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v

KNTKKKD AT
t’OMT-OFFIOK AR 8KUOND

ISZ AMERIKOS J f
Nužude savo anūkėli po 

gimdymui.
Mich.
sūdąs

Lansing 
ežia u sės 
valsczio almėto teismą Mrs. 
Matie Kirby, kuri nužudo savo 
anūkėli tuojaus po jojo gim- 

Kirbv duktė

Michigano

dymui. Kirby duktė Alicije 
pagimdė kūdiki nelegaliszkai, 
o idant dukteria apsaugot nuo 
nužeminimo ir sarmatos, moti
na tuojaus po pagimdymui ku

si! savim ir Iv 
nesurado.

dikio, paėmė 
sziolei jojo 
aresztavota ir nuteista už žu- 
dinsta. Sudas v i roko jai 
iszskaite ir paleido ant liuosy- 
bes.
Ponai barberei apsisaugokites!

San Ąntonio, Tex. 
kas A. S. Graliam

aut savo pacziules, kuri da- 
apkirpti plaukus, jog 

nubėgo pas bar be r i Juozą Tay
lor iszmusze jam kelis dantis 
ir pamelinavo puikei akis. Bar
bens tame ne buvo kaltas, bet 
kada inirszes 
buk už kožna 
biniavima plauku) 
doleri, tai 
daug. Sudže pasakė, buk Gra
liam turėjo tiesa nubaust bar- 
beri už toki nesavžibiszka ap- 
lupima moteres, bet už nukir- 
pima plauku neturėjo tiesos 
sumuszti kirpika plauku.

Daktarai paniekina prohi- 
bicije.

Atlantic, City.

New Jersey valstijo, likoh pa
niekinta prohibicije, kuri daro 
tiek bledes del sklypo. Dakta
rai sako, buk aziadien daugiau 
žmonių trucinasi ne kaip pra- 
cjtuosia laikuosia kada gerda
vo gera arielkelia ir aluti.

Pasikorė ant abruso.
Detroit, Mich. — Andrius 

Szimanskis, 55 metu, gyvenau 
tis ant 9104 Thnddeus ulyczios, 
atėmė sau gyvasti per pasiko
rimą. Andrius nuejas in mau- 
dinyczia pririszo n b rusa prie 
pulpos, kita gala prie kaklo 
ir pasikorė. Priežastis 
dystes buvo ta, kad Szimaifa- 
kis labai lindėjo paskui paežiu 
ir vaikus kurio randasi tėvy
nėje.

Brangus gnybsztelcjimas 
moterėlės.

New York. — Jonas Brodv, 
21 metu, nuėjo ant krutnmuju 
paveikslu in Academy of Mu
sic teatro, bet nežino isz kokios 
priežasties, o gal del to kad 
jam nepatiko paveikslas o gal 
nuo karszczio ingnybe szale se- 
dinezia moterelia in kulnį. O 
kad moterėlei ir be gnybsztine- 
jimo buvo karszta. ir tokis szpo- 
selis jiai nepatiko, paszaukel 
palicijanta, kuris karsztuoli 
aresztavojo. Už toki pasielgi
mą nplaike Jonukas 90 dienu 
kalėjimo kur jam bus vešiau o 
gal ir iszmokys kaip reikė sė
dėti teatre.

Gydo ligonius su pagialba 
maldos.

New York. — Sporting Club 
salėjo laiko posėdžius balta 
motore sesuo Mabel Harell ku
ri gydo žmonis tiktai su pa
gialba poteriu.

Pas jaja pribuna visokie li
goniai isz visos aplinkines. 
'Ana diena iszgydo kureziu ku
ris negirdėjo nuo dvilekos me
tu. Jauna vaikina kuris turėjo 
kreiva koja teipgi iszgydo, 
teipgi tūla moterių kuri buvo 
nerege per asztuonis metus. 
Sesuo Harell tvirtina buk gy- 
do tiktai su pagialba maldos 
ir drūto tikėjimo.

szo 
ve sau

a ■ ■

ls2u?tuvos I
Mergiezna# Kampas.”

Gižai, Vilkaviszkio apskr. ■ 
Paskutiniu mepi gižiecziai la- 

Tik klausyk 
tai žada szait- 

tt. Isz tikrųjų,

< <
rasztai

Likos

i

Sudas ne-

— Advo- 
teip inir-

bai pamilo flirtą.
— tai nžsiszovo,, 
tis, nuszauti ii 
tur but jau žnibneins nubodo

Praeitųjų Sekminių 
szveneziu nu’lii, 
vyrukas ieszkojes nuszauti vie
tos zakraztijono žmona, kuria, 
jai dar neisztekejus, jis labai 
pamilęs. įmones pasakoja, kad 
jis pasirižes atkerszinti jai už 
tai, kad ji isztekejusi už kito. 
Be to yra dar ir daugiau pana- 
sziu istorijų, bet kur ežia žmo
gus viską suraszysi.

Isz tikrųjų, tai tik tie gižie- 
eziai ypatingi žmoites!

Nejaugi negalima to iszveng-
— Rodos, Jei ne ta, tai bus 

kita!

gyventi I
sako, vienas

Sekdama paskui kitus sklypus, Rumunije teipgi atidavė 
garbe del k areiviu kuriu pravardes nedažinota ir negiliojo pa
žinti. Tomis dienomis palaidojo

t i i

Griaustinio aukos.
Naczi unai

nežinoma kareivi su dydo- 
loms apejgomis Bukareszte, ant kuriu dalibavo karaliszka gy
ni i ne.

vyras daginio 
ringiui (sngar- 

paeme po 
jau to buvo jam už

r.— Ant meti- 
sti važi avimo daktaru isz

šaržu-

Kada. Augustas Morisą sau malszei miego namie Spring- 
fielde, Mass., keli tavorinei vagonai insibegia, nusirito nuo 
sztangu prie namo ir smarkei trenkė in narna,, padarydami 
szonc dydelia skylių kaip ant paveikslo matome, 
pabudo bet su grindimis inkrito in skiepą 
gialbetas iii kėlės valandas nepaneszdamas jokio sužeidimo.

keli tavorinei vagonai insibegia 
narna,,

A ligūstas 
isz kurio likos iž-

Cibuliai uždegė krautuve.
L. I. — 
nuo Ja-

INDIJOS PRISAKYMAI 
MOTERYSTES.

kur ji gyvena

Valstijos Departa- 
priežiuroj ir laikytasKiek turime nevedusiu vyru?

Cent r. Statist. Biuro apskai
tyta, kad dabar Lietuvoje turi 
nia nevedusiu vyru 138,800, be

Biržų Pasvalio 
ap. — Pas mus szio pavasario 
pirmas griaustinis gegužes (i d. 
intrenke in pil. Užvilos griežia. 
Pati Užvihi mirtinai užinusze, .2'570 arba neturi’llcziu Tcgaiiii 

.jožmonn.aiHh'gino. Nors gri- į)0I.u 169,651 arba 33 nuosz. To

y

o , 
ežios neuždegę, bet visa, kas li
ko griezaoj liko sudaužyta- Ka
dangi tokiu atsitikimu buna

’to naszliu 28,2’5, jszsiskyrusiu 
2,570 arba netiirincziu legaliu

iszkarto
Biuro” kur buvo rasti minėti 

ame- 
Sidzikau-

juos sunaikinti,

ai idarvt i

Kur Amerika laiko savo 
Brangius Dokumentus.

Kaikuriu senu tautu svarbus 
palikti dabartinėms

gentkarfems todėl, jog inmusz- 
ti ant akmens ar ant marmoro. 
Bet szis amžius yra popierinis 
pmžius ir Suv. Valstijų bran
giausi istoriszki rekordai para- 
szyti ant popieros, ka ugnis 
lengvai gali isznaikinti, arba 
bled i padaryti drėgnumas, sau
sumas arba, eziupinejimas.

Kuomet Konstitucija yra 
svarbiausias dokumentas kuri 
Suv. Valstijos turi, Nepriklau
somybes Deklaracija užima pir 
ma vieta tarp musu didžiausiu 
valstiszku dokumentu kaslink 
laiko, ir galima sakyti, Ameri
kos žmonių szirdyse. Origina
las, kuris perskaitytas beveik 
visoje pasaulyje, ir kurio pa- 
vydalas pagelbėjo perkeisti mo 
narkijas ir kolonijas in respub
likas, yra r v 

rnento
plieninėj vietoj Valstijos, Karo 
ir laivyno 
nuo Baltųjų Namu. Konstitu
cijos originalas irgi užrakytaš 
paežioje vietoje-

i Washingtono atsisveikinimo 
kalba gali būti skaityta kaipo 
vienas isz svarbiausiu doku
mentu, kuri respublikos nepri
klausomybe davė per savo 145 
metus. Federate Valdžia neturi 
ta dokumentą, bet yra laikytas 
New York Vieszame Knygyne 
ant 42 t ros ir Penktosios gal
vos. Po tu dokumentu seka pre
zidento
Kongresui, kHŪA~ vadintas 
Monroe Doctrine. • Orignialafc 
randasi Senate, Sostapilio Na
me, Washingtone. r

Lincolno Gettysburg prakal
ba jo ranka paraszyta randami 
Kongreso Knygyne Washing
tone’. Ta prakalba sziomis die
nomis skaityta kaipo viena isz 
pasaulio didžiausiu kalbu bet 
icuomet buvo perskaityta pir
ma syki, mažai in ja kreipta 
atydos. Kalba atspauzdinta ir 
Civiles Kares laiku ir vėliaus, 
laikraszcziai taip plaicziai var
tojo jog kad nors originalas do
kumentas butu pamestas bet jo 
turinys vis pasiliks, 
irgu užlaikys garsius rekordus 
nes kopijos nufotografuotos ir

Name in vakarus

atsisuki*.
i i

laiszkai. Radus milicijai 
rikoniszkus laiszkus 
įkaite prasze
nes ai komproiniuoja visa szei- 
nia. Ir vėliau siūle viską indi, 
tik nežudyti jos jaunystes.

Szeimininkas dažnai užuos
davo degeniu kvapu ir durnus 
gretimam Sidzikaimkaites kam 
bary, ir buvo iszdegintos grin
dys nes ten pecziaus^ nebuvo.

’reisino. posėdy Antonija Si- 
v/.ikaiiskaite neprisipažino vogi
mo isz laiszku pinigu ir aiszki- 
nosi kad ji
•npszilavosi stt*

kili būdu tr<‘czdalis vyru gale- 
<11 turėti žmonas, bet tu parei- 
jąu nepildo. Tad gal ir teisinga 

i mo-gana tankiai, tai ar ne laikas i|)utu nprokavus specialiu 
------- ------- 1 rimtai pagalvoti kąsniu tokius <<ce^lbatorills’,.sodiecziams įimtai pagalvoti ,kcKnju tokius 
apie porkunsargiu insiluisyma. Vedu 8ju rį yn, 344,4441— Ant žemes nesiranda ki

tokio Dievo del moteres, kaip 
josios vyras.

2— Norints tavo vyras butu 
senas, bjaurus ir brutaliszkas, 
o kad ir per meile del kitu pra
leistu visa savo turtą, tai turi 
jiji vistiek guodoti, kaipo sa
vo poną ir dievą.

3— Viskas, kas gimė motore, 
. gyvena ant to, idant klausyt;

kaipo mergina.su nusižeinini- 
mu lenkti galva, prieszais teya,

► ° 
priesz savo vai-

Rockville Centre, 
Szitame netolimame 
rnaicos miestely, pas Mrs. Ge- 
lestiniene invvko keistas daly- 
kas. Apaczioj
yra seklu ir hardware kniutu- 
ve.„ l^mgc, .biu'uuuBJstatyki ci
buliu seklu ir laiszku. Saule 
juos taip inkaitino, kad-jie su
kepo ir inkaite uždegė plonu- 
•zins popierėlius, buvusius 
lange kaipo pagražinimui. Isz 

ngni‘le pasiekė malevas ir 
kitką. 0 pas Gelestiniene tuo-

I kaipo pati priesz savo vyra, 
kaipo naszle 
k u s.

4—Kožna 
neprivalo žiūrėti 
nors vyro ar

Lenkai nužudj).
Gegužes m. 11 d. Alyt’iij Ne

mune tjes lytlauža rasta lavo
nas. Pasirodė., kad tai a. a. mo- 

s, kuri
vasario 8 d. lenkai iszsivare isz 
Uciekos dvaro (szioj pusėj de
markacines

k y tujas Juozas Blozneli

>,u

mot buvo vestuves. Ji pati ser
ga paralyžiumi. Ugnis vestnv- 
ninkus, suprantamu, iszvaike, 
o ugniagesiai turėjo iszneszti 
Gelesfiniene. Sakoma, kad isz 
susijudinimo ji mirsianti.

linijos) o paskui 
nužudo. Gegužes m. 13 d.Javo- 

i sz k i h n i n ga i palaidotas 
A lytaus ant ruose kapuose.
Kddcl seime tik 78 atstovai?
Cen t ra Iii i i s Sta t i s1 ikos 

ras prje Finansų 
per “Elta
1310) paduoda

mis

r>

— Fa r me- 
isz

T

Hanes isz Willow 
in czionais nepa

Bulves ir tameiezei ant vieno 
krūmo.

Aleksandrin, La 
ris B. F.
G len, atveže 
prasta gamtiszka ailguole, ko
kia garsingas gamtos tyrinėto
jas Luther Burbank nuo senei 
stengėsi užaugyt. Yra tai au- 
guole ant kurios auga, po že
mo bulves o
meiles. Hanes buvo pasiūlytas 
už ta j i krūmą 25 tukstanezius 
doleriu, bet josios nepardavė.

ant virszunes ta-

Norėjo pakart savo prisiegelia.

York, Pa 
nusivedias savo paeziule in 
skiepą, idant jai parodyti kiek 
jisai isz va re muriszaines, štai-- 
gai pagriebė jaja už plauku, 
pririszo virvių, už kaklo ir pa
korė ant balkio, bet ant riks
mo atbėgo kaimynai paliuosuo- 
dami moterelia nuo virves. Dar 
bar moterėlė apskundė savo 
vyra aut persiskyrimo, paduo
dama. priežaste, buk 
gertsmegeniu 
gyventi.

— Harrison Lewis, 
savo

su pra-
negali ilginus

Geras vaikutis.

— Ko verki, vaikeli?
•— Sumuszau veidrodi ir pas

kui pasakiau, kad mano brolis 
sumusze, ir jis gavo nuo ma
mos in skūra.

— Tai dabar tave kankina 
sąžine?

— Teip, jis pasakė, kad asz 
sumusziau, ir dabar manes 
jieszko-

ir

motore

tai

neprivalo sėdėti

vyruota
ant kokio 
jisai butu 

dvasiszkasis ar kilokis.
5— M o te re

ir valgyti prie to paties stalo 
ka josios vyras, nes privalo 
turėti sau už didelia garbe ir 
būti užganadyta 
vyras paliko.

6— Kada josios 
kesi, turi juoktis 
kada verke turi ir jiji verkti.

' 7—Turi pagamyt valgius su 
savo rankoms, 
(stono) ji nebotu.

8— Idant rasti meile 
akysiu, privalo maudytis czys- 
tam vandenije, galva susiszu- 
kuot ir teptis moste.

9— Jeigu josios vyras randa
si kelionėje, turi pasmilkant, 
gulėti gint žemes ir nesi rodyt.

10— Kada sugryž namo, turi 
pasitikt dž i a ugsm i n ga i,

josios pasielgi
mu kada vyro nebuvo namie, 
ižduoti raparta ka kalbėjo ir 
mislino.

11♦Teigti jaja musza, tegul 
panesza kaiitrei bausmia, pa
ima jojo ranka, bueziuoje ir 
meldže ant keliu atleidimo kad 
Ji užpykino. t

Atnerikonlszkos rūteles, ka

vyras,

t noru, ka ja i

vyras juo
sti juodi, o

kokio luomo

• • • • 
Jl.ll 
pasakyti visa

Nubosta gyvenimas.
Kanas. — Saužudystus 

'dėmija pas mus pleeziasi-
Priesz .Šok m i nes tajiuvaile

epi-
pas 

Sekmines
Kaune mėgino nusižudyti 4 mo
terys, 2 mirė, dvi liko gyvos.

Karo pasekmes paveikusios
gyvenimu,dvasini

Monroe praneszimas

in žmonių
tebeveikia. Lietuvoj duonos už
tenka, tik paskutinis
gal badauti. .Jei ne mieste, tai 
sodžiuj darbo ir duonos iki va
liu.

I i nginys

bet tuojaus

eidama tarnybon 
•tavimi knygas 

skaitymui ir ji parsin<*szus pas
tebėjo knygose, svetimus laisz
kus, ji mane grįždama po trijų 
n uneszt i •pasztan,
buvo užklupta milicijos, ji ma
nanti kad jai in knyga kas ant 
piktumo indejo tuos laiszkus, 
arba jie kaip netyezia ten pa
puolė. Doleriai rasti pas ja yra 
jos drauges Bartaites, gi dalis 
pinigu yra jos ir kita dalis jos 
pusseseres.
cukstancziu Sovietu rubliu jai 
yra atsiuntęs brolis isz Rusijos.

Valstybes Gynėjo padėjėjas 
Zynianas kaltino, firaszydamas 
įausti Sidzikauskai t e inžeide 

garbe Lietuvos Valstybes, kaip 
ir pųszto tarnautoju.

Antonija Sidzikau- 
pripažino kalta ir nu-

laiszkus

Biu- 
M i n isterijos 

23 m. (N r.V 11) 11)23
bendra nepri

klausomos Lietuvos gyventoju 
•skaieziu 2,404,000. Šulyg rin 
kiniu instalymais vienas atsto
vas renkamas nuo 25,000 
Ventoj u- Padaline 2,404 iii

J 1
Kraujagcriu Szvcnte.

Upyna, ’I’elsziu apskr. — Pas 
mus gegužes 1 <1. p. Gužauskie
nos 
ruošė

Keturis szimtus

gy- 
25 

gausime 96, o ne 78. Tad, katra 
Ipuse czionai netikromis žinio
mis naudojasi? Valdžios instai- 
goms vertėtu czionai tikriau 
nusistatyti. Juo labiau, kad 78 
atstovams turint apie 15 komi
sijų nelengva dirbti.

U pynos ir Zainurvemi dva- 
darbiįlinkai nebuvo at

leisti nuo darbo ir dirbo, kaip 
paprastai nuo (i v. ryto iki (i 
vai. vakaro* Viena žmonele isz 
N. sodžiaus paklausė kunigėli, 
kodėl dvaro ir klebono 
niekai dirba, 
anti szvente.
>er pyko, iszkeike ta

ja

darbi
nes sziandien es-

jojo

Mokslas

jus ant to pasakytumėt kad 
tokias tiesa# turėtumėt czion 
Arnerlko. Ar. isžpildytumct 
tuosius prisakymus? Lai k Ton! 
Tuoj' pakeltumet revoliucija.

Edwardsville, Pa. — Vidur- 
naktije prohibicijos sznipai pa-
darė ablava ant ezionaitinio 
miestelio ir Kingstoųd, paym- 
dami po savo apgloba asztuo- 

« « . « t m a « <• *n is kaltininkus, daug munszai- 
nes, brogos ir keliolika samo-brogos ir keliolika 
gonku. ' • '

.. ' > M’

Intaisimai del gialbejiino 
darbininku. A 1.

Miss Estera Belser

Kunigas baisiai į 
sz vente, 

vadindamas ja kraujugeriu 
szvente, o tuos, kurie ja szven- 
czia, kraujageriais ir bolszevi- 
<ais. Darbininkai tai i 
ubai palipi k t i not . 1

Skaudžiai kenezia už dolerius.
1923 m. Gegužes 7 diena Knu 

no apygardos Teismas spren
dė Antoni jos Sidzikauskaites 
byla. / •

Teismo posėdy Antonija Si
dzikauskai te gynė prisiekusia 
advokatas Cimkauskas.

Isz Teismo tardymo pnaisz- 
kejo sekantis:

, 1922 metais lapkriezio mėne
sy Ceritralinio Kriminaliu sky
riaus Virszininkus gavo agen
tūros žinais kad Sidzikuuskaite 
Kauno paszto tarnautoja, par- 
sinesza savo bu tau svetimu val
stybių laiszkus degina. Po to 
buvo padaryta krata Sidzikau- 
skaitos bute ir rasta ‘ lietiivisz- 
ku pinigu^ amerikoniszku 7do- 
lerius latvijos rubliu, rusu so
vietu apie 400 tuksfaneziu rub-

isz ka
syklų b juro Washipgtone pa-
rodo naujausius intaįsimus 
(kaip parodyti balvonoliai pa-
rodo) del gialbejiiiio angleka-
siu gyvastes laike eksplozija 
įr gazo. • f J ■

Teismas 
skaitė

Jį, M M ” $Į •

net mokyklų vaikai ziandien
taip apsipažine su Konstitucija

baudo pusantrų melu sunkiųjų w <mi a a

laibu kalėjimo.

Isz Newton Falls, Ohio. Musu 
i yra. ne didelis apie 

5000 gyventoju, tarpe visokiu 
tautu, yra czion septyniom lic- 
tuviszkoš szeimynos bet gyve
na kitaip, ne kaip kituosią 
miestuosia. Newton Falls yra 
nusipirkia konia tūkstanti lo- ^-|0S

iszgirde miestelis

tu biznio žydelei, manydami 
padaryti didel bizni nuo gojų,

ar Nepriklausomybes Deklara
cija kaip ir tie keli kurie pa
žiurėjo ant apsaugotu origina
lu. Linco!no Paluosavimo Prok 
lamacija randasi Valstijos De
partamento Knygyne Washin- 
tone, ir ten randasi beveik vi
sos Suv. Valstijų sutartys, nuo 
1778 m. su Francuzais, 1783 m. 
kuri užbaigė revoliucija, ikil 
dienu. Tarp tu, gal indomiati- 

i yra tos kurios pridavė 
sziai szaliai dauginus žemes. >

Randasi 1803 m. sutartis su
bet tojo didelio biznio nešima- prancjja? jr yra gal istorijos di- 4 * v t* k • % 4 •>»« t ir i'll I ai liti 1to, o norints trūksta labai sta
bu, bet musiszkei nesiskubina 
su.statimu namu. Darbai czion 
geležinei ir nepritrūksta nie
kam o ir darbininku pritrūks
ta, gumo fabrikas ir jau pra
dėjo dirbti. Vieta czion labai

džiausiąs nejudinamo turto per 
mainymas — tai yra nupirki-
mas Louisiana. Randasi sutar-

’’ tis su Iszpanija kuri davė Flo-

• v 1 • <21 * * Ksmagi, žemo lygi. Susiueszimas „ 
su didesnois miestais kaip Ak
ron, Youngstown ir Pitteburgu 
yra lengvas. Jeigu Newton 
Talis lietuvei pasistatytu ant

rida naujai respublikai, ir 
užbaigta sutartis su nepriklau- 

Teksos respublika, kas 
yra vienintelis atsitikimas kur 
atskira tauta susijungė su Suv. 
Valstijoms. Netoli ju, Valstijos 
Departamente yra sutartys su 

kurios duoda Suv.

soma

Meksiko,

ne-

savo lotu namus, tai gautu go- Va)sti,ioms California ir kita

liu ir austru kronu, taip pat 
amerikoniszku laiszku kelioli
ka.
Laiszkai raszyti visokiomis, 
kalbomis, isz ju vienam lenku, 
kalba įaszytam paraszyta kad 

a a ’ a -a M a a

Ir dože visokiu markiu.

ras randas ir turėtu patys ge
resni gyvenimą, nes tuszti lotai 
jokio pelno neatnesza. Dabar 
pradėjome tverti S. L. R. K. 
kuopa kad tik lietuvei daugiau Rusija7ulig“sw’

teritorija in vakarus nuo Tek-
1 sos ir in pietus nuo Oregon; su-

i . * _ ________ - — . . L Z

tartis su didžioje Britanija 
’ duoda Suv- Valstijoms Oregon;

siuneziama du doleriu, ir /žydu

Kratos laiku Sidzikanskaite ni surkitais.
kalboje laiszke 5 doleriai*

veiktu. •
- — Diena 4 Džulajaus, vie
tinei Lietuvei mano pas Sara- 
czinskus parengti 
del geresnio susipažinimo vie-

piknikeli

Valstijos nupirko antra di
džiausia pirkimu' teritorijos,
tao yra Alaskos; ir sutartys ku
rios privedė Hawaii, Philiplnes 
Porto Rico, Guam ir Virgin Sa
las po Amerikos vėliava. \4
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Ameriko auksinei laikai už
ėjo, bot ne visiems. Sziadioil 
darbininkai aplaiko 'geriauBins 
užmokesezius, o ilorints pragy
venimas vis kyla augszcziau4 
bet pinigėlius taupina in ban
kus kurie neužmirszta apie 
atejtia. Sziadidn Najorko mū
rininkai ir plytininkai aplaiko 
po dvildka doleriu ant 'dienos, 
po pusantro dolerio ant valan
dos. Argi reike ‘geresnio už- 
mokesoziol Bot szeszi milijonai 
žmonių, kurie dirba su kalnie- 
reliu, arba tiejei ka turi užsi
ėmimus kancohu'ijosia; redys- 
tesiu ir kitur vos gali iszsimai- 
tyt, nes juju algos tos paczios

žiavo in Alaska, o didesne da
lis jęjo gabineto ‘ yra iszsklai- 
dytas ant ketiniu veju, todėl 
Suv. Valkti jei per sekanezius 
du menesius pasiliks be jokioj 
valdžios. Visi mįnisterci, kon
gresas ir kiti valdininkai isz- 
koliaunu ant vakacijm Nekuria 
•kongresmonai iszplauks ant 
didžiausio laivo Leviathan ant 
geru laiku idant iszbandyti 
taji mariu milžiną — dykai.

i*;

M

ir turi skursti. Isz Columbijos 
universiteto du profesorei pa
moto savo dinstus, jeszkodami 
užsiėmimu, kurie jiems atnesz- 
tu didesni uždarbi. — Teip 
auksinei laikai Amerika, bot 
ne visiems. Bet atejs laikas (ir 
tai neužilgio,) nes gerove ne 
gali ilgai būti, o sziadion toji 

' gerove instume žmonis in pa- 
szėluma, yra apsvaiginti pini; 
giniu dievaieziu neatsiminda
mi ant rytojaus.

Motera MOtmor McManus 
isz Bal Iburn, pavieto Geod- 
briev, turėdama vos "37 motus 
yra motina 20 Vaiku. Paskutini 
karta pagimdė ketvertą vaiku 
ant kart — visi suims, svercnti 
apie jankis svarus kožnas. 
Frick tam pagimdo po tris 
kartus dvilinkus, o keli vaikai 
mirė ir sziadion turi 14 gyvųjų 

linksmybių.

«*1
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Szv. Nranerazkaus

į*li

užėję

kntali- 
kiszkojo bažnyežioje Oinoiima- 
ti, Ohajui, randasi antras di- 
džianses varpas ant -svietof

Varpas * suskambėjo' tiktai 
viena karta, tai yra Sausio 
menesi je 1896 mote, įiesJcada ji 
suskambino, tai jojo drūtas 
balsas sukiile visus langus ap- 
linkiniuosia mnnuosia «o boksz- 
tas teip susvyravo, jog butu

t
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Nepaprasti karszczei 
po visa Amerika. Praejta saiiT 
vaitia mirė nuo karszczio apie 
du szimtai žmonių po didos7 
nius miestus, žmonis netekdar 
mi protą žudino kitus ir sau 
atiminėjo gyvastes. Penkiolika 
tukstaneziu žmonių miegojo 
pamali jo Coney Island, Najor
ko, nes miesto negalėjo ižbuti. 
Pennsylvanijoi daržove iždžiu- 
vo ant farmu per ka fannerci 
panesze dideles bledes. Cliica- 
ge 27 žmonis mire in kėlės 
dienas.

Norints czion Amorike di
deli karszczei, bet Europoje 
kaip kur nupuolė sniegas ir 
žmonis turi nesziot kailinius, 
Stebėtinas gamtos susimai szi- 
mas.
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Amerikoniszkas pacztas yra 
vienaaisz didžiausiu ir geriau
siu ant svieto. Sztai generalisz- 
kas pacztoris Irving Gldver 
pavo raporte parodo, buk kož- 
na valanda per amerikoniszkus 
paeztus perejna po 1,400,000 
gTomatu o in meta 33,600,000 
ant tuju gromatu uždėta 14 bi
lijonu markiu, 57 milijonai 
special delivery markiu, bilijo
ną atvirueziu. Ant pargabeni
mo tojo milžiniszko paczto 
reike 4443 trokus, 21, tukstan- 
ežius darbininku ant geležin
keliu.

k

kp :1
t"1'1Hi

.»■ it'

HH11»

Isz Kauno pnmosza buk 19 
Birželio sejmas iszrinko Alek
sandra Stulginska prezidentu 
Lietuvos.
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Popiežius Pi u sas XI stengėsi 
praplatyt paszelpine draugu ve 
Rosijoi 'per • iszsinntima dau
giau maisto del rusiszku ižba- 
doliu. Tame tiksle popiežius 
iszsiunto in Roaijo specialiszka 
siuntini Simonetti, kuris susi
laikė Bortine ant padarymo su
tarties del ižgabenimo maisto 
iw Bosijo. *

Tuom kart bolszcvikai sek- 
vestraoje maistu ir jevus nuo 
žmonių, (kuriuos ižgabena in 
užrubeži parduodami už pini
gus su koreis veda propoganda 
po kitus sklypus.

Ukrainoj© ir k itosia dalysiu
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>1“Mažas Sousa.
Sztai jauninusoB saksofonis

tas ir kompozitorius muzikes 
Amcriko. Yra tai Raimundu
kas Bairtl, 7 motu, isz Salt 
Lake, Utah. Atkreipė jisai nnt 
sa.vos ’kis visu muzikantu ant 
mnzikaliSzko sejmo >kuris ne
senai atsibuvo Czikage.

II
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KOKIS GTVtanMAS BUS 
2500 METE?

-—-J
Ana vakaru turėjau sapnu. 

Sapnavosi man jog pergulėjas 
kapuosia penkis užimtus suvir- 
szum metu, pabudau 2500 me
te, ir nemažai nusistebėjau ka-

sugriuvęs. Nuo tojo laiko mu- ,da dirstelėjau aplmkui. Nepa-
* m v. V....... Žinojau visai szito musu svie-

atgabeno 40 arklcC'svere apie' telio kokis buvo už mano 'gy-

jog

sza ji su dideliu kuju. Varpa;

30 tuk st an cz in s svaru, yra 12 
pėdu augszczio turinti^ de
szimts pėdu aplinkui.

Užsinesza ant to, jog kova 
su prohibici,|t) kuri buvo pra
dėta Najorke, prasiplatins ir 
po kitus valstijas. VirsZininkai 
draugavęs kuri kovoje prie- 
szais prohibicije 'garsina da
bar, 
syk po szeszis valstijas tiksle 
praszaliniriio 
kaip: Rhode Island, Tennessee, 
California, Pennsylvania, New 
Jersey ir Oliajuje.

buk kova prasidėjo ant

prohibicijos

*
Praejtft meta Amerikonas, 

Juozas BrcniQig, ,51 metu am
žiaus isz Nihitihg, Indijanos, 
iszsirenge pekszczias atlankyti
visas fcatalikiszkas stebuklin
gas Vietai po visa svietą, bet
ne isz didelio dievobaimingu
mo, tiktai del biznio. Susilai- 
žino jisai su savo draugais 
ant 10 tukktancžiu doleriu, jog 
pekszczias in laika vieno meto 
atbus kelione in Lourda, Ryma 
ir Jeruzolima. Isz savo miesto 
nuėjo pekszczias in Najorka, 
per mares turėjo perplaukt. So
do ant laivo* iszplaukenti in 
Cherbourga. Isz czionais nu
ėjo in Lotirda, Francije, po
tam per ^farsylije marioms in 
Bėrėta. Isz tanais nuėjo in Je- 
ruzolima ir gryžo pekszczias
in Ryma. Toje kelionėje btivo 
užkluptas tiktai viena karta 
ir apiplosztas per banditus.

Juozas Brėnkus tomis die
nomis sugryžo namo atsiimda
mas laimėtas laižybas deszimts 
tukstanezins doleriu, 
buvo dvi dienas priesz paženk- 
lyta laika.

nes pri-

Kokis tai sportelis isz Sze^ 
nndorio apgarsino laikrnsztjje 
btik pajesžko paczios ant apsi- 
vedimo. Už keliu sanvaiezin 
aplaike szimta gromatu nuo 
merginu ir‘du szimtiis mm vy
ru kurie siūle jam savo paezes 
ant apsivedimo.

Ėosijos bolszovikai iszžudino 
lyg sziolei l80,000 žydu viso- 
kiosia pogromosia. 
I' Ji11 - III

'isz Paryžiaus daejna pavo
jingi^ (paskalai, buk Vokiecziai 
pamrengnieja ' ant atkorszini- 
mo Prancūzams. Vokiecziai 
jaurtyig sziol /buvo pasirungė 
ant kares bu Franci j e, jog karė 
butu įsakiluf^ du menesiai aib 
gal., jeigu ’Prancūzai nebotu 
užemia apUiakinia Ruhr. Gene
rolas Ludcndorfas jau buvo] SohnyIkHl, Luzerne, ’Colurtbia^ 
viskamu rengias.

Amerikos pasiliko be vaL
_ ! X

priežasties ‘ paleidimo 
kongreso, prezidentas iszva-Imete. 
«*»■■ /
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Szimct nuo valstijų Massa-
chusetts lyg lilinojni ir net N.

mti zams.

Carolina, ir Tennessee pi'hsipla; 
tino skerci arbas kaip juos 
angH szkai vadina 4 ‘ locust1 * 
(loriniszkai 'cicado) kurio at
siranda kas soptypiolika mėtų. 
Paskutini karta pasirodo 19T9 
mote. < r

Pennsylvanijoi pasirodo w 
kanezivosia pavietnosia Bod
ford, Blair, Cbntro, Clinton, Asta. "«i . • m
Potter, Chester, Berks, Lehigh,

- .J 4
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Tris varpo gaudimai 1

. Uavo armonika ir užtraukdavo 
Į linksmus szokius, kaip jis szok-

davo su viso buri o mergei eini s
‘Į vaisiu, gal i opa, ar polka. Czio- 

sutiko ir savo mylima

Jojo skambėjimas virpėjo 
tamsoje tokioje laivo vietojo,

18.
niekuomet nognlojdinsislcvorb-
... . — ' A. —..

kur jokia satde^ hpihęĮnlėli

ii ir kur tik ‘keli žibineziai 
silpnai szvieto. Dideliu Ici ’08-

imi jis
Katryte.

Jauna, patogi, visu apleista 
iiaszlaite,

'(tnsVctima
goresnio gyvenimo. Isz pirmo 
susidūrimo, jie patiko vienas 
kitam. Iszpradžiu jiedu (ik szo- 
ko drauge, paskui geroka i pasi
kalbėjo, paerzindami viens ki
ta, kai]> mylėtojai tankiai daro,

Žinojau visai szito musu svie-

Vasczio.
Pirmiause užtcmina.u, 

niekur nesiranda jokio namo.

m džiosl
Iss tprieža

DIRBANCZIOS MOTERES IR 
JU VAIKAI.

r(■I

Kita motina trijų vaiku, kurįisZtekeje moterys
apsiima atlikti nenamini darba atliko beveik visa namini dar
ai1 jos ieszko badu užsidirbtidba
sau pinigu, ar yra paczios vyru kaus darbo kriaueziu szapoj vis

Kuomet

po devynių valandų sun-
■f
!l

vienu viena važiavo
szali jieszkoti sau kurie neužtektinai uždirba už-^pagamino pietus vakare ir kita 

__  ____ . turėjo tik suszildyti 
ku-jpriesz valgant. Skalbimą isz- 

siunte, bet pati turėjo prosyti. 
Apvalyti namus ji bandė pasi
likti isz darbo 
jai nepasiseko.

Beveik visos dirbanezios fflo-

tik suszildytiturėjolaikyti savo szeimynas! Vaiku/diena 
Biuras vedo isztyrinejima 1 
ris ineme 11,000 motinu — vi
sos isz Baltimore miesto kurios 
gimdė kūdikius per vienus me
tus — ir tas isztyrinejimas pa
rode,

niu ūžianti liepsna šZhin-tcn 
mete savo raudona sžviesa ant 
tvirtu, raumeningu, pusnuogiu -• ><,. . . .. .’ 1 ” ar už dienos priesz iszlipnna isz

ranku,1 baneziu moterių tarp tu, kuriu linos pagamino visus valgius, 
vyrai uždirbo mažiausia ir ku
rios turėjo daugiausia vaiku.

Szitas isztyrinejimas parode, 
jog yra pavojinga motinoms 
dirbti kitur apart savo namuo
se. Pcnnejimo permaina pavo
jinga netik kūdikiu 
bot gyvaszcziui,

Subatoms b<et

Žmonis 2500 mote gyveno mil- 
žiuiszkuosia orlaiviuosia kurie 
turėjo net po deszimts kamba
riu. Kada szeimynai nubodo 
gyvenimas vienoje vietoje, nu
lėko tolinus, tame nebuvo jokio 
ergelio, nes žeme prigulėjo 
prie visu žmonių isz vien, žmo
nis pigiu 'būdu atlankė visus 
krasztus žemes. Prie tojo orlai
vio radosi mažas garadžius su 
rtreoplanu kuri locnininkas 
naudojo in darba lėkdamas per 
orą 500 myliu in valanda. Su 
tokiu greitu lėkimu miestai isz- 
nyko, tiktai pasiliko fabrikai, 
kancclarijos ir kitos dirbtuves.

Vaikai ir tėvai iszrode svei
ki, lies visi ligos gaivalelei li
kos isznaikinti. Svictine kova 
likos nesenai ižduota. priešzais 
visokius vabalus, muses ir ki
tus kurie buvę priežaste Visoc
kiu ligų. '

Mete 2500 teip likos page
rintas redio, kad visi žmonis 

aparatus didumo 
ziegoreliu, su kureis galėjo su
sikalbėt su žmonimis .visur 
kožname laike. Mokytesni žmo
nis nenaudojo jokios kalbos 
tiktai mislije susikalbėdavo 
vieni su kitais.

Negalėjau daugiau matyti 
nes mano budy kas pradėjo 
skambyt ir turėjau atsikelti ir 
ejti in darba ir-sztai jum mano 
sapiia aprasziau.

O gal už tiek Rietu mano sap
nas iszsipildys tik ant nelaimes 
jau ne vieno isz mus nesiras 
ant szios aszaru pakalnes idant 
regėti tuosius stebuklus. —F.

žeme prigulėjo

poezkuriu. Tris varpo gandi 
mai buvo jiems puikia muzi
ka, 
jiems atsilsi ir jiogu ittgaivini- 
ma. Tarnas lengvai atsiduso ir 
padejes sziupolo ailt grindų, 
nusiszluoste prakaitu nuo kak
tos. Kaip sziandion jis labai 
nuvargo! Kaip ilgai jis buvo 
priverstas dirbti “-lužinu” 
kambaryje, kur visuomet buvo 
tamsu ir neapsakomai karsz- 
ta, sziupeliuodamas anglis in 
neprisotintus krosu i o nasrus, 
tuo .tarpu kaip laivas skubiai 
plauke por juros,nuo vjono prie 
kito žemos kraszto. Kaip il
gai ? — sunku ir atminti. Tikt 
tai žinojo jis, kad szis darbas 
pirmiau buvo jam kur kas 
lengvesnis, dabar-gi sunkus, 
baisiai sunkus; žinojo jis, ko
dėl jam yru sunkus. Betiiroziu 
gydytojas pasakė jam, kad jis 
gavo nuo sunkaus darbo szir- 
dies skaudėjimus ir kad tolinus 
jis neprivalo sunkiai dirbti.

Lengva buvo gydytojai duo
ti tokia patarme, 1 
daryti žmogus, kuris turi szei- 
myna ir kuris nektiomet'Rėta- 
rejo jokios progos iszmoktl 
amata. Jis negalėjo nustoti dir
bės ir lankti lengvesnio darbo, 
nes

ilaivo, jis paėmė ja ant 
pabUoziuvo ir paklausė,

“Labiau už viską
ar ji 

buvo grei- 
ir szis iszriszo 

visus tarp jųdviejų ptisirengi-

nes szis ženklas žadėjo
- kas yi’a plisnuleje”

(tas atsakyirtas

labai myli ji.

“inžinu

čnus. Jiedu nereikalavo jokiu 
[formaliszkit ripeigu, nes abudu 
buvo varguoliai ir neturėjo pas 
ka pfaszyti palaiminimo. Jiedu 
su didėliu jaunybes patrauki
mu vien tik ilgėjosi viens kito. 
Kiekviena Tarno vestuvių va- 

• landele g‘yvtti paMliko jojo at
m i utyje.Po iszlipimui isz laivo 
vidurdienyje, 
elektrikini
isz atriesto. Jiedu vaikszcziojo 
po laukus, pievas ir įhiszkus ir 
Katryte prisirinko kuoksztole 
laukiniu gėlėliu. Kaip szatmiai 

Žalios žyd Įvežtos 
pievos ir miszkąi tam žmogui, 
kuris beveik visa savo gyveni- 
iha praleido ant juriu! Tiktai 
vakare jiedu sugrįžo in miestą 

siaura gatve priėjo

jiedu sodo in 
kata ir iszvažiavo

nesziojosi

◄b—*

KUR BUNA? . . .. . 
szvogeriaiMano szvogeriai Povilas 

Stugnris ir Telszewskas (var* 
do nežinau) ženotas su našzlia 
Sznkevicziene, gyvena ’Scran- 

Tegul atsi-ton apie 30 mėtų.
szaidria ant adreso

Mrs. J. Jacevicziene
127 N. 4th. St.

Brooklyn, N. Y.(1.51)

Paieszkau Joe. Linkey kuris 
gyveno Washington, Pa. Jeigu 
kas apie ji žino 
_____ I X

— -W „ --- --------------  J

Miko Matnleviėh
28 FrboMtnd Avė

. Passaic, N. J.

neszt.
meldžhr pra- 

(t-51)

•I

Mano sesuo Brigita $tanke-
vieziene paeinanti isz Virbalio 
ftaw> Kibėikhi Kmmo, 2 me- 

ėno SomoTset Oo.4 
Jeigu kas

Lycoming, Tioga ir Nortlrtrm- tai atgal 
beriand. . '*< ■■

Yra tai seniausi skerei' Artie- Žino apie jia meldžiu p^aneszt. 
rike, nes pirmutinei 
Plymouthe juosius mhte„ 1634

t

rike, nes> pirmuttpei kolonistai

«■ tam* • iM'U j

iszrodo tos

ir eidami
bet ka mli tamsaus namo, kur buvo

jis turėjo rupinties apie 
mylima Katryte i 
keturis mažus 
teip jis dirbo 
baryje su
kad už keliu metu paaugs jojo

• i i• ♦ K i • i • i • ’• ii

jog yra daugiausia d i r-

įlos paliko vidurdieniui valgi 
j/aikams, loiri suvalgė szalta 
t ir tik truputi suszildyta. Bet 
buvo daugelis vaiku kurie pa
tys pagamino savo vidurdieni-

• _ H ~ A tiltai M talftta

iii valgi, valgydami ka tik ra
do namuose 
maista 'krautuvėj.

arba nusipirko 
Buvo pate- 

myta, jog du mažus sumėhke 
vaikai, devynių ir vienuolikos 
metu senumo,. valgė saldžius 
pyragėlius ir retai deszros. Ma
ža mergaite pranesze, jog pap
rastai ji nusipirko pyragėliu ir 
labai retai kitokio valgio. Kaip 

namini darba, tokiu badu kudi- įsakėme pirmiaus, daugelis mo-

sveikatai 
ir atsiranda

daugelis visokiu kitokiu pavo
jingu dalyku kuomet motina 
iszeina kitur dirbti. Gal kudi-* 
k i turi palikti priežiūroj kito 
vaiko, ai'ba priežiūroj visai ne- 
'užinterestiotos ypatos. 
motinos negali prižiūrėti

kio aplinkybes nesveikos ir ne- tinu siuntė savo vaikus in die-

Jeigu
savo

szvarios; arba kaip paprasz- niūks aukletuves, kitos negale- 
oziau randasi, motina bando at- jo siusti ir negalėjo aprūpinti
szvarios;

likti savo namini darba su kitu genesnius vaikus kurie ant gat- 
darbu. Jos ta ilgai

Ir turi aukuoti savo 
sveikata. Tuos visus 
Baltimores

f

gyveno 
Dbroma Mainose.

. Jurgis Adomaitis

(t51)
Box 47 

Greggs,
V ■

mie- 
kamha-

paėmė nakvyne. Visi jau 
gojo jame. Laiptai ir 
riai neapszviesti. Jis paėmė sa
vo mylimąją ant ranku ir malo
niai juokdamasis užnesz<‘ ja 
laiptais ant penkto augszto, tie-

ir apie savo s*a* *n ^kuigu, kaip ji sznibžde- 
vaikelius. Ir j° ’n J°J° isztiki o, szis

“inžino” 
ta malonu vilezia

viii paprastai liovinosi pakol 
motina stigryžo.

Daugelis motinu paczios dir
bo jog raikai neturėtu taip 
sunkiai dirbti. Bet jos vaikai 
galėjo persidirbti dirbdami na
mu darba. Vienoje szėimynoje 
su penkiais vaikais, seniausia 

1 mergaite deszimts metu, paklo- 
krau- jo lovas, su mazgojo torielka 

tuvese, skalbinyqzio.se, ir namu 
tarnystėj; motinas, kurios dir
bo austeriu 
motinas, 
laukuose Michigan ir Colorado: 
ir dirbanezias vatos laukuose, 

Tiė atstovai rado, jog 
dirbanezios motinos labai ank
sti atsikėlė, 
pusryczius visai szeimynai, pa
czios turėjo aprengti vaikus ir 
atlikti namini-darba, ir užbaigė 
ta visa dalba keliavo pradėti 
diena laukuose arba fabrikuo
se. Tie atstovai rado motinas 
gaminant pietus ir vakariene, 
per pailsėjimo laika. Rado jas 
vėlai nakezia kepėnt, skalbiant 

sziuruojaiit ir siu
vant savo vaikams.

Viena

negali pa-
nesoti.

dalykus 
isztyrinejimas ne

parodo, liet kiti 
isztyri liejiniai 
parode.

Biuro atstovai aplanke Chi- 
cagos motinos kurios dirba

vaiku Biufo 
kitose vietose

motinos
skerdyklose, fabrikuose

industrijoj; ukes 
kurios dirbo buroku

jog

s, 
mažesnius vaikus in 

aukletuve ir po tam pati ėjo in 
'mokykla- Iszejus isz mokyklos 
>vel skubinosi namon užbaigti 
’namini darba. Vienį, diena ant 
savaites, bile katra diena, ji sa
ko, turėjo ’ skalbti. Subatoins 
sziuravo ir užbaigė namini dar. 

jeigu neturėjo laiko -§u- 
. tai užbaigė prosinima 

Nedelioj. 
vas sake,

mivedo

ys, ku-. 
riame jiedu buvo laimingi ir la
bai mylėjosi viens kita, buvo 
jiems dangus ant žemeS. Tai 

laimingiausia diena vi
sam Tarno gyvenime. Po metu

■kanu augszcziausias kambary
j

Texoj.

vaikeliai, kurie gales eiti prie 
darbo. Tocziaus jojo inkirl 
szirdis vargino ji. Kartais jojo

buvo
paczios pagamino ba ir 

baloj

pulsas musze ilabai skubiai, o buko sugrįžęs isz ilgos keliones 
. ir inojes i.n kaipliari, jis atrado 

fsavo paezia, gulinezia lovoj ir 
(truputi iszbahisia, akys nepa-

kartais teip iszleto, kibi ka tik 
grtlejo jausti' jojo muszima 
Jojo skauduliai kas sykis didi 
uosi.... ■:

ir inojes i,n kanjibari, jis atrado

Draugo su kitais draugais dikelis,. jojo
darbininkais, 
iszejo ant denio

musu
,isz kur buvo

Tanias

prastai žibėjo, o szalo jos gulė
jo mažytis baltai raudonas ku- 

» pirmutinis sune* 
lis. Dabar tasai sūnūs turi jau 
deszimts metu, yra malonus ir

prosinaht

matyti, kaip saules žibėjimas gtiprus vaikas. Da keli meteliai
gražiai atsimuszc tropiszkose 
jurose. Pui ku buvo pasiszildyti 
saules szviosoje, <t szvolnus ve- 
jalis vėdino Tarno snszilusi 
veidą, ir gaivino jojo suvargu
si kuna ir protą. - Jis užsidegė 
pypke ir atsirėmęs in gatada, 
veizėjo iii ramu, be jokiu ban
gu, juriu pavirszi. Jis maste 
apie savo paezia ir mažus vai
kelius, kankydamasis ant tO' 
klausymo: kaip jie turės gy
venti, jeigu jis greitu laiku bus
priverstas mesti szi darba. Jis 
labai mylėjo savo paezia ir vai
kelius, kurioms v i su cm fo t būda
vo pokilis, kuomet isz tolimos 
keliones sugrįždavo juju tėve
lis ir parveždavo visokiu maž
možiu.

uAsz turiu dirbti, asz turiu 
l^zioriai1 xiirbti,’j jis niurnėjo 
bau. Tuomet jis' apsįsuskė ir pa- A ta ta. ik-' tamažu Ruėjo in savo kambarėli, 
■Tai buVo maža, tamsi ir skur-
1

dcm’iai

'dhiga lindyne, kurioje turėjo 
gyventi Tarnas ir da tris pecz- 

Bet-szioji viola buvo 
’gora'ipailsiui tam, kuris yra su- 
vargęs nuo darbo. Todėl Ta- 

zmas atsigulė ” ant savo plos- 
eziaus ir :,uŽDherke 'akis, bet ne.- 
įalejo džmigri- Invairios min- 
Įtys ir praėjusiu «dionu atsitiki-
mąi lindb jam in galva; jis pats

' I į . tjįriŽinojo ikodoL •
Tarnas maste aplo ta laika, 

kuomet jis buvo jaunas, svei
kas ir tvirtas; visados linksmas 

budavo goram upe. 
Kada tris varpo gaudimai duo-
ir darbo

Iclavo žinoti, kad laikas eiti ant 
įasilsio, tai jis nesiskubindavo
in savo kambarį, kaip linksmai
įlsprtfleizdavo laika ant kolei-
Viu denio. OįJięuai jis •’ juokda- 
vosi, drauge su kitais’ vaikteįš
dainuodavo ir jdigti, atšitikda-
vo, kad vienas isz ju susiraz*-

Vaiku Biuro atsto- 
jog ta mer^te lyg , 

senute, nežinodama kaip bovin- 
tis. ■ . '

Dirbanti motina negali tin-

ir jis jau gales uždirbti truputi 
pinigu. Tuomet bus lengviau 
jam ir jojo Katrytei.

Ūmus ir neatlaidus skaudu
lys greitai apėmė visa Tarno 
kurnu Jis stengėsi szaukti pa
gelbos, bet balsas jo buvo už
kimęs. Silpnai pakele galva ir 
sunkiai kvėpuodamas sznabž- 

i‘Katryte, mano Katry- 
po tam vėl pasileido ant

dėjo : 
te,” 
savo pagalvio.

Varpas garsiai ir grynai vėl 
“Jau deyinta va- 

laalda” kalbėjo keleiviai. Pecz- 
kuriai, kurie turėjo pasilsi, vėl 
nuėjo in darba. Tiktai Tamas 
nebuvo savo paprastoje vieto
jo. Inžinierius apsižvalgė ir pa
mojo viena isz pecfckur'iu: 
‘4 Ku r y Ar Tamas V1 — ° Asz 
nežinau. Gal jis yra savo kam
baryje. ” —r Kik ir atvesk ji * ’—• 
pasako inžinierius Ir prie to 
piktai pridaro: i 4 Tamaš jau 
pradeda vengti darbo. ’ ’

Poczkurya nuvyko, bot be
veik staiga sugrįžo. Jojo drau
gai patemijo baisia jo veidę 
iszveizda. Jis priėjo prie inži
nieriaus ir pasilenkęs sziurksz-

jauna motinu, kuri 
dirbo, prie pakavimo kompani
jos paliko savo trijų metu kū
diki in dienine aukletuve, ir sa
vo szesziu metu mergaitei eiti 
in ta aukletuve del vidurdieni- 
mio valgio ir po mokyklai. Vai
ku Biuro atstovas sake, jog jos 
namai neiszpasakytai szvariai 
užlaikyti, bet turėjo dirbti iki 
vienuoliktos valandos vakaro 

snbatos vakara ji
skalbė iki penkių kita ryta. Ne- 
delioj ji kepe, iszprosino dra
panas Panedelio nakti; Utar- 
ninke, Seredoj Ketverge ir Pet- 
nyczioj ji apvalino savo kam
barius, viena kožna vakara; 
Rubato j po piet ji užbaigė valy
ti namus ir Sukatos vakare ji 
skaljie.

kainai prižiūrėti savo vaikus. 
Ji per greit pripranta pykti ir 
retai gali vaikams pared yri' ge- 

szirdi. Suvargę nuo darbo 
pareina 
nerviszkumu

¥a
namon ir piktumu it 

i valdo savo vai
kus. Kariais vaikai neužsipel- 
n i ja to piktumo. Moteriszke 
nepaprastos sveikatos gali il
gai atlikti dviguba darba.

Vaiku Biuro atstovai rado, 
jog daugumas tu motinu buvo 

Daugumas isz ju 
kįfa sirgo kaipo

kas nakt ir

suskambėjo.

-I || |Į»

piktai pridūrė:
-rie to 
aš jau

Jis priėjo prie inži-

nesveikos.
ijžiova arba 
pasekmes persidirbimo ir ne
tinkamo valgio.

Ir tas pats su motinoms ku- 
vyrais dirbo ant 

savo kiųli-

viena kožna vakara;

Juoda motina sziuravo auto-’ 
devynias valandas 

kas nakt ir eindama namon isz 
darbo nupirko tos dienos maiš
ia.
^zefimynai ir ėjo atsigult- Ant

mobilius

Ji pagamino pusryczius

rios §u savo 
ūki u, palikdamos savo kigli-
Ikius ir namus. Jos turėjo ilges
nes valandas dirbti ant lauku 
negu tos, kurios dirba krautu
vėse ir fabrikuose. Viena ūki
ninke
“asz dirbu ant lauku nuo ketu
rių lyte iki septynių vakare. 
Parėjus namon turiu kepti ir 
virti valgi iki dvyliktai arba 
pirmai ryte. Bet tas persuuku 
ir kartais turėjome apsieiti tik 
gerdami pieną.”

i' i. f i«■ i i į

CUNARD
Ar Turi Giminiu AtVažiuo- 
. įancziū in Amerika?

Suvienytu Valstijų Konsulas 
Kaune dabar priima aplikacijas diel 
puspūriu visu kitu metu "Quotes”. 
CUNARD linijos patarnavimas yra 
grelczlauslas pasaulyje. Pasažierci 
su Cunard bilietais neturi laukt 
Ilgai del to kad Cunard laivas ap
leidžia Burbpa kas kelefta dienu.

Cunard Linija kuri padarius su
tarti Lietuvoje del pagClVriRko 
pasailerlams per ju jjaceiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
iszlaidas del to kad priveda pasa- 
žierlus prie pat laivo, szitas patat- j 
navimas- yra dykai.

atstovui pasakė, jog

M

■...j1"..4*^

pietu turėjo atsil<eltiyaikams 
gaminti valgi ir vakaro Sere* 
doms turėjo skalbti ir Ketver
ge prosyti ir kitorps dienoms 
turėjo atlikti visa kitu namini 

’darba ir apsiūti savo szeimyna.ežiai pasznabždojo jam in au-Į^

Suprantama, jog naminis dar
bus buvo atliktas kuomet jai 
reikėjo atsigulti.

Kita motina dirbo skerdyk
loje nuo trijų po piet iki vie
nuoliktos vakaro. Negalėjo pri
gulti iki pirmai, ir anksti ryte 
vaikai nedave jai niegoti.

si: uriTarnas jau numirė ,»

'V! ’

r '

ROYAL’MAIL
r II II iHl F11 * ‘ ,1 '* I 111 . J T rM'Ji

Greitas Tiesiogląls kelius 'Tarp 
*BW TOItK, tiOUtMAMPTON 

IR HAMBURGO.

4

NEW Y01ric/80UTHAMPTON 
IR HAMBI/R60.

Ant naujausia puikiu “O” laivų

IN EUROPA
Troczta ktosa

Ilamburgt 
ritiųu 

'Momel 
Kaunas

OIIIO, ORCA, ORDUNA, ORBITA

1103.50

1107.00
$105.15^

tOWrofcdWMy,

isz louR'ortds 
Troc’zla Jpesa 

$102.60 
$105.50 
$1000 i 
$106(00'

ACKET COMPANY,
YĄI MAIL STEAM

vaikai nedave jai niegoti. Ji 
pagamino pusryczius ir 1 atliko 
Visa namini dalba 
bimo ir sziuravimo.
gus uždirbo asztuoniolika do
leriu ant savaites. Jis Nede- 
ilioms iszšitiravo namus ir kas 
nakt pagamino pietus sau ir
, -- .

apart skal-
Jos žmp-

Del tolesiiia' 
Tntormaclju kreipkitės pas pilę 
laivu agenta arba: 
CUNARD line, F

26 Ilrondnaj, . I 
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Sapnas Vergo

aplinkui, kad 
sumenkusią paezia

užmigo ir turėjo 
kokio ne vienas

t—  I II —^te^—te—

Žmogus inejo in labai apgai- 
lethul lindyne, kuria namu jau 
negalima pavadinti. Jojo kū
nas buvo liesas, veidas rauksz- 
letas, su indubusioims 'akimis. 
Jis pasižvalgė 
pamatyti
ir maža kūdikėli, bet ju nebuvo 
grinteleje. Jis su dideliu nu- 
vargimu prislinko prie lovos, 
suverstos ant grindų, numoto 
nuo savo kojų visai nudėvėtas 
kurpes ir kaip ilgas parvirto 
ant lovos. Suvargus nuo volto 
begalinio jeszkojimo darbo, jis

• beveik urnai 
toki sapna,
vergas-algininkas da nemato.

Rodosi jam, jog visa pagau
le visiszkai persikeite. Jis 

szali, 
reta beganezios'grynu vande

nin upes, kurios krantai buvo 
iszkaiszyti invairiu-invairian- 
siomis gėlomis, jojo ausis ma
loniai glostė nosuskaitytu 
paukszteliu skambanozios dai
neles, kurias vandens ramus 
oziurkszlejimaA jungo in viena 
gražia molibdija. Saule puikiai 
szviete. Jis pirma syki mato 
saule teip skaiseziai spindint. 
Ant apdengtu žaliu kauru kal
neliu ir jn nksmotuose dau
bose varksztinejo būriai sntin- 

Kas valandėlė,

persikoite.
vaikszeziojo po svetima
o

namus, pastaty- 
gražiai iszgristo

mate ir tuo 
Kiekvienas 

iszrode palocium. .Juose

gosiu galviju.
pamažėliu eidamas toliau, jis 
mate puikius 
tos szale
vieszkelio ir papuosztus dailio
mis vpjalemis. Kuo toliau jis 
ėjo, tuo daugiau 
labiau stebėjosi.
namas
galima buvo patemyti džiaugs
mą, juokus ir laime. V'icszke- 
liu automobilius slinko paskui 
automėbiliu. Juose teip pat 
vicszpatavo linksmumas.

Kur asz esu?” klausė jisai 
Ar asz esu tur- 
Kame vm tie

<4 
pats saves. 4 4 

tuo!iu szalyj ? 
kurie dirba?”

Apie ta jam besvarstant, jis 
priėjo prie plataus su puikiais 
banguojaneziais javais lauko. 
Jis dabar suprato, kad ir szio- 
je turtingoje szalyje gyvena 
darbininkai, ir 
dėjo smarkiau plakti.

Jisai ėjo paupiu visa diena; 
jo ausys, rodėsi, niekad nepa- 

vandena 
szlamejimo ir paukszteliu 
cziulbėjimo, jojo akys negalėjo 
prisisotinti szaunumais 
kios panoramos, 
niszkai priesz ji iszsivyniojo. 
Upeje buvo daug žuviu, vidur
dienyje ir vakare jis pasistip
rino jiiju mėsa. Kuomet užsto
jo naktis, jis pasidaro po me
džiu isz samanų lova ir atsigu
lęs ilgai žiurėjoJn žvaigždėta 
dangų norėdamas iszriszti vi
sas tas paslaptis, kuriu szian- 
dien jis negalėjo suprasti.

Ant rytojaus po dvieju va
landų keliones, jis pamate 
miestą, kuris nebuvo toks, ko
ki buvo pripratęs matyti. Buvo 
tai niie&tas, susidedantis isz 
dailiu namu ir isz didžiu viesz- 
nainiu. Po viena puse buvo 
dirbtuves, in kurias plauke di
dele žmonių sriove. Czia buvo 
ir audžiamoji dirbtuve, tokia 
pat, tor jis kadaisia dirbo. 
Jis lengviau atsikvėpė, nes su
manė papraszyti tonai darbo.

‘‘Pagalios asz suradau dar
bininkus,“ sumurmėjo jis, 
damas in miestą.

Kuo toliau jis ėjo miestu, 
tuo daugiau jis stebėjosi visu 
daigtu nepaprastumu. Gatves 
visur gražiai iszgristos ir szvn- 

Triobos rūpestingai sii-

y

szalyje
• jo szirdis pra

ils klausyti dailaus 
ir

pui
ku r i lai pa

y i Cl-

tiko su visais žmonomis? 99

Vis daugiau jis mrtte nepa
prastumu. • Visam miesto jis 
nemato no Vieno policisto ir ne 
vienos aludes arba smukles. 
Visur jis sutinka 'dailius gyvo*- 
nimui namus. Pagalios prio-jo 
didele krautuve, kurioje buvo 
galima gauti viską, kas tik yra 
pasnulejo.

Paėjės toliau jis -atsidūrė 
sodno (parko.) Visi pasilinks
minimo pramanymai buvo to- 

Pacziam sodno viduryje, 
žaidė orkestrą, gražiai

toliau

M

M
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JntDno 'karta jusprasziau
Važiuojant ant trukiu apsiej-
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savo vardus.
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Isz kur Valstijos gavo W-
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Kuomet kalbi apie Kkliforni- iuin'būs. •. , • »
Delaware užvardintaja, Nebraska ar Idt a valstija a r vardu

Suv. Valstijų teritorija ar nors iLord de Ja War isz Angtijos
syki pamisimai kaip ta Valstija kuirh atkeliavo in Delaware in

na i.
kur žaidė orkestrą, 
szmirkszto in viražu puiki fon
tanu. Szimtai visokio amžiaus 
vaikeliu linksminosi ant žalios

Vi*i buvo gražiai pa
vis! buvo laimingi. 

Niekur nebuvo matyti pusiau 
nuplyszusio vaikiu

vojales.
rodyti ir■r

aprengto 
ožio.

“Czia turbnt turtuoliu- vie
ta ’’ maste jisai. ‘ ‘Gal bus go
rimi pasitraukti isz szitos vie
tos.”

Su pastbodejimu jis apleido 
sodną. Paojgs toliau jis prisi
artino prie dirbtuves. Czionai 
jis norėjo matyti užveizda. Te
cziaus jis labai nusistebėjo, 
kuomet jam hieinant in dirb
tuve, atsistojo nioteriszkc ir 
paklauso, ko jisai geidžia.

“Darbo.“’ atkartojo ji szyp-
V t

sodamosi. “Žinoma, jus turite 
gauti darba. Ka jus goistumeto 
dirbti?

Kada jis papasakojo jai apie 
savo iszsilavinimu audinio da
lykuose, ji paspaude varpelio 
guzikeli ir neužilgo inejo žmo
gus.
* 4 i

malonus parodyti 
kilniam vyrui vieta

9 9

žmogus

masto jisai.

Ponas Davis, ar busit teip 
szitam pr^i- 
, kur gales 

paklausė ji. 
meiliai

ranka ir nu-

jis dirbti I
Tas 

szypsojo, padavė 
vedo ji prie darbo.

Laikas greitai be^o. Netru-

n u si-

ku s grei ta i užszvilpo szvilpyhe, 
kuri davė visiems žinoti, kad 
yra pietų laikas. Dirbtuvėje 
jis teip pat patemijo nepapras
tumus. Czionai, kaip ir gaivo
je, nebuvo jokio skubinimo ir 
kiekvienas darbininkas jautėsi 
laimingu. Prie to viso, czionai 
nedirbo ne vienas vaikas. 
Iszejus isz difbtdves, tas pats 
vyras, kuris pūrodo jam darbo 
vieta, priėjo prie jo ir paemes 
ji už rankos nuvedė in dideli 
marrrioro vieszbuti, kuris buvo 
netoli dirbtuves ir in kuri 
trauke visi audtnycyios darbi
ninkai lyg bieziu spieczius.

Moteriszke pasitikus prie 
duiiu, parode jiems dideli val
gomąjį kambari, kur buvo isz- 
tiestas su visokiais Užkandžiais 
stalas, apie kuri linksmai szno- 
kucziuodamiosi susėdo darbi
ninkai. Pildavo jam kodo. Ap
linkui stala skraidė keliolika 
patogiu fnorgaicZiu, paduoda
mos invairius valgymus.

Atsikėlus jam nuo stalo,-pri
ėjo prie i’jo pirmutinis vadas 
ir nusivedė ji ant verandos, 
nuo kurios buvo matytis graži 
besi riedanti pievele, kpr vai
kai linksmai 
žaismus. Czia 
prie fontanos 
ganezias 
pavėsiais 
lėtoj u poreles.

Keleivis ilgai

pieta

vienas

žaidė i n vairius 
ir ton fontanu 

liejo savo bliz- 
sriovos. Po medžiu
sznekneziavosi m y-

gerėjusi szia 
dalia regykla, po tam atsikrei
pęs in savo vada paklauso:

Teiksitės man paaiszkinti
kur asz 
reiszkia?

4 C
y 

tas viskaė 
asz, prastas

esu? Ka 
Kodėl 

darbininkas, esu priimtas teip 
, kaip koksai kava*-gražiai

liūs?”
‘4 Pi rinu-pinniausiai

kaip

{Hollywood, CalifoTnijoi, gyventojai labai hokenezia Japonu ' 
irto!’tik duodasi matyt, teli randasi plakatai apreiszkcnti, 

nes juos isz- 
Ca 1 i f ori ii j o i sz i ad i en

plakatai apreiszkcnti 
buk tėjo vietoje Japonai iierfrystn apsigyvont, 
varys su pagiidba smalos ir plunksnų.
randaši apie 1 <50,000 Japonu kurie dauginasi kaip kralikai.

gi?” paklauso jisai.
Mes ne esam turtingi, sa

kant vienaip o kitaip tariant
mės visi esam turtingi. ”

Keleivis nesuprato tokios fj- 
lozofijos.

“Bet asz turiu
szita mano vaiszyimi ? ”

“Jau vra užmokėta. Asz su
prantu,i kode! jus esate supai
nioti.
szimts metu
vicszpatavo
žinoma istorijoj

4 4

užmokėti už

gy.vene de-

pa loci u s, 
visokius blizgn-

Jus esate 
atgal, kuomet 

plosznno tvarka, 
kaipo pelno 

tvarka. Tuomet jus, jusu pati
ir vaikai buvote teip nelaimin
gi, kad nieko uotu rejot-e,'’Ties 
priversti buvote dirbti už men
ka. nžmokesti, tiktai penkta da
lele jusu darbo prigulėjo jums, 
o keturios penktos dalys ėjo 
dirbtuves savininko dolmonan. 
Jus gyvonot lindynėse ir bada
vote, nežiūrint, in ta, kad jns 
statot turttioliams 
dirbot jiems
ežius, isz kuriu jie labai puika- 
vojosi. Jusu vieszpacziai duo
davo turgavietes pardavimui 
jus iszdirbtu prekių. Prieszin- 
gai jus iszmeta isz dirbtuvės, 
apskelbia panika ir jus su pa
ežiu ir vaikais turite badauti.

“Pelno sistemai vioszpatau- 
jant 'koli turtuoliai emo-in Savo 
rankas valdžia, insfatlmdaV.v- 
be ir ka jie norėjo, ta daro. To
kiu būdu jie turėjo savo glo
boje visa žmonių turtą. Jus v’b 
si dirbote, o jie grobe jusu dar
bo vaisius; Už kuriuos paskui 
lėbavo ir visokius bogediszku-: 
mus dare. Tu plesziku gauja 
mane, kad moterys 
reti tokiu pat tiesu,- 
ra i ir kad moterys 
užsiimti politika, 
kad motoru svarbiausia prie
derme yra gimdyti vaikus 
apie sūvo vaiku gerove jos jau

negali ta
kai p vy- 

neprivalo 
jie tvirtino,

o, o

' ti padoriau 
Kada rinito važiuojete 

Ir kvaili no jote.

y
y

rios. Triobos rūpestingai su
tvarkytos. Žmonos visi buvo 
dailiai pasirodo ir iszrode lai
mingais. Baisus trenksmas ir 
oezimas, kuris yra neišzvcn.- 
giamas beveik visuose mies- 
those, czionai visiszkai nesi
girdėti. . Kiekvienas žmogus, 
galima patemyti, turėjo pakak-! o treczia, I

! kurs dirba, yra karalium. Mes 
. nežinom kitokiu karalių.

) 9 
9

maži prakalbėjo vadas, 
esate -didelėse, žinomose jums, 
Jungtinėse Amerikęs Valsty
bėse 1920 motuose. Antra, jus

pa* 
“Jus

galinate visa įavo darbo verte, 
kiekvienas žmogus,

tinai laiko iszpildymui savo xEl/ .T ,
“Kur asz esu?” antru kartų

jis paklausė savos. “Kas atsL"

priedermiu. > y

Keleivis sunkiai atsiduso.
“Tecziaus jus esate tttftfri-

uotu r tiesos rupi uties.
“Dabar gi viskas jau persi

kai te, nes didesne darbininku 
puse apsiszviete ir5a.iszkiai su
prato savo dalykus 
senosjos vargo ir 
tvarkos, mes turimo liuosybo 
teisybe ir džiaugsmu.”

“Bet kaip tas viskas persi- 
keite?”

“Labai prastai. Darbininkai 
paėmė in savo rankas valdžia 
ir visa produkcija jie patys 
kontroliuoja. Kiekvienas dar
bininkas gali dirbti ten, kur 
jam patinka ir beveik viskas, 
ka uždirba, priguli jam. Musu 
vaikai lanko mokyklas. Sene
liai ir nusilpnejusieji žmones 
yra visai paliuosuoti nuo darbo 
gti pilnomis ) 
Darbas yra teip paskirstj/tas, 
kad užtenka, dirbti tiktai ketu
ris menesius in metus. Per ta 
•laika darbininkai su pagialbti 
maszinu padaro tiek daug vis-j 
kb, kad kitus asztuonis mene
sius jie gali būti be darbo. -

gali
I

Tcipgaliį bet jie tuomi nic4 
ko neiszloSz?
darbininkas iszdirba. reikalin
ga valandų skaitliu, tai gaunu 
tam tikra paliudijimu, su ku- 
riuo jis guli a.plaikyti geriau
sius szios pasaulės daiktus. Su 
jtiomi jis gali važinėti gelž- 
keliu, automobiliu, važiuoti ih 
tolimas szalis, gauti puikiu 
drapanas, gyventi vieszbutyj^

vargo
ir vietoj 
vergijos

y

■ , --------------------------------------- ..... —

“Tas tikietas 
rn as 
metams?

nr- •

4 4 

4 4 f

ri grižti prie darbo.
4 47 

4 4 r

sa badauti ir niekur nebūti.”
<<n :««» kuoita užsi-

ar paliudlji- 
tik Vieniems

y

yra geras
y,

Toip.”
O kuomet jis iszs’ibaiigs.

Tns yra labui nepadoriai 
Jeigu kur ten užsigeria i, 

Tai malszei kare sėdėki c, 
Ir be reikalo ne rėki e.

Ba. ir tave gal teip patikti 
Ir bahaszei atsitikti,

Kaip tam *isz SzkOmkino, 
Isz pakampės kapitono.

Kada, asz isz Veselkos sugr 
žinojau,

J

I 

y >

Tuomet jojo savininkas tu- 
‘ ‘ y y ’ /

Bet jeigu ‘jis nepanoręs?’/ 
Tuoinot jis turės pilna tie-

y-

Ir sztai ka. maeziau ir girdėjau. 
Isz Szamoku Sportas važiavo,

c

ir kodėl, gavo savo varda?
' Isz 48 valstijų, vieno distrilo
to, dvieju teritorijų ir 
valdymu, * 
vardai paeina nuo indijonu, 
Septyni vardai nuo iszpanh ar 
lotynu, septyniolika pavadinti 
senu krasztu vietos at žmonių 
vardais paeina nuo Anglijos. 
Tik vienos valstijos vardas, 

lėra'nCuziSzhas.
to-

dvieju 
dvideszimtfftsbptyni

vienos
Vermont, yra

Peržiūrėkime 
riiios indi jonai 
joms priesz atsiradimu 
žmonių Amerike.

1 Indijonu 
Alabama, tas vardas 

aėz valau žeme“.
eskimo žmonių 

didžioji szu-

vardus
davė vaisti- 

baltu
i

gentis užvardino 
reiszkia

4 4

Janka 1610 m.
Georgia ima varda nuo Ka

baliaus Jurgio 11 isz Anglijos; 
Indiana, arba indijonu žeme; 
Lounsiana arba Ludviko že

me, užvardinta vardu Karolio 
Ludviko XIV i sz'Franci jos;

Maine užvardinta Francuzu 
provincijos vardu Maine, kuri . h « a ■ te* *

H

i

II?’ 

h ] i 

y

O justi moters 
ima?”

Musu moterys dirba vien 
?, mes tikimo, kad 

ranka, kuri supa, lopszi, turi 
valdyti pašauto. Musu motinos 
leisdamos iiistatynius, 
met nepapores savo 
daryti kokia nors bledi. 

# ft ft
Žmogelis iszbudo. Jojo žmo

na, priėjus prie lovos, ruoszesi 
pabudinti ji.

eik 
bedarbiu

4 4

tik rasztynesc 
kūri

t

li iok no
siniams 

y y

lango 1 
gatvėmis 

inarszmija prie miesto majoro 
reikalauti darbo!”

Kelkis 
200,000

pne

t ------ '
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NEGALĖJO MIEGOT BE 
> VYRO.

------------------YT

vyras su pa-
Sandara”.

Kuomet

Buvo, gyveno 
ežia, kaip i-aszo 
Vyras pamiro,- palikdamas sa« 
vo motori, dai lia- ir dar nesena, 
naszle. NaSzle 'tuoj pradėjo ’ne
rimauti. Kaž-ko jai truko. Po 
kiek dienu nerimasties, nogiu 
lint užmigti, nuėjo ji pas gydy
toju, ir papasakojo:
piano vyras buvo gyvas, tai nie 
ko man ' netrūkdavo; asz atsi
guldavau ir labai :gerai miego
davau. Dabar, kuomet vyro^ne- 
tokau, jokiu būdu, per isztisu 
nakti-negaliu užmigti.

(Czionais turi u p ii my ti, jog 
jog skaitytojas labai ’bhista jei
gu mano jog naszlaite negalėjo 
bd vyro apsiejt, bet skaitykite 
tolinus, -te— R.)

Gydytojas apžiurėjo naszle; 
radęs sveika, 
pagelbsti- Bet Naszle vis nega
lėjo mogoti. Ji nuėjo pas imtra

nieko negalėjo

gydytoja; papasakojo ta paežiu 
pasuka, ir antras gydytojas 
priėjo ‘prie to paties rėznltato.

Nuėjo ji pas niotebiszku ligų 
♦specialistu. Tuk kabto pUte- 
mijo ko jai trūksta. Mat, jos 
vyro labai'megant knarkta. Per

ir

kel is motus j r pine to taip pri
prato, kad knarkimas • palikto 
ta ypatybe, be kurios ji nega
lėjo apsieiti. Gydytojas liepe 
naszlei ei t gultį o Už -lango pti- 
tajse VejiUi maluPa.

pradėjo ursV, Ufts^e

Gydytojas liėpe
W I <tea t * ’* A ..

malūnas
Kaip tik

privilegijomis/ užmigo. — (Atsipraszant V. J;

/‘Bot jeigu kas nori, ai
di rbti per taĮ lai ka? ’ ’

4 4

Žiūrėkit,

Sz.)
—1——1  ------------ ?—•

. , , ♦ 1 ’ a ' j ■

GERA PROGA PLIKIAMS!
į < i, k

*

j

khda

v*

atsilankyti ant visokių parodų
* l a . "1 ■

ir t.t.”

f f i

A’rabiszka Mestis yra tikraį 
pasekminga.' ir kas prisiuns ke
liolika stompu ir savo adresu
tai aplaikys tuja arabiszku gy-

_ ... ■« ■> a 11 a . 1 «

duoliu dykai. Raszykito ant

Brooklyn,
fezio adreso D r. Jmbco 
^Broadway, Box 9, 
N. Y. Pasinaudokite isz szios 
progos visb'torio yra; pus-plb 
kiaįarbą visai yra nuplikia., 
k r'1..:"* 1 'te " " " ■ ■; '

Dr*nibrit^':i|«i
H teQ ' tef" a:. , „ > j.i- ,. , į, J, p , 11 į , ■ rA I»■/_ 4 My'; A '< ; 1 1
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Garsoi kare dainavo
Sejrtn ruth,

’ Ir Binitą,
Ant •durbankio kalno, 

Ne atstojo ne juodo velnio.
Kundnktoris norėjo apmalszyt,

Laukan norėjo ji iszvadyt,
Bot du (langiau klykavo, 
Bjaurės dainas dainavo.

Ant galo sustabdo fDžorard-’ 
ville kalteli, 

Dave su kumszczia in smakrą
Lauka n i szmete Sportą, 
O da ir kita Itftilįjorin.

Lietuvius per tai paniekino, 
Ku nd irk tori s visaip ji iszva- 

di?io, 
ir Smirdoliu

v i lie kam
9

Nuo “hunksu”
Ir visokiu prasižougeliu. 

Laikas jau nustoti,
Dorais vyrais pastoti 

Apsimalszyti, 
Ir nogrioszyti.

.Jau tam
T--

MunSz&ine darbe, 
Visi jaja sriaubė.

Sznipai nuolat darbo turi,
Ant verksniu girtuokliu ne

žiūri, 
Sodina in koza ir gana

9

ft ft
Edvardsville 

Pi kva hole,

y

9

, Motereš, vyrus Ar mergina. 
No senei ant grineziu užėjo, 

Keli sznipai atėjo, 
Kolis ' vynis ten užtiko, 

Ir motorės patiko. 
Baime visus apėmė, 
Kada dėdės snemo, 

Kiti por langus iszszoko, 
In bala galvoms insmuko. 
Ant rytojaus volą balavojo, 
Tris bobos ir vyrai atėjo, 

Pabaigti gerti, 
Ir tolinus virti.

Sznipai volą pribuvo, 
Ant juju užkliuvo, 

Visus in koza suvaro, 
Gerai už tai padaro.

Vienas smarkunas atsirado 
Ruskai sznipo praszo: 

“Ja 'ūiepuidu do kozu, 
Vsiodi monie do vpzu ’ ’ 
Sznipas tik nusijuokęs, 

paomo druczoi už apykakles, 
Nepaiso anPpraszynio kvailiu, 

No ant krokodiliniu aszaru. 
U-gi sarmatos visiems pridaro, 
Kaip avinus Vilkesberi uždare, 

Kad mimszaitio vare, 
Visus ant rytojaus pavadino 

Priesz audžia stovėjo, 
Kožnas bansmo užmokėjo.

* # *

/

y

Sztai in Kast Bud parka už-
ėjau, .

Ir ka ten maczia.u: 
Vaikai ant arkliuku siautė

I

I

i
4-

“szalis rna-1

indijonu gen-

4 4

■ Alaska yni 
žodis ir reiszkia 
lis.”

Arizona reiszkia 
žai szaltiniu”.

Arkansas yra 
ties vardas.

* Connecticut reiszkia 
upes szalis”.

Idaho reiszkia 
kalnu”-

Illinois indijonu kalboje 
szkid “vyru upe”.>

Iowa yra indijonu 
Vardas 
liai”.

Kansas ir indijonu 
vardas.

Kentucky reiszkia 
žemeje”.

“ilgos

“szvieša ant

ir reiszkia 4 4 4

rei-

genties
1 miega-

i 4

genties

Massachusetts reiszkia 
ta didžįausiose kalnuose”.

4 4/ Michigan reiszkia v V y y ežeras/ežeras. ’
Minnesota reiszkia 

vanduo. ”
i Mississippi reiszkia 
upe“.

Missouri yra 
vardas. 
Nebraska 
upe ’ ’,

Dakota reisžlcia 
draugai”.

buvo savastis Anglijos Kara
lienes, Henrietta Marie, žmona 
karaliaus Karolio lt;

Maryland eme vardu nuo tos 
paezios Karalienes, Henrietta, 
Marie;

New Hampshire vardas pa
is?/ Anglijos nuo vietos 

Hampshire;
New Jersey eme varda nuo 

Anglijos salos, Jersey;
New Yorkas erne varda nuo 

Kuuigaikszczio York kuriam 
jo brolis, Karolius l.isz Angli
jos davė ta žeme.

SziAm u ir Pietų Carolina už
vardintos vardais Karolio IX 
isz Franci jos Vardas reiszkia 
Karol i aus žeme.

Pennsylvania, arba' Penu ’o 
miszkai gavo savo varda nuo 
William Penn, kuris 1681 m. 
gavo valstijai dokumentą nuo 
Karaliaus Karolio 11 isz Angi- 
jos kaipo užmokėjimas pasko
los -kuria Britu valdžia buvo 
kalta Venn’o tėvui. Penn vali- 

“ Sylvania”, arba 
rniszku apaugusi szalis

ėjo

no ta žeme 
4 4

rytojaus

ie_ Karalius pridėjo vardu Penu.
Rhode Island buvo tik var- 

mažos salos kur miestas

M
1 bet «•

4 4 vie-

didelis

4 4 tamsus
i

i * Xžuviu

Sioux genties?

reiszkia
— upe Pltttte.

i c

4 4 plati

suvienyti

Ohio Iriguois žodis kuris rei- 
fizia “didelis“.

Oklahoma reiszkia 
nu žmonių žeme”. ,

Tennessee reiszkia 
tas szauksztuka«“.

Texas reiszkia “ 
me“.

Utah yra žeme indijonu gen
ties Utes.
Wisconsin pavardintas indijo
nu kurie ten apsigyveno.

Wyoming reiszkia “kalnu ir 
kloniu žeme“. . ‘ I I .

Iszpanu kunigai ir isztyrine- 
tojaj, kurie buvo pinniausi Jo
ti kojas pietų valstijose ir ant 
.Ramusio Oceano, davė isz^pa- 
niszkus ar lotyniszkus vardus 
toms vietoms kurias jie 
Vietų 
porkarszta, to<,lel jie davė lpty*fc

9

4 4

4 4

raudo-

sulenk-

draugu v zt>

radę.
Kalifornia buvo jiems

taszka varda*, kas reiszkiū 
‘ karsztaK peczins ’ *• 

upes

varda,

das
Newport radosi. Ta-valstija bu- 

‘ ‘ I ’rovidŲnce Plian- 
Vcliaus tas vardas

vo vadinta
taeija”.
Rhode Island buvo duotas vi-

Yra užvardintaSni valstijai.
Vardu Rhodes Salos, maža tnr- 
kiszka sala netoli nuo Smirnos-

Virginia arba nekaltos mer
geles žeme, užvardinta del Eli
zabeth, duktė Karaliaus Henri
ko Vili. Ja dVarokai vadino 
Anglijos nekalta karaliene.

Washington© valstija gauna 
varda nuo Jurgio Wa-iSavo

hingtono.
Vermont yra Francuzu var-

Si?

das ir reiszkia “Žali kalnai”. 
Yra sakyta, jog isztyrinetojas 
Samuel do Shamplain davė ta 
varda kuomet jis pamėtė žalius** a* | <

kalnus nuo ežero kuris vėliaus 
turėjo jo varda.

—Foreign Language Infor. Service.
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Koloradus upes vanduo 
jiems atrodė Raudonas del tųies 
raudono purvo Ir jie pavadino, 
ta upe ĘaudonaUpe ar Colora
do upe. Valstija vėliaus paėmė 
feavo varda nuo tos upes.

Florida yra sutrumpinimas 
Iszpanu žodžiu del Verbų .ne
dėlios (Fasonu Florida), kviet-; 
k u sz vento, ir ta valstija gavo 
savo varda todėl'jog Iszpanti* 
isztyrinotojas Ponce de Leon, 
pirmiausia atkeliavo in Fiori-) 
da ant Verbų nedėlios, 15(2 m.;

'Montana yra iszpanu žodis

SKAITYKITE ’’SAULE”

SKAITYKITE “SAULE4*
' SKAITYKITE “SAULE”
■■      111     -" ■" -11 ■■ "",r -  111 " . ......................

K* rasto *jrt* kbftg* *r*kft**tta 
Makt* Ir Tie**”

Gerbiami T*mBtoa:— Szluoml duodu 
žinoti Tamstoms kad asz ertu aplal- 
kes puikia knyga po Vardu "Tūkstan
tis Naktų ir Vi*na" "kuria ' man pri
siimt et, norint' *Hz prlslunczlau už
mokesti už ta puiki* knyga, bet vie
nok apteikiau kaipo dovana, ub tai 
asz prisiunczlu tematoma mano padė
ka vone kuria praseom nuo manw >rl-
tmtl To! puikioj knygoj Ultyttta! 
puikus apraszitaus, turi neapsakytu! 
vertumą. Vėlinu del koino, katraa tik- 
tai gali skaityti lletuvlsakat 'kad4koi- 
nas turėti jla1 namuose ta pulki* itky- 
ga su grąžais apraazymatš. 'Snit^ua 
turėdamas namuose ta puikia knyga 
neturi reikalo TaikezcaloU pomerei- 
kallngas vietas Ir >r*lelgU brangaus 
laiko ant visokiu nereikalingu sobovu, 
žmogus skaitydMitMU tuos puiku* "Skai
tymus namuose atranda tenai stebe, 
tinus apraszyn^us senovės žmonių 
tyveniina ir užmitstta vidus vargus ir 
rupeSczius saVo' kasdieniiito gyveni
mo, praleidžia taaudhigai talka wavo 
namuosia Su savo thilema ezelmlna. 
Pokavoju tamstoms Už suradimą tos 
puikios knygos kuri gali' ^suraminti

llu,

*

'(del “kalnuoto“.
Nevada reiszkia apsnieguor 

ta.
Oregpn reiszkia

!hi su didžioms ausims”.
panų Vardas indi jonams^:'

Philjpines yra'-

gerai.
O ir szvarei.

Mote role viena a te jo
Ant arkliuko užtropsejo, 

Kaip kazokas jojo, 
Kokia tai* daina, dainavo. 
Klumpes :ant kojų* turėjo,

•r% , i • te i. j fe > i __ r. . • .

Tikra besarmate 
Gyvate! „V* • ■« • i i » ♦» «
1.^. m ii, * i,. Imti

Sz. MarijM' Fiuios, 
Ina Tiktai is<.

imi i ^.milini'i iU»«UmiMi i ui 'n 
*

4 .

PiUiGzi aku 11 etui’e jo,
y

▼

Ir

y 4 4‘szalis
Isz-' 

(I 
sil trumpini

mas iszpanu vardo “ Jslas Fili-? kiekviena fmotu 'kfctraa «k*W>1(**r 
užvardintas pagarboj' klauso tu puikiu mtoriju, tėipgl dėka-

ft

■ įlt

■ 1 !| '

u

tec

y

I

/pinas”,?
Kunigo'Fili po isz Iszpanijbs. •

Porto Rico iszpanisžkas del
“tubtyigo uosto”.1 ’ ų

Valstijos kurios buvo užvaru 
(imtos Anglu ir FraitdUKu su 
kardais žmohiu ir vietu EuVO- 
$ojė yta: Distriet of Columbiiųrtih “Saule*” laxlelBtuvca o gausit* tuo-

voju už puiku kaUondorlu k* man 
prisluritot kaipo dovana. Duok Dieve 
tamstomB sveikata ir laime edame 
gyvenimo.' Vifco gl*ro velljentla pasi
lieku “Saules” skaitytojas, S.*Pj 
Somerville, Conn. Jeigu reikalaujate
vlrsx-mhietos knygoe tai fcrlsiusMti |2

(užvardinta po Christopher Cor
I

J*iu D«r šauta.
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Ant. J. Sakalauskas
I,1F I tiVISZK l.a GHA KORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

LAldoJa. kunui Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Flrl preke. Tel pal prl- 
atato •automobilius risoklems reika
lams.

Parduodu visokius paminklus, didel
ius Ir mažius ui pigiausia preke, todėl 
JelffU pirkaite POMNINKA tai kreip
kite* pas mane, nes asz galiu jumis 
pildau geriau* parduoti negu kiti.

ROf E. Pine SU Mahanoy City. Fa.

bu pamokinimu

me.
arba 6 pakelol už $3.30.

’ 35c arba 6 pakelei už $1.75. 
toliu 30<e arba 
Knyga 11.00.

Garsas Dienos Sūdo

Aukso
Bcnovca

ATSIUSK TIK $1.(10
O gauni nallklo Ir apyniu del 15 gor- 
cziu naminiu alaun
kaip padaryti Ir prlalunlima apmoka-

Gcriausia atambl trajanka 60c 
Vuplaiszkal 

Truk-
6 pakelei už $1.40.

Daktaras Namuose”
Kantlczkos $1 25 
po 50e. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szvonluju $6.50.
Altorius Maldų Knygele,
Hinagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kahe $1.60. Celu- 
loldo ahdarals $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto abdaru 65c. Ccluloldo $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25?
popieros 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. ŽUKAITIS.
451 Hudson Avo. Rochester. N. Y.

1 jils/kams

TtIreal <■ ala LletavlaakaBANKA
Dtette kaaclj* asdata V minti
jo* Bank* Departamento. 
Kete p* priežiūra Valetljoe, 
telp kad pinigai sudėti mano 
Baakoje Begali pražūti. Pri
ima pinigus saugiam palalkl- 
muL Blunceu plnlgua In Ti
sas dalia svieto, pagal dienos 
kursą. Parduoda Laivakor

tes kompanijų nustatytame 
kainoms. Parūpinu Pasiper
tus keliaujantiems ta Lietuva 
▼lakas daroma teisingai, grsi 
tai ir pigiai. Raetyklte apie 
kalnas o
atseki m a. ' Adreeavoklto:

V. LAPINSKAS
•OI W. Maheney 

M1H150Y CITY,

gausite taiitega

FA.

■n».

JONAS M. CISARIKAS 
Flre Insurance Agent

Apdraudžia (Inazurlnlu) Namu*, | 
Teroras. Naminius Rakandus, 

nuo' U antes.
Beriaaslose Kompanijom

|I 

e

R1& W. Mabanoy Are, Mahanoy City! 
iMMBWNimMMiiwmN te» • a • •« »•< m <•••<••••« r*« • •• «< ••»••• « « J

Lietuvi sakas Graborlss

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėliai 

naujausia mada Ir mokslą.
Turi pagelbtnlnke moters.

Prletaamo* prekes.

▼•gal

I1C West Sprue* Street 
MAHAMOY CITY, FA.

Bell Telephones No. 14*

e^«*

CAPITAL STOCK $12i.M».H 
■nrplni ir Profit* $5SM4I.U

> Mikna* aatn, procente ant sudėtu 
r ptalg*. Procentą pridedam prl* Jus 
(ptalgw x Sausio Ir 1 Liepos, nepal- 
IsnBt ar atanznt parodyt knygute 
far ai. lies norim kad Ir jun turl- 
<tom*t reiklia su musu banka, ne- 
(paliant ar matas ar didelis.
f Rinkei įdarai nuo 9 ryte Iki S 
Cpo*<eL Bubėtomis t ryte Ikl ll vai. 
| a .*• awn d Jj..6(,tete
> H. BALL, President an.
r Geo. W. BARLOW, Vico-Prex. 
( Jos. E. FERGUSON, Kantorius.

“I

I

.W.TRASKAUSKA8
PntMUTUnS TJETUVJSZKAS 

■BAMBINI MAMAHOY CITY, FA.

Laidoja Kunui Numirusiu. Pasamdo 
Automobiliui del Laldotnvlu Krlk- 
ifttalu, Veeellju, Pailvažlnejimo 

• ir L L
W. Centre SU Mihiiey City, Fa.

CIA8. S. FARMLET 
Benį Ritate Agent

■m"»» " ... .......... ........................  m ,ii :ht te»tete*^te» ate

Žinios Vietines
* I

— U t arui nko pripuola szc- 
szi metai kaip musu kareiviai 
atkeliavo in Franci jo — mete 
1917.

— Uogas jau pradėjo tsz- 
siuntinet in didesnius miestus 
už kurias aplaiko gera užmo
kesti.

— Vandens labai 
alaus sunku gauti, ka gersime? 
O gal pieną! Kas isz to, kad ir 
pienas surūgsta. Vargingus gy
venimas Aineriko!

— Antanas K romas, 813 E. 
Pino uly., likos sužeistas Vul
kano kasyk losią. Szmotas ang
lies nukrito ant galvos pada
rydamas smarku žaiduli.

— Musu barber is Juozas 
Ancerevicziiis bus kandidatu 
ant konsulmono atcjnancziuo- 
sia rinkimuosia. Nors lietuvei % 
turns iszmintinga žmogų kuris 
nesibijos darbszauti szirdiligai 
del naudos savo tautiecziu.

— Vvriauses daktaras 
Ashlando ligonbutes Dr. Barr 
pranesza visiems, buk sveczei 
in ligonbutia gales atsilankyti 
tiktai Utarninknis, Kotvergais 
ir Nedelioms nuo 1 lyg 3 va
landos po piet. Toji permaina 
invyko tuojaus 
uis apie
jeigu važiuos kitoms dienoms, 
tai ne bus inleistais.

— Ant 
atsibuvo

szluotonis.

stoka

ir tegul žino
tai neužmirszta, nes

West Spruce uly- 
su 

Vaitkevicziene teip 
inirszo ant savo kaiminkos Ma- 

szaszla vu

ežios manevrai

talagos už szlovima 
ant josios puses, jog mot (‘relei 
nubodo nuszlavinet ir žodis po 
žodžiui kirto sn szluota Mata- 
lagai. Palicijantas apmalszino 
moterėles. Daugelis moterių 
turi papratima szlnoti szaszla- 
vas ant puses savo kaimynu 
isz ko kyla nekarta nesuprati
mai. Geriause laikytis priežo
džio, “
rvk savo kaimynui.

kas tau ne miela neda

Sekantieji aukavo Kudi- 
pripglaudoms,kelio Jėzaus

Kauni', Nedelioj Birželio 24 d. 
Kun. P. Czesna $5.00; Po $2, 

Kat.‘ Kai'aszanskieno, .1. Petru- 
seviezius, >J. Budrikis, Ant, 
Lenkauskas.

Po. $1, Al. Ali'ksandraviczie- 
ne, Al. Slavickiute, P. Vaiczai- 
tiene, M. Burneokiene, B. Kup
stiene, J. Zablackas, J. Ben- 
din$kas, V. Lapinskas, J. Mo- 

J. Masis, P. 
P. Litvaitis, A. 

Szernas, M. Gaviu lis, V. Szerk- 
, J. Szukaitis, 
A. ,lenkertie- 

ne, V. Žukas, M. Bekuviene, 
Pr. Sklaris, M. Aidukaitis, Fel. 
Zogunis, A. Bartuszka, A. La
zauskas, 
Alanskas, 
Daugirda^ J. Nova k as, V 
deszka, M. Jurkevicziute, Re 
Zardeckiene, M. Jurksziene, M. 
Mociejuniene, G. Petkevie.zie- 
ne, O. Jakuboiiiene, ♦!. Zer- 
nauskas, A. Bndginas, R. Bnsz- 
niauskas, A. Dunikiis, R. Bar
kauskiene, S. Kubilius, A. Nor- 
vida, J. Mociejanskas, J. Palio
kas, J. Beczalis, J. Jankauskas,
J.Kunickas, A. Prikodskiene, 

Bendinskietie, M. Lucku- 
viene, M. Dereszkiene, A. Ki- 
niauskiene, J. Valflkonis, Pet. 
Baronas, I*. Strungis, M. Ga
velis, Ona. Sijoniiite, D. Bene- 

J. Mikalauskas, Ant. 
M. Abromavi

jos. Wisnon, .L Patcc-

J. Budrikis,

eiejunas, A.
Jurkeviczius,

sznys, J. Gramas 
Ag. Lieguviene, 

V. Žukas,

M.

J.J. Neverauskas, 
Ig. Brazdžiūnas, J.

Ju.o-
‘g.

vieži us,
Daniseviczius, 
ežius,
kas, P. Navickas, Ig. Mocicju- 
nas, St. Davidaviczius, Fel. 
Pangonis, T. Oivinskas, Pr. Ke

ti. Luckas, 
U r. Al

$163.59

Notary Public

J eiga norite pirkti ar parduoti Stabai, 
mat galima juoda tame patarnauti. 
Randavojame namui, koletavojama 

randai ir taip toliam.
238 W. Centre SU Mahanoy City, Pa.

ras, Ant. Viliunas,
Soph. Rutkauskaite, 
dukaitiene, V. Pangonienę, M. 
Mockaitiene, J. Leseviczione, 
T. Anczioriene, Ona Rudickie- 
ne, Kat. Litvaitiene.
Viso labo suaukuota
Parapijos kolekta atimta 19.59 

$144.00 
Tad kūdikėlio Jėzaus prie- 

. glaudoma, Kauno, nuo ĄJaha- 
noy City lietuviu kataliku au
ka yra $144.00

Visiems aukavusiems tariu 
szirdingai aeziu, vardan Lietu
vos naszlaicziu.

Kun. J. Norbutas, atstovas.
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ATEIVIAMS KURIE LAIKINAI
ISZVAŽIUOJA ISZ AMERIKOS e

ft

SAN FRANCISKO MIESTAS SLENKA IN MARES.
Isz priežasties dydclin ir snukiu namu ant Market uliczios f.<»rp 

ežiu, palengva, slenka in mai;es.
1906 metoarha po viena coli ant moto. Dabar inžinieriai stengsis užbėgti 
saugoti miestą nuo tolimesnio apsisedimo.

Isz Shenandoah, Pa.

h’errv ir First uli- 
l’agal miesto inžinierius, tai toji nheze nusėdo 17 coliu nuo 

tai nelaimei ir ap-

BolesuK

konferencijų sn 
kuri pavieAzi-

LoVana vieži ns 
isz East Market nlyczios turė
jo “meilinga” 
savo moterėliu,
no ji teip, jog daktaras turėjo
jam susint i ranka. Bolesius ne
dovanojo savo
tai, ba a te ja s namo leip •• pa

savo, szirdelia, jog tn- 
atsigulti in lo- 

“ szirdi ngo

prisiogeliai už 
namo teip “

pi kaino” 
rojo nebagele 
va. Priežastis tojo

kožnas gali <lasi-

-— Agnieszka Bubinene, 27 
metu, isz Lost Creeko mirt' 
Ashlando ligonbuteje 
Vereda. ‘

— Trijų
sūnelis Romano Ilonoroskio

praejta

metu Pranukas

sutikimo 
prast.

f Juozas Valentukeviuzius, 
45 metu, gerai žinomas sali li
niukas, 121 Kast Pine uli. mirt' 
praejta petnyczia nuo uždegi
mo plaucziu. X’elionis pribuvo, 
in Amerika būdamas jaunu vy
ru iii Szenadori, 
krausto in miestą.
ežia Ona ir sunu Juozą. Prigu
lėjo prie Szv. Stanislovo drab

stės Shenadorije. Graborius 
Sakalauckas 
veins.

7 T

vėliaus atsi-
Paliko pa-

r

užsiėmė laidotu-

— Aptiekorius 
taisė puiku 
tiekos.
tuviszka ąptieka 
gausite visokiu

M i liūs in- 
prie ap-“saina ’ ’

Yra tai vienatine lič
iu ieste kur 

gyduolių ir
padaro teisingiause receptus.

kuopa 
savo

V i (‘t i ne 
praeita 
metini iszvažiaviina Farleys 
Grove arti Lakeside. Visi link
smai praleido, diena ant tyro 

Vycziu kuopa stpvi ant 
di'iito pamato ir skaitlis nariu 
kaskart eina didvn.

Szv. Jono blaivininku 
draugyja Nedalioj teipgi turėjo 
savo motini iszvažiaviina Lake
side parke.

— Panedelio rvta atsibuvo 
laidotuves a.a. Antano Kinkio 
su bažnytinėms pamaldoms ant 
kiniu dalybavo daug pažysta- 

, giminiu ir prieteliu.

Vvcziu 
lute jo 

ixzvazia viinn

oro.

mu

IN PAMARES 
ATLANTIC CITY 

OCEAN CITY ir Lt, 
16-Dienu Ekskurcijos 

KETVERGAIS 
J ui aj aus 5 ir 19 

Augusto 2, 16 ir 30 
< Scptemberio 13 

Dub«ltavMM •P < l'fkietns
(Tlkletai gori Ir ant Pullman karu 
užmokant regularlazka Pullman 
preke.) * . ‘ ,

ISZ MAHANOY CITY
Tlkiotai geri ant bile kokio trelno 
dienoj ekskursijos. Galimą sustot 
Philadelphijoi važiuojant Ir grįž
tant. Apie dauginus Informacijos 
pasiklauskite aut stacijos.

%

Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS. 

Buvusia daktaras kariumeneje.
Gydo visokias ligas.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryto, 
iki 2 popiet. 6 iki 9 vakare.
Tuom-laikinls ofisas randasi 

KAZUNO APTIEKOJE, 
88 S. Jardin St. Shenandoah, Fa.

1

ill4 W. New York St., likos nž- 
musztas per sunku t roką kuri 
valde Vincas Kairaitis. Nelai- 

buvo
vaikiukas

neapsaugoma, nes 
palindo po trokin 

pasiymli szmoteli ledo. Kairai
tis nežinodamas kad vaikiukas 
palindo po troku, pradėjo 
9 4 

liui galva, 
n sz tu on i 
įiuosavo nuo atsakomybes.

apsaugoti savo 
gyvastį ar užbaigti liga, ejkite 
pas Kazuna, aptjekori, 

prigialbcs.
troszkimo

me

va- 
iuote ir ratai sutrinu mažiule- 

Namie pasiliko da 
vaikai. Kairaiti pa-

Norite

o jisai 
jums visame prigiaihcs. Ant 
apmalszinimo troszkimo už
laiko gardžiauses sodos ir aj- 
i krima.

Prof. J. Žemaitis, vargo
ninkas Szv. J in gio bažnyczioje 
pirkp puiku Stedebakeri auto
mobiliu.

Isz Chicagos. Praeita petny
czia kokia 
portiete, patelefonavo Onai Ja- 
suhiitei, isz Town of Lake, 1813 
W. 46 —tos uliczios kviesdama 
pastaraja ta

Motina tada pradėjo 
mergaitei, kad ji 

perdažnai vakarais nestiivinti 
namie.

Po to motina davusi $5, ku
riais nusipirko panęziakas. Pas 
kui užėjo in brolio kabari, vir-* 
szuj, kad apvalius ji. Rado bro
lio dideli revolveri po padusz- 
ka. Mane, 
paspaude, 
mane pagazdinti motina, 
kui kažin kaip netikėtai per- 
siszove desziniji szona. Iszbego 
ant porczelio,< pradėjo szaukti 
“Mama”. Motina negirdėjo 

o tik subrazdejima, tai 
kad duktė baikas

mergaite, Bridge-

vakaru kur nors
iszeit i.
iszmetineti

kad tuszezias. Syki 
neszove. rrada sū- 

Pas-

M oti na

ves. Paszauke

szuvio, 
ir pamanė 
krėczia.

• Paskui kai pribėgo, pamate 
kad perszauta. Pasiszauke jos 
broli kursikatik buvo parvažia- 

gydytoja- Dr.
Hajdusek. Inde jo mergaite in 
jos brolio automobiliu ir nuve
žė ligonbuti kur mirė.

— Pereita Petnyczia vaka* 
isztrauke isz upes 

kuriuo Charles
ra policija 
automobiliu,
Grigonis, 6002 S. State gat., ir 
Joseph Visokis, 44, gat. ir ^’ai
man Avė., inyažiavv upėn prie
25 gatves užpereita savaite ir 
ten prigėrė.

Valgiu Gaminimas
> « |R tete^—*^

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris at mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name, 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais.

• te m te ■ a te te _—.audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai .... *$1.50 

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

PARSIDUODA GERAS 
BIZNIS.

Buczerne ir groccriu szloras, 
geram mieste, apgyventa lietu
viais. Biznis gerai iszdirbtas ir 
gera proga jaunam žmogui pa
daryti pinigo, nes locnininkas, 
surinko sau 
plis ilsėt.

turto ir dar nori 
Parsiduos ir namai 

kuriame randasi szitas biznis. 
Naudokitės isz progos ir kreip
kitės in 
raszykite.

ANT PARDAVIMO.
Seniausias ir vienas isz ge

riausiu užsimokanezjn salimu 
Hazletone, ant pilno loto prie 
kampo su kitais bizniava.is na
mais. Szitiegeri namai turi bū
ti parduoti idant užbaigti rei
kalus nes locnininkas yra mi
ros. Apie dangiaus kreipkitės 
ant szio adreso: j (J26)

George Gasper , .
625 N. Wyoming St.

Hazleton, Pa.

4 4 Saules i > ofisą arba
(1.51)

(J26)

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Bois, Pa.

I nstruk 
Noro 

v ra 
alei-

Sekantis straipsnis 
ciju Pranešimas” 
Sugryžt i 
specialiai 
viams, kurie laikinai iszvažiuo-
jn isz Anim ikos.

Jeigu ateivis, kuris 
veno Suv. Valstijose,

4 < 

arba 
Dokumentas 
pagamintas

A 4

? 9

apsigy- 
laikinai 

iszvažiuoja užjurin, turi 
met sugryžta, 
žiavimo taksus 
riszka eg
vas inplaukia

priežasti pasilikimo 
dauginus kaip szeszius mene
sius. Toki prirodymai turi pa
rodyti imigracijos valdinih- 
knniė, jog ateitis isz tikro ke
tino tik laikinai pasilikti užju
rin, ir jo buvimas neperinatytu

• W • • B • *

užjurin

ir Ims imigraci- 
inleistas kaip

, kuo- 
užmoketi inva- 

, pereiti rrgiila- 
zarnina uoste kur lai-

jos virszininku
kiekvienas paprastas kuris at
važiuoja iii Suv. Valstijas pir- 

, kuo-
isz Suv. Val

stijų, ketina sugryžti ir vis tu
ri apsigyvenimo

kuomet 
nebiis

ma karia. Jeigu ateivi 
met. iszvažiuoja

vieta Suv. 
sugryžta 

atgal nebtis praszalinlas del 
kvotos iszsibaigimo. Prirodyti 
jog ketino sugrąžyti yra pat ar
tina ateiviui, kuris iszvažiuoja 
isz szios szalies, jszpildyti blan- 

blnnka pareiszkia jo 
sugryžti ir tokius ir to 

apie jo tinta, 
vieta,

, kurie pa tvir
tinus jo norą sugryžti- Ta iszpil- 
dyta blanką ateivis turi su sa
vim turėti, parodyti valdinin
kams užjurin kurie tik* jo pra- 
szo tokiu 
duoti blanka 
žiūrėtojui kuomet jis 
in Suv.
stat vmas

Vaisi ijose,

k a, kuri
norą 
kius kitus faktus 
apsigyvenimo
Su v. Valstijose,

szeimvna

priežnszuziu pailgintas.
Pirm negu ateivis apleidžia 

Su v. Valstijas

informacijų, ir pri- 
iinigracijos per- 

sngryžta 
Valstijas, žinoma in- 

uereikalauja tokios 
blankos bet yra tikras prirody
mas, jog ateivis, kuris laikinai 
iszvažiuoja užjurin, ketina su
gryžt i, ir yra protingas perser- 
gejimas ateiviui. m

Suv. Valstijų imigracijos vai 
dininkai supranta, jog 
iszvažiavimas isz Amerikos rei- 
szkia iszvažiavimu ant szesziu 
menesiu. Jeigu ateivis pasilie
ka užjurin per dauginus kai 
szeszius menesius yra manyta, 
jog jis neturi apsigyvenimo vie 
ta Suv. Valstijose. Ta galima 
praszalinti tik su tikrais priro
dymais, jog visai kitaip daly- 

gera

jis turi gauti 
certifiknta apie ineigu taksus. 
Tas certifikatas turi parodyti, 
jog jis užsimokėjo savo taksus, 
arba jam nereikia mokėti tak
su. Jis turi nueiti pas savo dis- 
1 rikto Internal Revenue kolek
torių ir užmokėti kiek priguli 
taksu nuo ineigu. Atsargiai rei
kia mokėti taksus kaipo apsi
gyvenusiame ateiviui, ir ne kai
lio neapsigyvenusiam ateiviui, 
nes ateivis, kuris ingyjo apsi
gyvenimo vieta Su v. Valstijose 
pasilaiko savo stovi kaipo apsi
gyvenęs ateivis kad nors nuta
ria iszvužiuoti užjurin. Apsigy
venus ateivis moka tik puse 
liek taksu kiek neapsigyvenes 
ateivis. Jeigu taksu kolektoriui 
prirodyta, jog jis neturi mokė
ti taksu jam certifikatas 
liek iszduotas, bet tas 
kalas pranesza jog jam taksu 
nereikia mokėti.
certifikata paduoti ineigu tak
su agentui uoste isz kur ketina 

Tas

laikinas

kas stovi, turi prirodyti

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi sanvaites 
duosime jumis dykai 
25 rekordus, jusu pa
ežiu pasirinkimą, jei
gu pirksite pas
grofonola $125-8150.

mus

)

Mr. Watkins mekaiiikas ran
dasi musu sztorc ir jumis gali 
pataisyti bile koki fonografa 
af grafofona.

GUINAN’S 201 W. CENTRE ST
•^1 IHI iHM—i m Own

Merchants Banking Trust Co.
s MAHANOY CITY, PA.

---- $--- * .Nori kad taupytumet savo pinigus sziam banke.
Nori kad atydąriuipet taupinimo ar Czekiu te • 'V* .T' I „ ,i X.Ik r • • . • te . • te teskyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliams.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

r’ / banka jeszko dauginus prieteliu.
7$ , . e '

Ji suteikia paturima kur geriausia investyt 
pinigus. Prigelbes jumis .pirkti praperte.

■ Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dekite savo pinigus in

□MERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vice-Proz, *
J. H. GARRAHAN. W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON, 

, T. G. HORNSBY, A. DANISZEVICZIA, M. GAVULA.

D. F. GUINAN. Sok. Kaaljeriaa
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ateivis

vis-
certifi-

Reikia ta

iszvažiuoti isz Amerikos, 
agentas jam iszduos kvitą ku 
ria nuo jo atims prie prieplau
kos.

Pirm negu ateivi
in Suv- Valstijas jis turi nusi- 
neszti savo pasporta pas Ame
rikos konsuli del vizos.

kin is per penkis me- 
re m r t a t •

Ateivis, kuris per penkis me- ik w1us iszgyveno Suv. .Valstijose, 
kuomet sugryžta, nuo laikino 
aplankymo užjurin, neturi imti 
V literacy test” aijba “mokslo 
patyrimu” jeigu jis sugryžta 
in szeszius menesius nuo iszva- 
žiavimo dienos. Ateivis kuris 
gyveno Suv. Valstijose per sep
tynias metus ir laikinai iszva
žiuoja isz Siiv. Valstijų, gali, 
kumet sugryžta, būti inleistas 
įx»r Darbo Sekretoriaus praszy- 

nors jis priguli prie 
vienos isz neinleidžiamu klia.su. 
Apari tu dvieju iszskyrimu ir 
jog gali būti inleistas nepaisant 
kvotos iszsihaigima, ateivis ku
ris gryžta nuo laikinos keliones 
turi sutikti su visasi kitasi imi
gracijos instatymo reikalnvi- 
inais.

Szitas virszminetas praneszi- 
rnas ir sugryžimas blunka buvo 
Foreign Language Information 
Sia vice pasiusti in Ellis Island 
ir Imigracijos Biurą Washing
tone ir ju buvo užgiri i. 1 

Galima gauti tas blankas an
glu,* Lietuviu ir visose kitose 
kalbose isz Foreign Language 

Lithuanian Bureau, 
New

jeigu jis

‘V

fna kad

Service, 
119 West 41st Street, 
York City.

—Foreign language Infor. Service.

T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapctlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
CbaldoiBzku, Pcralszku. Gralkiazku, 
Arablszku ir Clgoniszku burtlnlku. 
Iszguldinejimas to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti au- 
prastlnu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

1UTES 25c.VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ . . . .

PrlsiUBklte munli 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA.

I

I

J

klia.su

