOLERIU.

BOLSZEVIKU ROJUS

ŽMONES NEUŽGANADYTI, 
BADAUJA IR BE DARBO.

60 KUNIGU KALĖJIMUO
SE; ŽMONES LABAI 

MIRSZTA.

SURADIMAS BRANGIU 
PERLU KASZTUOJA 

JAM BRANGIAI.
— Neseno i

apie tenaitini

niuodamas visokias dainas. Po 
kiek laiko beprotis paleidžia
mas visai sveikų. Fidenėio yra 
maiszyto Anglu ir Indijonu 
kraujo ir dainuoja daugiausia 
Indijonu dainas.

Eina pasakos, kad jis iszgy- 
des neregi ir kurezia ir net pa
gydo# Meksikos prezidentą Ca
ll's nuo rumatizmo. Kada reikia 
ka nupjauti, tai Fidencio var
toja Hzmoteli stiklo atlaužta 
nuo bonkos. Ir sakoma, kad 
pjaustant, kraujas visai nesiro
do. Vienam Vokiecziui jis nu
pjovės pirsztus, o tas juokėsi 
visa laika ir skausmo nejuto.

Daktarai nori ji pargabenti 
jo budus

ISZ LIETUVOS

irias.
in sostine ir isztirti 
gydymo.

BOMBA PO RAMYGALOS 
BAŽNYCZIA.

Ramygala. — Sausio 15 die
na pil. Ruziene, gyvenami JLi- 
mygaloje, atėjo pas I nuovados 
policijos padėjėja Szližinska ir 
pareiszke, kad po bažnyczia 
esanti pamesta bomba. Polici
jos virszininko padėjėjui su 
minėta piliete atėjus in nurody
ta vieta ir zakristijonui K. !<<•- 

skiepą, lies 
M inet a 

Kc- 
ks-

kad po

padėjėjui

virszi-v uz-

Chicago. — Nesenoi czysty- 
tojas czeveryku Petras Kyria- 
kas, rado ant ulyczios szniura 
labai puikiu perlu, kurie yra 
veri i deszimts t ilkstancziu do
leriu. Petras suradęs perlus no
rėjo persi tikri n t juju verte ir 
nunosze pas auksoriu idant ap
svarstytu, kiek jieji verti. Žio

jami ipasake kadgorninkas
szniaras perlu yra vertas $10,-
000, bet tuom paežiu kartu da- 

palicijai, kuri atome 
aresztavojo

žineve 
nuo 
Petra.

Ant galo po keliu teismu, sū
dąs pripažino perlus Petrui nes 
loenininke perlu neatsiszauke, 
bet palicije vis perlu jam ne- 
fiugrhžifna. Dabar Petro advo
katas skundžia ji idant jam už- 

3,500 doleriu u z jojo

jp perlus ir

mokėtu 
darba.

Paskutines Žinutes.

bet gyvascziu

' Jeruzalemas. — Miestas 
Nazaretas ir kiti, likos sukra
tyti per drebejima ženles. Daug 
namu sutruko 
nepražuvo.

11 Centralia, Pa. — Po su
stojimui dvieju menesiu kasy
klos Lehigh Valley vela pradės 
dirbti nuo 1 Kovo. Apie 800 
žmonių vela turės užsiėmimus.

' Kansas Cit v. — Penkioli
ka banditu užklupo ant City 
Banko, paimdami 50,737 dole
riu. Banditai naudojo niaszini- 
nius karabinius.

New York. — Isz Rosijos 
ana diena atvežta penki milijo
nai doleriu aukse, kurie bus pa-

Rvilias. In miestiszka val
dyba Scigliano, atėjo aficie- 
rius su keliolika kareiviais, ku
ris, vardan karaliaus, uždare 
kalėjimo kėsieriu ir kelis rasz- 
tininkus, o visus pinigus kurie 
radosi kasoje, apie 20 tukstan- 
cziu doleriu, konfiskavo ir isz- 
veže su savim. Po keliu dienu 
a t sėd e j i m u i kai e j i m e,
ninkai ant galo iszdryso 
klausti už ka jie buvo uždaryti 
kalėjimo. Pasirodė, ka'd jokio 
paliepimo neatėjo .nuo kara
liaus idant juos aresztavotu, 
niekas apie tai nieko nežinojo.

Dasiprasta, kad aficierius su 
kareiviais turėjo 'būti gudrus 
vagis. Palicije pradėjo sznipi- 
net ir ant galo suseko pleszi- 
kus. Pasirodo kad “aficierius” 
ne buvo kuom kitu, kaip tik isz 
artimo 'miestelio sziauczius, 
kuri suome ir nubaudė kalėji
mu ant penki u motu, bet toks 

užpuolimasdrąsus ir gudrus 
taip patiko italams, kad isz vi
su pusiu pasipylė praszymai 
pas karalių idant drąsu sziau- 
cziu paliuosuotu, na ir ant ga
lo paleido ji isz kalėjimo, nes 
szinucziuH sugražino valdžiai 
apie penkiolika tukstanezius 
doleriu isz pavogtu pinigu.

JVIYLEJO JAUNA M0TERIA, 
NUŽUDĖ josios sena

VYRA IR INMETE IN 
SZULINI.

Tarnovas. — Lipimiosia Ii- 
kos nužudintas 73 motu gaspa- 
dorius Stanislovas Naika, ku
rio lavonas likos baisiai suka
potas ir inmostas in szulini. 
Zudinsta likos atidengta, kada 
surado laszus kraujo prie szu- 
linio ir lavonu isztrauke.

Palicije aresztavojo nužiū
rėta Ignotu Dembina, bernu, 
kuris tarnavo pas Naika, ant 
kurio drapanų taipgi rado la
szus kraujo. Palicije pradėjo 
karsztai kvosti Ignotu, kuris 
ant galo ir prisipažino prie vis
ko.

Mylėjo jisai pasiutiszkai sa-

Varszava. — Ana diena su- 
gryžo isz Rosijos Steponas 
Mockevicz, kuris apsako laik- 
raszt ininkams 
padėjimą.

“ Padėjimas bolszevineje Ro
si joj visai nepagerejo kaip ne
kurto laikraszcziai raszo, nes 
randasi ,da arszesnis padeji- 

Net patys kaiinuocziai,
kuriems privalo vestis geriau 
ne kaip kitiems, labai rūgo ja 
ant blogu laiku ir neturėjimą 
reikalingu dalyku prie užlaiky
mo gyvenimo. Miestuose da ar- 
sziau ne kaip ant kaimu, retai 
tatras isz darbininku turi dar
ia. Vos penktas procentas žmo- 
liu gali pasigirt kad turi szio- 
<i toki užsiėmimą, o tai yra 
laugiausia komunistai.

Kas Ivtisi Lenkiszku katuli- *
<u, tai Rosi joj juju yra apie 
ūksiantis parapijų ir apie du 

szimtai kunigu, 
randasi uždaryti kalėjimuose, 
taip, kad ant kdžno kunigo da
bar pripuola po 7 o 'kaip kada 
ir po 10 parapijų. At lankymas 
uju parapijų yra sunkus. Isz 

'.uju kunigu, 12 yra nusiunsti 
ant “Solovkos” kur. kenezia 
baisu bada ir dirba sunkiau už 
arklius. Ant “Soloykos 
dasi 10,000 kalini tiku, 
mirszla kaip muses, nes jokios 
priežiūros neturi. Lavonus in- 
meta iii dideles graibės ir užka
sa, bet pirmiausia bolszcvikai 
apiplesze lavonus nuo visko. 
Daugelis kalininku neturėda
mi jokias pastoges*, pernakvo- 
ja apleistuose kliosztoriuosc ir 
cerkvėse kurmirszta nuo bado 
ir szalczio.”
JAU SZITOJI SENMERGE 
ISZTIKRUJU PASIRENGE 

IN DANGŲ.

I

Sol orkos

isz kuriu GO

ra li
kti rio

mirė turtinga senmerge 
kuri

Spale’to, Italije. — Miestely
je Alagione, gubernijoj Umb
ria, 
Kozalije Matlevetrano, 
priesz mirti padare nepapras
ta testartienta, kuri likusios gi
mines turėjo iszpildyt lyg pas
kutiniam josios norui.

Testaimente surasze idant ją
ją palaidotu juodoje szlebeje,

vo jauna 20'meteliu gaspadine- pasiūta pagal naujausia mada,

Žinios isz Lietuvos.

LENKO MOKYTOJO BAR- 
BARISZKUMAS.

Suvalkų apskrityj, V. sodžiu
je yra Lenku valdžios insteig- 
ta pradine mokykla. Vaikai ne
supranta Lenkiszkai, mokyto
jas Lenkas, kaip paprastai, ne 
moka Lietuviszkai. Kad vaiku- 
cziai neiszdrystu szneketi Lie
tuviszkai, tai mokytojas, revol
veri ant stalo pastatęs, rėkia: 
“Psiamac po Litewski ani 
mur mur, 
psa ’ ’
kai ne mur mur, nes nuszausiu, 
kai szuni) taip sake mokinei Y. 
Jis mokina ir dainuoti nebot 
kaip “panic!” O, kaip gražiai 
dainuoja vaikai rąteliu eidami: 
“Kodzi rubel pa vuliezi, suka 
žarnos ir psioniezi”; mokyto
jas su revolveriu vaikszczioja 
ratelio viduriu ir prideda: 
“Kogo liubi, tego czubil”; tik 
reikia pridėti: o Lietuvius lu
pi, lupi.

po 
bo zastrzele, 

(Szuns mačio, Lietuvisz-

kad Stonys paviliojęs jo 
A. 

kad nepatekus in

MOKYTOJA SUPIAUSTE, O 
PATS PERSISZOVE.

Barstycziai. — Priesz Kalė
dų szventes vietos mokyklos 
vedėjas Stonys buvo peiliu su- 
piaustytas Antano Viniauto už 
tai,
panele mok. Zagarskaite. 
Viniautas, 
policijos nagus, mėgino nusi- 
szauta, bet nepasiseko. Dabar 
guli Telsziuose ligoninėj. Vi- 
niapto tėvas sziu metu 14 d. 
Sausio kreipėsi in Alsėdžių 
valscziaus taryba praszydamas 
kad sunui duotu isz valscziaus 
leszu paszalpa. Taryba praszy- 
ma atmetė.

ruliui atrakinus 
langu atrasta bomba, 
piliete policijoje tardoma 
no tai darbai butu.’ Kokie t ii 
lai? Indomu, kad rusis visuo
met esąs užrakintas.

keri ežiui tas
i r 

iszeio

Pel

SZEIMYNISZKAS 
SKANDALAS.

Plateliu valscziaus dvarinin
ko Vitoldo Pelkevieziaus žmo
na mėgdavo kelti pasilink'-mii 
nimus su svetimais vvrais. Pef- 

nppatiko. Ilgai
kentės iszojo isz kantrybe 
pamėtės ūki ir žmona 
svetur gyventi.

Žmona, vyro žodžiais, dar la
biau sau pavelydavo linkimu 
vyru kompanija. Viena vasara 
iszejos visai isz kantryla
keviezius atvykęs padegė dva
ro trobesius, kurio buvo jo ir 
žmonos nuosavybe. Slidėj!- 
tvartai ir koliasiloszimts gyvu
liu. Teisme Potkovicziiis aisz- 
kinosi, kad negalėjo ramiai žiū
rėti in žmonos elgesį, ir norėjo 

pasilinksminimus p; -

nuosavybe.

visus
baigti ugnimi.

Teismas Petkovicziui pasky
rė szeszis menesius kalėjimo. 
Vvriausias

menesius kalejimi
Tribunolas szia 

bausme patvirtino.

VIDURDIENYJ UŽMUSZL.
Uk-

< I -

Pereitu metu pavasari 
merges miesto gyventojai eida
mi Gedimino gatve paežiam vi
durdienyj iszgirdo viename na
me trenksmą ir riksmą. Praei
viai szoko in namo vidn ir >n- 
tiko iszeinanti nepažystama 
vyra, kuris iszgirdes liepimą 
stoti leidosi bėgti. Viduje namo 
ant aukszto rado negyva namo 

n- 
iii

iszei nanti 
kuris iszgirde.'

savininku Jofe. Žmogžudys 
vare visa gelžgali aukai 
galva, kad viena akis buvo i>. 
lindusi su kaulu pro pakaus/.'. 
Sugautas vyriszkis pasirodo 
darbininkas Bronius Jankaus
kas, kuris apklaustas neprisi
pažino Jofes nužudęs. Padariu- 
krata pas Jankausku 
daug pinigu ir doleriu. \'isi in- 
rodymai buvo priesz Jankaur- 
ka.

Kariuomenes 
merg<‘je Įiriteise 
kauska penkiolika 
kiuju darbu kalejim

vvriszki-

ra ta
lia (antra pati gaspadoriaus), 
j kad josios vyras turėjo 73 Trumpi Telegramai.puikiam placzitun grabe. Szalc 

kūno paliepė indeli josios vi-skirti visokiems užkalbinimais 0
metus, negalėjo iszkensti, kad 8as brangenybes ir tūkstantiAmerike ant iszsi antinio in Ru

sija.

*

‘^’77i

PADIRBS NAUJA EROPLANA
John P. <)’<’onnor, pądirbo modeli naujo eroplano kuri 

“O’Connor.”užvardino “O’(‘onnor.” Neužilgio padirbs dideli su kuriuom 
ketina nulėkti in Irlandije. Tasai eropla'nas gales sutalpyti de- 
szimts pasažieriu ir nulėkti isz Now Yorko in Irlandije in lai-* 
ka 24 valandų arba įn vicųa para. ( _____ • nt.

/

tokia senis gyventu su jojo my- 
lema, kuri taipgi insižioplino 
in berneli, na ir sutarė seni pra- , 
szalinti isz kelio.

Užklupo ant jojo, kada tasai 
ėjo namon isz karezemos, kir
to su kirviu kelis kartus per 
galva, po tam n u Vilko prie sau
linio in kuri nužudinta inmoto. 
Žadintojas likos uždarytas ka- 1 • • I ‘ • •lojime.

COO KINCZIKU NUSKENDO.
Szoszi szimtaiLondon.

Kincziku nuskendo su laivu 
kuris susidūrė su Japoniszku 
laivu ant YaiTgtze upes. Vyrai, 
mot eres ir vaikai nuskendo. 
Tif’k'tai dvidoszimts ypatų isz- 
gelbeta isz skenstanezio laivo.

SENIAUSES ŽYDAS MIRĖ
Lenkijoj.

Varszava. — Apvaikszczio- 
darnas szimta metu sukaktuviu 
savo apsivedimo tris'dienas ad-
gal, Leibas Fdld, seniausos Žy
das Lenkijoj mito turėdamas 
125 metus. Jojo naszle turi 117 
metu. Feld glipę 1803 motę.

t

lyrų pinigais, kėlės bonkas ge
ro vyno ir szmota salamos 

kepta viszta, pakeli 
dožu t e nukerku, 

t ori ei k a, peili, ^’del
čių ir kolos skepetaites.

Josios valo likos iszpildyta 
kaip testamentas rodo, kuri tu
rėjo b irt i už 
senmerge ir nodyvai kad nuo 
josios szalinosi vyrai kaip nuo 
koleros, nes mirė turėdama 62 
metus.
GYDO ŽMONIS SU DAINO

MIS, LIGONIAI NEJAU- 
CZIA JO PJAUSTYMO.

Meksika. — Vietos laikrasz- 
cziai daug raszo apie tūla 
szundaktari, vardu Nino Fi- 
dencio, kuris, sakoma, daro ste
buklingu iszgydymu. Jis apsi
gyveno mažame kaime vardu

V VI10 v 
deszros, 
ezok ulados, 
puoduką,

gyvasties 'kvaila

Espinazo netoli Amerikos ru- 
bežiaus, in kuri, kaip jis pasa
koja, pats Dievas ji pakvietęs 
ir kuriame jis mirs kada sueis 
31 metai.

Sakomaį, jis išzgydo bepro- 
cziuH sekamu budu: iusodina 
ligonį įn supuokle ir supa niu-

' '"I '■ i ' .''‘..r ii"-, ■ - " f 1 I

Los Angeles

su 41 žmoni-

isz lėk e 
in France

V Chicago. — Banditai su
laikė Grand Trunk truki kuri 
apiplesze ant 100,000 doleriu.

K Washington, 1). C. — Or
laivis “
isz Lakehurst, N. J. 
Field, Panama, 
mis.

11 New Kensington, Pa. — 
Dvyleka žuvusiu anglekasiu 
eksplozijoj Kinloch kasyklosia 
Parnassus’e likos surasti ir 
iszimti isz kasyklų.

likos surasti

ABUDU GERI MELAGIAI.

Sėdi saliune prie stalelio A- 
merikonfls su Angli’ku ir szue- 
kasi:

— Ar žinai, kada buvau 
Afrike, pažinojau murina, ku
ris buvo taip juodas, kad rei
kėjo užžiebti zapaika idant ji 
gailėta u matyt.

— Tai nieko, atsake Ame
rikonas, — asz pažinojau žmo
gų kuris buvo taip kudas, kad 
turėjo du kart ineiti in kam
barį, idant ji gadima butu pa
matyt. *

Uk-
.1 an-

teismas
Broniu 

metu sun- 
o.

siisikirt ima-
os SHT-

LENKU KAREIVIAI TRA
KU RAJONE PUOLĖ LIE 

TUV0S SARGYBA.
Kaunas.— Demarkacijos li

nijoje invykęs
tarp Lenkijos ir Liet u v 
gyliu kareiviu.

Susikirtimas invyko 
nuo Traku. Lenku kareiviai

i

atsako 
szaudvmais.

netoli
Traku.

pradėjo szaudyti Lietuvo? 
gyba, tada Lietuviai 
Lenkams taipjau

Ar buvo užmusztu. prancM- 
mas nieko nesako.
Kauno telegrama skelbia, kad 

dabartinis susiszaud) imis tai 
esąs atbalsis Lenku notos, ku
ria Pilsudskis atsiuntęs Lietu
vos diktatoriui Voldemarui.

Ryszyj su pastaraisiais invy- 
kiais, Varszavos Piludskio or- 

” raszo,ganus “Glos Prawdv 
kad arba Lietuvos valdžia Iįt
iksianti urnai pradėti taikos 
derybas, arba jos politika pri
velianti prie katastrofos.
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BAULK
ADRESAI LIETUVISZKO 

AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C.

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

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

Kas Girdėt

savo Motore

Nepaprasta žudinsta atsibu
vo ana diena Chicage suvisai 
isz mažos priežasties. Mrs. C. 
Emeriick, pati palicijauto, ap- 
laike žino per telefoną nuo sa
vo vyro, idant padarytu gerus 
pidus, nes parves ant pietų du 

gerus draugus.
stengėsi padaryti kuogeriau- 
sius pietus idant patikti vyrui 
ir jojo draugams. Ant nelaimes 
draugai pradėjo traukti mun- 
szaine aut geresnio noro del 
valgio ir pasekme to buvo ta, 
kad noras ant valgio visai din- 
go\Ka daro nusiminus moterė
lė? Taip supyko ant savo vyro, 
kad pagriebė jojo paliceiska 
revolveri ir dviems 
paguldė vyra negyva.

Kada jaja aresztavojo, nepa
rodė ant saves jokio gailesezio, 
tiktai labai gailėjosi, kas atsi
tiks su josios dviems kanarke- 
lems... Akyva jauslu tosios mo
terėles!

szuviais

Laukėm ir k labiliom iii mu
su skaitvtojus idant atsilvgin- 
tu su užmokeseziu už laikrasz- 
ti, bet nieko negelbėjo, buvo 
kurti ant musu praszymo, to
dėl turėjome nekuriems laik- 
raszti sulaikyti. Žinome ir jau- 
cziame varga t uju, kurie strai- 
kubja ir ndturi darbo ir pini
gu, del t uju siuneziame laik- 
raszti, nes melde idant ncsulai- 

o kada pradės dirbt, tai
užmokės visa skola, bet. buvo 
ir tokiu ka pinigėliu turi o 
lesi iszduot tris dolerius 
laikraszti — tokiems s
me. .Juk žinote kad ir mums 
pinigai reikalingi ant vedimo 
biznio, todėl tikimės, kad tieji 
ka yra da skolingi už laikrasz
ti, kad atsilygins 
greitai.

kyt,

gai- 
v u z 

ulaike-

su mumis

Gerai

vaikinanegalima vaikina ar jauna 
mergina uždaryti šluboje, grei- 
oziau ar vėliau auganti jaunuo
mene turės eiti iii svietą ir turi 
Imti pasirengus prie gyveni
mo. Daugeli kartu visas moti- 
niszkas mokslas eina ant niek.

pasiszventimu in- 
vaiko szirdi lau- 

tiszkuma, bet svietas pradeda 
naikini i pasėta sėkla.

Lieluviszka jaunuomene su
sidraugavus su Amerikoniszka 
tauta yra dideliam pavojuje ir 
nekarta užginezina savo tau
ta. Daugelis isz musu jaunuo
menes, kurie namie aplaike 
tautiszka iszaukįėjima, prade
da užmirszti kuom yra, prade
da slapstytis su tuom ir šar
mai intis savo tautos.

Motinos yra pirmutines mo- 
vai- 

ku, kurie vėliaus iszauga ant 
ukesu szio sklypo, o tosios mo
tinos privalo savo vaikams vi- 

paa ntrinet

Isz Lietuvos.
i

latru! O dabar eik gult
I. ‘ M Ii 1 M f*1 4 ... T * *

nupa-

Su dideliu 
eziepino in

kurie

kytojos iszaifklejime savo

sados paantrinet žodžius 
kuriais kožnas geras Ameriko
nas sutinka ir patvirtina kad: 
Negali būti geru Amerikonu 
tasai žmogus, kuris nemyli le- 
vvne savo levu. «

SU

Szunis Eskimosu gali apsiei
ti be jokio valgio per penkes 
ir daugiau dienu, kada buna 
kelionėje.

Va 1st i jos v raSuvienvtos 
bankierium viso svieto, nes nu-

Amerikasiuntė in Pietine Amerika o 
bilijonus, 200 milijonus dole
riu. Europoje' turi 4 bilijonus, 
300 milijonus doleriu. Kanado
je arti 4 bilijonus, Kinuose, Ja
ponijoj ir Filipinų salose, kai
po ir kitose dalyse svieto, vie
na bilijoną, szimta milijonu do
leriu.

Yra (ai didelis skaitlis pini
gu apie kuriuos prastas ir 
mokytas žmogus neturi ne ma
žiausio suprat imo.

lie

kapitalistai inkisza

Gražiszkiu
1 jiikoszevi- 

vi-

NELAIMINGI 
ATSITIKIMAI.

Gražiszkiai, Vilkaviszkio ap. 
— Musu atsilikusi užkampoli 
pabaigoj pereitu metu pradėjo 
nelaimes lankyti: 
kaime sudege pil.
cziaus kluonas ir kietis su 
sais .javais.

Antras nelaimingas atsitiki
mas, (ai Bart i įlinkuose per jo- 
inarka, Gažiszkiu valsez., Vait- 
kabaliu kaimo pil. Juozą Zelen- 
ka ant vietos peiliu in krutinę 
nudure jo brolis Vincas.

neat įdavimas 20 
velionis buvęs

Prie-

««■«
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į Nedrauskite Vaikams
H.'

Apsivesti su Kuom
Mylisi.> •

—

L
Pietines Italijos provinc’ijo-

’• >' "T* '1 * • ’ • • « • •je Kalabrija, 
me miestelyj Parghelia

4

žastis esanti 
Iii u. kuriuos 
skolingas.

rrrecziasJ’reczias nelaimingas atsiti
kimas — pil. Jurgis Arbataus- 
kas, Gražiszkiu miekto nusi- 
verfe nuo aukszto laiptais ir 
taip prisimuszo, Ikad už poros 
dienu numirė. Priežastis —* 
svaigalu prisimaukimas.

Velias ketvirtas nelaimingas 
atsitikimas — pil. Juozo Kudz-

Dotamu kaimo sudege na- 
apdegė pati

nu ui i re.

mo, 
mas 
szeimi ninke.

MOTERIS BE SZIRDIES.
Sausio 28 diena Kauno apy- 

gardos teismas teise Kaiszia- 
5 metu mergaite Ma 

už

ir gerokai

o O-

sukapojima

polakslydama
garui.pagavo

dorvs(
de Burbulyte
savo kūdikio.

Burbuly te
vakaruszkas
Kuomet jos szeimininkai iszvy-
ko in vestuves ji staiga susirgo

pmusi kūdiki num- 
lumetusi in lovi 

sukapojo ir sumaisze su kian- 
Suimta prisipažino 

ir pasodinta kalėjimam 
Paišinas Burbulytes pasigailo- 

pusantru

ir tik k a. g 
sze tvartan.

mariu gulinczia- 
, viena 

pavasario vakaro 1905 metuo
se, ant rinkos stovėjo jauna 
mergaite, žiūrėdama in iszei- 
nanezia nuo rinkos ulvėzia ir t'
kaip ko tokio laukdama. Sau
le tuo tarpu in mares leidosi ir 
žibėjo kaipo koksai purpuras 
nuo besibaigianezios dienos 
szviesos blizgėjimo. Už miesto 
uolos maudosi rožiniuose spin
duliuose, kurio po tam daryda
vosi juodu purpuru ir ant galo 

toms! ant pajuoduoda-viskas 
vo.

Bot mergaite nemato tu visu 
grožybių prigimimo ir jos vei
do matosi iszsiilgimas. Tuo tar
pu užpakalyje savos iszgirdo 
greitus žingsnius. Mislydama, 
lead tai laukiamas lovas, tai-gi 
tuojaus,ji ir atsisuko. Bet urnai 
persigando ir jos veidą'apliejo 
raudonumas. —
tu, Masa ?— suszuko. —Isz kur 
tu ezionai atsiradai?

Isz dangaus iszpuoliau! 
atėjūnas, paau- 

(orint is

Del DieVo, tai

K a. tas turi 
szauko sodietis.

n-i o je, 
oro —

ženklini i ?

Man nesveika (oje skry- 
noriu Imti ant szvi<*žio 
atsako duktė.
"Turi taip padaryti kaip 

asz sakau!
Duoki( jai ipaikaju, ma- 

lot-gi kaip iszbaio — ramino 
Baldo seni, o su linksmu juoku 
pridūrė: — 
pažins, tai gal atsimainys.ri

ežiu 
sziint s

de-

Pereitais

ežia

bet Baldo 
niekas 

savo na

klusni duktė!
Ilgoka dar laika Neheioni 

trankėsi po grinezia. Kožnu sy
kiu i n puldavo iri didžiausi pik
tumą, kada atsimindavo dūk
ios numvlol inio szeimyna.

Keli melai atgalios Angelo 
Nencioni buvo turtingu žmo
gumi, kuriam alyvų lazdeles ir 
vinagradai atneszdavo labai 
daug pelno. Ale didesne puse 
turto iszėjo ant provu, kurias 
vede senis Nanoioni su Tamo- 
sziaus tėvu ir katras viską pra- 

Vaikino levai paskui 
trumpame laike pasimirė, aie 
ju ncpridteliaus neapykanta ne 
sumažėjo. Marietta ir Maso sy
kiu bovijosi kaipo vaikai. Tė
vu nesutikimas jiems visai ne 
rūpėjo, 
susieidavo ir nieko nemislvda- 
vo apie ta nelaiminga prova ir 
jos pabaiga. Laikui bėgant ju 
jaunuose szirdyse apsivieszejo 
meile ir ana abudu vienon krū
von suėjo. Nencioni mate gerai 
kas veikiasi, ale niekad ne mis- 
lydavo, kad duktė* kada nors 
mylėtu jo didžiausio nopriele- 
liaus sunu.

losze.

,jie tankiai ir potam

r
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Mislino parodyti, 
kad jis to visko nesupranta ir 
ne mato ir tuo tarpu duktorei 
pajeszkoti kito vyro. Jisai la
jini linksminosi kada jo duktė 
pat i ko ponui Baldo ir 
kad tas viskas

KOVA TARP ALIEJINIU 
KARALIŲ.

Lord Greenway, prezidentas 
Anglo- Persian Oil (’o., užvede 
k’ova ant valdymo viso aliejaus 
ant svieto prieszais Kovai 
Shell kompanijų Anglijoj ir di
deles Amerikoniszkas kompa
nijos.

j

be atkerszijimo, bet juk Marie- 
jis nieko negalėjo' t tos tėvui

(

al
ku ris atnesze jam

svarsto, 
be abejones t ti

res užsibaigti moteryste. Duk- 
tores pasiprieszinimo jisai nesi
tikėjo ir nelankė.

II.
sa vo

larvt i.
IH

Maso isztisa diena vaiksz
cziojo kaipo pabludes ir misli
no kaip ežia tam trueziui 
kerszinus,
tas visas nelaimes. —Neapken- 
cziu to latro, užmusziu ji... te
gul potam darosi kaip kad no
ri.

Gudrus kupezius turbūt ka 
tokio negero atjautu, kadangi 
Maso

kaip mane areziau 
t

Baldo isZlikro turėjo jau ži- 
lokiis plaukus ir nepatogus, 
bet už tai buvo bagetas, labai 
bagetas pagal to kraszto sodie- 

supral'imo. Priesz
metu buvo dar biednu, 

bet nuo kada pradėjo kupeziau- 
ti su vynu, jo turtas stebėtinai 
augo taip, kad visur pasakota 
apie jo raganyste,
melais jam numirė pati, su ku
ria ėjo per ezyseziu jau 
ant žemos ir nuo to laiko taigi 
visur joszkojo sau paežius. Tu
rėjo isz ko rinktis,
pastojo mandru, jam 
negalėjo patikti, l^o 
gražiai ir pikcziurna’i Tercsiai 
norėjo dabar nors*goresne pa
ežiu gauti. Mislino a"pie gražia, 
gera, paklusnia paežio, del ku
rios jo pamojimas butu prisa
kymu, kuri ji. mylėtu, guodotu 
ir ant szi'tos žemes padarytu 
jam rojų.

Kada pamate Mariet ta, t ne
jaus pamisimo: Toji arba ne
viena! Senas Nencioni negalė
jo iszsidyvyfi, kaip prielankiu 
ir prieteliszku pasidaro del jo 
tasai tai)) daug iszdidus ponas 
Baldo.

\r('žiimelis 
žiavo

Ponas Baldo savo prižadėji
mus teisingai iszpilde. Seniau 
))(‘r kelis metus nebūdavo Vai
teliu no taip daug sykiu, kiek 
dabar per kelias nedėlios. Go- 
dulingas Nencioni 
diena darėsi prielankesniu tur- 
cziui, kinis buvo tiek malonus 
kad tankiai pasižiūrėdavo in 
jo (lukteri. Teisybe, kad nute- 
inijo jie abudu, jog 
darėsi vis szaltesno. Nuo pir
mojo pasimatymo tasai žmogus 
jai buvo labai priklus kuris 
niekam in akis tiesiog nežiūrė
jo, bet jai pasidarė jis da bjau
resnis, 
norus.

Nencioni kožnu 
rustinosi ant d n kt eres 
toki atkaklu, pasielgimą ir Bal
dui iszejus visada būdavo bar
niai ir keiksmai: bet Marietta) 
tas nieko nekenkė, 
savo jauna numylėtini 
vo szirdi buvo pažadėjusi.

Vyno l^upcziusį nebuvo siro
kus ir nieko nepaiso in Mariet
tos atszalima. — Palengva vis
kas bus gerai — juokavojo kal
bėdamas su tėvu — kai)) mane 
be perstojimo girsite, tai be 
abejones, jos szirdis suminksz- 
tes, o kada pasiliks mano pa
ežio tai tada asz ja jau iszglos- 
(ysiu.

Marietta neturėjo priesz ka 
atidaryti savo szirdi. Motinos 
jau kelinti metai neturėjo ir ne. 
turėjo net geros sau prietelkos 
kaip kad kitos merginos turi. 
Su savo mieliausiu negalėjo 
susieiti levas* jos kožna žingsn: 
dabojo labai saugiai. Tatai ma
ži dyvai, kad ji laikui bėgant 
paliko liūdna ir suniurus.

Maso žinojo apie viską, kas’ 
darosi jo mieliausios namuose 
kadangi jis tankiai prie jos na
mu tykodavo ir girdėdavo. Vie
na diena jau ilgiau negalėjo 
iszlaikyti abejingumas pasida
rė didelis. Norints gana gerai 
žinojo, ka jisai sutiks vienok 
pasirėdė szventadieniais dra- 

ir nuėjo in 
namus, kad papraszyti jos 

Susirinko

-— prasijuokė 
ges jaunas žmogus, 
(Ivideszimts kelis metus. Nusi
džiaugęs suspaudė mergaites 
rankas.

— Tėvas vra ežia 
pe rs i ga n d u s i me rga i t e 
tuojaus. Kai)) ežia tave pas 
mano pamatvs?

Na,
man

suspaudė

negero
per kelias dienas niekur 

negalėjo sutikti. Tai buvo abie 
ju laimikis, kad niekur nesusi 
tiko.

Del Mariettos prasidėjo sun
kus jaikai. Tėvas ja vis labiau 
ir daugiau kankino, vis tan
kiau grasino, kad už plauku ja 
nutemps pas altorių jaigu m - 
atsikratvs Maso.
mas pasidarė labai 
nepakeliamas.

— Nekankinkite jos taip 
daug — primindavo jam Baldo. 
■— Gal daugiau nuveiksite gra
žumu. 41 ‘
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liu ('dalu, 
kalta 
r
jo ir nuteisė pusantrų metu 
sunkiųjų darbu ikalejimo.

Panaszia byla teismas spren
dė priesz kuri laika Ukmergėj. 
Buvo kaltinamas Ignas Kaliba- 
tas už nužudymą savo paneles 
kūdikio. Kalibatas paemes sa
vo meiles pasekmes isznesze isz 
savo paneles Banašai!es namu 
ir nugalabijo.

Banasaite pasislepi* okupuo
toje Lietuvoje, o Kalibatas pa
dėtas keturiems metams in ka
lėjimu.

KIEK PRAGERIAMA.
Pas mus via t* 
valstvbes deg-

t a re 
ateis

su kožna

pa mat o<!tai tegul
nevalia stovėti kur 

(’z i on a i laukiu 
namo, o vuz-

MariettaAr 
man patinka? 
pa ežios, kad keliauti 

man negali to

.Jei gyveni- 
sunkus irKada 

(invostina) bilijonus doleriu 
nžrubežyje savo sklypo (kitose 

, tai szimtai 
darbininku Suv. 

Valst. randasi be darbo nuo il
go laiko. Angliukasyklu aplin
kinėse operatoriai stengėsi nu- 
muszt mokestis, o iszspauslus 
isz Amerikoniszko darbininko 
dolerius deda in Meksika, Bra
zilije, Bolivije, Kinus ir Nika
ragva. Paskui tuos Ameriko- 
niszkus dolerius eina in tonais 
Amerikoniszki kareiviai, plau
ki' laivai ir eroplanai. Dauge
lis žmonių sau užduoda klau
symu: Argi nebūtu geriau, jai
gu musu doleriai 
platinet pramonysta 
sklypuose, kad 
czionais ir duotu darbus t ūks
iant iems žmoniems.

vieszpatystese) 
t ukstaneziu

t ai

tavo levas 
ginti!

jos

Matai tenai jau jisai ei- 
— suszuko dabar mergaite

senas su įuoin

tuo tarpu priva- 
prie Valtollano, kur gy- 

veno Nencioni,’Vi ir Baldo szia- 
dien ezionai su savo reikalais 
ai keliavo, 
la'bai daug 
turbūt savo kalbos dar nepa

ini dabar dar k a toki 
ki'lam szvepejo paszalyj 

stovėdami.
d’ai-gi daigtas užbaigtas...
Priimsite mane gražiai, jai- 

ju tankiau pas jus atsilanky
siu 1 — klauso Baldo.

— Ziiiiomas dalykas! dhktai 
tankiau mus aplankykite! — 
atsake Nencioni labai links
mai. Persiskirdami szirdingai 
atsisveikino, 
užėjo kareziamon 
d u k t e re 
namus.

Namie Nencioni vaikszcziojo 
po grinczm. užsimislines, kad 
urnai atsistojo priosz (lukteri.

Ka tu pasakytum ant to 
Marietta — tare nusiszypsoda- 
11 UIS —
Gianini Baldo papraszytu bile 
diena tavo rankos?

Marietta persigando. Ji mis
ti no apie savo Masa, kuriam 
jau seniai paslapta davė žodi, 
taigi dabar ir apėmė neapsako
ma baime.

Ka asz pasakycziau? 
—- viena lik žodi. 
Koki-gi ? 
Ne.
Kvaila! -- suriko senis. 

— O tu žinai koksai Baldo yra 
turtingas? Ar žinai kad ežia 

t urt i ngia uses žmo-

kada iszgirdo apie jo
savo

Abudu važiuodami
sznekucziavosi bot

'Vkiu labai 
už jos

d'uriu jau pakaktinai jos 
prieszginumo — reke Nencio
ni — juk asz jai veliju tik gė
lo. Ir kaip tu ežia žmogus netu
ri pykti, jaigu ji tokia kvaila 
ir nenori sau laimiu.

Arsenis tikrai žinojo, kur at
siranda 
me

Mergaite taip p ra gyveno ke
lias nedėlios. Iszbaio, sudžiūvo 
ir akyse aszaros niekad ne isz- 
džįuvo. Padare ji viską, ka tik 
galėjo, kad tik iszvengti tos tai 
tail) neapkeneziamos moterys
tes su kupezium, bet dabar jau 
ja sylos apleido. Pagalinus vis
ką ta dare ka tėvas liepdavo, o 
kad viena diena jai apreiszke 
kad su Baldu turi eiti pas kle
boną ant užsuku, ji kaip akmuo 
tylėjo. Jos tylėjimas buvo isz- 
aiszkintas kaipo sutikimas.

Maso buvo pasiutęs, 
damas ba žn y ez i o j e 
Pilnas juodu misliu sukinėjosi 
aplinkui savo mieliausios na
mus, norėdamas sutikti kur 
nors kupeziu. Jo niekur vienok 
nepamatė, bet pamate Mariet
ta. Jo piktumas buvo tada at- 

jai eme 
iszmetineti už neturejima rim
tumo ir pastovumo.

— O, kad Žinotum, 
iszkencziau,

baigė, 
vienas ji mylėjo

, nes sa-
Rietavas. - 

traktieriai ir 
tines iszneszamosios. Pereitais 
metais Rietave degtines iszger- 
ta už 100 tukstaneziu ir 200 li
tu! Ir tai nepriskaiezius dar 
slaptai parduodamosios sama- 
gonkos ir kontrabandines. De- 
szimtis tokiu miesteliu in me
tus prageria mažiausiai milijo
ną litu. Tad ar nesuprantama, 
kodėl pas mus yra daug dris
kiu, daug ubagu, daug skurdo 
ir tamsumo.

O ir geriama ne iii ka neat- 
sižiurint. Szventadieniais trak
tieriai privalo būti uždaryti. 
Taip, isz gatves.durys uždaros, 
bet viduje žmonių nestinga.

APVOGĖ PRALOTA 
OLSZAUSKA.

Kaunas. — Sausio 23 diena 
nakties metu pralotai Olszaus- 
kui vagys pavogė Olandu veis
les karve, vertes 1,500 litu. Po
licija, isztyrusi dalyku, konsta-

3 Žydeliu, 
remdami ” 
” padary

sią. Jie karve net buvo paplo
vė.
už vogimą, žinoma 
teismą nubausti.

DEGTINES AUKOS.
Žarėnai. — Vietos ūkininkas 

M. veže in stoti malkas už tai 
paimdamas nebloga pinigą. 
Priesz pat Kalėdas Telsziuosė 
jis užėjo pas žydą degtines isz- 
gerti, o lauke paliko dvi pad- 
vadi. Iszejes po kidk laiko pad- 

dedamas galop surado Mažei
kiuose sukapotus savo ratus ir 
trijų savo arkliu mesa. Varg- 
szas parėjo tik botagu neszinas 
ir arklio skūra per peti porsi- 
sveres.

Brangiai jam apsėjo “ Leibos 
skystimelisP.

o
. >

jaunos mergaites laL
zi urejimuv ra

ISZ-

guli nuo motinos

vaikai 
o

se-

nutvos

neužginezys, kad ateitis 
uos tautos priguli rankose 
finos, todėl LIJetuviszkos 
finos privalo stengtis

iszaukleti 
darbu del visuomenes 
auklėjimas juju daugiausia pri- 

nes motina
turi visados didesne intekme 
ant iszauklejimo ne kaip tėvas. 
Bet iszaukledamas gerai savo 
vaikus, motina ne tik dirba del 
visuomeniszko gero, la't ir del 
saves užtvirtina laiminga
natve, bet jaigu vaikai ant se- 

-avo motinos neguodo- 
ja, atsako jai valgio ir da pri- 
verezia jaja prie naminio dar
bo, tai yra priežaste negero isz- 
anklejimo koki aplaike nuo mo
tinos.

Isz tosios priežasties, niekas 
kož-
mo- 
mo-

idant ju- 
ju vaikai, pakol eina in moks- 
laine, jaustųsi Lietuviais. Lie- 
tuviszka mokslaine gali iszmo- 
kvti tiktai dalele tautiszkos v

kalbos ir tikėjimo, bet nein- 
kveps in kūdiki to jausmo prie 
finos, todėl Lietuviszkos mo- 
kudikio, kuris pasiliktu jojo 
szirdyje ant viso gyvasezio.

Lietuviszkos motinos priva
lo stoti ant sargybos jaunos 
gent-kartes, nes kūdikis iszauk- 
letas tautiszkojc Lietuviszkoje 
dvasioje, niekados neužginezis 
savo tautos, kad ir nekarta tu
rėtu nesmagu atsitikima. Kož
na motina privalo kalbėti su 
savo vaikais Lietuviszkai ir 
naudotis isz kožno liuoso laiko, 
idant supažinti vaikus su savo 
tauta ir kalba.

Bet mofiniszkas privalumas 
neužsibaigi* su tuom, kada kū
dikis eina in mokslaine, augan
ti jaunuomene taipgi reikalau
ja motiniszko^ apglobos. Juk

vietoje pra
lotuose 

praplatinotu

ATSAKIMAI.

na!
ir tuojaus nuo jaunikaiezio sza- 
lin pasilrauke. Ulyczia ari ino- 

sod ietis, o
silpnas, mažas ir gana smagus
žmogus būtis, smagiai kalban
tis su seniu. Senis pasižiurėjo 
kreiva akia in jaunikaiti, kuris 
tuojaus taipgi tokiu pat pasi- 

atsiike. Tėvo drau
gas tuo tarpu pamate jauna 
mergaite.

Ai, ai, kokia jus gražia 
dukterį turtle, Nencioni! — ta
rė seniui. — Kada asz pasku
tiniu sykiu priesz penkis me
tus maeziau, tai buvo sau nei 
szio nei to, o dabar... tegul pra
žūsiu! Gražesnes mergaites ne
rasi visoje apygardoje.

, eiksz
seii i s

Tai yra ponas Gionino Baldo,

ezionai! 
aszlriai. —-

<c

v
Vyno kupezius 

, o tėvas su 
tylėdami pasuko iii

kada pasiliks

E. O. Mancelona, Mieli. — 
.Jaigu Brazilijoj butu tail) gera 
kaip agentai skelbia, tai patysj 
Braziliecziai ne kentėtu badu. 
Daugiausia toki agentai kurie 
prikalbinėja jaunas moteres ir 
merginas keliauti in Brazilija, 
yra pasiuntiniai szetonn, kurie 
pagavia moteres in savo nagus, 
parduoda jaises in paleistuviu 
namus isz kur sunku isz’begti. 
Tokiu nelaiimingu moterių ir 
merginu, kurios iszvažiavo isz 
Lietuvos in Brazilije pateko in 
nagus t uju szetonn. Patariam 
in lenais nevažiuoti, geriau na
mie sėdėt ir bilda kentėt
kaip Brazilijoj savo kuna par- 
davinet.

To several of our young 
uanian readers: — The Editor
often receives communications 
from our young American- 
Lithuanians written in Lithu
anian, without any grammatic
al sense. Therefore the Editor 
would request its youiig 
ers to write in English and we 
will make the translation of 
y o u r comm u n ica t i o n s.

ne

Lith-

our

read-

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. Preke 15o

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

tavo, kad vagiu butą 
kurie vienas kita 
tarėsi gera “geszefta

l i

Visi “geszeftmacheriai,”.
, paduoti in

vadu jis nerado. Policijos pa
dedamas galon surado Miižel-

— Marietta
— atsiliepė
T ’
mano senas prietolius; paduok 
jam ranka!

— Senas prietelius! Aha!— 
m • luinu

— juokėsi

Užprotestavo Baldo.
45 metus, bet jaucziuosiu jau
nas, kaipo turecziau tik dvide- 
szimts metu.

— Ha, ha, ha!
prasilinksmines sodietis. — .Jei 
(u turėtum 70 metu, o asz bu- 
cziau 'dvideszrimties metu mer
gina, tai ir taip su juom eieziau 
pas altorių.

Mergaite paraudo ir nusige- 
dino.

tarė BaL— Ale niandra
do su priversta linksmybe; ant 
ko senis ant mergaites užsirūs
tino.

Tuotarpu privažiavo paežio 
vežimas ir susilaikė ant uly- 
czios kampo.

— Sėsk su manim — liepė 
duktorei,

mas dureles, o pirmiau ju jau 
Baldo buvo inlindes. Jo veidas 
užsidegė ant mislies, kad va
žiuos su ta jauna gražia mer
gaite. Bot Marietta neinsedo. 
Iszszoko ant suolelio užpakaly-

sodiet is at idaryda-

jo vežimo, kur buvo dviem aša
kom y ioltos. Baldo sėdėjo i u ja 

o pas vopeczia is užsigTy žos, 
žoja sėdėjo Maso.

1-?;
i tli K.

a t sa k e

1

jaigu bagotųs ponas

kreiptas priesz ja ir

bužiais Nencioni

girde- 
užsakus.

pasakodama savo bedas.

aplinkui
gus? Kilos merginos tik dūsau
ja, laukdamos sau tos laimes 
idant Baldo isz j u nors viena 
imtu, o tu, (matau, jam tuojaus 
a (kirstum!

— ėVsz jo nenoriu, norints 
jisai visas butu isz czysto auk-

*so!
f B/.

4

Žinau, kad tau sėdi gal
voje tasAi prakeiktas Maso! — 

— Tasai prakeik-szauko senis, 
tas benkartas!

Tuojaus susilaikė nes ji'du
sino piktumas.

Geriau tavo matyti gra
bo, negu priosz altorių su tuom

ra n kos. 
tiek pinigu ir žadėjo tėvui jos 
sugražinti juos už provoje isz- 
sikasztavima,
t i Mariettos už paežiu.

Nuėjo.
Bet trioboje jo buvimas buvo 

labai trumpas. Iszbego isz te
nai visas paraudonavęs, o pas
kui ji pasipylė bjauriausiais 
žodžiais keiksmai. Vos spėjo 

‘trioboje Maso isztaUi kelis žo
džius, senis ji tuojaus nutvėrė 
ir iszmote per duris laukan. 
Maso gyslose plauke karsztas 
kraujas ir butu negalėjos tos 
paniekos jokiu badu iszkenteti

4
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i

jisai sziek

o potam praszy-

♦

kiek 
kol prie to visko 

priėjo, tai gal man dabar neisz- 
metinetum — verke mergaite 

Ne
turiu jau šylu kovoti su tėvu... 
Bet veseilios nesulauksiu, ge
riau tegul turėsiu numirti, ne
gu stoti prie altoriaus su tokiu 
laužu.

Jaunuomene mistiną, kad tai 
taip labai lengva numirti atsi
tikus gyvenime kokiai bent ne
laimei ir nežino, kiek tai žmo
gaus szirdis 
kęsti.

gali visoko isz- 
Toliaus Bus.

666
yra t*» receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszcrio.

UŽmuaza mikrobus. —• Apliekote
.4

t
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I Mano Tevas
»•

(Serbu Anysakute.)

Vienas žmogelis, isztraukes 
isz pakuros kepsni, rėkė:

— Szilta kepsnis, praszom! 
— o girtas Jovo vartėsi lingy
ne.

X
N K

M. J r

" £

Uždarytas!

kodėl asz

— Ar jusu kromaa uždary
tas? — užklauso manes, eida
mas pro szali, siuvėjas Ignas.

— atsakiau.
— Ar neserga Dimitras?
— Ne, — atsakiau. ‘
— Ar kur iszejo?
— Tn laukus iszejo, — at

sakiau ir nubėgau atgal in kie
mą.

Ten jau buvo du mano drau
gai, kuriuos mokintojas buvo 
atsiuntęs paklausti, 
nebuvau mokykloje

Dabar tik atsiminiau, kad 
man reikėjo eiti mokyklon. Pa
siėmiau knygas bei riekele duo
nos ir žiurėjau tai in motina, 
tai in draugus.

— Pasakykite, vaikucziai, 
ponui mokintojui, kad Mikutis 
negalėjo ateiti mokyklon — jis
tu re jo kita rlarba.

Kas darosi pas mus namie 
tuo laiku, kada asz buvau mo
kykloje, nežinau... nors, teisybe 
sakant, žinau, nes parojęs na
mo atradau viską tokiam-piit 
padėjimo kokiam buvau pali
kes iszoidamas. Motina su se- 
sore sėdėjo mdeidusios ant ke
liu rankas. Džokiea siautė ant 
kiemo. Jis pririszo katei prie 
uodegos puodeli ir džiaugėsi, 
kad ji szokineja.

Darbininkai siuvusi ar taisė
si savo kambaryje szvarkus, o 
Stojanas užgriuvo ant szieno Ir 
balsiai knarkė.

Tėvas tebesedojo, 
dines isz vietos.

Jau seniai skambino vaka 
jau baigėsi, o 
buvo da tam

siau, sunkiau, baisiau...
atsisėdau ant slenksezio 

ir pasiėmiau mokslo vadovėli.
Pro langn 

mot i nos 
veidą, bervmanti ant nulvsu- 
sios rankos. Kas-žin kas uže 
man galvoje, ir nokiek negalė
jau protuoti.

sugirgždėjo durys. 
Motina atszoko nuo lango. Asz 
krūptelėja u. Durys nuo didžio
jo kambario atsidarė 
shmksezio pasirodė tėvas.

( žsil rauke ant kaktos kepu
re, ūsai nusvirę žemyn, veidas 

ir pasenės. Bet 
akys! Nekokio panaszu-

neneš.
musu szirdvse

Diena

A t

T

■
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BURMISTRAS ATLANKĖ 

BURMISTRĄ.
Burmistras miesto Newbury

port, Mass., Adrius Gillis ana 
diena atlankė burmistrą (ma
jorą) New Yorko. Gi lis taip 
buvo jiailses lakstymu po mies
tą, kad turėjo valgyti pietus 
lovoj. Reporterei sako kad Gil
lis ir majorai miestu New York 
ir Chicago yra geriausi majo
rai Amerike.

vartesi lovoje. Pagalinus užmi
gau.

Nežinau, 
jau... Pagalinus pabudau, paju
tęs ant kaktos nesuprantama 
drėgnuma. Pravėriau akis ir 
ėmiau dairytis po kambari. Pil
natis szvieezia tiesiai in langus. 
o jo spinduliai puol ant moti
nos veido. Jos akys’ užmerktos, 

serganezio
o krutino nevienodai 

Ties ja stovi mano 
tėvas. Inspyre in ja akis ir ne
sijudina. Neilgai trukęs priėjo 
prie musu loveles. Žiuri m mus 
visus, žiuri in mus seserį. Pas
kum atsistojo viduryj kamba- 

apsidaire aplinkui ir su-
sznibždojo:

— Miega!

w kiek laiko miego-

veidas Ivg sunkiai 
ligonio, 
kvėpuoja.

rin.
nepasiju-

| tolėjo nuo to sznibždojimo, li
ir pats krup-

A»

Bet neskaiczian jo. 
maezian is/.blyszkusi

Staiga

ir ant

nejeszko, 
Tik lyg dy- 
jas matyti,

pajuodavęs 
a kys, 
mo in tas, kurios pirma Imda
vo. Apsiblansusios indubusior-, 
pusiau primerktos — tik var
tosi pamaželi ir, žiuri, kaip ko
kios kvailes, nieko 
nieko neiszmano. 
kūmo kokia pro
kaip pro žiūromis su sudaužy
tais stiklais. Ant veido matyt:- 

toks meilua 
kokio seninus 

niekada nebūdavo. Taip szyp- 
sojosi mano dede, priimdamas 
paskutini karta priesz 
szvenez. Sakramenta.

Tėvas pamaži perejo per 
priemene, atidarė duris in mu
su kambari, pažiurėjo ir, nieko 
nepasakos, vėl uždare, iszejo 
ant gatves ir iszleto patraukė 
pas kurna Ulijona.

Vėliaus pa šakojo man Tamo- 
szins, Ulijono sūnūs, kad mano 
tėvas su jo tėvu užsidarė vie
nam kambaryje ir ilgai apie 
kas-žin ka rasze, deje antspau
dus ir t.t. Bet kas tai buvo — 
nieks niekad nepatyrs.
jau puse deszimtos, ir mes visi 
jau gulėjome, tik viena motina 
sėdėjo, padėjusi rankas ant ke
liu ir inspyrusi be kokios min
ties in žvakes liepsna akis.

Sugirgždėjo kiemo vartai.

toks liūdnas ir 
szyptelojimas,

mirti

Buvo

stovi, kaip akmuo, viduryj 
kambario. Ilgai jis taip stovė
jo visai nesijudindamas isz 
vietos, tik macziau, kaip bliz
gėjo jo akys, žiūrint in mus 
arba in motina.

O nu's gulime, ne nemirksi
me.

Tada ji
tu galu,

žiurint

< atsargiai, ant pirsz- 
nemdeisdamas akiu 

nuo musu lovų, priėjo prie sie
nos, ant kurios kabojo ginklai, 
pasiėmė apdaryta sidabru pisz
talieta, pasikiszo po skveumn, 
užsitraukė ant akiu kepure, ir 
greitai, smarkiai žengdamas 
iszejo laukan.

Ka-tik užsidaro durv

smarkiai

s, tuoj 
atsikėlė motina. Paskui ja at
sikėlė ir sesuo — kaip kokios 
dvasios.

Motina greitai prisiartino 
prie duru; sesuo ėjo paskui ja.

— Pasilik ’su vaikais! — 
sznipsztelejo motina ir iszejo 
ant kiemo.

Asz iszszokau ir taipgi 
gan prie duru.

Sesuo pagavo mane už ran
kos, bet asz iszsitraukiau ir ta
riau:

he

Pasilik prie vaiku!
Iszbegcs isz namu, susilenkęs 

prie tvoros; 
vyszniu ir tvoros pridengtas, 
prislinkau pido szulinio ir pri
siglaudžiau už jo.

Naktis buvo puiki! 
giedrus, menulis szvieezia 
gražus, szaltokas — no balselio 
negirdėt i.

Pamacziau tęva: jis pažiurė
jo in dirbaniaji kambaii ir vėl 

s, atsisto- 
ir iszsi-

prisitaikscziau
ir tvoros pridengta

I langus
, oras

nuėjo tolyn. Pagaliau 
jo kelties prieduryje 
trauke pisztalieta.

Bet toj paczioj valandėlėje, 
nežinau isz kur atsirado priesz 
ji motina.

Vargszas iszsigando. Inspyre 
in ja akis ir nubalo z

Dimitrai, brolau, valdo
ve mano, kas tau in, galva at
ėjo ?

Tėvas kruptelejo. Jis stovėjo
Motina bežiūrint užgesino žva- kaip stiebas, isZsigandes žiūrė- 
ke ir atsigulė ant lovos. jo in motina, o jo balsas su

skambėjo lyg Sudužęs varpas-.
Eik, Mariute, palik ma

ne... Asz prapuolęs!..
— Kaip-gi tu prapuolus, 

valdovo mano, Dievas su ta
vim! Ka tu kalbi ?

— Asz viską praleidau! — 
tarė jis ir iszskete rankai.

ko ir atsigulė ant lovos.
Man tai szirdis plake po ant 

klode, tarytum kas kūjeliu in 
krutinę musza.

Atsidaro durys ir i nėjo tė
vas. Jis perėjo du-kart per 
kambari, pasknm neužsižibin- 
flamas žvakes, nusitaisė ir atsi
gulė. Da ilgai girdėjau kaip jis

...... n*

Juk tai viskas tavo pa- f 
ties buvo.

Tėvas atsitraukė pOr 
žingsni atgal ir 
motina.

— Taip viską — viską!
Tai kas-gi ? atsake moti*

viena 
pažiurėjo in

na.
Arkli!
Kumclpa laike 
Ir pieva! 
Tokia toppieva!

ne arklį.

. 1 ( i f i **
Jis prisiartino prie motihoM, 

pažiurėjo jai in akisį tarytuUL 
norėdamas kiaurai perverti. O 
ji stovi, kaip szventa: < ’ u

— «Tr namus! — tarė jis Ir 
užsidenge akis.

— Tai kas isz to? Kad tik 
pats butum gyvas ir sveikas.

— Mari ute!
— Dimitrai!

Ka tu sakai, Mariute?
Asz sakau: tegul Dievas 

sergsti tave ir musu vaikus. Ne 
namai ir ne pieva mus maitino, 
bet tu — vienintelis musu tė
vas! Mes ne dienos dienos ne
badausime, iki tu busi su mu
mis.

Tėvas pa si lenk e ir 
ranka motinai ant peties

— Mariute, — pradėjo jis, 
— aY-gi tu?... — Jis nepabaigė 
kalbos, užsidenge rankove akis 
ir nutilo.

Motina paėmė ji už rankos.
Kad mudu susidėjome, 

nieko neturcjome, kaip tik dra
buži ir indus, o dabar, 
Dievui, pilni namai. x 

Macziau, kaip isz-po 
rankoves riedėjo aszaros 
blizgėjo priesz menulio spindu
lius.

padėjo

garbe

tėvo
i r

I
I

H ‘ H,

t u rimt,Tu, turbūt, užmirszai, 
kad ant musu augszto yra dau
gybe juodųjų rieszuteliu.

Teisvbe, — tarė tėvas 
szvelniu, kaip szilkas, balsu.

Jis nusiszluoste rankove akis 
ir nuleido ranka.

() szitas monisto isz rau
donųjų, kam jis man? Kam jis 
dykai stovės? Paimk ji pra
džiai.

Feisvbe,

Paimk

Nusipirksime už ji duo-
nos.

n is.
Belgrado lobininku 

nors

i
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BALTRUVIENE
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S

ant vyru nedbo
ti katra nueina namo, tai

uliavokim
kim,”
ant'josios užklumpa ir sulerio- 
ja ir vela apsėda aplinkui bon- 
kn gauti daugiau pajėgu. Jau

y

pas mus nekufios bobeles gavo 
jszdžiuvima smegenų nuo na-

Sveikus Dantys i

Jeigu tau pasitaikytu r * - a

1
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al Museum,

gero gydytojo

O mos patys seniai, al
ka? Ir mes sveiki ir musu vai
keliai sveiki. Melšime Dieva ir 
dirbsime.

Kaip geri žmones!
Juk tu no koks dvkaduo- 

Tavo ranku nemainycziau
ant visu 
turtu, nors jis butu du-kart 
turtingesnis, kaip dabar...

— Prasigyvensime ir nusi
pirksime namus...

Ir jie nekeiks manos, po 
mano mirties, 
ju nemaeziau!

— Ei va, pamatysi! 
kc motina ir paėmė ji, kaip ma
ža vaika, už rankos.

Bežiūrint ir 
kambaryje.

Ka-tik spėjau pasakyti sesc- 
rei: gulk! ir užsikloti galva 
ant klode, kaip juodu inejo abu 
in vidų, ii* tuo paežiu tarpu isz- 
girdomo varpu gausmus. Aisz
kiai skambėjo jie nakties tylu
moje, sujudindami musu dva
sia. Ir kai]> vejas nupuezia sau
sas szakutes, taip tie gausmai 
nuneszc musu vargus ir bedas...

— Sūneli, kelkis, eime baž- 
nvezion! t-

Kiek laiko asz

a t su

asz ai si radau

Pernai Didžiamjam Belgra
do darže maezian Poro Zalen- 

Jis . buvo apsivilkės 
arestantu drabužiais ir skaldo
szakalius...

bacz’a.

Galas.
A

V

y

s\

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoahi.Pa.

Nuliudlmo Valandoje suteikiam 
geriausi patarnavime. Palaidojimo 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganfidinti.

Ik z Mahanojaus jeigu kaa parei
kalaus mano patarnavimu Ui mel- 
d?, iii m a h telofonuotl o pribusiu tn 

telefonas 872.deszimts minutu.

Badai noktirios Mainorsvillcs, 
Dnvadnos gana bobeles, 
Suvis namines negore,
Už stikleliu mdvore, 

Tik isz bonkos tiesiog trauke
O pusėtinai riaukė, 

Tegul huną joms ant. sveikatos, 
Kaip a'nt lentynos,

Juk munszaine apszvieczia 
geriause, 

Bobele tamsiause, , 
Kad ir akis 'tui'i,

Tai gerai neiužiuri,
Tiek mato isz prysz’akio, 

Kiek ir isz užpakalio.
Duokie Dievo D vase Szventa 

'Tegul kožna susi])ran!ta, 
Kad girtavimas, 

Yra blogas daigias. • • ♦
Pit t.‘'’tone viena inergica 

stovėjo,
Kita pro szali bogo, 
Kur taip skabei begi, 

1 r guma kramtai, rodos 
kaedi?” 

“ Duok pakaju, ba ana 
l'nrin resztvfi Džiana, 
Ba su manim negerai, 

Ve kaip žiūrai...
Sake jisai, kad su manim 

, apsiporuos, 
nuo Nedėlios tos,

Debar ne nori ne klausyt, 
Ketina in svietą iszrunyt, 

Asz ji papiksysiu,
Ir apsipaeziuol priversiu. 

Kur szliubas bus nežinau, 
Bile sau vvra turėsiu.

O jus ])iisvetros, 
Niekam įieVcTtos,

Su Hali jonais užsidedate 
O paskui ant nekaltu beda 

v e rože t e, 
Vyrai tokiu saugokitės, 

Kuo tokiu valkatų szalinkites.
• •

džing, tilil’onas 
suskambėjo, 

Žino isz vieno miestelio atėjo, 
Tnojaus surasziau,

Ir del visu czion indejau 
Tik paklausykite,

Ir gerai perskaitykite: 
Miela Kūmule Baltruvienele:-

Pas mus tūla bobele užsidėjo 
pas save lekiojenti paczta, o 
kad savo bambiliaus ne turi, 
lai pirko dideli ožį su ilgais ra

il* paczta iszvežineja po 
nori apšmeižti. 

Pacztorka myli atsilankyti pas 
savo drauges ir kada užpecze- 
tina konvertus, lai iszsigeria 
daug muuszaines kad net ko- 
.pertai apsvilinti nuo gazo ku
ris isz viduriu iszcina. Ir taip 
trauko per valandas pakol vy
rai isz darbu pareina, o katra 
vyro neturi tai szoka raudona 
kazoku szaukdama:

« .. V , J .. t Ml* ■ ft I '

f p
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I Ižillg

gaiš
st ubas, katra

«i nžkim,

atsitikimai turi 
būti prižiūrėti.

Pabaigoje szesžto 
prn-| jeigu kūdikis normaliszkai au

ga, pirmieji dalys, 
ir cziausia žemesni pryszakiniai. 

peržiūrėt invairias kurie jau buvo jo žande kuomet 
ir po tu, neuž- 

pryszakinia i 
po tu užpakaliniai 

, arba

leisti 'kiek nors laiko in Nation- 
Wash ingi one,

1 pasitaikytu ‘ I V ■ « < 1 !»■ V I I 1 aminos, o pilveliui net siekia lyg kaukuoles, kurios ten randasi, • t • • 4 • 1 ’t VI (Dilin 4 .< . 1 . % 1 . r Ir . . I 
musu ‘rūteles gere per dienas kad tos knu'kuoles aiszkiai pa-
žemės kaiyfbalonai. Taip, taip, matytum, tarp kitu dalyku,

po tani diktuoja gromalas h*.rodo, jog dabartiniu baltu žino-
isznOsziojių o kada eina namo 
tai bliAunn kaip karves, plau
kai palaidi, aad'arokai velkasi 
nIH ir isz I 
atsiduoda t

Oi mfl-rto sesutes, argi nege
riau paliauti tokius pasielgi
mus, geriau sėdėki te namo ir 
anūkėlius savo pridaUiokite ar
ba szaszlavas isz stii'bu iszva- 
lykite. Da lirom kartu visko 
nesakysiu, o turiu žimiežiu da 
smagesniu apie musu szirdeles. 
Jau kelios moterėles susitarė 
nusiiinsti likiela del kūmos 
Baltruvienės idant pribūtu pas 
mus ir padarytu paredka ir ta- 
ji pacztn uždarytu su pagial- 
ba valdžios. Juk Gavėno jau 
užėjo, todėl patariu aps-imal- 
szyli ir daugįau Dieva garbin-

niu dantys daug prastesni už 
senoviszku žmonių, 
taip atsiliepia

mėnesio

pirmieji papras-

gimė pasirodys, 
ilgo viražuiiniai 
] a si rodys, 
dantys ir vėliaus iltiniai
kai ])aras<’ziaus vadinti, pilvi- 

Dantyr- niai ar akiniai dantys. Pirmie-
• . I • « I I 1 • 1’1in permainyta ji du dantys pasirodo kuomet

tok) raugalu gyvenimo padėjimu kaip ir ki-lkudikis szesziu arba asztuoniu
jti kūno sanariai.
sziadienos Eskimo nekuoge- 
riausi. Tie žmones neiszsirin- 
ko sziaurus ’kaipo gyvenimo

Mes tikime, 
būdami ramus,

Pav. dantys
B

jog mėgsta baisu 
kad tie 

persi- 
pabegti nuo

t i ir už savo nusidėjimus paku- 
tavot, nes mirtis jau jum žiuri 
in akis ir nežinoto dienos kada 
jum munszaine pilvelius iszdo- 
gins.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nėra ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invnirhi nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kbkld įfors nesmagumu, tai 
vreit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pcrszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atshinsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet .Street Spencerpoint, N. Y.

nosmngumu, tai

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokamo 3-czki procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ai’ didelis,

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pros, ir Kas.

j < Y 4 j. p | *
’1 - U" 71'1 ' ' 1—  w |M i

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

. Raszykito del informacijų: Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA instcigtti nuo 1872
, < • • . , J Ji <A J,

J
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. į,
j

b

MAHANOY CITY, PA.
----- $--------

3-ezia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 

' saugumo. .
MERCHANTS BANKING TRUST 00., 

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir goriau 
del žmogaus kuris dirba ir ezodina. Dekite bavo 
pinigus iii szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

del žmogum* kuris dirba ir czodina.

sa-

ir todėl turi keliu rusziu

vieta todėl 
szalti. 
žmones, 
kele in sziaprus 
užpuolimu kitu Jndijoniszku
būreliu, kurie vis juos perse
kiojo. Ir ten gyvendami turėjo 
vartoti praseziausia maistą, ir 
kadangi jo inrankiai buvo ma
žus ir netinkami* jis turėjo 
vartoti dantis vieton inrankiu. 
Eskimo kramto savo avalu 
szniurus padaryti juos minksz- 
tesnius.

Kai]) tikėta, matome, kad Es
kimo turi didelius, drūtus dan
tis ir apart to dideli kaulai 
juos paremia. Bet su dabarti- 
niems žmonėms, kuriu dantys 
mažai vartojami, matome, jog 
dantys ir kaulai nupuolė ir 
daugelis žmonių mano, kad in 
apie kelis tukstanezius metu 
nuo dabar, musu civilizuoti 
žmones neturės dantiszku 
na rin.

Ir tas pats su žvėrinis, turi 
dantis pagal atlikto darbo. Le
vas ir tigras valgo tik mesa ir 
tas maistas reikalauja mažai 
kramtymo. Ju dantys ilgi ir 
pnnaszus in žyrkles, ir su jais 
gali gerai kasti ir draskyti. 
Ant kitos puses slynius valgo 
žoles ir vaisius, ir todėl slanius 
turi dvigubus kruminjus dantis 
su lygiais pavirsziais, kuriuos 
vartoja kaipo malimo maszina.

Žmones valgo įneša ir daržo
ves,
dantis. Jie turi nemažinus kaip 
dvylika nuduotu kaltu dantų; 
asztuonis su dvi ėja i s asztriais 
galais; dvylika drūtu krūminiu 
dantų del kramtymo. Tie kalt: 
dantys yra pryszakiniai ir il- 
tinai arba ucuspid’’ dantis, ir 
dantys su asztriai galais vadin
ti “bicuspids” ir krūminiai 
dantys burnos užpakalyje yra 
malėjai. Mes kandamo su pry
szakiniai, iltiniais ir bicusuids. 
Liežuvis nunesza maista in 
burnos užpakalyj, kur krūmi
niai dantys užbaigia darba.

Mes turėtume daugiau apsi- 
pažinti apie dantų dygima. 
Kuomet kūdikiai gimsta, gims
ta be dantų, bot tuom laiku pir
mieji dantys beveik visiszkai 
formuoti,
juos apdengia. Yra faktas, jog 
po tu pirmutiniu dantų, jau 
prasidėję dygt nuolatiniai dan
tys. Nereikalinga paaiszkinti, 
kad dantys gerai negali dygti 
jeigu kūnas nesuteiktas su už
tektinai reikalingos medžiagos 
del iszsivystijimo. Todėl ture- 
turpo prižiūrėti, kad
maistas daugiausia susideda 
isz tokio maisto, kuris priduo
tu stprumo kaulams. Du isz

ir dantų smegenys

vaiku

menesiu senumo. Dar du žemi
niu pryszakiniai dantys pasi
rodo in nuo septynių iki dovy 
niu menesiu. Dar du virszuli- 
niai, pryszakiniai dantys, nuo 
asztuoniu iki deszimls mene-

Keturi užpakaliniai duri
ant kožno szono 

nuo deszimls iki kolu- 
rioliku menesiu, dar ketui: 
kiliminiai dantys 
kilu pasirodo kuomet kūdiki- 
dvieju metu. Ir kuomet kudi- 

su lauke dvieju 
dvieju ir puses metu, turi visus 
savo dantis.

Motina turi laukt pakol ku 
diki turi savo visus - dantis 
pirm negu gali duoti jam kieto 
maisto.

Dabar turime suprast, 
kuomet kūdikis sulaukia visu*, 
dantis, jis turi valgyti 
maistu, kuris reikalauja kram 
tymo, ir todėl motinos turi pri
žiūrėti, jog jie valgo tvirtesni 
maistu. Duona, keptos bulve«. 
szvieži obuoliai, ir panaszy.s 
maistas padrutins dantis.

Paprastai motinos tinkama- 
neprižiūri tuos laikinius dantis 
bet tas yra svarbu, jie turi but i 
sveiki pakol nuolatiniai dantys 
pasirodo. Jei 

vaikai

siu. 
tys, vienas 
žando

kis ja

savo

jis turi

da r 
užpakalyj,

a rba

kad

toki

gu supusta, žino
ma vaikai negali tinkamai 
kramtyt maistu ir žlebczioji- 
mas prastas, jn veidas pasidaro 
netoks linksmas, ir naktimis n<» 
gali miegot del dantų skaudė
jimo.

Ir todėl visu pirmiausiu mo
tina turėtu pamokinti vaika 
szvariai užlaikvt burna. Szva 
rūmas užima svarbiausia vieta 
in burnos ir dantų tinkama pri
žiūrėjimą. Motina turėtu nu
vesti savo kūdiki pas dantistą. 
Jis isz anksto 
dantų puvimą.
juos neužgauna, vaikai pripras 
dentistu nebijoti.

Kūdikiui, reikia tokio mais
to, kuris drutins kauluotas da- 

dant vs. 
Svarbiausia yra fosforinis rug- 
sztis arba acid ir amrancziui 
kūdikiui nėra geresnio szalti- 
nio tu reikalingu elementu kai 
piene, motinos piene kūdikys
tėj, ir karves piene vėliaus. 
Augant, vaikui reiketu duot 
stiklą ineno prie kožno 
gio, ir dar prie to reikia taikini 
valgi su minoraiiszku skoniu, 
kaip tai, vaisiu, žaliu daržovu 
ir tyro vandens. Dantys taip- 
pat iszsipletoja per vartojimą, 
tuomet reikalinga sziek tiek 
maisto, kuris priverstu krutėji
mą dantų. Czielu grudų duona, 
džiovimai keptos bulves, s»vie-

gal nukreipti
Ir kuomet jis

lis, prie kuri priguli

val

ži obuoliai ir taip toliau Užtik
rins gerus dantis. —KL.I.S.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainferiu asthma, Gerkline asthma,svarbiausiu yra fosfatai ir kai- Bronkite,, Gerklini, ko.uli,, i • • nr • » • i "i i r F ”kiai. Ir pienas turi tuos du ele
mentu. Todėl pienas yra augan- 
czio vaiko svarbiausias mais
tas. Motinos pienas kūdikystėj, 
ir karves pienas vėliaus, pri
duoda auganeziui vaikui reika
lingus elementus del geru, drū
tu dantų. Po kūdikystes, kož- 
no vaiko maistas turėtu turėti 
nors viena stiklą pieno su kiek
vienu valgiu, ir apart to, turė
tu valgyt vaisiu, žaliu daržovu, 
rr gert daug vandens.

Dantų dygimas yra 
l'iszkas veikimas, 
skaudus del kokiu nors isz lau
ko ptiežaseziu. Ypatingai kuo
met maistas gerai ucžlebczio- 
tas ir kiiomet dantys per grei
tai dygsta. Kur matyt aiszkus 
isztinimas reikia kūdiki nu- 
neszt pas gydytoja. Praeityje

Sunkus atgavimas krepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas. Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas 

j” Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 26c. (užmokesti prisiusklte 
pinigais ne stempomis). Iszrasta Ir 
parduodame vien tik per

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

B

I

n

norma- 
ir tik baisiai

gydytojai ptadure smegenis, 
bet tas nepatartina. Visi dantų

I

LiatnyUalca* Graborlua
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliu* pa
gal naujausia mada Ir 
moknla. Turin pnęelbi- 
ninke moterems. lYiei- 
namos prekes.
SIC IV. Sprare M.,

MlIUNOT ( I i r, l'A.
#0« M AUK K t KT ,

- TAMAQI A. P*.
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ŽINIOS vietines
nais, pasiliko josios parapijo
nu.

re Szv. Ludviko parapija czio-

• — Ateinanti Ketverga tu
rėsimo 1 diena Kovo—March.
'• — Liberty bravoras Ta- 
ninkveje prie kurio priguli 
dątfg Lietuviu, bus parduotas 
per szerifa 10 diena Kovo.

— Paskolai eina kad Vul
kano ir Bukmautcs kasvklos 
bus atidarytos ncužilgio.

czvortis meto —■ pasninkai Se
mtoj, Petnyezioj ir Subatoj.

Linksma žino atėjo isz 
Pottsvilles, bu'k penkios Rea- 
dingo kasyklos musu aplinki
nėje pradės dirbti pilna laika, 
o kurios dirbo tiktai po 2 ar 3 
klienas. Apie 12,000 darbininku 
nedirbo pilna laika nuo praei
to Novemberio menesio. Priek 
tam girdėt kad du streikai 
strytkariniu darbinin'ku keti
na pasibaigt nettži'lgio.

Ant parapinio susirin
kimo nutarta, kad szimetine 
mokestis (už korteles) bus dvi- 
leka doleriu. Daugelis parapi- 
jonu isz tojo nutarimo yra ne
užganėdinti.

bravoras

zia sanvhite pripuola

SHENANDOAH, PA.

t Praeita sanvaite mirė 
Antanas Stravinskas, 41 metu, 
gyvenantis ant Shenandoah 
Heights. Velionis paliko broli 
Kazimiera, Turkey Run; Petra 
Ringtone; Joną czionais kaipo 
ir brolius Viktorą ir Adoma ir 
seseri Viktorije Lietuvoje. Lai
dotuves atsibuvo Panedelyjo 
su pamaldomis Szv. Jurgio 
bažnyčzioje.

— Ant North Main ulyezios 
žeme pradėjo slinkti in kasy
klas, per ka randasi pavojuje 
sugriuvimas Home bravoro, 
ugnagesiu stotis ir nauja Rea- 
dingo ’ geležinkelio tavorine 
stotis. Visu tu namu smarkei 
sutruko sienos.

f ' Dėl daugelio pažinsta- 
mas Jonas Subaczius, salunin- 
kas, 49 metu, mirė praeita san
vaite namie po 120 N. Bowers 
uli. Velionis palika paezia, 
dukteri Wil son iene, sūnus Jo
ną ir Juozą ir seserį Misitike- 
vieziene ir viena antika. Laido
tuves atsibuvo Panedelyje Szv. 
Jurgio bažnyčzioje.

t Pranas .Jakubonis, 
pas

Szv.

mirė 
savo anūke Teofile Sena- 

vaitiene, 243 E. Centre u Ii.. Pa
liko broli Vlada, seseri Vikto
ria isz Wilkes Barre ir antika 
Jurgi Jokavicziu.

— Marijona Peczkait iene, 
• W. Washington uli., aplaike 

Ii mina žinia buk josios gimi
naite Ona Janulevicziene, Lu- 
zerneje, mirė praeita sanvaite. 
Velione kitados gyveno Shena- 
doryje.

Meizville, Pa. f Praeita Ket
verge, apie 9:15 valanda mirė 
musu senas skaitytojas a.a. Jo
nas Griszkonis, 62 metu. Velio
nis paliko dideliam nubudime 
paežiu, sumi Vincu kuris gyve
na Wm. Penu, dukterys Julije 
Kurtinaitiene, Meizvillej; Em
ma Pucclienc taipgi Meizvillej 
ir Adelina Želioniene. Brookly- 

kaipo ir du brolius 
Ameri’ke paliko 4

i i Sau-

nė, N. Y., 
Lietuvoje, 
puseseres ir 8 anūkus. Laidotu
ves atsibus Utarninko su apei
gomis Szv. Ludviko bažnyezio- 
jc, o kūnas bus laidotas ant 
Szv. Jurgio kapiniu Shenado- 
ryje. Velionis buvo vienas isz 
pirmutiniu skaitytoju
les** skaitydamas ja nuo pra
džios josios iszdavimo, tai yra 
per 40 metu.

Velionis gimė 1866 mete Su
valkų gubernijoj, Seinų pavie
to, Miraslovo parapijos, Seima- 
niszkiu kaime, tarnavo Rusi
jos karinmoneje 6 metus Tif- 
lyse, ant Kaukazo, atkeliavo in 
Amerika 1888 mete, pergyven
damas czionais 40 metu. Isz 
Lietuvos pribuvo pirmiausia in 
Mount Canmėl o isz tonais in 
Gilbertona isz ten i u Meizvillo, 
kur apsivedė 1896 mete su pa
lui. Antanina Lezauckiute su 
kuria pergyveno 32 motus. 
Pirma prigulėjo prie Shėnado-

Hazardville, Conn, t Marti
nas Tarei jonas mirė 23'Vasario 
ir buvo palaidotas 2.5 diena su 
pamaldoms Szv. Bernardo baž- 
nyczioje. Velionis paliko dide
liam nuliūdime paežio, du sū
nūs ir tris dukterys; iszgyveno 
czionais per 29 metus. Paėjo 
isz Su valku gubernijos, Prienų 
parapijos, Vartų kaimo.parapijos, Vartų kaimo. Pali
ko czionais viena seserį Mag
dalena Kertinicnė ir viena se
serį Lietuvoje.

.Jonas Stupek,-

Decatur, III. — Vasario 21 
rvta netoli nuo Decatur buvo 
užmuszti, vienas Chicagietis, 
John Jvonaitis, 6605 So. Rieh- 
mon St., ir Amelia Bogusziene, 
isz Dera turo. Jie buvo užmusz
ti Baltimore and Ohio trauki
niui užgavus ju automobili.

Jvonaitis jau savaite laiko 
dirbo Decatur ir gyveno pas p. 
Bogusziene.

Chicago.
4601 So. Wells St., 46 metu am
žiaus,^ buvo pasirengęs vestu
vėms. Jo duktė
Stupek lauke jaunųjų. Jam rei
kėjo nulipti laiptais nuo antro 
ankszto žemyn. Belipdamas jis 
nuvirto, užsigavo ir mirė neat
gavęs sąmones. Koronerio tyri
nėjimas pripažino, kad galvos 
kiauszas perskeltas. Laidotu
ves sziandie. Laidotuvėmis rū
pinasi pp. Eudeikiu laidotuvių 
instaiga, 
avė.

o,jo už vyro.

4605 So. Hermitage 
Kūnas bus iszlydetas in 

Tautiszkas kapines 2 valanda 
po pietų isz namu. Nelaime at
sitiko Vasario 18 d. —N.

Waterbury, Conn. — 
sziomis dienomis 
tuota 11 padaužų už kėlimą 
girtu orgijų svetimuose vasar
namiuose prie Hitchcock eže
ro. Vasarnamiu savininkai pa
stebėjo, kad nežinomi žmones 
atvažiuoja vakarais su moteri
mis in ju katedžius ir iszlanžo 
spynas per isztisas naktis tenai 
eina galvomis. Brangus kaurai 
sulieti gėrimais, apibarstyti ta
bako pelenais ir szoknnt purvi
nomis kojomis bjauriai sumin- 

Daug rakandu bedukstant 
lovos sutersztos, 

stiklai ir kitokie indai iszdau- 
žyti. Taigi savininkai pradėjo 
savo vasarnamius 
sziomis dienomis tapo

su 3 jaunom 
merginom, kuriu dvi pasirodė 
tikros Lietuvaites, būtent, Nele 
Stiklinto, 21 metu amžiaus, Ir 
Ona Szumauskiute, 19 metu 
amžiaus. Treczia mergina pasi- 

Riita Kelias; nors jos 
bet 

»s, ji ir-

Sztai 
buvo aresz- 

v u z

ti. 
sulaužyta,

saugot ir 
aresz-

t noti 8 vaikezai

vadino 
tautybe tikrai nežinoma, 
sprendžiant isz pavarde

gali but Lietuvaite. Suimti 
vaikezai, Amerikonai.

Benis Stankeviczius, 19 
metu amžiaus Lietuvvs vaiki
nas, kuris gyveno po numeriu 
81!) Bank Street, nuvyko 
Oakville pas Kristina Fiore, 1 
metu amžiaus mergaite, 
gyvena tenai ant French street, 
ir užsidarė su ja in kiaulių 
tvartu gale jos namu, iszbuvc 
tenai su ja isztisa Seredos nak
ti.

Ketverge ryta merginos mo
tina pranesze policijai, kad jos 
duktė prapuolė ir kad tuo pa
ežiu laiku kaž-kas 
kiaulininką, 
labai susirupinus, 
kad jos dūkte buvo nužudyta ir 
jos lavonas inmestas in kiaulių 
t varta. Kada policija pribuvo, 
apie Fiore namus buvo jau su
sirinkęs būrys žmonių. Polici
ja kiaulininko duris iszlauže ii; 
Kristina buvo atrasta tvarte su 
Beniu. Abudu buvo aresztuoti 
ir uždaryti iki teismo, kuris in- 
vyko 10 Vasario. Benis Stan- 
keviezius turėjo užsimokėti 
$25 pabaudos už valkatyste 
(vagrancy) ir nutiestas 60 die
nu kalejiman už paleistuvyste, 
ir keks7.avima (laviscius car
riage and fornication). Mergi
na gavo 30 dienu kalėjimo už 
valkatyste ir nepataisommna.

—'K.
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kuri

užrakino
Sene Fiore buvo 
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BABAI” IR NAUSIA MADA KIRPIMO MOTERISZKU PLAUKU.< <

ANGLIS
i > i - , j

* priima m ęniiiiį n iiHei i ktt

rus nuo Mississippi. Wyoming 
antra valstija kuri turi didžiau 
sius anglių szaltinius; Nortk

AiiRlix (ni ynv senii-wnotcs Dakota pirmoji valstija. Ku-

Nc- 
New

South

’pblkiu i
htivo apmel’kami ir užliejami

supy ve,-augalai, knjie
i

! vandenio per szlmtus tuksimi-
ežiu metu. Dabartiniai žemes *

rios visai anglies negamina yr}t 
Connecticut,; Mississippi,, 
vada, 
Jersey, New York •r F v, I

New Hampshire, 
“ ir

ir AViscoh-v/iiu mui u* iiiiiiii /jvuivn f t* Z*

l t vrinetojai’ iszrado, kad anglis ^ai0^na» ^ ęnnonl
, iszsivyscziusi isz Jurpiu. ‘

,J ♦
randasi Fl<>r:dos valsti

sin. • / .
1849 metais, angliakasio, po 

vardu Bates,
pirma anglies unija vesti strei-

klti augalą! nuėlat puola in 
vandeni
nhlogsni l$uri yra puo 1 iki 20 Į f

< 11 *

Per laikn laikus, ežerai įr ju
ros (ipmcrkc senu senovės dūr- ‘ 
piu pelkes. . Tootni augmenų 
gyVybe buvo užmuszta ir 'buvo

v ra
Į Pavyzdžiui 
i kuri

Difjmal polkoje,
l •'
i ... .

!joj, nuvirtę medžiai, lapai ir
• 4 . « . m «a • w A t ' . . • 5 •

sudaro durpiu -

perlu storumo. ' I

suorgnniy.avo

ka. Streiką nebuvo pasekmin- 
ir Bates Unija, kaip buvo 

vadinta, užsibaigė ir insteige- 
jas pabėgo su organizacijos pi
nigais. Ir tik I860 met ai sj XV- 
stangos vol dėtos organizuoti 
angliakasius. Tais motais kie
tųjų anglių darbininkai prado-

ga

jo unija, kuri niekuomet neta-

Aid suvažiavimo rėdytoju ir kirpiku moteriszku plauku Philadelphijoj, buvo rodyta 
naujausias būdas szukavimo ir kirpimo plauku. Czion yra kelios 
naujausia “ u ,,:k* ’ ’

merginos kurios
(( staila kaip szukuot ir kirpti plaukus.

Amerikos Girios ir 
Giriu Produktai

n u os z imti s.

puikia

Custer, Mich. — Szv. Antano 
draugyste parengė puiku pro
grama įmergaicziu, kurios pui
kiai atliko savo užduotis. Po
ni Daunoricne pasakė
deklamacija, pana Daunoriute 
taipgi pasakė puikia prakalbe- 
lia Angliszkai o pana Gendru- 
liute taipgi atliko savo role 
puikiai. Žmones turėjo gana 
juoku ir nudžiugo kad musu 
jaunuomene taip puikiai atlo- 
sze savo roles. Po pasilinksmi
nimui, prasidėjo szo'kiai kurie 
tęsęsi lyg vėlybai nakeziai.

Pas mus žiema nelabai 
szalta, sniego kaip nėra, todėl 
ūkininkams labai aiegerai. Už
darbiu jokiu nėra tik žmogui 
apsirūpina aplink savo stuba, 
o ja’rgu graži diena ir sau’lut 
szvieczia, 
praleist i.

TIKRAI PRAŠALINA

SKAUSMĄ

durulei

parodo

ha 30.2
Isz viso, 100,000,000 malku 

sieksniu iszimta is;z Amerikos 
giriu kasmet, apart 4,25Q,000 
kuolu, 37 
70,000,000 gelžkeliu balkiu, 9

e
tai nenuobodu laika

Kentėtojai del asztriu, tarsi peilio 
skausmu, atszipusiu, erzinaneziu, 
nuolatiniu skausmu, su kuriais su- 
riszti inkstu priepuoliai ir kepenų ne
gales, gali rasti pagąlba naudojant 
Johnson’s Red Cross KJdpoy Plaster. 
Jis teikia beveik ūmia pagalba nuo 
baisiu skausmu ir tikrąi padės kitoms 
gyduolėms, kurias jusu daktaras 
jums priraszys.

Johnson’s Red Cross Kidney Plas
ter negali but laikomas kaip gyduo
le bile kuriuo žvilgsniu del sziu or
ganiniu netvarkų-—Jusu gydytojas 
tamo tur but insitikines ir jo gyduo
les naudojamos savo keliu.

Plasteris szildo ir szvelnina ir jo 
gyduoles būtinai tur persisunkt per 
oda tiesiog in apimtas vietas. Buk ti
kras pareikalaut Rod Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele užpakaly. 
Visose vaistinėse.

atsz.ipusiu, 
skausmu,

jusu

Reading 
lines

Dubeltavas 
Tikietas$4.00

IN

NEWYORKA
NEDELIOMIS

4 Morcziaus ir 15 Apriliaus
Specialia Trcinae Subatoa Nakti

Isz Ryte
Shamokin ........................ 12:01
M t. Carmel................. 12:10
Anhland......................  12:47
Girardville.........................12:55
Shenandoah..................12:35
Mahanoy City ..........,.... 1:16
Tamaqua ....................     1:45

• • i •

New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakaro, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

Ant Readingo Geležinkelio

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1ŠZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. OLAIR, PA.

, 17 . ... ,t , JO UI UJU, Mill 11WKUUUIVI 1IUIU-
niMbDgti ■ pm ii ar.^nC7.iu ,wiklL lk>t l868mcUis ]>«.. 
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durpynas susiforniuvd^vo ir Benevolent
shibgflBinis, yimz^knriu paujak 
f1 A'
KŽlfi procesas atsikartodavo ke
lis kartus. Dnrpiu- permaina in
a ligi is iszrodo, yra nuo spaudi
mo vįrszuje esanc^iu sluogs- 
niu, gal but da‘r prigclbstįpt 
žemes vidaus karszcziui. Di«r

Suv. Valstijų valdžia yra di
džiausias pavienis savininkas 
giriu žemes szioje szalyjo.

Suv. Valstijų giriu žemes 
užima net 409,000,000 akru. Fe- 

valdžiai priguli 89,
100,000 akru; valstijoms, 

miestvaldystems 
11,200,000 akru. Privat iszkus 
Savininkai turi 369,200,000 ak
ru.

Kontinentiniu Suv. Valstijų 
žemos plotas užima 1,903,216,- 
640 akru, ir isz tu 822,238,000 
akru originalisžkai buvo giriu 
žemes. Dabartinis giriu plotas 
yra, tik isz 469,475,000 akru. 
SenovisZkose dienose sziaury- 
tiniu valstijų žemes buvo gi
rios. Bet civi'lizacija žymiai isz- 
baigo 
New 
akru žemes

is ri ežiams ir
aps-

1 sziu vąlstiju girias. Pa v., 
Yorkas su savo 30,498,560 

turėjo 30,080,000 
akru giriuolos žemes, bot da
bartiniu 'laiku tik 12,000,000 
akru yra gir) not a žeme. Conn
ecticut valstijos 96 nuoszimtis 
buvo giri nota bet sziadien tik 
apie 45 nuoszimtis visos žemes 
yra giriuota. Ponnsylvanijos 
28,160,000 akru isz 28,692,480 
akru buvo girios bet dabar tik 
12,000,000 akru giriuota.

Medžiu produkcijoj Oregon 
užima pirma vieta su 23,275,- 
000 akru. Arkansas, Alabama, 
Georgia ir Minnesota, visos tu
ri (langiaus kaip 20,000,000 ak
ru giriu. Michigan, North (1a- 

, Florida ii’ California t il
su virsz 18,000,000 

Wisconsin, I 
Washington ir

7,700,000 pėdu lentų, «esl‘° drėgnumo dalis . buvo 

000,000,000 namu gontu,. 5,000, 
000 minksztaus medžio sieks

2
000,000,000 statyčio lentelių, ir:
1.1. Verte tu medžiu dūsieke 
$2,232,000,000.

Bet kaip kitu szaliu, tai taip' 
ir Amerikos medžiai baigiasi.

Tik pereitais metais suvirsz 
15,000,000 akru giriu iszdėge.

Kas met mes praleidžiame 
net $17,000,000 girioms, t. y., 
prižiūrėjimo darbui, 
kontroles 
mui ir Lt.

ui u popieros gaminimui,

• iszspausta arba iszgaravo; su
sidedanti gazu proporcija su- 

' mažėjo; ir to pasekme buvo 
kieto mineralo susidarjTnas.

A ų ga lai (k u rie sudarė an gi i s

darbui,
insektu 

apsaugoji- 
F.L.I.S.

SMARKI AUSES ISZ VISU.

lyg panašaus lĄoderniniams 
paparęziams. u
aiszkiai parodo augalu lieka
nas .
DaugcJlyj ’ vietų užtinkaina

< *4 * .i \ *<'•' * 4 * i
- I

mainhuiiuH ni anglis bet užlai- 
kulias llįviu Žyįpes.

. Tarpe geologu,y va daug opi
nijų, skirtumu, apie būdus au
galu susikrovimo in tokias di-

im

rolina 
ri su virsz 18,000,000 akru. 
Maine, Wisconsin, Louisiana, 
Toxas, Washington ir Idaho 
turi snvirsz 15,000,000 akru.

Kad nors aržuolai ir kaszta- 
nai auga invairiosc'dalyse bet 
daugiausia 

beržai, 
rieszutys ir medliepiai centra- 
lose valstijose; raudonmedžiai 
vakaru krantuose; egles 
szai ir codrai Rocky Mountain 
valstijose.

Isz viso, 
musu žemes yra tąutiszkos gi
rios. Didžiausia isz kuriu yra 
Tongass, Alaskoj, kuri i n ima 
16,549,000 akru. Valstijų girios 
užima 5,501,000 akru. Now Yor- 
ko valstija 'turi didžiausia gi
riu plota isz. 2,000,000 akru. 
Kai'kuriuoso tautiszkuose par
kuose, raudąsi milžiniszki me
džiai. Yosemite Parke yra net 
tryn,. dideles vietos dideliu me
džiu.

Kas mot Suv. Valstijose pro- 
du'kuota net 24,300,000 kubisz- 
ku pėdu medžio, arba 43 
szimtis [ 
Suprasti svarhumn tu skaitly

Keturi kareiviai, .Li'ot.uvys, 
Lenkas, Vengras ir Maskolius 
stojo ant kvatieros pas turtin- 

gaspadoriu. . Apleisdami 
kvatiera tarė Lietuvvs; ■

— Draugai, musu gaspaclo- 
rius turi szepoje puiku auksini 
ziegorelii

— Bassa termilete — pa- 
szan'ke Vengras — reikėjo ji 
pasiimti su savim.

— Jau turiu ji — atsiliepė 
Į Lenkas su vilczia kad iszsisuks 
nuo savo draugu, 
grinezia ir pasiims ziegoreli.

— () brolyti, da jo neturi, 
ha jau asz ji turiu — atsake 
Maskolius 
ziegoreli. *

atsiliepė

sugryž in

ir parode pavogta

REIKALINGAS DARBININ
KAS ANT FARMOS.

je;
Mississippi klony- 
bukai, Amerikos

150,759,210

•t pu-

akru

dideles vietos dideliu me

1.2 nuo-
I >a sa n 1 i o p rod uk ei jos.

niu reikia tįtsimįhti kad Suv. 
Valstijos turi mažiaus giriu

sŽenotas ar pa vieny 
szaukdamas meldžiu 
aiszkiai ant visu klausvmu ir 
indeli 2e stempa, kitaip ne 
gausit atsakymo.
kiek sveri, ar esi dirbės A mari
ke ant faunos ir kaip ilgai, ko
kias maszinas gali valdyti ir 
pasitaisyt. .Taigų esi ženotas 
tai paraszyk kiek turi vaiku ir 
kaip seni, 
pati ar vaikai dirbtu tai visai 
neatsiszaukite. Buna visiems 
užmokėta pagal ju darbu. Gir
tuokliu taip noroikalaunam. 
Darbas daugiausia prie sodu ir 
abelnai viską auginamo, 
blausiai toki, norėtum - 
mokėtu ir mylėtu prie vaisiniu 
medžiu dirbti, g 
mokesti, katrie nemylit gamta 
ir nomislinat apsigyventi ant

. Atsi- 
atsakvt

stempa, kitaip
Kaip senas,

jeigu nenorite kad

la
kai ras

galitu gota už-

farmos bus gyviau kad* visai no
atsiszauksit. Zenotam duodam 
stuba, malkas, maistu ir mm 
$300 iki $1,000 pinigais. Pavie
nėm duodam bureja ir užmo
kesti pagal jo Verte. Meldžiu

negu kitos pnsnulio skalys. Vi- atsiszaukdumi paraszyt aisz-
same pasaulyje* yra 7,488,000,- 
000 akru giriiu. Isz tu, Azija 
turi 2,096,000,000 akru, Pietų 
Amerika 2,092,000,000 akru, 
Afrika 797,000,000 akru, Euro
pa 774,000,000 akru. Isz Sziau- 
ru Amerikos 1,442,957 akru, 
Kanada turi 569,746,000 akru.

____ Europoj gaminama tik 17,000,- 
B«U Telefonai 1B7B-M D)00 kubiszkli pečiu medžio, aj‘-

lazbalsamuoj* Ir laidoj* mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šai* nuo papraseziausiu Iki prakil
niausiu. Panamdo automobilius da) 
laidotuvių, vąšeliu, kriksatynlu l| 
kitiems pasivažinBjimama.

kia'i kiek norėsite mokesties 
ant meto ir kaip greitai galite 
pradėti dirbti ir ant visu kitu 
klausimu nes kitaip negausite 
atsakymo. Katrie mokat kar- 
ponderiaut ar apie bites dirbti 
neužmirszkite paminėti. Adre
są vokite szitaip. (tl7

Andrew Abraczinskas,
Catawissa, Pa.R. 1). No 2.

'• L ’
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nsylvanijoj pradėta Workmen 
_________j Association of 
Schuylkill County, kuri reika
lavo asztuoniu valandų darbo 
diena ir kuri pritraukė prie sa
ves ir kitas vietines angliaka
siu draugystes ir galutinai pa
sekmingai pervedė invedima 
asztuoniu valandų darbo insta
tyma. Kuomet instatymas tapo 
primtas tie unijos angliakasiai 
vėl iszejo streiką n del devynių 
valandų algos už asztuoniu va
landų darba. Ir isz szito pa
sekmingo streiko insteigta

v ■"^Mikroskopas Workingmen’s Benevolent As- 
soviation isz Scranton, Penn

ine^ irtose anglių dalyse, sylvania. Ir nuo tada iki 1875 
metais angliakasiai kovo josi su 
darbdaviais. Bot su insteigimu 
anglių darbdaviu draugystes

papą rėžiams. t
soviation isz Scranton, Pena

Daugely j, vietų uzunkama me
džiu Mickumis visiszkai persi-

. 4 i u "t * • M f ♦ . *1 r

kttoiaš*, žtįvi u Žyįnes.

niju. skirtumu, ąpie budus
•T* a *** .J" « •

(totos?kruvuS( kaip parodo .ang-
lįu šluogsniaį. Viena teorija
yra, kad ąugahi liekanos suda- 
ranęzios anglis- susikrovė ton 
ktrr augo ir krito, ir kur ang
lis dabar yra. O,kiti mano, kad 
augalai buvę suneszti upėmis a ' » ♦ i. . a a . * -

kirr augo ir krito, ir kur ang

ir sugrūsti in jttrą^ ir ežerus 
kur sudarę Muo^spius, ir kur

f

- Auglį u yidtnse faitdįsi keli
Busiflpdtidc ir stfkiotėjo.

- Altplįu ytotose faitdąsi keli 
anglių shiogsąun, kurie skirią-

• ' i .S* Lt*. i ,t ♦
I
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szimtd pėdu ar daugiau. .
GiliaufeiA “szaftas” pasauly 

yra Belgijoj, turintis gylio 3,- 
957 pėdu. Giliausios kiury k tos 
yra kietųjų anglių vietose 
Ponnsylvaiiijoj, ir siekia apie 
2,200 pėdu.nors giliausi* szaf- 
tas yra’tiktai 1,850 pėdu.

Isz 150,000 vyui pasamdytu 
kietųjų anglių -kasyklose, tik

si storumo nuo colio dalies iki
t 1 , ' '**nn/ni n r dniroinii

1

40,000 kasn angli. Kiti atlieka 
visokius kitus darbus kasyklo
se ir isz lauko. 1870m. mirties 
rata buvo vienas angliakasį s 
kiekvienam 60,000 iszkastu to-
nu anglies.* 1897m. vienas ang- 
liakasis kiekvienam HOįJOO to- 
ti ii 1 vava i Lpir wifi*-,

darbi
ninku, ir 1897m. mažiaus 3 mir
tys kiekvienam 1,000 darbinin- 

N.elabąi senei kasyklos 
samdo daug vaiku,, nes toms 
dienoms 14 metu-amžiaus vai
kai pavėlinti dirbti kasyklose 
ir .12 metu amžiaus lanke, bet 
1915m. Pennsylvanija prieino 
instatyma draudžiant Vaikus 
neturint 16 metu dirbti kasylc-

nu. 1870m. buvo beveiląf^ mir
tys dėl kiekvieno 1;

ku.
t

lose. Vaikai samdyti praszalin-
ti akmenius isz anglies, bet 
sziadien tas darbas niaszinu 
atliktas^' y ■ • .

Suv. Valstijose yrą daugiatį
sia angltos,; ir Pennsylvania 
seniai ži»Qlpą kaip didele ang
lies gamintoja. Kietųjų anglių 
kasykjėfi.yra rytuose ir minksz 
tuju 'svakaruose ir valstjos 
sziaur*yi<|urinese dalyse. Pen
nsylvania gamina.beveik visas 
kasėmės kietąsias anglis—dau
giau negu 99 nuoszimcziu — 
Suv. Valstijose. Minksztuju 
anglių-kasyklos ąpima 14,000 
ketvirtaininiu myliu. Daug 
minksztu anglių sluogsniu yra
sziaur- vaiką ri no j Pennsy 1 vąn i - 
jos dalyj, siekiant Ohio, Mary
land, West Virginia ir Tenne
ssee. West Virginija stovi an
troj vietoj kaipo anglių gamin
toja. Illinois y m treczia t ja se
ka Ohio. Colorado yra didžiau
sia anglių gamintoja įn -Vaka-

angliakasiu unija susilpnėjo ir 
iszsibaige.
Invairios unijos pradėtos sza- 

lies invairiosc dalyse, bet tik 
1890 metė egzistuojanezios uni
jos sudarė viena’ organizacija- - - • «

•

Mine Workers of 
po vadovyste John

United 
America ’ ’ 
Mitchell.

1902 metais United Mine 
Workers pradėjo viena isz di
džiausiu streiku szioje szalyjo. 
Ji reikalavo didesniu algų, 
trumpesniu darbo valandit ir 
užmokėjimą 
svarumo.
velt’as 
streiką insteige 
Coal Strike Commission, kurt 
sutaikino operatorius ir unijos 
main torius, ir nustato darbo 
aplinkybes kurias iki sziai die
nai egzistuoja.

Ta Anthracite (’end Striko 
Commission vede savo darba 
iki 1912m. Jau dabar arbit ra
cijos būdas pripažintas. Ir nuo 
19061H. daugelis 
urbi t racija užbaigti.

1923m. didžiule st raiko ang- 
lekasiams kainavo $143,(XX),- 
000, ir operatoriams $30,000,- 
000. F.L.LS.

už angį i pagąl 
Prezidentas Roose- 

no rodamas užbaigti
Anthracite

nesutikimu

Lehigh Valley
EXCURSION from

NEW YORK 
JERSEY CITY, NEWARK 

and PERTH AMBOY 
to Hazleton $3.50 

to Shenandoah, 
Mahanoy City & 

Mt. Carmel $4.00
Sunday, March 11th 
Tickets will be rood only on 
Special Train in each direction 

Lv< New York........
Ar. Karieton.........
Ar. Mahinor City 
Ar, Shenandoah . . 
Ar. Mt. Carmel.

RETURNING 
Lv. Mt. Carmel.,..................

Lv. Shenandoah..........
Lv. Mahanoy City................
Lv. Hawleton...........................

y01**

. ...ILSO P. M. Sat.
.4.40 A. M. Sun.
5.40 A. M.
4.10 A. M.
4.41 AM.

4.15 P. M.
4.50 P. M.
5.15 P. M. 
0.00 P. M.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoj* kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai* 
dniu> vesaliju, paslvažinijimo ir t. t, 
S20 W. Canftra StM Mabaaay City, Pa.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszk&a
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Klino Sstoro.
19 W. Center St. Mahanoy City
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Mano Tevas
(Serbu Anysakute.)

Vienas žmogelis, isztraukes 
isz pakuros kepsni, roke:

— Szilta kepsnis, praszom! 
— o girtas Jovo vartosi lingy
ne.

— Ar jusu kromas uždary
tas? — užklausė manės, eida
mas pro szali, siuvėjas Ignas.

— Uždarytas! — atsakiau.
— Ar neserga Dimitras?
— Ne, — atsakiau.
— Ar kur iszejo!
— Tn laukus iszejo, — at

sakiau ir nubėgau atgal in kie
mą.

Ten jau buvo du mano drau
gai, kuriuos mokintojas buvo 
atsiuntęs paklausti, kodėl asz 
nebuvau mokykloje.

Dabar tik atsiminiau, kad 
man reikėjo eiti mokyklon. Pa
siėmiau knygas bri riekele duo
nos ir žiurėjau tai in motina, 
tai in draugus.

— Pasakykite, vaikucziai, 
ponui mokintojui, kad Mikutis 
negalėjo ateiti mokyklon — jis

I —--------- —SI
BURMISTRAS ATLANKĖ 

BURMISTRĄ.
Burmistras miesto Newbury

port, Mass., Adrius Gillis ana 
diena at lauke burmistrą (ma
jorą) New Yorke. Gi I is taip 
buvo pailsės lakstymu po mies
tą, kad turėjo valgyti pietus 
lovoj. Reporterei sako kad Gil
lis ir majorai miestu New York 
ir Chicago yra gerinusi majo
rai Ameriki*.

vaikucziai

namie

nepasiju-

Juk tai viskas tavo pa- f

Jau senini
Diena

<zirdvs<>

turėjo kita clarba.
Kas darosi pas mus 

tuo laiku, kada asz buvau mo
kykloje, nežinau... nors, teisybe 
>aknnt, žinau, nes parojęs na
mo atradau viską tokiam-pnt 
padėjimo kokiam buvau pali
kes iszeidamas. Motina su se- 
sere sialcjo nuleidusios ant ke
liu rankas. Džokica siautė ant 
kiemo. Jis pririszo katei prie 
uodegos puodeli ir džiaugėsi, 
kad ji szokineja.

Darbininkai siuvusi ar taiso
si savo kambaryje szvarkus. o 
Stojanas užgriuvo ant szieno Ir 
balsiai knarkė.

Tėvas tebesodojo, 
dines isz vietos.

skambino vaka
rienes. mena jau baigėsi, v 
musu szirdvse buvo • da tam
siau, sunkiau, baisiau...

Asz atsisėdau ant slenksezio 
ir pasiėmiau mokslo vadovėli.

Pro langn 
mot i nos 

veidą, berymanti ant niilysu- 
Kas-žin kas uže 

man galvoje, ir nekiek negalė
jau protuoti.

Motina atszoko nuo lango. Asz 
krupteh'jau. Durys nuo didžio
jo kambario atsidarė ir ant 
slenksczio pasirodo tėvas.

I žsiirauke ant kaktos kepu
re, ūsai nusviro žemyn, veidas 
pajuodavęs 
nkvs. akvs!
mo in las, kurios pirma būda
vo. Apsiblansusios indubusioc, 
pusiau primerktos — tik var
tosi pamažoli ir, žiuri, kaip ko
kios kvailos, nieko 
nieko neiszmano. 
kūmo kokia pro 
kaip pro žiūromis su sudaužy
tais stiklais. Ant veido matyti- •e 

ir toks meiluti 
kokio seninus 

niekada nebūdavo. Taip szyp- 
sojosi mano dede, priimdamas 

mirti

Bet iioskaicziaii jo. 
maeziau isjddyszkusi

sies rankos.

aiga sugirgždėjo durys.

ir pasenės. Bet
Nekokio pa n asz u-

toks liūdnas 
s/.yptelejimas.

nejeszko, 
Tik lyg de
jas matyti,

vie-
apie

jau, 
tęs

kirk laiko miego-

vartosi lovoje. Pagalinus užmi
gau.

Nežinau,
. Pagalinus pabudau, paju-
ant kaktos nesuprantama 

drėgnuma. Pravėriau akis ir 
tunian dairytis po kainhari. Pil
natis szvioezin tiesiai iii langus. 
o jo spinduliai puol ant moti
nos veido. Jos akys užmerktos, 

g sunkiai serganezio 
o krutino nevienodai 

Ties ja stovi mano 
tėvas. Inspyre in ja akis ir ne
sijudina. Ni'ilgai trukęs priėjo I v

veidas Iv 
ligonio, 
kvėpuoja.

prie musu loveles. Žiuri in mus 
visus, žiuri in mus seseri. Pas
kum atsistojo viduryj kamba
rio. apsidairo aplinkui ir su- 
sznibždejo:

— Miega! — ir pats krūp
sėtojo nuo to sznibždojimo, Ir

kaipstovi, kaip akmuo, viduryj 
kambario. Ilgai jis taip stovė
jo visai nesijudindamas isz 
vietos, tik maeziau, kaip bliz
gėjo jo akys, žiūrint in mus 
arba in motina.

O mes gulime, ne nemirksi- 
niO.

Tada jis atsargiai, ant pirsz- 
tu galu, nenuleisdamas akiu 
nuo musu lovų, priėjo prie sie
nos, ant kurios kabėjo ginklai, 
pasienio apdaryta sidabru pisz- 
talieta, pnsikiszo po skvernu, 
užsitraukė ant akiu kepure, ir 
greitai, smarkiai žengdamas 
iszejo laukan.

Ka-tik užsidaro durv

ži orint

s, tuoj 
atsikėlė motina. Paskui ja at
sikėlė ir sesuo — kaip kokios 
dvasios.

Motina greitai prisiartino 
prie duru; sesuo ėjo paskui ja. 

Pasilik !su vaikais! — 
sznipsztelejo motina ir iszejo 
ant kiemo.

Asz iszszokau ir taipgi 
gan prie duru.

Sesuo pagavo mano už ran
kos, bet asz iszsitraukiau ir ta
riau :

he

— Pasilik prie vaiku!
Iszbeges isz namu, susilenkęs 

prisitaikseziau
ir tvoros pridengtas,

prie tvoros;
vvszniu

ties buvo.
Tėvas atsitraukė pOr 

žingsni atgal ir 
motina.

— Taip viską — viską!
Tai kas-gi ? atsake moli-

viena 
pažiurėjo in

na.
Arkli!
Kumclpalaike, ne arklį.

— Tr pieva! • i
— Tokia ton,pieva! I j
Jis prisiartino prie motitiu^, 

pažiurėjo jai in akis; tarytum 
norėdamas kiaurai perverti. O 
ji stovi, kaip szvonta: < ’ h

— ‘Ir namus! — tarė jis Ir 
užsidengo akis.

— Tai kas isz to? Kad tik 
pats butam gyvas ir sveikas.

— Mariute!
— Dimitrai!

Ka tu sakai, Mariute?
Asz sakau: tegul Dievas 

sergsti tave ir musu vaikus. Ne 
namai ir ne pieva mus maitino, 
bet tu — vienintelis musu tė
vas! Mes ne vienos dienos ne
badausime, iki tu busi su mu
mis.

Tėvas pasilenkė ir 
ranka motinai ant peties

— Mariute, — pradėjo jis, 
— aY-gi tu?... — Jis nepabaige 
kalbos, užsidengo rankove akis 
ir nutilo.

Motina paėmė ji už rankos.
Kad mudu susidėjome, 

nieko neturėjome, kaip tik dra
buži ir indus, o dabar, 
Dievui,

Maeziau, kaip i.sz-po 
rankovės 
blizgėjo priesz menulio spindu
lius.

pilni namai.

padėjo

garbe

tėvo
riedėjo aszaros ir

Tu, turbūt, užmirszai, 
kad ant musu augszto yra dau
gybe juodųjų rieszuteliu.

Teisvbe, — tarė lovas 
szvolniu, kaip szilkas, balsu.

Jis nusiszluost.e rankove akis 
ir nuleido ranka.

O szitas monisto isz rau
donųjų, kam jis man ? Kam jis 

Paimkdykai stoves’ 
dzin i.

.P P Fa

x’usi pirksime už ji duo-
nos.
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Badai noktirios Mainersvilles, 
Davadnos gana bobeles, 
Suvis namines negero, 
Už stikleliu iwlvere,

Tik isz bonkos tiesiog trauke, 
O pusėtinai riaukė,

Tegul būna joms ant sveikatos, 
Kaip a'nt lentynos,

Juk munszaine apszvieczia

f p

geria use
Bobele tamsiause,
Kad ir akis 'ttirt,

Tai gerai neinžiuri, 
'Pi(*k mato isz prysz'akio 

Kiek ir isz užpakalio.
Duokle Dievo D v ase SzVOntii

4.

Tegul kožna susiprmi'ta 
Kad girtavimas, 

Yra blogas daigias. • M •
Pi 11 stone viena mergica 

stovėjo, 
Kita pro szali bogo, 
Kur taip skubei begi, 

1 r guma kramtai, rodos 
kaedi?” 

Duok pakaju, ba ana 
ztyti Džiana,

Ba su manim negerai, 
\’p kaip žiūrai...

Sake jisai, kad su manim 
a psi poruos, 

Žinai, nuo Nedėlios tos, 
Debar no nori ne klausyt,

l l

( 4

Turiu ros
j

ant vyru nedbo- 
o katra nueina namo, tai

paskutini karta priesz 
s z v en cz. Sa k ra men t a.

Tėvas pamaži perejo per 
priemene, atidarė duris in mu
su kambari, pažiurėjo ir, nieko 
nepasakos, vėl uždare, iszejo 
ant gatves ir išžioto patraukė 
pas kurna Ulijona.

Vėliaus pasakojo man Taino- 
szins, l’lijono sūnūs, kad mano 
tėvas su jo tėvu užsidaro 
nam kambaryje ir ilgai
kas-žin ka raszo, dėjo antspau
dus ir t.t. Bet kas tai buvo — 
nieks niekad nepatyrs.
jau puse doszimtos, ir mes visi 
jau gulėjome, tik viena motina 
sėdėjo, padėjusi rankas ant ke
liu ir inspyrusi bo kokios min
ties in žvakes liepsna akis.

Sugirgždėjo kiemo vartai. 
Motina bežiūrint užgesino žva
ke ir atsigulė ant lovos.

Man tai szirdis plake po ant
klode, tarytum kas kūjelio in 
krutinę mnsza.

Atsidaro durys ir inejo
Jis perejo du-kart per 

kambarį, paskmn neužsižibin- 
flamas žvakes, nusitaisė ir atsl-

Buvo

te-
vas.

() nil's patys seniai, 
ka ? Ir mes sveiki ir musu vai
keliai sveiki. Melšime Dievą ir 
dirbsime.

Kaip geri žmones!
Juk tu no koks dvkaduo- 

l'avo ranku nemainycziau 
ant visu 
turtu, nors jis butu du-kart 
turtingesnis, kai)) dabar...

— Prasigyvensime ir nusi
pirksime namus...

Ir jie nekeiks manes, po 
mano mirties, 
ju nemacz’iau!

— Eiva, pamatysi! — atsa
ke motina ir paėmė ji, kaip ma
ža vaika, už rankos.

Bežiūrint ir 
kambaryje.

Ka-tik spėjau pasakyti sesc- 
rei: gulk! ir užsikloti galva 
antklode, kaip juodu inejo abu 
in vidų, ir tuo paežiu tarpu isz- 
girdomo varpu gausmus. Aisz- 
kiai skambėjo jie nakties tylu
moje, sujudindami musu dva
sia. Ir kaip vejas nupuezia sau
sas szakutes, taip tie gausmai

Ketina in svietą iszrunvt 
Asz ji papiksysiu,

Ir apsipaeziuot priversiu. 
Kur szliubas bus nežinau, 

Bile sau vvra turėsiu.
O jus pusvetros,
\r! l i

n i s. fn

Belgrado lobininku 
nors

Kiek laiko asz

asz atsiradau

ir užsikloti

prislinkau prto szulinio ir pri- nuneszc musu vargus ir bedas... 
siglaudžiau už jo.

N’aktis buvo puiki! 
giedrus, menulis szvieczia 
gražus, szaltokas — ne balselio 
negirdėt i.

Pamacziau tęva: jis pažiurė
jo in dirbamoji kambarį ir vol 
nuėjo tolyn. Pagalinus, atsisto
jo kelties prieduryje ir iszsl- 
trauke pisztalieta.

Bot toj paezioj valandėlėje, 
nežinau isz kur atsirado priesz 
ji motina.

Vargszas iszsigando. Inspyre 
in ja akis ir nubalo

— Dimitrai, brolau, valdo
ve mano, kas tau iii* galva at
ėjo !

Tėvas kruptelojo. Jis stovėjo 
kaip stiebas, isžsigandes žiurė
jo in motina, o jo balsas su
skambėjo lyg sudužęs varpas:

— Eik, Mariute, palik ma
ne... Asz prapuolęs!..

— Kaip-gi tti prapuolęs,
ta-

Dangus
oras

valdove mano, Dievas su 
vi m! Ka tu kalbi?

— Asz viską praleidau!
jgule. Da ilgai girdėjau kaip jis1tarė jis ir iszskete rankaš.

•k-.

— Sūneli, kelkis, eime baž- 
nvezion!

Pernai Didžiamjam Belgra
do darže maeziau Pero Zalen- 

Jiš ■ buvo apsivilkės 
arėsiant u drabužiais ir skaldo
szakalius...

bacz’a.

Galas. f

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah,.Pa,
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Niekam nevertos, 
Su Italijonais užsidedate 
O paskui ant nekaltu beda 

ve rėžote, 
saugoki les,Verai tokiu

Nuo lokiu valkatų szalinkites.
i

I )žin džing, tilil’onas 
suskambėjo

Žino isz vieno miestelio atėjo, 
Tuojnus surasziau,

Ir del visu czion indojau 
Tik paklausykite,

1 r gi* ra i perskaitykite: 
Miela Kumu'te Baltruvienele:--

Pas mus tūla bobele užsidėjo 
pas save lekiojenti paczta, o 
kad savo bambiliaus ne turi, 
tai pirko dideli oži su ilgais ra
gais ir paczta iszvežineja po 
st ubas, kat ra nori apšmeižti. 
Pacztorka myli atsilankyti pas 
savo drauges ir kada užpecze- 
tina konvertus, tai iszsigeria 
daug mmiszaines kad net ko- 
.pei'tai apsvilinti nub gazo ku
ris isz viduriu iszcina. Tr taip 
trauke per valandas pakol vy
rai isz darbu pareina, o katra 
vyro neturi tai szoka raudona 
kazoka szaukdama:

T

J

save lekiojenti paczta 
bambi liaus ne turi

4 i nžkim
■ • J

Nuliudimo valandoje suteikiam 
goriausi patarnavima. Palaldojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganfidinti.

Isz Mahanojaus jeigu kaa parai-
kalaus mano patarnavlmi tai mel-

Telefonu 872.
džib mnh tolofonuot! o pribusiu fa 
deszimti minutu.

Sveikus Dantys atsitikimai turi gero gydytojo 
būti prižiūrėti.
zPabaigtoje szeszto menesio 

Jeigu tau pasitaikytu pra- jeigu kūdikis normaliszkai an
Į [ V-. • ’ V .

hil Museum,

uliavokim 
kim,n 
ant josios užklumpa ir sulerio- 
ja ir vela apsėda aplinkui bun
ka gauti daugiau pajėgu. Jau 
pas mus nekurtos bo’bcles gavo 
iszdžiuvima smegenų nuo na
mines, o pilveliai net siekia lyg' kaukuoles, kurios ten randasi, į/„_.
žemos kair/ balonai. Taip, taip,'matytum, tarp kilu dalyku, ilgo vidutiniai 
musu »ruteles gero per 
po hvni diktuoja gruma t as

J

leisti kiek nors laiko in Nation- 
» itWashingtone

pirmieji duty s,ga, pirmieji dalys, papras- 
cziausia žemesni pryszakiniai.

' , c, t . ' I '  ........................... ..

'pasitaikytu peržiūrėt invairias kurie jau buvo jo žande kuoimt 
mines, O'pilvelihi net siekia lyg! kaukuoles, kurios ten randasi,

• ’dienastos kaukuoles aiszkiai pa
po hvm diktuoja grornatas ir■ rodo, jog dabartiniu baltu žino- < 
isznonziojii, o knrllt eina namo ni« dantyti daug prastesni už kai parasezian

ir rodo, jog dabartiniu baltu žmo-

gimė pasirodys, ir po tu, neuž- 
i pryszakiniai 

po tu užpakaliniai 
arba

tai bliauna kaip karves, plau
kai palaidi, amhirokai velkasi ^a*P atsiliepia

Dantys

I a si rodys, 
dantys ir vėliaus iltiniai, 

is vadinti, pilvi
niai ar akiniai dantvs. Pirmie-senoviszku žmonių.

in permainyta'ji du dantys pasirodo kuomi*!
i szesziu arba asztuoniu 

menesiu senumo. Dar du žemi
niu pryszakiniai dantys pasi
rodo in nuo septynių iki devy 
niu menesiu. Dar du virszuti- 
niai, pryszakiniai dantys, 
asztuoniu iki deszimts 
siu.

aut kernes ir isz tolo raugahi gyvenimo padėjimą kaip ir ki-|kūdikis
atsiduoda.

Oi mano seMntos, argi nege
riau paiiniiti lokius pasielgi
mus, goriau sėdėkite namo ir 
nu ūkelius savo pridaliiokiie ar
ba szaszlavas isz slii'bn iszva- 
lykite. Da lirom kartu visko 
nesakysiu, o turiu žiuucziu da 
smagesniu apie musu szirdoles. 
Jau kelios moterėlės susitarė 
nusiinisti likicla del kūmos 
Baltru vienos idant pribūtu pas 
mus ir padarytu paredka ir ta- 
ji paczta uždarytu su pagial- 
ba valdžios. Juk Gavėne jau 
užėjo, todėl patariu apsimal- 
szyli ir daugįau Dieva garbin
ti ir už savo nusidėjimus paku
la vol, nes mirtis jau jum žiuri 
in akis ir nežinote dienos kada 
jum miinszaino pilvelius iszdo- 
gins.

{ii kūno sanariai. Pa v. dantvs (r 

sziadienos Eskimo nokuoge- 
riausi. Tie žmones neiszsirin- 
ko sziaurus 'kaipo gyvenimo 
vieta lodei, jog mėgsta baisu 

Mes tikime, kad tie 
būdami ramus, persi- 

nuo

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tuksiantis doleriu žmogui 

rcifizkin, jeigu jis yra apimtas ko
kios nėrs ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini knlna parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokli! įfors nesmagumu, tai 
Vreit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų : viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pc- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai jęausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

Mokamo 3-czia procentą 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.

szalti. 
žmones, 
kele in sziaprus pabėgti 
užpuolimu kitu Indijoniszku 
bareliu, kurie vis juos perse
kiojo. Ir ten gyvendami turėjo 
vartoti praseziausia maistą, ir 
kadangi jo inrankiai buvo ma
žus ir netinkami, jis turėjo 
vartoti dantis vieton inrankiu. 
Eskimo kramto savo avalu 
szniurus padaryti juos minksz- 
tesnius.
Kaip tikėta, matome, kad Es

kimo turi didelius, drūtus dan
tis ir apart to dideli kaulai 
juos paremia. BM su dabarti- 
niems žmonėms, kuriu dantys 
mažai vartojami, matome, jog 
dantys ir kaulai nupuolė ir 
daugelis žmonių mano, kad in 
apie kelis tukstanezius metu 
nuo dabar, musu civilizuoti 
žmones neturės dantiszku 
nariu.

Ir tas pats su žvėrims, turi 
dantis pagal atlikto darbo. Le
vas ir tigras valgo tik mesa ir 
tas maistas reikalauja 
kramtymo. Ju dantys ilgi ir 
panaszus in žyrkles, ir su jais 
gali gerai kasti ir draskyti. 
Ant kitos puses slanius valgo 
žoles ir vaisius, ir todėl slanius 
,uri dvigubus krūminius dantis 
su lygiais pavirsziais, kuriuos 
vartoja kaipo malimo maszina.

Žmones valgo mėsa ir daržo
ves, ir todėl turi keliu rusziu 
dantis. Jie turi nemažinus kaip 
dvylika nuduotu kaltu dantų; 
asztuonis su dviejais asztriais 
galais; dvylika drūtu krūminiu 
dantų del kramtymo. Tie kalti 
dantys yra pryszakiniai ir il- 
tinai arba ucuspid’’ dantis, ir 
dantys su asztriai galais vadin- 
;i “bicuspids” ir krūminiai 
dantys burnos užpakalyje yra 
malėjai. Mes kandamo su pry
szakiniai, iltiniais ir bicusuids. 
Liežuvis nunesza maistu in 
burnos užpakalyj, kur krūmi
niai dantys užbaigia darbu.

Mes turėtume daugiau apsi- 
pažinti apie dantų dygima. 
Kuomet kūdikiai gimsta, gims
ta be dantų, bet tuom laiku pir
mieji dantys beveik visiszkai 
formuoti, 
juos apdengia. Yra faktas, jog 
po tu pirmutiniu dantų, jau 
prasidėjo dygt nuolatiniai dan
tys. Nereikalinga paaiszkinti, 
kad dantys gerai negali dygti 
jeigu kūnas nesuteiktas su už
tektinai reikalingos medžiagos 
del iszsivystijimo. Todėl turė
tume prižiūrėti, kad vaiku 
maistas daugiausia

musu
sa-

mažai
b

ir dantų smegenys

1

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

isz tokio maisto, kuris priduo-

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

. Raszykite del inf or Racijų: — Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$--------
3-czia Procentas už jusu 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 
šuriia kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ezodina. Dčkite tiavo

> ’ , * i

pinigus in szlta Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

susideda

nuo 
mene- 

Koturi užpakaliniai dan- 
ant kožno szono

nuo deszimts iki ketu 
dar ketur: 

užpakalyj.

vienas 
žando, 
riolika menesiu, 
krūminiai dantvs 
kitu pasirodo kuomet kudiki>
dvieju metu. Ir kuomet kūdi
kis ja sulaukė dvieju 
dvieju ir puses metu, turi visus 
savo dantis.

Motina turi lauk! pakol ku 
diki turi savo visus - dantis 
pirm negu gali duoti jam kieto 
maisto.

Dabar turimi' suprast, 
kuomet kūdikis sulaukia visus 
dantis, jis turi valgyti toki 
maistu, kuris reikalauja kram 
tymo, ir todėl motinos turi pri
žiūrėti, jog jie valgo tvirtesni 
maista. Duona, keptos bulv<*«. 
szvieži obuoliai, ir panasz>i> 
maistas padrutins dantis.

Paprastai motinos tinkama- 
neprižiūri tuos laikinius dantis 
bet tas yra svarbu, jie turi būti 
sveiki pakol nuolatiniai dantys 
pasirodo. Jeigu supusta, žino
ma vaikai negali tinkamai 
kramtyt maistu ir žlebczioji- 
mas prastas, jn veidas pasidaro 
netoks linksmas, ir naktimis ne 
gali miegot del dantų skaudė
jimo.

Ir todėl visu pirmiausia mo
tina turėtu pamokinti vaika 
sžvariai užlaikvt burna. Szva- 
rurnas užima svarbiausia vieta 
in burnos ir dantų tinkama pri
žiūrėjimą. Motina turėtu nu
vesti savo kūdiki pas dantistą. 
Jis isz anksto gal nukreipti 
dantų puvimą. Ir kuomet jis 
juos neužgauna, vaikai pripras 
dentistu nebijoti.

Kūdikiui, reikia tokio mais
to, kuris drutins kauluotas da
lis, prie kuri priguli dantys. 
Svarbiausia yra fosforinis rug- 
sztis arba acid ir auganeziui 
kūdikiui nėra geresnio szalti- 
nio tu reikalingu elementu kai 
piene, motinos piene kūdikys
tėj, ir karves piene vėliaus. 
Augant, vaikui reiketu duot 
stiklą pieno prie kožno val
gio, ir dar prie to reikia taikini 
valgi su mineraliszku skoniu, 
kaip tai, vaisiu, žaliu daržovu 
ir tyro vandens. Dantvs taip- 
pat iszsipletoja per vartojimo, 
tuomet reikalinga sziek tiek 
maisto, kuris priverstu krutėji
mą dantų. Czielu grūdu duona, 
džioviniai keptos bulves, szvie
ži obuoliai ir taip toliau užtik
rins gerus dantis.

savo

jis turi valgyt i

arba

kad

—F.L.I.S.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

š tu stprumo kaulams. Du isz 
3 svarbiausiu yra fosfatai ir kal- 
I kini. Ir pienas turi tuos du elo- 
ĮĮ meniu. Todėl pienas yra augan- 

czio vaiko svarbiausias mais- 
į tas. Motinos pienas kūdikystėj, 
i ir karves pienas vėliaus, pri- 
| duoda auganeziui vaikui reika- 
B lingus elementus del geru, dru- 
“ tu dantų. Po kūdikystes, kož

no vaiko maistas turėtu turėti 
nors viena stiklą pieno su kiek
vienu valgiu, ir apart to, turė
tu valgyt vaisiu, žaliu daržovu, 
rr gert daug vandens.

Dantų dygimas yra norma- 
l’iszkas veikimas, ir tik baisiai 
skaudus del ko*kiu nors isz lau
ko priežaseziu. Ypatingai kuo
met maistas gerai nežlebczio- 
tas ir kiiomet dantys per grei
tai dygsta. Kur matyt aiszkus 
isztinimas reikia kūdiki nu- 
neszt pas gydytoja. Praeityje 
gydytojai pradūrė smegenis, 
bet tas nepatartina. Visi dantų

1
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Mainleriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimai kvepo, Katarinkas 
kurtumai ausyse, Uty m as galvoje, 
Galvos perizalimas, Užkimimai gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne įtampomis). Iizrasta Ir 
parduodame vien tik per

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

Graborlui

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokftla. Turin pagalbi
ninke motetams. Priei
namos prekes, 
ill IV. Spruce SI., 

MAlIANeT 
SOG MAHKKt RT.,

- TAMAQI A. PA.
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