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J uozas 
t urojo 

kada jam

Pecziulis paleistas isz ka
lėjimo po 14 metu.

Waterbury, Conn. - 
Pecziulis (Mitchell) 
linkimas Kalėdas,
gubernatorius dovanojo liuo- 
sybia, po perbuvimui kalėjime 
nekaltai keturiolika metu, už 
žudinsta Beno Kulvinskio ku
rios nepapildo. Apie tai buvo 
apraszyta pracjtam n umare 
placziau. — Bet kas žmogeliui 
atlygins už taja skriauda, lai
kydami ji uždaryta 
per tiek met u !

Pardavė moteria už 400 
doleriu.

Mrs.

kale jinje

New York. — Mrs. Mare 
Leta isz Williamsport, Pa., li
kos parduota Petrui Cerruto 
isz Tarrvtown 
per Frana Converse

už 400 doleriu 
isz Yon- 

kerso. Dabar visi trys randasi 
uždaryti kalėjime.

Letariene turėjo du vaikus 
su pirmutiniu vyru nu<» kurio 
buvo persiskyrus ir gyveno su 

nes tam antraranke
motore nubodo ir pardavė savo 
draugui už 400 doleriu kaip 

- Terp ilalijonu 
ga-

Converse.

koki gyvuli, 
tas tankei atsitinka. Ir tai 
linui pavadyti juos ginais ka
talikais ?!
Girtas vaikas užklupo ant da- 

raktorkos ir dvieju vaiku.
(‘amden, N. J. — Ižgeros du 

KtikhiN vyno kuri rado tėvo 
skiepe, 12 metu Carmi n M a ru
tina atejas girtas in mokslai- 
nia užklupo su peiliu ant savo 
daraktorkos ir dvieju kitu vai
ku. Daraktorka apreiszke pa- 
licijei buk vaikas daugeli kar
tu atejdavo in mokslainia už
sigeriąs ir turėjo ji nusiminti 
namo. Vaikas uždarytas kalė
jime.

Perstatinėjo kalėdini dieduką, 
sudege ant smert.

Los Angeles, Calif. — I 
statvdjimas save 
dieduką,
mokslaineje Palmdale, Hormo
nas Nollenbergeris, sudege 
ant smert kada jojo parodas 
užsidegė nuo paperoso kuri ru
ko laukdamas savo kalviuos. 
Paliko paezia ir asztuonis vai
kus.
Anglekasei neužganadyti isz 

tokio pasielgimo.
Hazleton, Pa. — Czionaiti- 

neje aplinkinėje kada angleka- 
sei aphiike sa^o užmokesti, ne
mažai nusistebėjo, kada kon
vertuosią buvo trumpa nuo 15 
lyg 20 doleriu, kuriuos kompa- 

už užsilikusias
Norint s

m

laike

)er- 
už kalėdini 
perstatymo

Nollenbergcris.

ui ja nutrauko
taksas anglekr.siu
priesz toki pasielgimu kompa
nija užprotestavojo, bet tas 
nieko nepagialbejo, uos tiesos 
pavėlina taksoriui užvesti 
areszta už užvilktas faksas ir 
atitraukimu nuo užmokeseziu 
ten, kur skolininkas dirba.

Vaikas-vyras ir bobute-pati 
pakliuvo in beda.

New York. — Asztuonioli- 
kos motu Burton Tucker isz 
South Essex, Mass, ir jojo 51 
metu senumo pati pakliuvo in 
beda, nes vaikas buvo privers
tas per taja boba pasiduot kai
po 21 motu senumo kada isz- 
emc laisniiH ant apsivedimo. 
Priek tam likos aresztavotais 
penki sūdo virszininkai
peržengimą ženybu tiesas New 
Jersey valstijaus. Už kreiva 
pridega tenais baudže septy- 
neis nictais kalėjimo. Tėvas 
vaiko sako, jeigu persiskirs su 
taja boba tai jam dovanos kal
te, nes kitaip^ ejs in kaleiima.
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•PRENUMERATA KASZTLOJA: 
AMERIKE: Ant vino meto $3.M. Ant puma meto $1.50 

f EUROPOJE: Ant viso meto $4.00.
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Seniause metodiszka

Iszsipilde jojo pageidimas pa
silikti milijonierium.silikti milijonierium.

Kalamazoo, Mieli. — George 
llans(‘lmon, 65 metu, locninin- 
kas didelio turto ezionais pra

tino pinaeii pardavimo 
ir da<‘jo su\ irszum ant milijo
no doleriu. Trisdeszimts metu 

parda vi-

side jo

adgal I lanselmonas
ant svarbiausio 

nlyczios tame mieste.
liepi' nesztis ki-x 

bet Hanselmonas užvedė 
in Minia ant nžbiikvmo 

biznelio

nėjo pmaeiis- 
kampo 
Palicije jam 
t nr, 
teismą 
savo biznelio bet prova pra
laimėjo. Prisiege, jog atejs to
ji diena kada bus locnininku 
lojo kampo, na ir sziadien ant 
tos vietos stovi puikus namas 
vadinamas 
ing. Nuo į 
cn pradėjo dirbti saldumynus 
ir pasiliko milijonierium mir- 
ilamas ana diena.

Hanselman Build- 
parda vinejimo pina-

GENEROLAS ESTRADA VADAS MEKSIKONISZKU 
PASIKELELIU.
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Generolas l'airikis
prezidenlo

Isz Lietuvos
I H ......... . «aw>

t

1 Pleszikai nepaliauna užpuldi-1.
net ant žmonių.

Czionai žmones 
jau buvo ramiai atsidusę 
pleszikn, kuriu ilga laika 
buvo girdėti.

Dabar sz. m. 
parvažiuojant pil. Kauni, vic 
nam matininkui ir 1

Taurage.
nuo
ne-

i

bažnycze Amerike.
melodist u 

III., kuri 
e, seniau-

v*»k iszk a
Belleville,

se bažny(•/.<* 
A inerike,

Szita 
bažnycze 
likos uždėta D’IK met 

tojo iszpažimmo
ap\nikszt inejo ana 

diena deimanl ini jubileju. Vie- 
i’zdetoju, Konra- 

\ ra gvvii turiu-
nas isz juju 
das K Ii ne. d a 
t is 92 met n^.

senei bn\o 
szalino nuo dinsto sukeldamas 
lebyria \ aidžia. Jisai sukelo 
šia.

Estrada (vidurije paveikslo) kuris ne* 
ministeriiim prasi- 

prieszais

In Amerika pribuvo “Kristų- kada užkluj
“Judoszius 

Apasztalai.
York. —- Bavarijos 

garsi aktorių grupe, kurie nuo 
daugelio metu loszia Oberam- 
mei-gau Kristaus kaneziu t ra 
gėdija. \’yliausis szios

sas
I (

) >

» >
ir

vadas,
grupes 

La n g,

panie- 
velia-

500 doleriu už paniekinimu 
vėliavos.

Newark, N. J. — l’ž 
kini ma a nu r i k on isz kos
vos kuria apvyniojo aplinkui 
bonka munszaines, sudže Run
yan, nubaudė ’ Karoliu Para- 
besebi ant penkių szimtu dole
riu ir kasztus teismo.

Para bose h i likos 
tas per prohibicijos 

)O
lio .surasdami bonka munszai- 
nes invvniota in vėliava.

aresztavo- 
a gontus, 

ant jojo krome-

Paskutiniam inuszije žuvo d.iug 
užklupo

(ibregano kariszku
Meksike revoliueije 

rexoliiieije pciikiosia provineijo-’, 
jojo pašokėju ant kuriu

randaviszkas vaiskus.

IMIGRACIJA PO KVOTOS 
ISZSIBAIGIMU.

35 METAS
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Spaliu 16 d.;

neknriems' 
kitiems pilio’czianis isz Skaud-Į 
vilos. 10—12 kilom.
rages, dienos laiku, iszbego isz' 
iniszko keletas kariszkais ru-| 
bais ir apsiginklavusiu pleszi- 
kibir apiples.ze: isz vieno (Ka
no) atome apie 200 dol., isz ma 
tiuinko atėmė 40 lit. ir laikro
dėli ir isz kitu, kurie turėjo i 
ginklus ir tt. (miszkn urėdijos} 
tarnautoju). Ku reikia daryli 
paprastiems kaimo žmonoms, 
kurie nevisi turi ginklus, jei
gu pleszikai nesidrovėjo (dar 
gi dienos metu) apipleszti va
žiavusius apsiginklavusius tar 
nautojus? Zmdnos tiesiog bijo 
ir isz namu 'isžbiti, ypacz Skau
dvilės link (nes daugiausia ten 
apipleszia).
imties tam tikru 
kad butu gerai iszkrest i 
tieji Skaudvilės link miszkai

C‘“ “

JW

nuoTan-,

1 Spiresi idant pavelint 
mergoms rūkyti.

Glenna Dav, pirmse<

drl
!»’. I.. iuneszr

morgu
imi- 

Provi- 
pet icije

le Val
džios Studentu Pembr«»kc 
versite! e 
donee,
del profesorių idsuit pavėlintu 

paperosiis 
rukama kam- 

k ariame

rūkyt i 
paskirtu 
universitete, 

; ura lot n rii k vt i.

mergoms, 
kaipo 
bari i

mergos

Valdžiai reikėtų 
priemonių, 

esan-
i

Kas menesi, ateiviu penkta 
dalis arba dvideszimtas nuo- 
szimtis metines kvotos gali at
važiuoti in Suv. Valstijas isz 
svetimu szaliu . Su pabaiga 
Lapkriczio, sekanrzios szalys 
beveik \ isiszkai iszbaige kvo
tas ir imigracija isz tu szaliu 
užsibaigs su pirma Gruodžio. 
Tas reiszRia, jog.daugiaus atei
viu isz tu szaliu negales atva
žiuoti iki Liepos L 1924. Sza- 
■ys, kurios beveik iszbaige sa
vo metines kvotas, yra Albani
ja, Belgija, Bulgarija, Danzi- 
gas, Finlandija, Didžioji Bri
tanija ir Airija, Graikija, Ita
lija, Latvija, Lietuva, Luxem- 
burgas, Dolandija, Lenkija, 
Portugalija, Rouinanija, Rusi
ja, Lszpanija, 
tos Europos, Palestina, Syria, 
Turkija, kitos azijos, Afrika 
Egyptas, Atlantic Salos, Aus
tralija, Nauja Zelandija ir

kraszta
i 4

aplankyti sena 
trumpa laika, 

užsie- 
roiszkia buvimą svoti-

ir intariamieji pamiszkiu 
ven tojai,

gv- 
a iszk u, 

kad pleszikai tik )>as juos il
ga Ii turėti prieglauda.

Keszvari administracij 
miesto.

Rok isz kis. 
koc) 
niais jomarkams, žmonių pri
važiuoja isz i n va iri u apskri- 
czin. Invažiavimas, ar bijoda
mas in miestą vienu arkliu rei
kia sumokėti muitą 50 centu. 
Taigi kiekvienas pirmadienis 
muitu surenka apie 600 litu. 
Tai Lietuvoje nemaži pinigai; 
bet ka veikia miesto valdvba 
su tais pinigais, tai ta iszaisz- 
kinti labai sunku. Miestas taip 
yra nezvrartis ir purvinas, kad 

nei iszva- 
net svkiais

nes savai mi *

ISZ VISU SZALIU ;!r

Jeigu e
Sumiszimas terp Lietuviu ir 

Vokiecziu Klaipėdoje.
Terp Lietuvių 

gana
kus sumisziniai ant ulveziu. 
Vokiecziai šukele taisės niai- 
szates prieszais lietnviszkus 
k romus 
tuviszki

kad 
jam

Mlfi

(“Vienybes“ i 
AUibuua n t pi rmad ie- Kalipeda.

ir Vokiecziu kilo 
sumisziniai

smarki gu ateiviai turi
jog turėjo
i m i g r a c i j os a f i c i e r i a i

iaktorius Anton
kuri lo-

prikryžiuojama;
jo g _ 

loszia

sziim •
\ ra
La ng

iminait is 
role

kii a 1<tori n, i:
Jie czionai

‘ ‘ Vero- 
kurioje Kristus 

Bavaru 
aktoriai labai tapo

loszia role Kristaus, 
laiku 

aktoriai 
A ndreas
apaszlalo Petro; Guido Mayr 
— loszia Judosziu ir dar irvli- 

kitu rolių, 
atvyko pasižiū

rėti, kaip Amerikoje dabar lo-
sziama pasiju drama 
nikos Skara,“ 
irgi nukryžiuojama. 
‘ ‘szventi ’ ’
ifustebinti, kaip czionai ir die-
viszkos dramos su elektros pa- 
gclba padaroma in\airios. Be 
to czionai Amerikoje suloszia- 
ma szi tragedija per pusantros 

jie Bavari
an) loszia 8

valandos, kuomet 
joje ((tberaminer! 
valandas.' 

Apart p.
ko prakal' 
amerikonai pirktu bavaru isz- 
dirbinius ir gelbėtu nuo bado.

•ižiurejinio, jie lai- 
i>a‘ i r agil uoja, kad

Perkels imigrantu stoti.
Washington, I). C. — Kon

Solomonas Bloom 
innesze bila

gresmouas 
isz New Yorko, 
idant perkelti tebyii stoti imi
grantu isz Ellis Island ant 
Governor Island, nes sako, jog 
tebvre vieta vra netinkama ir 
p(ir maža. Pastatymas nauju 
namu ant naujos vietos kasz- 
tuos suvirszurn penki milijo
nai doleriu.

Savžudintojas butu nužudęs 
ir kunigą.

New York. — Guzas kuris 
iszejtinejo isz kambario Don
aldo Ross, kuris norėjo atimti 
sau gyvaste, apėmė kunigą 
Antanu Baronu, 
savo k am bari
Rosso’. Kaimynai suvuode 
za nubėgo in kunigo ruimus 
ir vos atgaivino 
mirsztanti kunigą. Abudu pu- 
veže in ligonbuti.

Ross neturėdamas užtemi
mo ir maustydamas apie pri- 
siartinantes Kalėdas, 
gales nieko padovanot 
szeimynai, 
sau irnhi kii lhizu.

gyvas! c,
kuris turėjo 

augszcziau 
ga-

jau konia

Negalėjo pamatyti savo 
zmylemos — nusižudė.

Pittsburgh. — Už tai 
George Bishop, paliepė 
nesztUs laukan ii- daugiau
peržengt slenksczio, Kazimie
ras Godlewskis nuejas ant 
gonkeliu paleido 
smegenis mirdamas ant vietos. 
Kazimieras mylėjo labai Rože, 
bet nuo kokio Laiko nuo jojo 
szalinosi ir uždraudė jam atsi
lankyti in namus, bet taja die- 

4ia užsispyrė pasimatyt su Ro- 
neprieme o te- 

nepavolino inejti in

nuejas 
sau kulka in

Žiūke kuri 
vas jam 
vidų.

Matyt Godlewskis buvo pa- 
prispirt i

aut pasimatymo su juom o gal 
jai a temins gyvastį'

sirengias

ji

mvlimaI

ir butu jai atemias 
jeigu butu inleistas.

Algos
A i ne i- i k o n i sz k u os i a lai k n isz- 

ezi uosia pasirodo 
“graudus verksmai 
kūju visokiu iszpažinimu apie 
maža atlyginimu už juju dva- 

isz kurios ne
savo szeimvnu.

Paymkime ant paveizdos su
rasza padaryta per Kongrega- 
cijoualist us kurie 
buk 23 procentas juju dvasisz
kuju aplaiko $1,000 ant meto 
algos, arba po $19.23 ant san- 
vaites, o 28 procentas aplaiko 
po $1.500 ant meto arba $29.- 
86 ant sanvaites ir 1.1.

Kožnas pripažys, jot? 
užtenka dvasiszkiems 
laikymo savo szeimynu sziuo
sia laikuosii!
brango.

( c dvasiszkuju“.

siszkus darbus 
gali iszrnaitvti

* 1
lankei 

dvasisz-

paduoda

tai ne- 
ant iiž-

kur viskas pa-

Akyvi Trupinėliai
Tūlas profesorisTūlas profesoris iszrado 

buk randasi 249 visokiu guriu.
* LietuVa 

daugiau kaip tris-kotvirtas da
lis bursztino ant svieto.

Vokietijoj iszrado gazinl 
pecziuka kuri galema induti in 
vonia suszildyt vandeni.

Pennsylvanijoi surenka

iszprodu kuoja

*

Szviecarija, Ri

A a uja
Pacific Salos.

Kvotos del sekaneziu szaliu 
dar neiszsibaigusios ir gali 
prasitęsti per kelis menesius: 
Armija, (Rusijos dalis), Aus- 
tyijm
Estonija, Diuma, Franeija, Vo
kietija, Vengrija, Islandija,

Czekoslovakija, Danija,

Vengrija, 
Norvegija, Jugoslavija.

Imigracijos instatymas ap
rūpina, jog po kvotos iszsibai- 

sekantieji ateiviai 
isz k(‘liu sza-

girnų tik 
gales atvažiuot i 
liu:

L
szeimynos, 
nei ir darbininkai.

Valdžių uredninkai, ju 
prižiūrėtojai, 1 a te

2. Ateiviai pervažiuojantie
ji! per Su\\ Valstijas.

3. Ateiviai, kurie legalįszkal 
inleisti in Suv. Valstijas, ku
rio vėliaus važiuoja isz vienos 
dalies Suv. Valstijų in kita per 
artima svetima szali.

4. Ateiviai, kurie lanko Suv. 
Valstijas kaipo turistai, arba 
laikinai del biznio arba pasi
linksminimo. Toki aplankymai 
negali prasitęsti ilgiaus szo-

menesiųs, ir jeigu tok:
ateiviai bus rasti 

l

K

ta, jog aplankymas užsibaigė, 
bus deportuoti.

5. ' Ateiviai, kurie
Canadoj, NewFoundlandijoj, 
Kuboj, Meksikoj, Centrales ir 
Pietines Amerikos szalyse, ar

szius
gyvenant

Suv. Valstijose, kuomet maty-

gyveno
NewFoundlandijoj,

jog ne
savo 

nutarė pasidaryti

virszininkai turi 
iszvažiavusiu.

prieszais
ant kuriu rad<|si lie
pa ra sza i, spirdamie- 

si idant Lietuvei tuosius pa- 
raszus n.uymtu o užkabytu vo-' 
kiszkus. Lietuvei priesz tai pu- 
siprieszi.no isz ko kilo (lauži
mas pakausziu. Palicije aresz- 
tavojo daugeli niaisztininku.

ii

-*1'

ta

/

■ W
I

vietomis nei iszeiti
žinoti negalima, 
arklys su vežimu pasineria in 

reikalauja pagel- 
Jeigu in toki 

kitatau-

7. Ateiviai, kurie gryžta nuo 
laikino aplankymo užsienyje. 
Szitas apriųiinimas yra svar
bus tiems ateiviams kurie dar 
neturėdami pilnu pilietystes 
popieru nori

per
Laikinas aplankymas 

uyje“ 
moję szalyje ant ne dauginus 
kaip szesziu menesiu, 
ateivis pasiliks užsienyje dau
ginus kaip szeszis menesius, 
manyta, jog jis neturi gyycni- 
mo vieta Suv. Valstijose. Jei- 

pri rodymus, 
pasilikti ilginus, 

priims
tokius prirodymus. Jeigu atei
vis sugryžta in Amerika in sze
szis menesius nuo iszvažiavi- 
mo isz Suv. Vbilstiju jis gali 
gryžti kad nors jo szalies kvo
ta iszsibaigus. Nereikalauta 
jokiu specialiu prirodymu, nes 
imigracijos
surasza, visu
Ateiviai, kiton pusėn kurie isz- 

szesziu mene
siu, gales byt inleisti kaipo 
sugryžtantieji isz laikinos ke
liones jeigu gali parodyti aisz- 
kiai, jog kuomet ^apleido Suv. 
Valstijas jie ketino sugryžti, 
ir tokiu bodu, ju aplankymas 
užsienyje yra laikinas. Tas lie- 
czia tik sugryžtanti ateivi. Jei
gu jis parsivežia savo žmona, 
vaikus ąrba kitas gimines sv. 
savim, jie gali būti deportuoti 
jeigu kvota iszsibaigus.

8. Inleisti aktoriai, artistai, 
pamokslininkai, 
slauges, kunigai, ministrai, ko
legijų profesoriai, ir taip atei
viai, kurio priguli prie pripa
žintos mokintos profesijos 
(tarp kuriu imigracijos aficie-

gydytojus, eliemi- 
s, medianiszkųs 

ir elektriszkus inžinierius, ad- 
raszytojus, moksli-

9. Ateiviai, kurio dirba kai
po naminiai tarnai. Del to tiks
lo tik inima tuos, kurie isz tik
ro pasamdyti ar tai czion Ame
rike arba bile sveimoje szalyje 
namuose tos ypatos su kuria 
atvažiuoja arba pas ka važiuo
ja in Suv. Valstijas, 
atvyksta czionai atlikti ta pati 
darbu.

Paskutines, trys klaisos pri- 
skaitytos prie tinkamu kimiu 
kuomet iibiszsibaigusios,i bot 
kad nors kvota, iszsibaigus vis- 
tiek bus inleisti. Kitos kliasos 
neincina po kvota.

Apart tu, instatymas reika
lauja, jog visi ateiviai, kurio 
prasžd iilleidinio kuomet kvo-

važiavę ilginus
;ales Ryt

dainininkai.

< >

purvą, kur 
bos sza tiktis.
miesteli apsilankytu
ežiai, tai be abejones pamany
tu, kad mes esamo nekultūrin
goji tauta.

Purickio nesuranda.
Kaunas. — Kun. L Puric

kio nesuranda ir negali inteik- 
ti kaltinamojo akto, del to ir 
jo teismas negali invykti.

Smetona ant liuosybes.
Kaunas.

mokintos

riai inima 
kus, civiliszkus

vokatus, 
niekus, ir 1.1.) /X k i 1 • • •

ir kurie

skaitytos prie tinkamu

3,000 žuvo drcbejime žemes.
Bogota, Columbia. — Valdžc 

paskyrė deszimts tnkstancziu 
doleriu ant suszelpimo nuken
tėjusiu per 
Paskiausios

il rebejima žemes, 
žinios skelbia, 

buk žuvo apie trys tukstanezia 
žmonių nelaimėjo, o apie tūk
stantis likos'sužeista. Bledes 
padaryta ant deszimts milįjo- 

o 23,nu doleriu, 
be pastoges.

3,000 pasiliko

A. Smetona pa
leistas. Surinkta 
neszta iždan ir 
Smetona paleistas isz areszto.

Kiek iszvežta isz Lietuvos
Kaunas. — Invežta kaiman 

;eležkeliais pirmoj sziu motu 
pusėj 
arkliai, 
kiaules, 33 smulkus gyvuliai 
305,415 kilogramu rugiu, 589,- 
906 kil. kvioeziu, 
miežiu, 
avižų, 30,571 kiausziniu, 43,- 
16.1,190 kil. malku, 1,033 visz- 
tu, 651 kil. sviesto, 6.285 kil. 
sūrio, 27,246 kii. pieno, 306,- 
128 kil. bulvių.

9 000 litu in- 
11-15 <1. A.

<>’

(Sausis—Birželis) 107 
494

• h)

raguocziai, 108 
smulkus gyvuliai,

360,736 kil.
155,328 žirniu. 205,781

320 pasikeleliu užmuszta.
Trys 

szimtai dvidešimts pasikeleliu 
likos užmuszta kada randavisz 
kas vaikas užklupo ant miesto 
Villa Hermosa— daug sužeis
ta. Vaiskas daleido szturma 
isz keturiu pusiu. Muszis buvo 
kruvanas. Pasikeleliai iszbegio 
jo in visatf szalis.

Penkesdeszimts pasi keleliu 
likos suimti San Marcose ir 
atvaryti in ezionais, kur kares 
ministeris prakalbėjo in juo
sius idant butu isztikiauiais 
vakižoi ir daugiau 
netu

Mexico City, Mex. —
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Amerikonas' Amerikonas geidžontis 
apsivesti Vokietijai, turi užmor 
ket 36 dblorius už žeuybu lais- 
nus...

*

no pakeli- 
ginklu prieszais prezi

dentą Obregana.. Po tam pa- ,f 
liepta visiems ejti namo, o ant .. 
kelio aplaike po keliolika do
leri u. Apsiverke vargszai to
kia geradejysta, nes buvo to
sios nuomones, jog bus susta
tyti prie muro ir suszaūdyti.

Szimet amerikonai sntau- 
pino amerikoniszkosia banko- 
sia, 1,041,583,000 doleriu szy- 
mot kas i$z viso pasidaro 18,-

Didele brangenybe Berline.
Kaip yra augsztos prekes 

ant visko Berline, liūdina szis 
faktas, jog už bilietą ant karu- • 
koTeike mokėti deszimts mili
jardu markiu. Tas parodo, jog 
tik milijardiecziai' gali važino-

ba netolimose salose, (tokios 
salos’paczio tolurųo nuo kon
tinento kaip fiermuda), ma
žiausia penkis metus priesz ju 
inleidima iri Suv, Valstijas. *■

6. Ateiviai dan neturodanū

* Pennsylvanijoi surenka 
ant moto mddaus už puse mili
jono doleriu. f ,

Kone ketvirta dalis Cze- 
ko Slovakijos arba 34,700,000 
milijonai margu susideda isz 18 metu, kurio yra vaikAi Siiv.

YWI11

tinento kaip Bermuda)
lauja, jog visi ateiviai

*

A • * • t •

I
i iii’ ■

378,063,000 doleriu, 
d'

I

ta isžšibalgus — mėnesibe ar 
metine — bus neinloisti.

Idant surinkti švara me
daus bituke turi shlekiot 43,- 
776 myliu. Akyva žinoti kokiu
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Szimct Suvienvtosia Valsti'
ll r- 

ženk- 
Badai szinu't

i 1

josią noktaizinei piknikai, 
ba liucziavimai nigeriu 
lyvai sumažėjo.
pakarta tik puse tiek nigeriu 
kaip 1922 mete.
idant
liautu sziam, apszviostam sk.ly- 
pė.

1922 mete. Jau laikas 
tie jei liucziavimai pa

nes tokie pasielgimai bal- 
tuju prieszinasi civilizacijai.

duodasi 
bus 
t (‘S 

Dvidesziints
zute vertes

Laike szveneziu ne bus stoka 
guzutes Suv. Valst., nes kaip 

tai sz\(‘iites 
labai szlapios, nes guzu-

atgabenta isz visu szaliu. 
du laivai su gu 

penkis milijonus 
doleriu stovi ant mariu d\ lie
kos myliu rnbežiuje nuo eme
ri k on i sz k u pa k ra szczi u.
lauke pribuvimo butlegerin 
nupirkti laji szlapia tavora.

Valdžo negali susekti būtie 
geriu nes neturi 
sargu 
pamario.

Ne tik isz užmarės 
gabena bei ir i>z Kanados ku
ria atveža autoinobileis.

kurie

nes neimi užtektinai 
apsaugot i pa k raszczius

guzui ia

Indi 
jonai isz St. Regis yra geriau 
seis butlegercK nes joju sunku 
sugaudyt.

Lai žmoni*, turi linksmas Ka
le* bis.

Japoniszk i laikraszezei 
pina savi jo 
a Į>ga rsin imu? 
visokeis budais

tai 
labai mandagius 

kupcziu k uric 
meIdže žmo

nių idant atsilankinetu in juju 
k romus, 

Sztai 
k uriu

iszt raukiniai
apga rsinimu

skamba sekaneziai: 'l'ulas kup- 
apgarsino, buk 
‘yra teip drūta 

” Kitas
“visokius pirki- 

pristatome in
” Kitas vėla 

buk mano actas vra

kailis.

1
SAULE

to

I#:,
!#<

isz ne-
ku rie

namus

szo
4 »

ežius popieros 
jojo popiera 
kaip sloniaus 
vela garsina: 
nius
greitumo kulkos. ■J -• 
iszgyre ” 
teip ruksztus, kaip liežuvis ad- 
\ oūuto/’’Tūlas kromaa užpra<

kostumeriu sekaneziai:
Inojkite in vidini, rasite ne

paprasta patarnavimu kaip tė
vas joszkantis vyro del savo 
dukreles, kuriai ne nori duoti 
pasoga. Pasveikinsimi' jus to
kiu linksmumu, kaip sveikina
si spindulei saules kuris pasi
rodo po apsiniaukusiam dan
gui.”

Argi ne mandagus japonisz- 
ki knpczei?

vela atsiSvietas pradeda 
stoti ant lygiu kojų po avieti
nei karei ir visokiu ergeliu, 
bodarlie po truputi apsimalszi- 
na po visa svietą. Belgijoi pra
deda užstoti gerove, tonais 
randasi tiktai 4500 žmonių be 
darbo. Francijoi panaszus pa- 
1 įėjimas.

Tik Vokietijoj arsziausia nes 
tonais yra apie <hi milijonai 
bedarbiu. Kanadoje ir Ameri
ka darbininkiszkas padėjimas 
stovi ant t vi rėžiau.si o pamato, 
nes darbininkai yra gerai ap
mokami ir 
mažai.

bedarbiu randasi

. .........................V

Visi delegatai kurie važiuos 
ant anglekasin sejmo kuris at- 

Nedolioje, 22 Sausio iii 
Indijanapoliu,
Pit t s burgi n io ekspreso 

geležinkelio.

si bus
I ūdijami, ant 

Penn- 
sylvanijos geležinkelio. ’Ke
lione delegatu bus puikesne už 
europiszkus nionarkus nes \ i- 

vagonuo- 
rniegoti ir vab 

gyt. In kožna vagonu sutilps 
5 delegatai. T'okiu paežiu

si keliaus pulmano 
šia kur gales

po 2^ 
bodu sugryž namo.

augsztyn
sakys tie jei kurie

virsta“Svietas 
kojom” — 
perskaitys ir apmanstys apie 
tai, kas sziadien darosi Angli
joj. Ant galo, ta, kas dedasi 
Anglijoi yra niekuom prilygi
nant prie to kas dedasi ir dėjo
si kituosią sklypuosią, bet 
niekur teip neatsitiko kaip 
Anglijoi. Visur buvo visokios 
permainos, revoliucijos, nu- 

, metimas karalių nuo sostu, isz- 
gnjimas juju isz sklypu arba 
patys pabėgo "apsaugodami

revoliucijos,

i *1

savo karunavotas galvas nuo 
nelaimiu.

Bet kitaip dalykai persista- 
to Anglijoi. Darbininkai tonais 
ga-i’o virszu, nieko sau isz xto 
nedarydami, jog Anglijo turi 
karalių, palikdami ji ramume, 
nes jieje dabar valdys sklypą. 
Karalius scales sau malszei(?) 
aut sosto, o darbininkai valdys 
viskuom, nes paskutiniiiosia 
rinkimuosin laimėjo darbinin- 
kiszka part ijeį

Dalxir tegul visi anarkistai 
ir’panaszus tam pasiutėlei 
revoliiicijonieriai, teroristai

yra kaip loji karve 
daug bliauna o mažai 

pieno duoda, lai \nia pavoizda 
isz angliszku darbininku, ku
rie turėdami savo rankosia 
ginklą balota žino kaip kovoti 
prieszais sa\o privszininkus.

Marjo Brapgei ^otinėtei
Ne tos dienos, 1,1c tos valandos neatsimenu, 
Kada dar mažytis ant to svieto atėjau, 
Vargas ne rupesezoi tada manes joki nesjiaude, 
i:...:........ .........................../'

V

į

ir

Kada molinele'supo, nesziojo iv priq^crtitinos glaudė.

ATEIVIU NEINEEIDIMAS
r. J J: ■; y*;1 afc .ii'- o •/ »■

■T"'1

Daugelis žmonių, norintieji
I »arsit raukti^ A rheri kėn dranga 
arba giminoH seno kraszto,

o 

i- 1' ■ ■■>. 
4* .L

."r,
'rf b*

kiti kurie 
kuri

Iszsiiintcm dovanas del mu 
su skaitytoju, 
užmirszla mus, 
visokes d*»valu'les su gerais ve- 
li n ima is.

Ana diena aplaikeme dvi di
leles medine.'

bet ir jieje nc- 
prisiunsdami

pypkes kokiu
padirbi

( 
da ne esame male, padirbtos 
per musu skaitytoja p. A. Sze* 
rekoji, kuris 
randasi 
Luzerne h’etreat 
Barre, P* 
puik us, 
geras

mate,

vrao

neregiu

a.
nes 

akis

neregiu ir 
prieglaudoje 
arti Wilkes

Darbas yra tikrai 
žmogus turintis 

negalėtu padirbti
tokiu pypkių. In viena sutilp
tu gal trys svarai 
A ežiu mylemam 
mingam skaitytoju 
puikes dovanas

tabako.
i uola i - 

teip
musu

U Z 
ir lai Dievas 

jam sugražina regėjimą.
I I

() kad Kalėdos pripuola l tai 
ninke ir laikrasztis iszejna la
ja diena, szvensim ir mes laja 
dionelia su visu svietu. Todėl 
buvome priverstais atspaudyt 
laikraszti" truputi ankszcziau 
idant laja diena nedirbti. Jei
gu kas bus trumpa laikraszti 
je meldžome mylitnuju skaity 
toju mums dovanot, nes 
vem didesni kaledihi minia ra 
idant turėtumėt kir' skadvl T •
idant tokiu bodu atsilygini.— 
A ežiu.

iždą

Kova terp

............... . ■

del Ifokios prieŽaafiekį
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** feika- 
Iinga ir neinleisti suaugusi su 
knriuom vaikas atvažiavo. To
kiu bildu 198 augę žmones, ku
rie prižiuro jo vaikus arba ki
tus asmenius, liguotus arba su 
kokiu fiziszku trukumu, buvo 
neinleisti kad nors jeigu patys 
luitu atvažiavę butu buve-in- 
leisti. Kuomet ateivis važiuo
ja su vaikais turėtu persitik
rinti, jog tėvai laukia vaiko 
atvykimo, ir, jog gali gerai prf 
žiūrėti ji. Tėvai, kurie praszo 
ko nors atvožti vaika, 
Imt gatavi užmokėti už antra 
kelione prižiūrėtojo,

(SS 
A

■i

■

shitymaf. To liti uįt, jeigu ateivis 
gali parodyti tinkamus priro
dymus, jog atvyksta szioje sza- 

likybiiiiu per- 
irgi - inlei st a s nein-

ilgai pamh$t^ priesz siuneziant 
Iniszkus arba pinigus del lai
vu korezi u,
mastymo yra, jog atvažiuojan
tis gal bus iioinloistns del vie
nos priežasties arba kitos, ne
paisant, jgįį‘ yisiszkai apleido 
savo naniUM it‘ ppdoido visus 
pinigus atvilioti Amerikon. •». ♦ • * a «

lyje iszvengti
sekiojimu
eidamas po mokslumo instaty- 
mu. Tas mokshimo instatvmas 
gyvuoja per toki ilga laika jog 
stebeina kad skaitlius lieink'is- 
tu yra toks didelis. Todėl syar- 

dra ilgams

Vien tik ji viena buvo mano lopszio sargas, 
Idant nžangyt sūneli ir nebnl jam \J|rgas, 
Kiek-gi motinėlė nakti nemiegojo, -- 
Pailsus, nuvargus jimiane saugojo, 
Kaip brangu žemeziuga ant, ranku nesziojai, 
Minkszta patalėli man vygeje klojai, 
O kaip pirma žingsni žengiau ant szios žemes, 
Kaip lovelis tada isz manos džiaugės! 
Juk jusu šunelis kada nors bus vyras, 
Guodos lovelius ir bus jum atviras. 
Kada pirma diena štineli in svietą pahdtlai, 
Nemislinai motinėlių, kad bus šunelis tavo naudai, 
Mylėjai, anginai, dorai gyvent mokinai, 
Dievą mylėti, paklusnu būti levui ir motinai. 
Bet kitaip Dievas surėdė, greitai, mirtis begede, 
Atome man motinėlė, mano gyvaste suode, 
O mirtis nelaba, kodėl teip užpykai, 
Kad mane ja-una sieratelia be motinėlės palikai! 
Nuo tėvynės atskirtas, blaszkaus po platu svietą, 
Kur guli motinėlių, negaliu atlankyti ta viela, 
Nes tolumas kelio man to nodaleidžia, 
Nors szirdis ir akvs lai aszaras iszleidže. 
Kad motinele mano toli nuo manos paliko, 
Nelankau jos kapelio ir uždėti ant ja vainiku. 
Bet (‘smiu laimingu kad mano motinėlė, 
Silsis Lietuvoje kur szvonta musu žemele. 
Ten raiba gegute ramiai jai kuklioje, 
Jos darbus ir vargus Dievui iszrokuoje, 
Visi pauksztolei josios liudintojais yra, 
Kada mano motinėle' buvo lyki ir gera. 
Asz meldžiu Dievo: “duok jai dangui vieta, 
Ne puses amžiaus nesulaukus apleido szi svietą, 
Pasod yk ja j a o 
Kad galėtu žiūrėti isz dangaus ant savo vaikeliu. 
Kaip jie vargsta ir triūsia po szi b<‘szirdi svietą, 
Iszmolsk pas Dieva motinele ir mums dangui viela, 
Kada aploisim szia žemes sunkia kelionių, 
Priimk ir mumis in dangų Ji'zau Kristau pone. 
O kiek gi kartu motinėlių asz tavo szirdi užgavau, 
Nors ant veido rūstybių regėjau, bot miela žodi gavau* 
Glaudei, raminai mane, nedaryt blogai mokinai, 
Mano silpna protą kaip koki ruimą dabinai. 
Jau esmių užaugės, plaukai žili ir pasentas. 
Savo motinėlės amžių esmių pergyveidas, 
O kaip yr’ man liūdnas tavo mielas atminimas, 
Szirdis gaileseziu suspaustas tavo vaikelis mylemas, 
Kuriam davei gyvybių ir daug vargu padėjai, 
Gimdydama, augindama, szirdies skausmus kentėjai. 
Kada dar mažylis Imdamas buvau ligos suspaustas, 
Vien tik rankoms motinėlės meilei buvau priglaustas, 
O kiek-gi aszaru brangiu už mani' iszliejai, 
Jeigu kuom prasikaltau, tu už mano kentėjai.
() motinėlių brangiausi' kuom asz tau atlygysiu.’ 
Dieve priimk jos duszia tegul asz ja atminsiu, 
Nors josios kūnas žemeleje jau senei supuvo. 
Bet atmintis ir vargai jos isz manos nepražuvo. 
Kas-gi gali būtie brangesnio po Dievui ant ženn's, 
Jei ui' motina del \ nikelio isz kurios gyvauti emes. 
Juk ir Krislusas numylėjo labjausia savo motina, 
Nuo kurios ir patsai sau žmogaus kuna yma, 
Ir mums prisako labjausia tėvelius mylėti, 
Guodoti senatvėje ir po smert juju neužmirszti, 
Meldžiu saules ir menulio su žvaigždėms savo, 
Lai szvieczia diena ir nakti ant kapo motinėlės mano. 
Audros, vejai ir kruszos su galybėms savo, 
Lai gerbia vieta kur ilsis brangus skarbas mano’.
Jau nėra nian meilus svietas, ba jam’ nėr motinėlės, 
Kuom kiti augsztai didžiuojes nuo pat mažumėlės, 
Tik asz vienas nelaimingas nuo Dievo apleistas, 
Nuo pat jaunu dienu ant vargu paleistas.
Dievas žino, gal asz buože jos teip nemylejas, 
Jei nebnezia tiek vargu be jos nukentėjas, 
Dieve mano, tavo vale, tu vis tai daleillai, 
Atemei man motinelia o vargais užlaidai.
Kad ir verkezia, vis kenteezia kad tik ja tureczia, 
Svieto turtu, m' garbes nuo svieto nonoreczia.
Dieve atleisk kaltes kaip ir mes atleidžem, 
Kurie senei numiria, mes už juos visados meldžom, 
O karaliene dangaus, Motina szveneziause, 
Tu kuri sėdi danguje ant trono augszczianse, 
Iszmolsk pas Simu savo .Jėzaus mieliausio, 
Lai iszklauso maldų savo sutvėrimo žemiausio 
Cž duszia mano motinėles mieliausios, 
Per užtarimu tavo Motinos szveneziausios, 
Vieszpatie, suteik jai amžina atsilsi dangaus karalystei, 
Lai buna palaiminta terp szventuju danguje draugystei. 
Meldžiu ir tavęs brangus krikszezioni, 
Kalbėk meldelia kartu su jos sūnumi, 
l-ž duszia motinėlės, kuri yra numirus,

Kiek-gi motinėlė nakti nemiegojo,

Dieve prie Abraomo keliu,

r

? 1

tW' Priežastis to pa- i

turėtubu giminėms arba 
užjiirin kurie keina atvažiuoti 
iii Suv. Valstijas, 
mokslinius reiszkia 
negu lik pasiraszyma 
do.

Trcczia priežastis ncinleidi- 
mo via “contract labor” arba* ♦ 
darbas po siitarezia. Daugelis 
teiviu klysta, tikėdami, jog tik 
kuomet padaro kontraktus ir 
po jais pasiratszyla, jog yra

jog sulig A me r i
i inleisti. 
instatvmas

Nei vienai' ar tui asmenis ar 
organizacija negali isz anksto 
patikrinti, jog ateivis bus in- 
leistas, nes galutinas nuspren
dimas priguli nuo ( nitel Stat
e's Immigration Service auto
ritetu, ir net jie turi laukti pa
kol ateivis atvažiuoja in Ame
rika nuspręsti ar bus inleistas 

Sekanezios skaitlvnes 
gal praszalins 
kurnu tame dalvke.

Imigracijos Biuras, Wash
ingtone, neseniai iszleido skait
ly nes del 1923 metu. Tos skait- 
lynes parodo, jog 522,919 atei
viu buvo inleisti per fiskalisz- 
kus metus ka tik užsibaigusius 
ir, jog per ta laika, tik 20,919 
buvo neinleiMi mažiaus kaip 4 | soj su tuo kurio keliones isz 

laidos užmokės tokios korpo-

žinoti jog 
dauginus 
savo var

kuomet 
vaikai neinleisti ir siusti atgal. 
Imigracijos aficicriai pavėli
na paskyrima kito prižiūrėtojo 
jeigu tėvai užmokės už kelione 
nes laivu kompanijos turi už- 

neinleistu

*

ar m*.
daugeli neaisz- i prirodymas,

mioszi uitis.
Žinoma, tas mažas nuoszim- 

tis nenuramins tuos 20,000 ku-

kos instatymo Ims 
“Contract labor” 
neinleidžia ateivi, kuris atvyk
sta in szita szali per žodiszka 
pasiulijima darbo. Bile asme
nis, kuris perskaito apgarsini 
ma del flarbininku, atspauzdin
ta užsicnyžje, yra paezioj kliu

kurie bandė

ateiviai, kurie

rie nebuvo inleisti, ir svarbu i darbu kur

racijos kuri samdo ji. Iszimtis 
padarytas tik 

v ra.
apsipažint ii su neinleidimo 
priežastis jeigu norime apsau-1

, . . . 1:. j masgoti kitus draugus ir gimines

del iszlavintu 
aiszkus t ruku

i . *., mas darbininku kurie' atlieka 
ta darba, bet 

turi Imti
specialis leidi-
iszgantas nuo

Daugiausia neink*:'linui bu- ! Darbo Departamento del inlei-
L.P.t’.” 

become a 
ba “ateivis gali tapt i 

snnkenvbc.
ateiviai, kurie

4 4 reiszkia Lik(*l\ to 
Public Charge

4 •

niokoti už kelione 
ateiviu.

141 asmenini, 
ineiti isz szaliu kaip Meksika 
ir Canada, irgi neinlpisti. Svar
bu žinoti, jog
keliauja in Meksiko arba Ca
nada per laivu linijas kurios 
nepadaro sutarti su Suv. Vals
tijų valdžia apsaugoti ju kelei
vius, nebus inleisti in Suv. Val-

I stijastikpo dvieju metu po 
atvvkimu in
Canada. Tas sutartis yra. ofi- 
eialiszkas, ir aprūpina imigra
cijos stotis kur randasi kva- 
rantinos ir 
rankamai.
Kanadoj pripažinti bet noivie- 
nas kuris važiuoja in Meksika, 
nesutinka su aprūpinimais. To
dėl bledinga ateiviui važiuoti 
isz Europos in Meksika, su nuo 
mono, jog lengvinus ineis in 
Suv. Valstijas isz Meksikos.

Tarp nesvarbiu neinleidimo 
atsitikimu randasi 364 prasi
kaltėliai. 4 asmenys, kurie pri
sipažino, jog anarkistai, vie
nas kuris tikėjo in daugpatys
te ir 321 eliinieczia.

Dalinant viza isz 
konsulio norą inleidimo pertik
rini mas in Suv. Valstijas. Ga
lutinas nusprendimas priguli 
nuo 1 Ss Immigration Semico 
ir tik gali būti padarytas kuo
met ateivis jau atvyksta Ame
rikos konsulis porsergsta atei
vius, ir jeigu ateivis iszvažiuo- 
ja nepaisant jo persorgejimo ir 
laivo kompanija ji atveža, ta
da paežio keleivio kalte.

2,(580 ateiviu buvo neinleisti 
nes j u kraszto kvotos iszsibai- 

Jeigu Amerikos konsulini 
pavėlina ateiviams 

važiuoti, kuomet kvota iszsi
baigus, draugai Amerike ma
žai gali padaryti nukreipti ne- 
inleidima.. Immigracijos Biu
ras kas menesi iszlcidžia pra- 
neszirnus apie kiek isz katros 
szalies gali atvažiuot.

Imigracijos

Meksiko arba

peržiūrėjimo pa- 
Bovoik visi laivai

dimo po ta iszmiczia.
niai tarnai paliuosoti mm ‘ 

visim- 1 tract labor 
Szitoj [ niai tarnai bus inleisti tik

* » ar-
J 4

Į
kol kvota

su

Nanu- 
‘eon 

instatymo. Nami- 
pn-

neiszsibaigns jeigu 
kitais instatymo 

reikalavimais. Kuomet sveti
mos szalies kvota iszsibaigus.

už sutinka

užsidirbti sau naminiai tarnai isz tos szalies Amerikosgali būti inleisti jeigu

meniszka
kliasoj priguli
negali parodyti tinkamus 
laikymo afidavitus, arba kurie 
turi koki fiziszka. trukumą del 
kurio negales
gyvenimą. 8,239 ateiviai buvo 
sulaikyt i tik del 
ir imigracijos
surinko 1,088 ateivius per me
tus it' deportavo jiios, Neturė
jimas tinkamu užlaikymo afi- 
davitu ypatingai lieczia mote
ris ir vaikus,

v ištiek
virszmineto, • važiuoja su, arba pas, szeimy- 

afieieriai dorina pas kuria pirmiaus dirbo.
Moteriu tarnaites ir vaiku pri- 

nėineimi in szita 
nes szita. kliasa tik lie-

kurie sau vieni | 
keliauja. Xaszle, kuri atvyksta ' 

arba, sena 
atvyksta pas

atsitiki 
” bu

rei szkia

” ir 
knygų4 I 1 1

Prisikėlimą

pas tolima gimine, 
moeziute, kuri 
snnn, kurie neturi aiszkus už
laikymo parody mus, 
sulaikyt i po “ 
j<‘.

Spreidžiant ar ateivis 
būti priskaitytas kaip visuol 
meniszka sunkenybe,

L. P. C.
gali Imt

k Ia su* 1

L.C.D.

žiui'etojiis 
kliasa, 
ežia naminius tarnus.

Suvirsz tūkstantis
ir “D.(’.D. 
L.C.D.”

biurias ir užkrecziamas ligas, 
k. t., galvos ir pirsztu dedervi
ne tra|ioma ir panaszias ligas.

mu “ 
vo neineisti.

* t

4 •

sakos.

toje, dvasioje

“senoviszku 
naujausios mados

episkopolines bažnyczios apie 
Nekalta Prasidėjimu Szv. Pa
nos Marijos ir
Christaus da vis tęsęsi ir gin 
ozai nepaliauna apie likeji- 
miszkus dalvkus. Senoviszki 
kunigai tiki ka raszo Biblije 
bet naujausioj mados dvasisz 
kieji sako, buk tai viskas pa- 

rriejoi naujos mados
bi m bazelei sako:

Dievas vra iszminczia ir asa- 
•4

biszkumu, bet ne kuniszkani 
pavidale, pasirodo visoje gam- 

o ne materija-
liszkai. Danguje* ne yra auksi
niu bromu, su arpoms ir dai
noms. Pekloje nesiranda ug
nies. Velnias vra tiktai iszmis- 
lyta esybių. Malda neatnesza 
iszbadejiisiaiii pagialba, jeigu 
žmogus jam neduos duonos. 
Kimus neprisikels isz numiru
siu. Tikėjimas iii Nekalta Pra
sidėjimu ne yra neatbūtinu. 
Stebuklai seno testamento vra 
pasakoms, o Naujam, tai tiktai 
prideczkas ir 1.1.” s

Tūlas misijonieris likos mi
si austas pas laukinius skelbti 
Dievo žodi. Laukinei norėjo ji 
su va Įgyt, bet misijonieris buvo 
nekvailas. Pats nutrauko vie
na isz savo kojų paduodamas 
vadui idant paragautu ar me
sa baltojo žmogaus yra gera. 
Vadas paragavo, susiraukė ir 
padavė koja paežiai. Pati pa
ra gavo ir
teip visi ragavo 
su

padave 
o

piktumu numėtė koja in 
szaI i.

Kada laukinei dovanojo jam 
gyvastį ir paprato prie jo, jisai 
pasako (bot ne laukinėms, tik
tai savo dpiu&ui) jpg apgavo 
laukinius žmogedžius, nes

kitiems ir 
paskutinis

žmogedžius, 
jiems davė paragaut savo gu
miniu koja,, kuri ji iszgialbejo 
nuo baisios mirties.

SKAITYKITE SAULE
11 ‘ w ' i .. ■ "b į į
'*<1'4"i. ę. ■«?’. 4!f**' I #

Su savo vaikeleis liūdnai atsiskyrus.
# * w. w

Parasze nuliudias sūnūs J. denis isz Herrin, III. aid. alinin-
ties mirusios savo motinos, kuri persiskyrė su sziuom svietu 
35 metu, o p. Denis sulaukės 50 metu amžiaus paaukavo szias 
ejlos ant josios garbes. —Sutaiso F. \V. S. B.
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GYVENIMAS
i

SZVENCZIAUSIO9
MARIJOS PANOS.

Tfaujos Puikios Maldaknyges.
4 j,

rPu ligų sergantieji automatisz- 
I kai neinleiudžiami.
ir su

; ir užkrccziamos ligos, k.t..

ge.
užsienyjeTas pats 

arba pavojinga 
ve- 

nerija arba džiova. Tarp fizisz-

rali i ;< >’ D.w

imigra- j
vijus virszininkai tarp kito isz-! |;aj serganeziu, buvo 87 atsiti-
tyrinėja apie ateivio 1 
ma, kiek randasi asmeniu ezio- 
nais arba savo szalyje, 
tiki, jog juos užlaikys, 
gas gauti uždarbi, ir kiek pini
gu jis turi.
jog afidavitas kuris patenkina 
konsuli Europoje, 
patenkina imigracijos peržiū
rėtojus Amerikos uoste. Todėl 
yra svarbu turėti . kuogeriau- 
siai iszpildyti afidavitus arti
miausiu giminiu. Yra patarti
na ir prisiųsti laiszka nuo ge
ro Amerikos pilieczio, pa v., 
darbdavio, asmenio, kuris nori 
parsitraukti ateivi.

2,095 ateiviai buvo sulaikyti 
del nemokslumo nes imigraci
jos instatymas reikalauja, jog 
ateivis turi mokėti skaityti. 
Paprastai ateivis turi skaityti 
nuo korteles, kuria peržiūrėto
jas jam paduoda. Ant tu kor
teliu yra paraszyta kokios sz- 
t ra likos isz Szvento Raszto. Jos 
atspauzdintos in daugeli kal
bu. Ateivis gali pasirinkti ko
kioj kalboj nori skaityti.
jam, jis turi skaityti dar 30 Ir 
nedaugiaus kaip 40 žodžiu. 
Kuomet ateivis priguli prie ne- 
krikszczioniszku szaliu, vieton 
Szvento Raszto isztrauku, skai 
to kokias nors instrukcijas at
likti koi nors lengva darba.

Su v. Valstijų gyventojas, 
ateivis ar naturalizuotas, arba 
in leidžiamas ateivis, gali par
sitraukti arba siusti lel jo tėvo

m

užsiemi- kPnai beprotystes ir nuomaro, 
15(i silpno proto ir 55 kenezian 
tieji nuo kroniszko alkoholio. 
Negalime spręsti isz anksto ar 
ateivis, kuris turi koki maža 
fiziszka trukumą arba svarbes
ni fiziszka trukumą, būtent, ne
turintis vienos akies arba, ko
kio kūno sąnario arba kurezias 
ar nebyus, bus inleistas ar ne. 
Tie fiziszki trukumai nepade
da ateivi tarp automatifezkai 
nėinleidžiamu, bet atyda kreip
ta in fakta ar toki ateiviai ga
li tapti visuomeniszka. sunke
nybe. Jeigu inleidžiami, toki 
ateiviai gali Imti inleisti po bo-v 
nu kas parodo, jog netaps vi
suomeniszka sunkenvbe. l.ai- 
vu kompanijos gali spręsi ar 
gabenti tokius ateivius in Suv. 
Valstijas, nes jie gali užmokėti 
bausme .už pergabenimą. Kar

du k tarų iszfyri liejimai 
mainosi, 

. Vii'szos

kurie 
jo pro-

Purinio atsiminti,

nevisnmel

Po

tais 
skiriasi ir mainosi, bet Suv. 
\’alstijp . Vicszos Sveikatos 
daktarai klausymu galutinai

Todėl svarbu, paliep- 
knris atvyksta,

iszriszaM 
ti'asmeniui, 
nueiti pas gera gydytoja del 
fiziRzko • isztyrinejimo priesz 
padarant pienus iszvažiuoti.

2(i2vaikai neturėdami 1(5 mo
tu, kurio keliavo be prižiūrėto
jo, ir kurie nevažiavo pas vie-

ir jis

Komisijonie
rius kiekviename uoste paski
ria ‘Board of Special Inquiry’ 
‘ ‘ isztyrinejimo borda ’’ 
nusprendžia apie neinleidima.

Kiekvienas Bordas susideda 
isz trijų nariu parinktu isz su- 
raszo kuri Generalis Imigraci
jos Komisijonierius pristato 
ir Darbo Sekretorius patvirti
na. Tie bordai turi autoritetu 
nusprensti ar ateivis
leistas ar neinleistas. Iszklau- 
svmai vra 
kiekvienas ateivis 
viena dranga arba 
Bordo nusprendimai galutini 
kurie lieczia ateivius džiova 
serganezius, iivsveik<> proto ar- 

L. C. D.

bus in-

viena dranga

privatiszki, bet 
gali turėti 

gimine.

ateivius

ba kurie ineina po 
arba “D. (’. D.”

fiziszku trukumu, 
galima iszgauti leidimą laiki
nai apsistoti po bonu, kas yra, 
užmokėti bona isz 500, 1,000 
arba 1,500 doleriu, Imigracijos 
komisijonierius

I 9

Atsitikimuose
t 4

h

M

Y

mažesniu
... I

i

prisiunezia 
apeliacijas in Darbo sekreto
rių. Kuomet uostai laukia at
sakyčio isz Washingtono, atei
viai automatiszkni sulaikyti 
pakol nusprendimas sužinotas. 

—Fotelgn I>Qgua<« Infor. Sorrlcn.

1 Daktaras Judzas J. Austrą ' 
LIETUVIS.

Bartuli daktaru karinnMiaK 
Gydo rtMklM itgaa.

Priima ligoniui Iki 10 valanda ryta | 
12 iki 2 popiet. < iki t vakaro. | 
215 N. Main St. Shenandoah.I

i

M

I

(
|

na arba abudu tėvus buvo ne
įlįsta ty- «1

'i

Ra tik aplaikemo labai pui
kiu Maldaknygių. Skaitiniui po 
$3. Balsas Balandėlės po, $2.50. 
Aukso Altoriai po $1.50. Yra 
labai puikiai ir drueziai apda
rytos sknrinois apdarais, auk- 

tf.
i“

1 "I

■■ ii.

inleisti. * Imigracijos 
mas reikaląujai jog vaikai va
žiuotu su arba pas nors viena 

In daugeli htsitikimu, 
motina arba tėvas szioje szaly-
je, prasze draugu sename krasz 
to prižiūrėti vaikus per keto
ne. Jeigu vaikai bus neinleisti

Viflas pllnaa apranzymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 

Puiki knygele.
Preke su prlsiuntimu tiktai 25c.

O' L ,
W. D. BOCZKAUSKAS.CO.

, PA.

95 puslapiai.

v V J b

tęva.

' MAHANOY CITY
; M ,įi >4 MH, '*.■ « 1 * '.. "l

im.

i <.

■ «' i

„anoti kramtai lupti. 
z'1. ' ... </• ■7.^ ■ :<♦

tėvuko savim 55 metu paezios 
motinos, piocziutes^ dukters 
neisztokejusįos arba, naszles, 
neimant domėn mokslumo in-

“ 1 k r

. 1 ", V ; / • .
Ii

ilk

i

12 Iki 2 popiet < iki I vakaro.
L. __________
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Septynis Pakartuosius.
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7. Nėra mirties.
Kaip vishmo savo gyvenime 

Tania Kovalezuk .maustė 
apie kitus, ir niekados apie
save, taip ir dabar ji liktais už 
kitus kankinosi ir labai lindo
jo. Mirti ji persistatė ant tiek, 
ant kiek ji perstatė, kaip kas
kankinas, Seriožai Griovimu, 
Mūšiai, kitiems — jos paežius 
gi ta mirtis kaip ir lyg nolies- 
t u.

Ir apdovanojant save už 
priversta tvirtuma teisme, ji 
zielomis valandomis verku — 

kaip moka verkti senos mote
rys, žinanezios daug vargo ar
ba jaunieji, bet labai 
labai geri žmones 
mas to, kad 
užtekti tabako. 
Ii netekti savo paprastos tvir
tos arbatos, ir tas dar pride
dant prie to, kad jie turi mir 
I i 
mažiau, kaip pati minti

<

save1

ga ii ingi. 
Ir daleidi- 

Seriožai gali ne- 
o Verneris ga-

ežiu int ikojimu iii' žmonių ge- 
radojy st o, sa jausmu, 
persistatė, kaip dabar žmones 
nerimauja del jos> kaip kanki
nasi, kaip apgailestauja ib jai 

geda iki paraudimui, 
mirdama an 

ji daro t uotu i • 
niszka iiosinaguma.

Ir jau prie paskutinio pasi
matymo praszo savu apgynėjo, 
kad jis gautu jai nuodu, bot 
urnai susigriebė: o jeigu jis li
kit i pamanys, kad ji tai daro 
isz vaikiszknmo, arba isz bai
mes, ir vietoj to, kad numirti 
skriminiai ir nežymiai, prida
rys dar <
Ir skubiai pridūrė

I r da bar ji norėjo t i k vieno: 
iszaiszkint i žmonioms ir jiems 

kad ji ne 
suvisa i 

nebaisu, ii* kad jos negailėtu ir 
nesirupini ii jaja. 
jiems, kad ji 
tame, kad ja. jaunule, visai ne
žymia, 
ir kelia

meile, ji

priesz 
suvisa i

buvo 
Tarsi,

aiszkiai 
karžygį',

kartuvių
koki-tai milži-

la ugia u triukszmo?

darodyt i, 
kad numirti

Iszaiszkint i 
suvisai nekalta

verezia kokiai mi rėžia i 
del jos tiek t rinkszmo. 

Kaip žmogus, kuri isztikru- 
M usia jeszkojo 
bandė atrasti

ka-nors, kas paaugszt int u 
, duot u t ikrą npknina- 
a rste:

nepakeliama.
perk ra t ine jo mylimas

kankino ja gali Imt i, ne- 
s apie 

n nga labi n ima. N nga labi n imas, 
tai kas-toks noiszveugtinas, ir 
dargi paszalinis, apie ka ir 
maustyti neveria, o jeigu pas 
žmogų kalėjime, dargi 
mirti, nėra tabako, tas

Prisimini la vo, 
smulk

menas to krūvoj gyvenimo 
apmirdavo isz baimes, insi 
vaizdinanl pasimatymu Serge 
jo su gimdytojais.

Ir ypatingu gailumu ji gai 
lojo Mūšia. Jau keistai jai at
rodo, kad Musia myli Vernera, 
ir nors tai buvo suvisai netie
sa, \ isgi svajojo jiemdviem 
apie ku tai gera ir szviesu. Ant 
laisves 
rini žiedeli, 
iszreikszta kaukole, 

. .erszkoozin 
juos, ir 
ežiu k., su 
ta žiedą, kaip 
žiedą vimo, 
tai rimtai praszinejo Masins 
nusimauti ji.

— Padovanok 
melde ji.
- Ne,

isz
i r

M usia nesziojo sidab 
ant kurio buvo 

kaulas ir 
a pl in k 

Tania Kovai 
žiurėjo in

vh i nikus f pdažnai
skausmu.

in ženklą susi-
ir tai juokaujant.

Ji man.

neat iduo- 
ant pirszto

apie

Tanoczka, 
siu, O tau greitai 
Ims kitoks žiedas.

Kodel-tai, savoj eilej,
ja mane, kad ji neatbūtinai ir 
greitame laike turi iszteketi, 
ir tas ja inžeizdavo, — ne jokio 
vyro ji nenorėjo. Ir atsimenant 
tuos pusiau juokingus savo pa 
sikalbejimus su Mūšia, ir ta, 
kad Mūšia dabar isztikruju su- 
žiedota ji u/.dusdavo nuo asza 
ru, nuo motiniszko gailesezio. 
Ir kiekviena karta, kad laik- 

pa keldavo už
verkta veidą ir klausydavo— 
kaip ten, tose kamerose, priim
davo ta alsinanti, nepaliaujan
ti mirties szauksma.

O Mūšia buvo laiminga.
Užsidėjus rankas už nuga

ros, dideliame, ne pagal augi, 
arestantiszkame
kuris dare ja keistai panaszia 
iri vyra, in vaika—pa augeli, 
užsivilkusi svetimo drabužiais, 
ji žingsniavo vienodai ir nenu- 
ilstancziai. PJoszcziaus ranko
ves buvo jai ilgos, ir ji atraite 
jas, ir laibos, beveik vaikisz- 
kos, iszdžiuve rankos kaiszijos 
isz plaezios at va ros, kaip 

isz atvaros 
pu rvmo

ju apkaltina, 
iszteisinimo.
nors 
jos anka, 
vima. Sv;

Žinoma, asz jaunute ir 
buezian galėjusi dar ilgai gy
vent i. Bet

Ii* kaip nyksta žvake spindė
jime užtekėjusios saules, tam
si ir neaiszki rodės jaunyste ir 
gyvenimas priesz ta 
spindanti, I.............
jos menkute galva, 
teisinimo.

Bet g 
ji neszioja 
žiuojama meile, neaprubežino 
jams pasiryžimas karžyg 
mo, neapimbežiuojamas 
nepaisymus.’ Juk ji, isztikruju, 
nekalta, kad jai nedave viską 
padaryti, ka ji galėjo ii* norėjo 
— užmusze ja ant slenkszczio 
maldnamio. ant papėdes auku- 
r< >.

Bet jeigu 
žmogus 
net ik t no. 
tuo, k a ji> 
tada...

asz

priesz 
kas turi

didi ir 
apsžviest i 
Nora isz-

;ali Imli ypatingas, ka 
sieloje—neaprubt*

jeigutas taip, 
apka inuojamas 
jis padare, o i r 

norėjo padaryti- 
kan kinio

rodis musze,

ploszcziuje,

v ra 
ka

s
tada ji verta 

va'iniko.
— Nejaugi — gedulingai 

mano Mūšia. Nejaugi asz ver
ta.* Verta to, kad manės žmo
nes verktu, nerimautu, del ma
nes, tokios mažutes ir nežy 
mins f

Ir neapsakomas linksmumas 
apsupa ja. Nėra ne abejojimu, 
no sviravimu, ji priimta in ka-. 
raly st e, ji t eisi nota i inžengia 
in eiles tu szviesiuju, ka amži
nai per laužus, kankinimus ir 
miriop pasmerkimus eina in 
augsztnju dangų. Aiszki 
taika ir ramybe ir nerūpestin
ga, tyliai spindanti laime. 'Tar
si ji atsitolino nuo žemes, ir 
prisiartino prie nežinomos sau
les teisybes ir gyvenimo ir bai 
šiai plasnoja jos/szviesoje.

mirtis. Kokia-gi 
palaimintai man

mažu t (‘s

san<

at va ros, 
k virt kelio kotas 
nedailaus, purvino uzbono. 
Laiba balta kakta vilnavo ir 
tryne sziurksztus audinys, pra- 
recziais, judėjimu abieju ran
ku, Mūšia paliuosuodavo gerk-

* te ir atsargiai cziupinodavo ta 
vieta, kame raudonavo ir 
persz.tejo inerzinta oda.

Mūšia žingsniavo — ir teisi
nos priesz žmones, susijudin
dama ir rausdama. Ir teisinda
vus-ji tame, kad ja, jaunute, 
nežymnte, padariusia taip ma
žai ir suvisai ne karžyge, pa
vergs tai paežiai garbingai ir 
dailiai mircziai,> kuria iki jai . ... .«! . ' i v . .

— Ir tai - 
ta mirt is.’ 
st o Mūšia.

Ir jeigu susirinktu in jos ka
mera isz viso svieto visi moks- 
lincziai, filozofai. 
iszsktoistu priesz
skalpelius, kirvius ir vylkstes, • • » • • 1 1 • • •

ir budeliai,
ja knygas,

ir stotu darodineti, kad mirtis 
žmogus mirszta 

užsimusza, kad nemirtinu- 
ji t nujaus De

kada ji (uo
kame

kada

kad ji 
ir nemirtina, 

mirtyje, kaip buvo gyva

randasi, kad
i r 
mo nėra, 
mirtinumo nėra, 
jaus nemirtina? Apie koki dar
nemirt niurna, apie kokia dar 
mirti galima kalbėti, 
tuojaus negyva 
gyva 
gyvenimo ?
.Ir jeigu in jos kamera, pri

pildydami ja dvokimu, innesz- 
tu karsta su jos nuosavo iszsi- 
destaneziu knnu ir pasakytu:

....................................  - —Žiūrėk! Tai t n!
• ir kuiikiniai. Su įiesvyruojan-1 Ji pažiūrėtu ir ataakytu:

. ■ K ■ * * ■ . * ■

mirdavo tik tikrieji karžygiai — Žiu rėk! Tai t n!

t
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NAUJOS ANGLIJOS SZMUGLERIAVIMO FLOTA.
nes

ir Anglijos. Pa

Sonatos baiismes
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Greitumas Sūdo
- - * -*'

paantrino pri-ant kuriu jus, perdetinis 
pce.ziu silsėjusi apsudinimai iii siega ir josios svarbu ženklini- 
kelias adynas septinius vagys
tes ir viejiuolika pros u už su 
miszima/atsiede už žalio stale
lio o vyriausias isz juju paliept' 
atvesi pirma kaltinyka 
je Jadvigos dagut ienos.

Žandaras iuvede boba, 
Inte ja prieszais 1 ribnnola 
perdetinis perskaito isz aktu: 

Esi Jadviga
gimus isz Valios, 

vyruota, tarnaite, nokorota.
— Praszau szviesiaiisio slid 

atsiliepi? apkaityta.
— Ne praszyk tiktai 

syk. Prokuratorije 
ta.ve
szienei be josios žinios 
liūs vertes 25 mubliu del 
locnos naudos, nes 
pripažino
1 i kras i r p;it vi rt intas.

g)lot lot m 
4 S

ina.
Ljudylojai viena* po kitam 

pri pažino kai 
imante karolius isz

mate Jadviga 
s k r vilios, • F

ypato ' prokuratorius pasako: jog kai- . * . • « a

Nauju Angliję nepasidavė New Jerseys szmugleriams, 
ir jieje pradėjo gabenti guzutia iszv Kanados 
veikslas purinio laivus laiikeiiezins ant pribuvimo bntlegeriii 
idant pasiimtu uždrausta tavora.

— .\e.
Ir kada 

rint i, O’ rh 
vaizdu 

j'!

Tai ne asz. 
ja

r p

bandyt u int ik 
fazdindami bjauria isz 

kad tai
im

iszsidest y mo, 
ji — ji I — M usia at sa k y 111 
siszvpsojus:
-No’ 'T

asz,

ir pats suprato, 
mineziai 'įiesinore- 

-- kaip
pa u k

matomai beriibe-

t) gal, ir pa

Tai jus manote, kad 
lai - asz, bet tai ne 
ta, su kuria jus kalbate, kaipgi 
asz galiu Imt i t m>

Bet I u mirsi i r t apsi 1 uo. 
-- Ne, asz nemirsiu.

Tave pakars. Szlai virve.
— Mane pa ka rs,

)

prastai jos 
jo atsistot i ant vieno - 
lengva i plasnuojanezia i 
szlei, kuriai
žiniai gorizontai, kuriai priei
nami platuma, visa giluma, vi- 

linksmybi“ glostanezio ir 
I aiikro-

skambino, 
tvla, ir 
tolimai 

insilieilavo mintis,
o skambėti; 

upaneziai slin- 
Lyg tamsia 

kurtai

sa 
szvelnaiis melvnumo. 
dis

bet asz ne 
asz galiu mirt i.

neini r

moksl i nezia i. 
ii' budeliai, kai beda Į

ra

maustė Mūšia.’ 
ji mausto

net ruko ja i 
vilkosi ramiai ir l\ - 

Jai. Maustė apie draugus 
ka su imliu 

i pergyvena

langei
>i ulas

mirsiu. Kai| 
kada ja u t noja us asz 
tina

Ir atsitrauktu 
f i I ozo fa i
mi drebėdami:

—- Nesi liesk* i t o tos vietos, 
vieta szvenla.

Apie ka dar 
Apie <
gv ven i mo 
mirt imi, o 
O’ 
apie t uos tolimus, I 
dimu ir skauduliu 
ju mi rt i, ir apie t uos a rt y mus, 
ka sykiu užžengs ant kartin iu.

Vasilijų, 
persigando 

o taip narsus ir 
juokaut i

tinyke neprisipažysta prie kal
tes per ka sumurmėjo:

“Septem meneses!
tynis menesius).

! “(’um vota!”
i paantrino antras——

'Treezias linktelėjo su
perdetinis ;ip

pas |
o

Ana diena in viena salima 
i nejau, 

Mat, stikleli sodos užsimaniau, 
Sztai inojna da du, 
t) jau girti abudu.

Kaip mulai trepsėti pradėjo, 
Jog net ant baro sliksztai szo- 

k i nėjo
Asz kaipo senas žmogelis pa

būgau,
Lžiuokojas už aln laukan iž- 

dumiaii.
Prie lango atsistojau,

Ir ant to asylo žiurėjau, 
l’runkszte kaip arklys. 

Kaip kokis laukinis gyvulis. 
Mato, kad niekas jo nebijo. 
O da ir salunykas szidijo, 

Trenke savo kepure iii žeme. 
Paskui už nektaizes sau pome.

Mat, norėjo pasismaugt. 
Kad bile t ily gala gaut;

Pradėjo savo inarszkinius 
draskvt i, 

Kad t ik kaip prasigaisz\ t i, 
Da. daugiau munszaines gerti. 
Bruslota. numėtė ant padlagos. 

Net siiczerszkejo ziegore- 
liaus \*entrobos, 

gali, 
Padėjo savo klabuti iu szaL.

Isztikro yra tai szmotas 
k vailio, 

kailio,

met u »)7

f ’ ’ (so p

(sidin kjiJagut ien<-, j 
nu-1JI galva 

įgarsino viroka(>

' apkaltindamas Jadviga ant sep 
k Jau 1 ' • 'I 

apkali inn I 
už tai jog paemiai Imka i 

karo ; ...
dziau savo |

liud\ t oje i 
lakta \*aixv*1os \ ra •

< )

4 )

f n

in kalėjimą ir
i

tymu menesiu
| užklauso:

A r priimi \ iroka ar no? 
Praszau szviosaus su- 
> ir \ isos kaiiuelarijos...., 

praszyk. t i k kalbėk ar 
primi viroka ar no !

ar no: 
szv lesaus

t •

Ne< pra*zaii paguodotino 
tegul mano iszklau- 

A sz....
T ai ne priimi \ iroko?
A-z ne žinau daugelis su- 

vadiimosi Bry- 
ir esmių czio- 

nais atgabenta kaipo liudytoja 
isz Maiirvszkiu....

Perdetinis no klausdamas pa 
ka turėjo kalbėt boba, 

sudrėbėjo visas isz piktumo 
trenkė knygas ant stalo ir pa* 
szauke su visa gerkle:

-— Pini lai tu jorozolimiszkas 
pa sza u k ozionais Jadvi- 

Jagute! o 
pagriebtu! puse
praleidom ant nieko o ozionais 
si'ptynios provos už vagysta ir 
vienuoleka už sunku pažeidy- 
ma

-oidžiaii-.
-o!

prisipažink.
sumažins tau baii.-me.

kinai

t a i |
soda i <lži;i u. ba

I gydą l’uguda
nepaliaiijamai 

sujudindamas kurezia 
iii ta garmoniszka, 
dailu baisa 
ir tarsi pradedav 
ir muzika lapo s 
kauti paveikslai.

M usia 
važiavo plauzia ir lygia gatve 
ir suposi minkszli 
skambėjo 
visi sumiszimai ir neriiniiiiniii, 
atsivėrė tamsoje nuilsės kūnas 
ir linksmai — nii\'argusi min-

pa 
jii spalvo-

ir tyliu ramumu. Atmine
nese

1 a

Ivlia naktimi

Imbineliai.
resoriai ir

Praėjo

nes t is ramiai įvore skaisezius 
f 

pasigėrė

i r

veikslus, 
mis
Mušiu t l is savo draugus, 
niai pakart us, ir ju veidai bu
vo aiszkus ir linksmus, ir arti 
mi jau areziau 
gvvenime tebėra.

Sziadieu ne užsukt 
sa v o

savo

— Praszau 
luilora us....

11 oria u

Praszau pono pro 
riatis, lai ne asz!

Na.
iszaiszkins.

t >

jeigu užslepi, tai 11 n f •
dy tojui
nais sau ant suolo.
paszauke Judintojus: dona Ku
teli ir Lukasziene.

Seskie 
Po v ilai!

te
baigos

vagy stas 
s pažei- 

Ivmus kūno, tai del greitumo
ašy l<>.
ga

N usist oboje t 
taip 
mot Imv 
galėjo juoKanti su 
'Taip dar ryte, ntarninke, kada 

dėjo ant diržo 
prietaisas, ku

JIS

kad jis 
v i šuo- 
d a rgi 

mirt imi.

jie su \’asiliju
sprogsi a nezias
rios beg\ je keliu valanda ture r I * • • rnjo supleszyti juos paežius, la 
nios
jo nuo siisijndinim

t >

bill'd I

, kad Verneris

Kovalezins rankos drėbė 
o, ir ja pri 
Vasilij juo 

taip I) e 
greitai

sėjo praszalinti, 
kavo, sukinosi, 
at sa rgus 
paša ko:

- Nereikia 
mi rt imi.

K a-g i jis
Bet taip bu 
sielai, ta 
kad

szi ukavot i su

dabar iszsiga-ndo 
vo svetima M ilsios 

nesuprantama baime, 
;*reitai ji nustojo mausty

ti apie ji ii* pasakoti priežastį
< >•

-- urnai paszelusiai užsinorėjo 
pasimatyti su Sergejų (iolovi 
nu ir pasijuokti su juo.
mausto — ir dar paszoliau pa
norėjo matyti Vernera ir ka- 
mo-t a i pert ikrint i ji.
stiite, kad Verneris vaikszuzio- 
ja greta jos savo aiszkiu, isz- 
mieruotu inmuszaneziu karkas 
iu žeme, ėjimu; Mūšia jam kal
bėjo :

Pa

Ir, persi-

-— Ne, Vorneri, karveleli, tai 
vis niekai, tai suvisai ne svar
bu, užmiiszoi tu N N ar ne. 
gudrus, bot tu tikrai 
szalimatais loszi: paimti viena
figūra, paimti antra, tada ir 
iszloszta. (’zia'svarbu, Verno
ri, kad mes patys gatavi mirti.

Juk ka tie ponai 
Kad nieko nėra bai-

Tu 
savo

Supraut i ! 
mausto, 
sesnio mirties. Patys prasima
no mirti, patys ir jos bijo ir 
mus gazdino. 
norėtus: iszeiti 
kareiviu pulką ir isz Ihaunin- 
go pradėti 
Lai Asz

patys ir
Man dargi taip 

viena priesz

szaūdyti iii juos, 
viena, o ju tukstan- 

cziai, ir asz nieko nonžmusziu. 
'Tas tai ir svhrbu, kad ju tuks- 
taneziai. Kada tukstauczųii už- 
musza viena, tai reiszkia, kad 

'Tai tiesa,tas vienas laimėjo, 
Vernori, karvelėli.

Bet ir buvo taip aiszkny kad 
tolinus nesinorėjo (Tarodinėti 
—• Verneris, isztikruju, dabar

įrangų namus, kur jis vakare 
ant nesi-priimimu

l’rigule atsargiai ant 
i r tose insivaizdinet i su 

užmerktomis 
s s

atsargiai

a k imis.
kambino be palio- 

nebvle tv- 
kambaneziuose krasz- 

szviosus 
M ilsia

s

t vliai plauki' 
paveikslai.

I u. kurie dar 
Czia anksti 

lyte žmogus mansio apie savo 
i
nueis su 
szvpsatieziii lupu.

Mūšia labai pavargo vaiksz 
e/.iot i.
I* »veles 
pusiau
La i k rot I i 
vos. sujudindamas 
la. ir ju 
I i tose
giedant i 
maustė:

Nejaugi lai mirtis.' Die-
• mano, kaip ji daili! Ar tai 
... y ! Nežinau, nežinau. 

Žiūrėsiu ir klausysiu.
Jau seniai, nuo pirmu užra- 

pradejo jos 
klausymus svajoti. Labai mu
zika liszkas, jis pasiasztrinda- 
vo tyla ir ant jos platumos isz 

’ SH 
jos karidoryj sargo žingsniais, 
muszimii laikrodžio, szlameji- 
mu vėjo ant geležinio stogo, 

lianųios, gimdo 
czielus muzikaliszkus paveiks
lus. Isz sykio Mūšia ju bijojos, 

nuo savos, 
galiueinacijas,

suprato, kad ji pati sveika ir 
jokios ligos ežia nėra — ir pra
dėjo jiems atsiduoti ramiai.

Ir dabar — staigiai \ isai 
aiszkiai ir atskaitomai ji isz- 
girdo baisa kariszko.4 muzikos. 
Smniszime ji atmerkė akis, pa
kele galva

v< 
gvvenimas

k i n i m o dienu,

skupiu teisybes trupinėliu

ant 
girgždėjimu

vari' 
ežias

kaip serga n - 
paskui

už Jango stovėjo 
naktis ir laikrodis 
Vėl, reiszkia! ■—«- 
ramiai ir užmerkė akis. Ir kaip 
lik užmerkė, muzika vėl už
griežė. Aiszkiai girdėtis, kaip 

už namo kampo,
nej, iszi'ina kareiviai, ezielas 
pulkas, ,ir eina pro lango szali, 
Kojos vienodai stuksi, kaip, 
ant inszalusios žemes: vienas*

I y~- dargi gir- 1 
kartais girgžda 

skūra aut kojų, urnai paslysta 
ir ežia pat pasitaiso kono-tai 
koja. Ir muzika areziau: suvi
sai nepažinstamas, bet labai 
skardus ir linksmas szyenta- 
dienis niarsząs. Aiszku, tvir
tovėje kokia-tai szvente.

■

skambino.
pamanste ji

isz po iloszi-

du! vionas-dul 
džiasi, kaip

1

Toliam btm H

•v 4i" <

Jisai nesigaili
Visur musza, kur tik nulemia, 

Ibi kožnam iii akis inlenda.
Vargingas kaip arklys, 

Priek tam dydolis kvailys, 
<) da nę kas, 

Ba ginorukas, 
Tai san gala pasija rys.

< ) kad I ribiinolas t nrejo ant 
apsndinimo septynes 
i r vienuoleka už sunku 
r
pats perdetinis iszeme degute 
isz keszeniaus patraukė \ iena 

ant kelnes ir uždegi' 
ž\akos sto\ inezias prie kry-

4 )

ranka
prie

kad tave velnei 
advnos laiko

kūno! Greieziau!

• •
Buvo pėdo, 

Kožnas pasirodė, 
In miestą nusivre. 

Ir karezemoje atsidūrė. 
(lore i r szunijo,

1Ba maitele (•('liteliu turėjo.
Ant galo.

Kas pasidaro:
per torioVienas kitam reze 

su stiklu,
'Tas ant aslos suknubo.

Kitas apsimunszaves tarė:
Da jam vaikinai mažai davė,

Asz ji aptaisysiu, 
Su peliu pavioszvsiu.

gulint i su peiliu ir 
pabėgo,

'Tame tas sužeistasis nuo že
mes pasikėlė,

Nusidavė pas daktarėli, 
'Tasai apžiurėjo,

Žaidndius susiuvinejo.
Palieije tuos du aresztavojo;

Ir dabar nežinau kas bus, 
Ir ar labai pesztukus nuskris.

♦ * #

Jau kad vesęile, tai veseile 
Kokia buvo N - -vile.
Szoko priesz viena kita,

'Tai ruska. kazoku, tai mikita
Po tam pradėjo lupi vienas 

kita.
\ iena teip aptaise, 

Jog ir dabar da nupusi taisė. 
O jus lietuvei, lietuvei!

Sunku jums pasielgt dorai;
Kur dingo jusu senovės dorybe

Sziadien apėmus visus bjau
rybe : t • *

(1 iri nok lot, beproezei, vagei,
Musztiikni ir pi k takia re i,

Pasigeria, žvorois pašistatote, 
Pasigeria ir bažnyczes statote.

* O kaip iszsiblaivote,
Su m i sz i mus d a ro t e, 

Kunigus pe rse k i i) jo t e,
Ir vieni ant kitu lojate.

Smeige

f I 1

Vyruezei, tokiu būdu nieko 
no iszlai mesime, 

.feign davadnais uepastosiine, 
Nustokimo smarkaut,

Jeigu nenorimo in kaili gaut.

Lietuviukas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas 

J. G. BOGDEN
4 S. Main St. Du Beis, Pa. 
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IDARBSZUS VAIKAS IR MERGAITE.

‘W 11

IĮ

Delbert Mowery, I I melu isz Payette pavieto, Ohio, aplaN 
Įovana nuo valsuzn

nuo G8 svaru ant 227 svaru iii laika 84 dienu, o tas jam kaszta*
k e ( ) už isza liginimą Polan-China kiaule^

Madelina Eleiouh, 1 (i motu pasiuvo iu menesivo tiktai $8.27.
laiko ketures szlebes ii* asztmmiolika žiurstu kaipo pataisė 2tį 
drapanas. • 
------ --- —.......... .... ....  .. ...... .................................... ............................ - ... .......................... .. ........—.............. .............

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS------.------ -i

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszaii
SZTAI KA HASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

704 Dideliu Puslapiu.
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Tūkstantis Naktų 
irViena

S!M
*1

i

4

Gerbeinasis Tomistai : —
Sulaukiau nuo jusu slunczlatnoi 

mano vardu knyga "Tukstantla 
Naktų ir Viena" 
szirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra Žingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina, Asz visiems llnkėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga* kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena"

vardu knyga 
už kuria tariu

nes ja 
skaitydamas imogus anie viską tada 
painirszti Ir visokį rupesczlal nors 
ant valandėles atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921tu.
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.^

f •

Yra tai ketvirtas fezdavimas tos puikios knygos, tas
Teipgi galima

Preke knygos Anierike $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. B0CZKAUSKA8- CO. MAHANOY CITY, PA.

• e

parodo kad žmonėms labai patinka, 
ja nusiusti in Lietuva.
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Ant. J. Sakalauskas 
lietuviszkas g^aborius 

IR RALSAMUOTOJAS
>"f*

Pig l Toipgi 
visokiems

laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigt preke. Teipgi 

automobiliuspristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide- | 
liūs ir mažius už pigiausia preke, to- i 
del jeigu pirksit© POMNINKA tai Į 
kreipkitės pus mane, nes asz galiu ju

I

I

■ ll-

I

ŠAULE'

I

I ŽINIOS VIETINES. --- + ---

r

I

mis pigiau gerinus parduoti negu kiti, i
, 333-335 W. Centre St., Mahanoy City 1

ATSIUSK TIK $1.00

|
-.. Adomo ir

J ievos.
’ — Kuczia—
■ didinamos ir su 
jumis plotkeliu

— Sziaudien 
k aIteiplingb 

siklu pede.
Bus link

smos Kalėdos.
Per Kale- 
“ Saules” 

ir
d;is
s paust uve

ofisai Inis visa diena uždaryti.
l>cl vietiniu skaitytoju, 

kurie sziadieii

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

v 
f y g

SUVIENYTU VALSTIJŲ 
OZEVERYKU PRAMONE.

i1

AW

M \ 1 ?J ? T ' t M I,

PAJESZKOJIMAI.
:U. ‘ 
I ' A ♦

Asz Pranas Demikis pajesz- 
kau savo tikros susuos Agnios/, 
kos Domi kiūtos, apie 
kaip Amcrike. 
gnb., Agiszkiu kaimo,

specia-
i Arthur B.

vedėjas Susinesži-

Sekantis straipsnis 
liai pagamintas 
Butman’o, *

I )opa r t amen t (> oze very k n 
ir Odos Iszdirbvstes IMuro.

(’zevorvku fabrikai randasi 
nuo Maine iki ('alifornijos 
valstijų, bet tos pramones cen
tras yra Naujoj Anglijoj. Nuo 
pat pradžios tos pramones, 

i Rytai, geriau
■chusetts valstija, užima pirma

14 metu 
Isz Suvalkų

, Vilka- 
viszkio parapijos. Tegul atsi- 
szaukia. ant adi^so. ..

Pranas Demikis
305 W. Centre SI.
Mahanoy City, Pa.

............*.. '*

Mag<to ir Ona Miliauskiutes 
paieszko Savo brolio Joną. Mi
liauską paeinanti isz Suvalkų 
Red., Kalvarijos Para., Trakė
nu Dvaro, .feign kas apie* ji ži
no meldžiu praneszt.

AL Stancnvago, 
Box 241 Port Carbon, Pa.

Springfield, Ill., Augszczlau- 
sias teismas sziadie atome tei-' 
sc praktikuoti Illinois teis- 

Chicagos advo- 
John Hugh Lally ir 

lietuviui Joseph Wolon už ju 
neprofesionali elgimąsi.

Advokatas Baily buvo kalti- 
kad jam klaidingai 

persistaezius dalykus, viena jo 
kliente, sužeista, moteris, uote- 
ko $820 pasz.elp<hs 
vos; O Wolon buvo kaltinamas L 
kad jis pasilaiko pinigus, kurie 
buvo valdžios mokami vieno 
isz proto iszejusio ex-kareivio 
globėjui.

praktikuoti 
muose dviem 
kutams,

namas,

isz dirbtu-

mo

(t,105)
*

sakantį Massa-

vieta czeveryku produkcijoj.
Sulyg vėlinusiu skaitlyBiu 

isz 1919, buto 1,449 czeveryku 
fabrikai Suv. ValutijoRD, kurie 
prodūkavo 
visokiu czeveryku 
ryku, i 
vertos.

aplaikys laik- 
szirdingus 

ant sziu Linksmu 
ir kad laimingai ir 

iki sulaukia atejnancziu.
I 'as nliisn liet uviszka ap- 

Miliu gausite pirkti

O gausi Ballklo ir apyniu del 15 gor- rasz.ti, sinncziame
nu pamokinimu

i Kalėdų
I

sV<

czfu naminiu alaus
kaip padaryti Ir prislunthna apmoka- 

Geriausia stambi trajanka 60c
Tuplnlazkal i

to o.
arba 6 pakelei už <3.30.
35o arba 6 pakelei už $1.75.
loliu 30c arba fi pakelei už $1.40 

“Unktaras Namuose

rruk-

vėmimus sZlU

Knyga “Daktaras Namuose" $1.00. H iek’ori n
K&ntlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo1 vilkiu d(»\n'!eliu del savo’m i- 

e ir pa mat y k i- 
pacziidc ar mylemn bus 

•s už dovaneliu nu
muša aptiekorin.

su

po 60c. Elemcntoriim valkams po 25c. |
* — *----------.-.1.. rrt ‘  |

| 1 t ■, O 
'jum dėkingi 

^pirkia pa*-
1 ‘;ii Mdirnda sztoras 

\ isoms intaisoms 
s kiiri.ime biznis ran 

galima parauda
vai ir galima g’nuti lysa ant ii 

laiko. Ateikite nuo 6 isz rv- 
\ alandai 

kur biznis
20 E. Pine ui vežios.

Aukso i
RcnnvOR1

Gyvenimai Szvcntuju $6.50.
Altorių!’ Maldų Knygele,
MnagUB dmkas, prasto nbdaro po 75c.
Mlnkaztu abparu au kaba $1 60. C’olu-
loldo abdaraia $1.5U. Vninlkella mažd- 
ko prasto abdaru 65c. (’oluloldo $1.50, j
______  __ . Lalsskam? biK'/criic
poploros 30 gatunku. tuzinas už 65c. Į i

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

Mlnksztu abdaru $1.25.

JONAS M. CISARIKAS 
Ftr« I>aara*c* Age*t

Apdraudžia (Inszurlnlu) Namas. 
TaTorus, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnine.
dortaaalose Kompanijose

i 

| 
5

S115 W. Hahanoy Are, Mahanoy City*

Tvircziausia Lietuviszka 
Banka

Didele kaucija sudėta Valstijos 
Banko Departamento.

1

ai

Į11’ 
Idilei

I l|b<r. .. ..

Si 111 >U s

gl»
t<> I \ g 'J
V l('1 < >s 
\ O. i

vakari* ant 
raudas., po 

(1)24

ISZ SHENANDOAH, PA.

•ergo ryta 
6>že THvikaitiene, 66 metu se

numo mirė pas savo
i

I ‘raejla

dukteria
Zimniszkienia, 1029 W. Centro 
u lyczios.
dukteros Zimniszkienia. Ona 
isz Mikado ir sunu Aleksa isz 

Laidotuves

Velione paliko dvi 
Zimniszkienia.

'i ■■
Esiu po priežiūra Valstijos, teip kad [ Detroite.

| szia Sereda su bažnytinėms pa 
maldoms Szv. Jurgio

' ežioje.
— Justinas Baleviezius li

kos apdegintas per
Į vojima karbaid*
1 Rim kasy k Iii.

iii Ashlando ligmibutia. 
I

pinigai sudėti mano Rankoje negali ■ 
pražūti.
palaikimui. Siuncziu pinigu* In visas 
dalis svieto pagal dienos kursą, ir 
parduodu laivakortes kompanijų nu- 
stptytams kainoms. Parūpina Pasz- 
PQFtus keliaujantiems m Lietuva. 
Viskas daroma teisingai, greitai ir 
pigiai. Raszykite apie kainas o gau
site teisinga atsakima. Adresavokitu*

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

Priimu pinigus saugiam

)
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£Jat«yf«skAB Uraborlun

K. RĖKLAITIS
Laidoja Nanslrsllna 

Baajaasia mada ir mokslą 
Tari pafolbtninks moters 

Prieinamos prekas

I
i

I

I

Į
i

atsibus

ba /.ll V -

eksploda- 
prio Kehlcy 

nuvežtas

TEMYKITE’
Isz priežasties štoko van

dens, nevalė naudoti guminiu 
paipu. Uždrausta sziuruoti 
porezius ir peimentus, mazgoti 
automobilius, žodžiu: nereika
lingas naudojimas vandens yra 
uždrausta. Paipos, kranai ir 
1.1, kurios yra kiauros turi bū
ti tuojaus pataisytos nes bus 
tokiems vanduo sustabdytas, 
t.f.) Mahanoy City Water Co.

Bl< W*»t Bpmc* StTMt 
BAMAKO T CITY. Fl.

B*ll Telephone No. 1 49

I

ecialis Treinas Panedeli Naktų

'Mekas* aitra procentą uit sudėtu J i 
Zrocanta pridedam prie Jus 5 i 
x Saoato Ir 1 IJepos, n«pal- f 

•aai ar ataus t parodyt knygute < 
'ar B*. Mm aortai kad Ir jus turi- ) 
Jta«ot rolkala ■« musu banka.

CAPITAL STOCK 1135,000 m 
•arplao Ir Fronte |5XM« so

Nauju Metu Paroda
PHILADELPHIJOJE 

1 DIENA JANUARIAUS

Isz valanda*
Shamokin ............................... 1 :30
Mt. Carmel .......................... 1:30
Ashland .................................. 2:21
Gira? (Iville ............................... 2:28
Shenandoah .......................... 2:()()
Mahanoy City ............ .. 2:49
Tamaqua ...........................  3:16
Pribus in Philadelphia .... 6:00

GRĮŽTANT— Specialiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia 6:00 vai. 
vakare ta pat diena. 
Tikietai geri tik ant specialiszko 
treino važiuojant ir grįžtant.

paiMit ar matas ar didelis.
■aakaa adaras nuo 9 ryta Iki 8 1

Wpiat BubatMsls I ryte Iki 18 yal. , I
;• »w> t __ ____________ i

H. BALL, Prezidentas.
G«a W. BARLOW, Vlce-Prez.
Jos. E. FERGUSON, Kas t orius.

' I

i

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
Graborius mahanoy city.

<
Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo j 
automobilius del laidotuvių, kriksž- 
tirtiu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t.
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CHAS. S. PARMLEY
R**l Estat* Agent. Notary Public.

Jeigu norite pirkti ar parduoti savo 
atubatf, m09 galimo jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojamo 
kolektavojame randas. Parūpinamo
visokius insurincus ir teip tolinus. 

-J Kampas Catawissa ir Market St.
a«Av

namus,

M-L

Dubeltavas tikintas $3.7)0

Isz Mahanov (’it v ir 
Tamaųua $3.25

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

I “ORDUNA” “ORBITA” ■
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
nibzki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. GertMT 
ir užtektino valgio paduodamas 

, ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minios, moteres ir vaikai gauna 
specialu patarnavima.

ROYAL MAIL STEAM 
i PACKET COMPANY,

26 Broadway.
arba pas vietinius agentus.

New York,

----- \—
Mount Cannel, Pa. — ITacj* 

ta sanvaitia. Kranas Vasiliau- 
ckas bcstumdydainas pilna ka
ru ka anglių kasiklosia patru
ko, priek tani in penkta diena 
gavo uždegimą plaueziu mir
damas 18 Gruodžio. Laidotu
ves atsibuvo 22 diena ant para
piniu kapiniu. Velionis tupėjo 
42 metus amžiaus.

Moterėlės belaukdamos 
szventu Kalėda, uždaug užsi-Į 

variniu

336,593,974 poras 
, pu seze vc- 

ir 1.1., iki $1,128,286,743 
, Toje pramonėje dirbo 

211,049 darbininkai, kurie už
dirbo $210,734,610. Del tu 330,- 
593,97*J poru czeveryku suvar- 
loją medžiagos iki $715,269,- 
315 vertes.

1919 metais, 
produkuota

minėja, variniu munszaines, 
todėl ir dabar užsilieka užpa-!

neturėdamos laiko pri-

Suv. Valstijo
se produKUOia czeveryku iki 

i$1,128,286,743 vertes, ir tu cze
veryku Naujos Anglijos valsti
jos, t. y., Maine, 
shire,

Į set t s,
Vermont, 

t 'onneeliclit

\’e.w llamp-
Massae.hu-

I ir Rhode

Ben isMano pažinstamas 
Yprksza, apie du metai atgal 
iszvažiavo isz Girardville in 
AVaterbuiy. Jeigu kas apie ji 
žino, meldžiu praneszt arba’te
gul pats atsiszaukia.

Juozas Armanaviczius . 
112 W. Ogdon St.

Gira rd vi Įlos, Pa.

NORINTS SERGA BET NEPALIAUNA DIRBTI.
Rasztįninkąs Ludvikas Vanee raszydamas nauja knyga pa- 

atsigulti iii 
». dikt įlodamas iii (likta-

vojingai apsirgo ant užtrueiiitos rankos ir turėjo
lova, bet nepaliovė jisai pradėto dariu
foną nuo kurio stenografe suraszo ta. kn jisai inkalbejo.

P jisai pradėt

j Island, pagamino už $568,380,- 
400.

Pramone randasi si'kanczio- 
vietose, New Yorke yra 250

rina. 
paskiu iszvažiavo in
State. Isz

jog

i

Turi maziauses kojas visoje

i Dr augau j e tiktai su vabalais.
■Franci j oi.

Paveikslas’ parod

*

Alnsn brolis Jonus Milinis- 
kas, 17 metu kaip Amcrike ju- 

gyveno Cumboln Pa., 
Illinois 

(t.l04p.)
Kalvarijos pavieto, parapijos 

ir paszto, trakiniu Dvaro.
Pajeszko Magde ir Ona 

Alilauskiutes 
Box 2*11 Port Carbon, Pa.

PIGUS NAMAI 
MINERSVILLE, PA.

sc 
fabriku; Haverhill, Mass.

Lynu, yra 105 
(’ineinnati 

vra

v ra
137

vilkiu lig,!. |-.l|>,.i|.lli; 
h I t z a 4 w Ik t t I / \ / I / \ i ' ’Žalios Kalėdosi

kalije,
žiūrėti namo nei vaiku.

žmonelei labai neužga- 
nadyti sziom oru, nes daugelis 
sirguliuoji* ant 
Sakoma,
pripildo kapines.

— Snbatos nakti nežinomi 
tuszczsmcgenei iszdauže dyde- 
li Įauga pnlrnimije.

Jau baigė mūryti pama-1 
ta. po nauja ir kaip I 
iszrodo tai po nauju metu pra
dės stat vt i.

mokvkla

fabrikai;
yra, 60
48 fa-• fabriku; Rochester 

brikai; Philadelphijoj yra 41 
fabrikai; Brockton, Mass, yra 
39 fabrikai; Chicagoje yra 31

I fabrikai, St.
kai; Milwaukee
Bostone 14 fabriku; Manches
ter, X. 11. 13 fabriku;
burn, Maine yra 8 fabrikai.

Kiti fabrikai randasi invai- 
miestuose (‘alifornia, 

Indiana, Iowa, Ken- 
J Louisiana, Maryland, 

, .iMinnesota, 
Tennessee,

Louis, 27 fabri-
26 fabrikai;

ir Au-

Tuscarora, Pa. — Jonas Vai - į 
•zulis ir jojo sunns I__

norėjo iszsukt isz 
kelio kilo aiitomobiliaus arti
moje Reevcsdales. 
nuvežtas in Coaldale ligonhnt i. | Jersey, 

--------- Washington ir West Virginia, 
pereitus kelis metus 

tiek daug nauju madų iszmis- 
lyta, jog czeveryku iszdirbejai 
turėjo užtektinai darbo, 
kuomet nesimatė tokiu invai- 
riu mada. Vvrai, motorvH ir

( 
žeisti kada

likos su - i r tuose 
Georgia, 
tuekv, 

Fevas lilpis j M ichigan,re
rrl Virginia,

Haverhill, Mass. - Netoli 
ezionais pereita savaite medė
jai |>aszove lietuvio 
dukteri Mare ant jo 
Mergaite buvo
gyvuliu apžiūrėti.
du vaikezai su szautuvais per-j vaikai nesziojo visokiu spalvų

Czapliko 
fanuos, 

iszejus laukan 
Tuo tarpu

Per

Nie-

Vyrai,

lipo per tvora ir pamate karve , czeverybus.
paleido szuvi, turbūt manyda-!

Keliatas
(’zaplikiutei port nota. Gyvuliu oda pareina

mi, kad tai stirna, 
szruotu pataikė

Beveik
nioncs

visa czeveryku pra- 
suvnrtota oda vra im-

iii deszinin smilkinį ir sužeideiisz Argentina,
J-’. 
vaikezai 
jos

Pamato, kad bus blogai. I Brazilij 
pabėgo. Raita valsh -i lota oszko

policija ir burvs vietos

Vruaguay ir 
os. Beveik visa suvar- 

s oda paeina isz apie 
70 szaliu, daugiausia isz China,

žmonių iszjieszkojo visa apie-1 India, Pietų Africa, Brazil ir 1*1 1 • 1 1 • 1 ■ • * . • < a* alinkę, bot piktadariu nesurado, i l’įet u Amerikos. Aviu oda pa-

Lauweijce, Mass. — 
audinycziu firma paskelbė 
pe reita, savaite, I

eina isz Australijos ir Naujos 
os. Kangaru oda paei- 

ei e.taoietao 
Australijos, ir

Pacific Zelaiidij 
ežia i Zelandijos. KKK

kad nuo 22 Ina isz
Gruodžio iki 7 Sausio ji uždą- oda isz Indijos ir.Java, 
ro visa savo boxclnos departa- 

kur dirbo keliolika 
szimtu darbininku. Priežastis 
szito dirbtiniu uždarymo m*- 
pasakyta, bet manoma, kad tai 
yra paprasta bedarbe del abel- 
no biznio sumenkėjimo.

nienta,

Wilkes-Barre, Pa. — p. Ona 
gyvenanezia poAmbroziene

No. 60 N. Hancoch St. palaido
jo savo vyra Juozą Ambraza, 
14 diena Gruodžio. Nabasz n in
kus mire szi rd i es liga važuo- 
damas ant oletrikinio karo, 11 
diena Gruodžio. Jisai buvo 68 
m. senumo. Paliko paezia, vie
na puošimu Kaziemiera ir po- 
dukte Elena. Naszlies Ambro- 
zienes vyriausia suims Silvest- 
tras buvo užmusztas avietinei 
karojo. .Jiji labai apgailestau
ja avo vyro mirti. — Mrs A. A.

PARSIDUODA 
MINERSVILLE, PA.

Naujas budinkas 54‘per 200 
pėdu didumo. 30 ruimu, szto- 

.su gyvenimais, di- 
i vieta del 50

ro ruimas,.
delis garadžius

i ir didele sale.
iota del 5J)aciis garadz 

auįonrobiliu,
Parsiduos už prieinama preke. 
AtsiszaukjUL.ypyj^la^zka. ar 
ypatiszkai ant adreso.

Chas. A. Gildenioyer 
232 W; Wood St.

(t.105.) Minersville, Pa.

tauru

Elektrikiszka lampa ku
ria pianistai gali užsidėt ant 
kaktos likos nesenei iszrasta.

Viedniuje 15 mokslaine- 
sia inves krutamuosius paveik
slus del moksliszko tvkslo.

i . . • /

8

4

-r

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTIAR MANOTE ATSIIMTI W 
GIMINES !N AMERIKA? g 

2629 Lietuviai atvaxuoa in cxia 
szi meta.

Leiak musu rasztinoi Kaune pa- 
gelti justi giminėms iszgauti pas- j 
portus ir vizas ir tinkamai juos 
prirengti in keliono. Nereikia 
L 2_’_ ‘ , turintiems J
Cunard Linijos laivakortes, nes J

prirengti in keliono. 
laukti del vietos,

Nereikia

g Cunard laivas iszplaukia isz Eu- 
g ropos kas kelinta diena. Cunard ( 
/ laivakortes yra geros kelionei 5
5 ąnt laivu Aquitania, Berengaria 5 
J ir Mauretania, greieziausia juru

keliono tarp Lietuvos ir Ame- / 
S rikos. Del dauginus informacios 2 
S kreipkitės pa‘s musu vietinius j
g agentus arbu musu;rasztiinojo. J
| CUNARD tiNfo 5

25BroadWBJt
New Yort, i

6 namai su 6 ruimais po $1,500. 
2 namai su 6 ruimais po $1,600. 
1 namas su 7 ruimais po $2,600.

TuriVisi geram padėjime.
but tuojaus parduoti. Kreipki
tės ant adreso. (t. 107)

C. H. Clappier
, (’zeveryku Storas

Minersville, Pa.
PAJESZKAU ADVOKATO

kuris galėtu užvesti prova 
kur

<-
su kasyklos kompanija, 
mane sukolioezino. Tegul tol 
sai atsiszaukia ant adreso.

Ant. Vaitkewicz 
Blanford, Ind.2) Box 84

SKAITYKITE KA CZIA 
RASZO.

turit pirkia lotus

narna.

Kurie 
miestuose Loran, Salem, New
ton Palls, Ohio, tai paveskit 
mums ant savo loto pastatyti

Mes statysim daug na
mu ir kas dabar mums duos 
statvt narna tai suezedvs kete- 
ta szimtu doleriu. Jeigu neno
rite narna statyt tai galite sa
vo lota su mumis iszmainyti 
in gatava narna, mosf justi lota 
priimamo už tuos paežius pi
nigus kuriuos mokėjote kada 
pirkote. Statysimo medinius ir 
mūrinius namus pigiausia pre
ke. Dabar laiko szveneziu ge
riausia yra atvažiuoti ir pasi
tart ie o mes padarysime pagal 
jusii norą. Namu pagyvenimui 
trūksta, 
gios, laikant tuszezia lota nau
dos noatncsza. Raszykite ant 
szio adreso in ofisą.

Royal Bldg. Co.
. -J -4 a . < a ¥ i ■

raudos namu brau

3 (\ Arrott Bldg. t 
Pittsburgh, Pa.

Matykite szitus 
priesz pirkimą

r -

Keeley Peczius
Estate Heatrolas
Maytag Skalbynes 
Coflield Skalbynes 
Linoleumas arba 

klijonkes.
Ant lengvu

. mokeseziu
H. J. Heiser & Co.
27 E. Centre St.

o mažinu 
priguli prie

•žios pari- 
Yra lai ma- 

visoje Pranei-' 
szeszis <

kojas kurios 
ponios Martinio, pat 
žinio bankierio. 
žiausios kojos 
joi, ii(‘S turi tik 
ilgio, kurios intelpa in numara

sės i Miss. Armstrong

1 bo czeveryka.

i. turi d i nsta 
' peržiūri

Klanora
Washingtone, kur 

visokius vababm dd 
muzejaus, prisiuns-‘ i valdiszko

is colius i t”s isz vi>n daliu svieto.

I ❖* •> •>

Hiiii
I!

TO

t

&

3e

&

jp

4
■:4;.

%*

E
i

M
H

i

<-r:

'JI

r

*S
&

H 1

%t n

PRIGIALBSTI ISZGIALBET GYVASTES DAUGELIAMS
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VAIKAMS. /
Du arklei Charlie ir dim prigulinti prie Dėdės Šamo, pri- 

gialbsti iszgialbet gyvastes daugeliams vaikams po visa Ame
rika, uqs jięje duoda sveika krauju del padirbimo dipterijos 
antitoksinu. Daktarai iszleidže isz juju krauju kas keturis me
nesius,'

A.

Dekite savo pinigus in
Merchants Banking Trust Co. Banka

f, Mahanoy -City, Pa.
□------ $-------- ,

Tu MftRkn nori jumis patarnauti.
MoldjW*czia procentą ant padCtu pinigu.
Norį'idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra

dėtu taupyti pinigus ir.turėti bankava knygute szitam 
Merchants Banking Trust Co. Banke.

Szitu Banka prigelbsti savo depozitoriąms pirkti savo 
. locnus namus. s.. . ______
. Szita Banka prigelsbti jumis suezedinti pinigus.
Nori lead jus butumet to Banko depozitorius.

s

i

t


