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Isz Amerikos
Pririszo savo vyra prie lovos 

ir sumusze kaip szuni.
Brookings, N. Dak. — Mare 

Bakereine, 33 metu, randasi už
daryta cziouaitiniam kalėjimo 
pako) daktarai noisztyrines, ar 
josios vyras pasveiks ar ne nuo 
aplaikytu žaiduliu kokius jam 
Mare uždavė.

Ana diena likos paszauktas 
daktaras pas Bakeri, kuris jam 
apsako, buk likos nakties laike 
pririsztas prie lovos ir baise i 
sumusztas. Ant galo pasiseko 
jam iszbegti pas kaimyną, dvi 
mylės, jeszkoti pagialbos. Pa
kol aplaike pagialba, tai Mare 
iszbego pas kaimynus, kuri ap- 
reiszke, buk vyras jaja norėjo 
nužudvt. 
idant jaja
Brookings, idant galėtu pasi
matyti su szerifu ir melsti jojo 
apglobęs. Szerifas jaja uždare 
kalėjimo.

Pribuvęs daktaras apžiurėjo 
suplakto Bakerio žaidulius ir 
nuvožė in pavieto ligonbute, 
kur guli dideliam pavojuje, 
bet daktarai turi vilti ji iszgy- 
dyt.

Manoma, buk Mare staigai 
neteko proto. Bakerei turi 11 
metu sūneli ir 13 metu dukre
lia.

užmokei

Prispy re 
n u vežt u

kaimvna e
in miestą

“no
nes atejdavo

Kriokė už daug, vyras iszmc- 
te jaja isz lovos.

Beulah, Mieli. — Magdalena 
Gancciene, jeszkodama persis
kyrimo nuo savo vyro, apiake 
Budžiui, buk josios vyras su- 
spardydavo jaja kas nakti lo
voje, už tai kad jiji už daug 
kriokė, o ana vakara suspardė 
ir iszmete isz lovos. Vyras ne
galėjo nukenst kas nakti 
sines muzikos,“
volai nuo darbo, būdamas labai 
pa i Įsi as.

Genacai apsivedė 1922 mete 
o 1923 mete Magduke pabėgo 
nuo vvro in Detroitą ir tik ne
senei vela suėjo in pora.

Geriau kad ji butu pakoria.
Milwaukee, Wis. — Henri k is 

Zehren, 50 metu, gyvenantis 
ant 538 - 32ros ulyczios, likos 
nubaustas per sudže Shanghne- 
sey, ant trisdeszimts metu in 
kalėjimą už subjaurinima savo 
locnos dukreles. Mergaite turi 
penkiolika metu. Josios ketu
riolikos metu drauge teipgi liu
dijo prieszais sena iszgama ku
ris per trisdeszimts metu kalė
jime atves nuo karszczio.

Aplaikys savo dali isz 
30,000,000 doleriu.

Marinette, Wis. — Kontrak 
toris Ferdinandas Lahai, aplai
ke žine nuo advokatu, buk jisai 
pasiliko vienu isz gilukningu 
sukcesoriu palikto milžiniszko 
turto per jojo 
mire Waterford, Irlandijoi. 
Tomis dienomis iszvažiavo in 
Montreal, Kanada, pasiraszyti 

Tasai turtas 
buvo užraszytas jojo tėvui, ku
ris nesenei mirė.

Keturios merginos 
waukee teipgi aplaikis dali to
jo turto kuri apskaito ant tris
deszimts milijonu doleriu. Mer
ginos yra dukteres Ferdinan
do, tnrinezios nuo 
metu.
Julajaus menesi automobilei 

užmusze 68 y pa tas.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijoi automobilei užmusze 
68 ypatas vienam menesije Ju- - - • J • •

dieduka kuris 
Waterford,

ant 'dokumentu.

isz MiL

09 lyg 28

lajaus, o užeido 2816 isz. trijų 
. 1267 likos sužeista didesnio-

sia, miestuosia, 
listai užmusze 37 ypatas, I

girti bimba-

kerszindama 
jeigu neiszeis isz 

apskundė 
mergina li-

R

Už savo milaszirdysta gavosi 
in kalėjimą.

Pittsburg, Pa. — Dažiurėto-' 
ja ligoniu - norso Floreųtina 
Slicer, likos uždaryta kalėjime 
už tai, kad užklupo ant gaspa- 
doriaus namo, kuris atėjo isz- 
mest isz st u bu serga nezia mo
tore kuri negalėjo
raudos. Dažiurotoja teip inir- 
szo ant boszirdžio gaspado- 
riaus, jog pagriebė nuo stalo 
ilga mėsini peili, 
ji nudurti,
šlubos. Už tai jaja 
ir mielaszirdinga 
kos uždaryta kalėjimo.
Barbens ne tik nukirpo plau

kus bet ir ausi.
Newark, N. J. — Marijona 

Friedman isz Orange, N. J., rei- 
kalauje 1500 doleriu už szmo- 
teli ausies, kuria nupjovė jai 
barberis isz Newarko kada jai 
apkirpinojo plaukus. Kaltinin
kas vra Juozas La Suca.

Mariute sako buk nuo tojo 
laiko konto skausmą ir priek 
tam josios patogumas daug su
simažino nuo kada neteko 
szmota ausies ir dabar spiresi 
nuo barberio atlyginimo.

Tas jam nieko nepagialbejo.
Washington, I). C. — Czio- 

naitiiieje valdiszkoje kariszko- 
je ligonbutejo, randasi karei
vis, kuris surado
bilda iszsisukimo isz kari lime
nęs. Nesenei Ben. Wilkes pa
bėgo isz kariumenes, bet likos 
suimtas ir uždarytas kalėjimo. 
Būdamas kalėjimo, norėjo sau 
užduoti liga kuri ji paliuosuo- 
tu nuo tarnavimo. Pradėjo ji
sai nu ryt i net viską, 
papuolė in rankas, 
uis, kahut(?s,

nepaprasta

kas jam 
stiklą, vi- 

szriubus ir kito
kius geležinius dalykus.

Per koki laika Beno pilvas 
priiminėjo viską, bet po ko
kiam laikui užstraikavo ir spy
rėsi geresnio valgio. Ant 
( 
padaryt i operacije. 
daktarai iszeme 
apie du svarus geležies ir stik
lo. Kvailys ne tik kentėjo daug, 
bet kada pasveiks, turės atsė
dėti ilga laika kalėjime.

“prisiėmė“

viską

galo 
laktaras ji peržiurėjo ir nutarė 

viso 
isz jojo pilvo

Karve “prisiėmė“ maža elny.
Saint Helens, Ore. — Farme- 

riui N. J. Reviu 
gyvuliu szeimyna.
karve sugryžo isz ganyklos at
vedė su savim ne tik versziuka 
bet ir maža elniuti,
tokia pat priežiūra kaip ir ver- 
sziukas. Kur karve surado ma- 

farmeris to

pasidaugino
Kada jojo

kuris turi

ža siera t u ka tai 
neisztyrinejo.

Kluksai sutaikino nesutin- 
kanezia porele.

Fla. — Ro-
pabegiąs

St. Petersburg 
bertas Sale, buvo 
nuo savo paezios hu mažu kūdi
kiu in Tampa, manydamas buk 
jojo pati, kuri yra katalikiszko 
iszpažinimo geidže patalpinti 
juju dukrelia in kliosztori. Ku- 
kluksklanai dažinoja apie tėvo 
pasielgimą, pasivijo ji ir pri
vertė ant sugryžimo pas pa
ežiu, .o sudže Robles, nuspren
dė idant mergaite butu atiduo
ta po priežiura motinos, kuri 
buvo jai labai gera.

Sudže apie taji atsitikimu 
kalbėjo: “
ke n ežia m i kluksai 
apie katalikiszka motina ir su
vestu nesutinkanezia porele in 
sutikima, nežiūrėdami ar mo
tina yra katalike, žyde ar pro- 
testone, bile tik apginti mote- 
riszkuma ir josios tiesas.“^

Navatna, jog fUeap- 
rupintu/įį

Visam mieste katalikai tuom 
atsitikimu labai persiėmė ir 
dabar yra kitokiu pažiūru kas 
kiszasi kukluksu. — Ne toks 
velnias baisus kaip ji malavo- 
ja.

K
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Tankus lietus padare daug nesmagumo ir bledes.
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Per dvi sanvaites be paliovos lijo Milwaukee paviete', Wiskonsine, jog visi lipdukai,
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iszsiliejo, užliedami daugeli miestu. Paveikslas parodo nekiirias užlietas vie
tas mieste Milwaukee, jog žmonis turėjo vaikszcziot basi o 
darokus kaip lai mums paveikslas parodo.

prūdai ir upes
moterėlės turėjo pasiraitot an

.. —p.. ■į! m.
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Isz Lietuvos.

Karta, tėvams ne
užpuola ta szei-

J Jei u vos

kiek j u iszge- 
prie savosios 

jau apie 
metu Lietuvoje

suma-

Prie Rusu 
kaip d a bai

tai p mažai te-

Lietuvis jeszkojo pabėgusios 
moteres per du metus.

Pa. — Vincas Jukna, 
isz Newton Falls, Ohio, du m<‘- 
lu jeszkojo savo pabėgusios 
paezios ir dvieju berniuku ir 
praleido iki $3,000. Kas tai jam 
pranesze, kad jie yra sziame 
mieste ir, teisybe, 
mato ant gatves, 
nepažino. Pati aiszkinasi, kad 
ji mylėjusi labiau burdingieriu, 
11 \ s - ■ 

t 

vvrui 
czia, 
Falls.

Baisi viesulą — 6 užmuszti, 
daug sužeista.

Huron, S. D. — Baisi viesu
lą prapute pro Yale, Iroquois 
ir Cavower, 
szis žmonis, 
deszimts, 
niszkas bledes did farineriu.

Watertowne motore Brews- 
toriene laike kndi'ki prie 
krutinės. Viesulą pagriebė 
moterie su kudykiu nuneszda- 
ma juos net keturis szinitus 
pėdu ant artimo fermerio szie- 
no.

Užspringo nuo szmotelio 
mėsos.

Jersev Cit v, N 
nas Rakovskis, 
springo nuo szmotelio mėsos 
laike vakarienes, 
tuo pranesze 
bet kada ambulansas atvažia
vo, tai Franas jau buvo negy
vas.

I

Palicije pajeszko Vaiksznio 
už nužudinima paezios,

Marion, III, — Williamsono 
pavieto 
tuvio
Johnston (>ily, 
savo paezia. 
je iszsiunte in 
apraszima apie 
praszo idant 
in kur atvažiuotu.
Mylimieji apsivedė po 45 metu.

Sioux City, Iowa. — Ketu- 
resdeszimt's penki metai adgal 
Reed City, Mieli., susibarė my
linti porele W. H. Davis su sa- 
yoj sužiedotinia, kuriu vineze- 
■vone ketino atsibūti už keliu 
diėiiii. Jisai iszvažiavo in Poca
hontas, Nebraska, pirko szmo
ta lauko, apsivedė ir dasidirbo 
turto. Jojo mylema pasiliko na
mie, ir isztekejo už E. Hatch. 
Praejta meta abudu pasiliko 
naszleiStf Davis sugryžo in savo 
gimtine szali kur susiejo su 
savo sonoviszka mylema, at
naujino meile ir abudu apsive
dė praejta Ketverga. Jisai turi. 
73 metus o jiji 69 metus. '

Erie,

savo

jis juos pa- 
Berniukai jo

negu vyra. Pati atidavė vaikus 
, bet pasiliko gyventi 
o jis gryžo in Newton

užmuszdama sze- 
sužeide apie dvi- 

padarydama milži-

laike
Viesulą

J.
45 metu, nž-

Frau-

Gaspadine 
City Hospital',

palicije pajezko Lie- 
Petro Vaiksznio isz 

kuris nužudė 
Tenaitine palici- 

visus miestus 
žadintoju ir

ji suymtu jeigu

Dvi seseres aplaikys dideli tur
tą po mirusiam broliui — 

z biskupo.
Philadelphia.

kada Nathan Hurevicz, turėda
mas 20 metu, likos pavogtas isz

Mete 1852,

Žydas isz Ameriko atrado sa
vo katalike sesutia po 46 me

tu kuria pavogė pleszikai.
Kelne. — Priesz 46 metus 

Raubu kaime, ties Kelme, gy
veno tūla žydu szeiyna — vie
nintele tarpe kaimo gyventoju 
kataliku, 
sant namie,
myna pleszikai, visa iszgrobia 
ir d ra u g pasivagia 11 metu
mergaite žydaite. Jos brolis 9 
metu, pasislepes užukrosnyj, 
tuo bildu iszsigelbsti nuo už
puoliku. (1 ryžta isz miesto tė
vai ir pamate, kas nutikę, ap
leidžia ant visad szi kaima ir 
iszsidangina Amerikon, pasi
ėmė kartu ir jaunuti sunu, ple- 
szikn nesurasta. Prievarta at
skirtoji sesuo nugabenama in 
kita kaima ir te’n .auklėjama 
katalikiszkoje atmosferoje. Už 
kokios poros motu patenka ji 
Kelmen ir teiraujasi, ar neži
nąs kas apie jos tėvus. Jai at
šaka, kad tėvai esą nužudyti. 
Taip ji iszauga pas katalikus 
kaipo katalike, vėliau iszteka 
už vyro —kataliko D., ir gyrve
na Sziauliuose; vyras ir ji dar
buojasi miesto pirtyj, kaipo 
paprastu juodabariu. Tuo tar
pu Amerikoj tėvai insitaiso 
gelumbių fabriką ir gerai gy
vena. Mirdamas tėvas paveda 
sunui sujeszkoti dingusia sese
rį. Simus sžia vasara atvvksta 
Lietuvon drauge su žmona ir 
dukterimi. Gargžduose aplan
ko kita savo seserį, pasiima ja 
kartu automobiliu ir vvksta iii 
Baubus. Ten vienas ūkininkas 
pasisako žinąs, kaime gyvenau 
ti jo sesuo. Tad jiš pasiimti

ir vvksta in

Girtybe Lietuvoje ir kova 
su ja.

Kaunas. — Sziuo metu ne
priklausomoje Lietuvoje gir
tybe daug placziau yra insiga- 
lejusi negu kad buvo Rusu lai 
kais. Rusu laikais
miestuose ir kaimuose žmones 
toli gražu neiszgerdavo tiek 
daug svaigalu, 
riama dabar — 
va 1 d ž i os. Nekal ba n t 
kitką, sziuo
dirbdama labai daug namines, 
kuria pas mus vadina, “ 
gonka“; ji Rusu laikais buvo 
didele retinvbe. 
Lietuvos žmones, 
tenka patirti,
dirbdavo samagonkos tik dėl
to, kad bijojo svetimųjų valdi
ninku bausmes. Gi dabar nors 

samagonkos irgi 
yra baudžiami beveik neina 
žesne bausme, kokia buvo bau 
džiami prie Rusu valdžios, bot 
savosios valdžios Lietuvos pi 
lieczinj, kur-kas mažiau tebijo, 
o antra jie lengviau negu kad 
prie

uz varvina
beveik

Mergaite iszmelde nuo Dievo 
sveikata del tėvo.

Philadelphia. — Keturiu me
tu Kai rinte, dukrele Eugeniju- 

! szo Buckley, labai tiki in mal
da. Kada daktaras apleido jo-

Imk jam nesiranda jokia pa
gialba, nes sirgo ant uždegimo 
plaueziu . ir 
mirt i.

Mergaite nuėjo in artyma 
bažnyezia Szv. Stepono idant 
pasimelst už tėvo sveikata. Mo
tina neužtemino kada Katriute 
iszejo. Bažnyezia buvo uždary
ta, bet tas nesulaikė Katriutės, 
kuri atsiklaupus ant trepu ve
da neziu in bažnyezia mokiesi, 
nes žinojo, jog Dievas josios 
maldas iszklausvs ir lauke.

Praejgiai paregeja klupojan- 
ezia mergaite ant bažnytinių 
trepu pradėjo aplink josios su
sirinkt. Nekuriu kaimynai pra- 
nesze apie tai motinai kuri ad- 
bego prie bažnyczios pasiimda- 
ma mergaite namo.

Kada daktaras atėjo atlan
kyt ieva už keliu dienu, nusi-

t 
ženklyvai 

apleis lova. — 
maldos lie

nanni tėvo l'kra.jiiioje per kelis s|,,s s(.rgnnti |(.Vn, kalbėdamas
kazokus. Laikas nuo laiko ra- 
sze jisai groniatas, apraszyda- 
mas apie savo varginga gyve
nimą kalejimuosia ir kankini
mą. Jojo tėvai mirė o dvi sese-

— viena, Green- 
bergiene pribuvo in Amerika, 
kur apsigyveno po 4.36 Jackson 

Filadelfijoi ir yra molina 
o kita pasiliko

o

neužilgio turės

ros apsivedė

vaiku,

New Yorko

buk San 
mirė Ru- 

d videszimls

st., 
penkių 
Rosi joi.

"Tomis dienomis
laikraszeziuosia likos patalpy- 
tas pajeszkojimas, 
Fra neisiąs Amerike, 
siszkas bisknpas,
metu adgal, palikdamas dideli 
turtą, jojo pravarde buvo Bu
re vi cz, bet mirdamas 
testamenta kuri uždraudė ati
daryt net po dvideszimts metu.

(1 reenbergiene
josios

susinesze

padare

tvirtai tiki 
buk tai buvo josios dingusis 
brolis ir dabar susinesze su 
savo seseria ir daejtineje apie 
savo praėjusi gyvenimą irszei- 

galetn pristatyt 
dokumentus kad 

palikta turtą

mvna idant 
tam tikrus 
galėtu atsiimt 
per biskupa.
Suseke žadintoja per gromata.

Ana diena
28 metu, isz 

gromata 

ir sveiku,
gromata 

na ir Zrakovv 
4L1

Scranton, Pa. — 
Morkus Zrakovy, 
M iezigano, prisiuntė 
savo draugui in Olyphanta 
buk jisai yra gyvu 
Palicije suseke isz kur 
buvo iszsiunsta, 
likos suimtas ir atgabentas in 
czionais atsakyti už žudinsta 
.Jono Labojeskio kuri nužudė 
karėžomoje Dickson City laike 
barnio dvi sanvaites adgal, po 
tam pabėgo in Grand Rapids. 
Pacztinis inspektoris, in kurio 
rankas gromata gavosi, sako, 
buk Zrakowski gromatoje ko- 
nia prisipažysta prie žndinstos.

60 dienu in kalėjimą už apsi- 
mainyma paezioms.

Buffalo, N. Y. — Chester 
Williams isz Olean, kuris per
simaino paezioms su Hugh 
Omari nesenei pribuvusio isz 
Anglijos, negalėjo suprast kam 
žmonis insikiszo in juju bizni 
jeigu jiems ir juju moterims to
kios permainos buvo užganadi- 
nanezios.

Williamsas gyveno su Oma- 
riene per szeszis menesius pa
kol kaiipynai dažinojo buk tai 
ne jojo vedusi pati ir apie tai 
pranesze palicijei. Sudže pado- 

jam szoszosdeszimts 
dienu kalėjimo.

draugui

vąnojo

stebėjo ir pripažino szeimynai 
buk tėvas pasveiko 
ir neužilgio 
Dievas iszklause 
kalto kūdikio.
Mane buk josios vyras yra mi

res, apsivedė su kitu.
Mercer, Pa. — Szerifas Bo

ne isz Morgantown, W. Va., 
aplaike žine isz Jamestown, 
Pa., idant aresztavotu 
ria Virginia Bennett, 
lenais pribuvo su kitu vyru.

Bennettiene 
turėjo vos

isz
molo

ku ri in

apsivedė kada 
keturiolika metu, 

pamesulama savo vyra už žve- 
riszka pasielgimą. Vėliaus ap- 
laike žino, buk jisai mirė ir in 
du metus apsivedė su kitu, pir 
ma neisztyrinejus ar žine apie 
mirti pirmo vyro buvo teisin
ga ar ne. Josios vyras gyvas o 
kada dažinojo apie moteres ap 
sivedima, liepe jaja aresztavo
tį už svetimvyriavima. ♦ i

PA8KUTINI0S ŽINUTES.

Hazleton Trvs
*

* Hazleton, Pa. 
agentai — Žydai prikalbino 15 
metu mergaite apleisti namus 
ir keliauti su jeis. Visi likos 
aresztavoti Sunbury, Pa.

Philadelphia, 
delia po visa 
muszta asztuonioli'ka ypatų o 
sužeista 79 visokiousia auto- 
mobiliuiuosia atsitikimuosia.

* New Orleans, La. — Vėt
ra sugriovė Szv. Filipo bažny- 
ezia Patricks, La. — Dvylika 
žnęioniu likos užmuszta o ‘devy-

1'

Per Ne- 
valsti likos už-

niblika sužeista.

Rusu ramia galimybes 
nuo bausmes iszsisuki. Su slap 
taiiais degtines varytojais da
bar pas mu dhugiausia kovoja 
policija bei szaulįan ir jiems 
jeszkant slaptu bravareliu ne
retai atsitinka rasti bedirbau 
ežius samagonka gerus avo pa 
žinstamus ir draugus. Tokiuo
se atsitikimuose paprastai lie
kasi czielybeje ir bravareliai 
ir ju savinikai negauna jokios 

mat, savo drau
gus labai nepatogu yra bausti 
(o kiti gave gyszi tyli).

bausmes, —

601 vokiečiu

Mirimu ir giminu skaiezius.
Kaunas. *— 1923 metais mi

rusiųjų skaiezius Lietuvoje šie 
ke 29,752 žm. isz ju lietuviu — 
26,865, žydu — 1,003, lenku — 
731, Rsu —
184, ir kitu tautu — 368.

Per ta pat laika gimė 56,886 
kūdikiai, isz ju 53,505 iszteke- 
jusiti motinu ir 3,381 neiszte- 
kejusiu. Tautybėmis gimusieji 

Lietuviu —skirstomi taip:
50,121 Žydu — 2633, Lenku — 
1921, Rusu — 2007, Vokiccziu 
— 440 ir kitu — 364.

Baisus kersztas.
Trvszkiai — Valdiszko misz 

ko sargas (eiguis) Sziuipys už 
miszko vogina apskundė^ savo 
artima kaimvna R. Pastarasis

gavės

pasižadėjo atkerszyti. Praslin
kus kai kuriam laikui sudege 
eigulio jauja ir kiti trobesiai. 
Padegime intartas tas pats R., 
bet del stokos inrodymu nesu
imtas. Kadangi Sziuipio tro
besiai buvo apdrausti, tai jis 

apdraud i mo pro m i ja
tuoj ėmėsi statyti naujus tro
besius. Tada R. paleido gan
dus, kad jis ne tik vėl padeg
siąs, bet ir visa Sziuipiu szei
myna isznaikinsias.

Netrukus gandai pradėjo pil 
dytis: Sziuipys nnszautas. Ir 
czia buvo intariamas R. Vieti
ne policija norėjo suimti už- 
muszeja, bet szis pabėgo ir iki 
sziam laikui slapstosi. Jis ban
doj nMšžauti ir kitus Sziuipio
Szeimynos narius bet nepasise- 
ke. • '

Paguliau szio men. 9 d. jau- 
nesnys Sziuipio sūnūs, 16 m t., 
pastebėjo kad kaimynas R. pa- 
gryžo namon ir ant kūtes at- 

Berniukas prisiartino 
prie mieg'anczio kaimyno, nu- 
szove ji ir pats apie ta i n vyk i 
pranesze Tryszkiu 

‘Berniukas ir užmusztojo R. 
szeimynos nariai suimti ir isz- 

Į vežti in Kurszcnus.

gule.

policijai.

#iį

'*1

szi automobiliu
Sziaulius. Czia ūkininkas tik- » • 
ra i pristato ji seseriai. Jis nori ; 
pasveikinti ja kaipo brolis — I 

net kalbėti su juo, ;ji nenori 
kaipo žydu, nes ir nemoka žy- 
starajam pasiszalinus paėmė >> 
diszkai, o vien lietuviszkai. 
Bet ilgiau 
joje lyg isz ruko mažatves at
minimai ir ji — pripažino bro
li, 46 metai atgal bęregeta. Jos 
vyras, būdamas blaivesnis, bu
tu padaręs in 
resnio 
A m e r i k i e t i szka m 
pasirodė ne labai tinkamas be
sąs. Brolis gryžo Amerikon 
prižadėjęs rūpintis surastąja ' 
seserimi. O apsirūpinti galėtu 
nes beveik milijonierius esąs.

Paszto apiplesžimas.
Alytus — Liepos 14, 1 vai. 

po piet dvidešimtam kilome
tre nuo Alytaus Merkinėn du 
plesziku užpuolė Merkinėn ve
žama paszta. Nenorėdami nu
kauti vežėjo, isz tolo nuszove 
arkli ir vežėjui liepe iszkelus 
rankas eiti szalin, patys gi pa- 
paszta. Grynais pinigais trans 
porte buvo apie 2400 lt., pasz
to ir žyminiais ženklais apie 
2000 ir invertintos korespon
dencijos apie 600 lt. — viso 
apie 5000 lt.

Plesziku butą su kaukėmis; 
rastas padirbtas isz kailio 
ūsas, kelko spėjama, kad tai 
darbas kaimiecziu. Sariszy su 
szia byla jau aresztuoti 9 in ta
riami asmenys. Dalis korespon 
dencijos, neturinezios pleszi- 
kailis vertes, jau rasta.

Norėjo apgaut valdžia.
Kaunas. — Emisijos banke 

sulaikytas pil. Radzivilas, ku
ris mokėdamas 5,000 litu val
džios pinigai, inkiszo neteisin
ga viena 50 lt. Jisai tardomas.

vien
pasikalbėjus, kilo

sveczia, gal ge- 
inspudžio, dabar gi 

gyvenimui
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Alaska kasvklosia likos 
žeisti keturi anglckasei kada 
kletka nutruko ant urios nusi- • • 
Įeidinėjo deszimts darbininku.

Mount (’’arinei, Pa.
su-
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KAS GIRDĖTI

Motore kuri turi trumpiause 
koja tankei turi ilgiuose Kežu- 
VI.

Devynių.svaru kūdikis gali 
padaryti tiek riksmo ne kaip 
250 svariais žmogus 
malszyt.

gali nu-

Jeigu matai daug verkeneziu 
moterių iszojnant isz bažny- 
czios, tai gali būti tvirtu, jog 
josios buvo ineja in lenais pa
žiūrėt szliubo.

Drebėjimas žemes Ferghana, 
Turkestane, kaip pranesza te
legramai isz Moskvos, sunai
kino 3400 namu, apie du tuks- 
tanezius sugadino, szoszesdc- 
szimts žmonių užmuszta o pus
antro tukstanczio sužeista. 
Miestelije Pokrowske, kur pra- 

isz 600 nu
tiktai keturi na-

tukstanczio

sidejo drebėjimas, 
mu pasiliko 
mai.

Amerikoniszki turistai — 
keleivei, palieka kas metas Eu- 
ropiszkuosia iniestuosia dau
giau kaip tris szimtus milijonu 
doleriu. — Puiki dovanele del 
subankrutvtos inocziutes Euro
pos.

P
1^F

U

1

Mines, už- 
Persliingo

Užims generolo Pershingo 
vieta.

Majoras John L. 
ims vieta generolo
kuris padekavoja už dinsta 12 
Sept., nes isztarnavo valdžci 
64 metus. Hines užiminėjo Per
shingo vieta per kelis metus ir 
yra gerai susipažinęs su tuom 
(tinstu.

Vienkart su tikėjimo in dva- 
ses, gyventojai tiki in inspeji- 
ma ir žvaigždes. Lyg sziai die
nai randasi karaliszkam pain
ei ujo d variu is astrologas kuris 
i n spe jine j a k a ra 1 i u i 
niekus.

Pagal paczto dopa rta men ta, , 
lai Dede Šamas daro puiku biz
ni ant “Parcel Post” — pake
liu pacztas. Mažesni fabrikan
tai pasinaudoję isz 
iszsiunsdami in 
menesi visokio ta voro už du 
milijonus doleriu. In laika pen
kių menesiu iszsiunte tavoro už 
asztuonis milijonus doleriu.

to paczto
Europa kas

Angli-Miestelije Hastings, 
joi, atsibuvo nepaprastos laido
tuves laike kuriu, neprakalbe- 
ta ne žodelio. Velionis vadino
si Gray, kuris ajszkei uždraudė 
testamente, jog laike apeigų 
turi būti užlaikytas visiszkas 
tvlumas. Nuo laiko iszneszimo 
kūno isz namu lyg užkasimui 
niekas nieko nekalbėjo, giedo
jo arba garsei meldėsi. Kuni
gas atkalbėjo tykiai maldas, 
laikydamas ziegoreli rankoje, 
nes velionis tik tiek laiko pa
skyrė. Gailiniilkai neprakalbė
jo ne žodelio, malszei inmete po 
saujele žemes ant grabo ir nu
ėjo namo. Del ko toki velinima 
paliko testamente, 
reiszkc.

maldas 
rankoje

tai neisz-

Tūlas Angliszkas keleivis, 
kuris nesenei atlankinejo Sia
mą ir

iie

aplinkinius sklypus, 
tvirtina, buk Siamiecziai netiki 
in budizmą, tiktai dvasiu mok
slą, kaip yra paraszyta knygo- 

“ Pisatpakiraam ”.
Pagal mokslus paraszytus

toje knygoje, tai kožnas kal
nas, upes, kaimai, miestas, na
mas, medis ir kožnas dalykas, 
turi savo dvasia. Ligos džuma 
ir kolera yra platinamos terp 
žmonių per dvases, kurios per 
special iszka 
Ina nubaidvt.
randasi koplyczaite paszvens- 
1a del tuju dvasiu, kaipo ir na- 
muosia randasi mažos koply- 
czaites. Kitados, kada statyda
vo koki niiestiszka bromą, tai 
i n mesdavo
neszczia moteria 
užmarindavo nes,

užžadėjimu gali-
Kožnam mieste

f !

in pamata gyva 
kuria gyva 

” niekas teip 
nesergsti miesto arba palociu 
kaip d vase neszczios moteres 
»— teip raszo toje knygoje.

Kas metas nakties laike, 31 
Kovo, kada tai pripuola Nau
jas Metas Siame, priesz bromą 
miesto Bankoko yra sustato
mos armotos, kurios be palio
vos szaiina, idant iszbaidyt 
piktas dvases, o kunigai stovi 
ant muru rėkdami kaip pasiu- 
tia idant Dubaidyt dvases.

Ne tik žmonis, bet vagys, 
banditai ir kiti prasižengelei 
sudeda aukas del dvasiu kada 
ejna apipleszinet žmonis arba 
papildyt žudinsta: aukos susi
deda isz kiaules galvos, apsal-
dytu ryžiu ir arielkos. Žinoma 
visa ta paima del saves dva- 
tdszkieji.

visokius

mas bus, ar mergaite ar vai
kas!

Jeigu galima tikėti Anglisz- 
kiems laikraszcziams, tai tasai 
klausymas gales būti neužilgio 
užgauadinanezei iszrisztas. Ta- 
ji klausymą iszrado kokia tai 
daktarka Erskin, kuri tvirtina, 
buk jiji iszrado būda kaip per
mainyti vaiku lytis. Pirmiause 
taji būda iszbande ant saves ir 
sziadien yra motina trijų aunu 
ir vienos dukreles. Po tam da
re praktika ant savo draugiu ir 
per keliolika metu nepabludo 
ne karta. Kokiu bildu tai daro, 
tai daktarka Erskin pasiliko 
sau slaptybe. Jeigu žmonis vė
lintu turėti kūdikius, tai isz- 
sirinktu sau sūnūs o ne mergai
tes. Visa linksmybe butu, jog 
kada moteriszka veisle suma
žėtu, tai merginos turėtu ge-- 
resnia proga ant isztekejinio, o 
gal atejs laikas, jog vyrai ku
rie aplaikydavo nuo merginos 
tėvu pasoga, tai prieszingai bu
tu, nes vyrai turėtu tėvams mo- 
keti už dukteres, o gal tėvai 
ne tik norėtu turėti dukteres 
bet ir sunūs.

“Lietuvos Žinios 
ant kunigu, buk viską 
jo”

.------------------— ■ ■■«■■■■ ---------------------- *—

PAJESZKOJIMAI.

Pajeszkau Mykolo Lebcžaus 
paeina isz Tol k imu Kaimo. Jei
gu kas apie ji žino meldžiu 
praneszt arba tegul pats atsi- 
szaukia nes yra 
del jo isz Lietuvos nuo jo szvo- 
gerio.

.Juozapas Sabestinas
829 Bellows SI. 

Akron, Ohio.

svarbi žinia

K raka nsk iene 
vyra Juozapa 

isz Vi|ka- 
, Alsi-

Asz Monika 
pajeAZkau sAvo 
Krakauska, paeina 
viszkio, Suvalkų! Red.
szaukie greitu laiku; ba asž bu
siu priversta paimti nuo tavos 
persiskyrimą ir žonytis su ki
tu. Ir asz Alfohsas tavo sunus 
praszau 
tai.

Mis. M o i i i k a ’ K ra k a u s k i ei i c 
Box 770

Windsor Locks, Conn.

tevelio atsiliepti grei-

Ignotas Augulis apie .1913 m. 
atvyko Amerikon isz Koksziu 
Sodžiaus, Kamajų Valscz., Ro
ki szkio 
kokiu
praneszt i

Lietuviu Biurui, 
Foreign Jjangua^o Inf. Service

119 West 41st St., 
New York City.

Apskrities, 
nors

Kas turi 
žinių malonėkite

ANT RANDOS.

Didelis sztoro ruimas Frack
ville, Pa. 16 per 60 pėdu didu
mo su sziluma, 
bile kokio biznio. Antros durys 
su nauju bankiniu namu, Peop
les Trust Co. 
brangi, 
pas

tinkamas del

Kanda neper-
Atsiszaukite tuojau

(t.f.)

8AUJ.E I
i * M

W. Zotaucka
25 N. Lehigh St. 

Frackville, Pa.

KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eiles 
ir dckliamacijos.
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Kaip ir kada Džiova 
Užkrecziama.

Suvienytose
Kas tre-

nuo szios 
žmonių 

kankinasi džiū

Džiova yra priežastimi apie 
150,000 mireziu 
Valstybėse kasmet.
ežias asmenis tarp 15 ir 45 me
tu amžiaus mirsžta 
ligos. Apie milijonas 
szioje sžalyje
va. Kad nors dabartiniu laiku 
džiova nesergi bet liga gali pa
sirodyti bile kada.
gihusia apsipažinsi su apsirci- 
szkimais, nukreipimo ir prižiū
rėjimo budai tuo labjaus pagel
bės! sulaikyti ligos pavojus.

Perai insigaunft in kuna kū
dikystėje ir esti neveiklus tol, 
kol nepasitaiko jiems proga 
pradėti augti. Reikia visuomet 
atsiminti kad džiova viduje ar 
namuose greieziausia
cziama, ir retai lauke, kur sau
le, musu goriausias 
tuojamas vaistas 
musza. perus.

Džiova galima užsikrėsti gy
venant (1) su neatsargiais džio 
va serganeziais (2) 
in tamsius, drėgnus,
rus ir prastai vedintus namus 
dirbant fabrikuose kur džiova 
sergantieji neatsargiai spiau
do. “Tubercle bacillus 
m i k rosk opi szka š po ra s.
gamina ir iszduoda nuodus, ku 
rie užmusza gyvybe aplink sa
vo. Džiova rAndasi seilese — 
žmones spiaudo, seiles iszdžiu- 
sta, vejas pa pu ežia 
inkvepia.
žmones užkrėsti.

Jeigu tik džiova sergantieji 
uždengtu burnas kuomet kosti, 
ir spiautu tik tam tinkamuose 
vietose liga beveik 
pranyktu.

Daugelis žmonių kurie neži
no kad serga, mistiną kad tu- 

szalti.” Todėl kiekvienas,

Kuodau-

užkre-

>

ti i si n fe k- 
greitai už-

gyvenant 
neszva-

” yra 
Peras

ir sveiki
Tokiu budn, sveiki

visiszkai
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Burmistras miesto.
Mrs. RoZalije E. Barrett 

vienatine motoro kuri pildo 
burmistro dinsta Warrentown 
Oregone.

v

< <

via
kuri

visur kur dar
ant grindų.

so, fabrikuose, 
bininkai spiaudo
Jeigu musu darbininku unijos 
tik suprastu pavoju 
gaus spiaudymo, priverstu vi-

tinkanias 
kuriose

neatsar-

indeta 
rug-sz- 

prie kiek-

aus spiauti in tam 
spiaudyklas 
szauksztas karboli nes 
ties (carbolic acid)
vienos puskvortes vandens.

Szeimininkes privalo atsar
giai prižiūrėti pieną, nes perai 

atsirasti
Karves tankiai džiova 
Todėl patartina.

vartoja nt,

gali

m

karves piene.
serga.

virti pieną
ypatingai

žastis v ra

MOTERIŲ ALGOS 
CZIA AMERIKE.

neprisilaiko prie

nueina inKuomet moteris 
fabriką jieszkodama darbo, ji 
pirmiausia nori žinoti kiek fyi- 
nigu uždirbs. Yra labai mažai 
tokiu moterių, kuriuo gali pa
sirinkti tinkamus darbus. Jos 
dirba kur tik randa darbo nes 
priverstos dirbti save prasi
maitinti. Turi save užsilaikyti 
ir daugeli sykiu 
Szimtai tukstaneziu moterių ir 
merginu sziadien duoda savo 
algas tėvams,

of Columbia
Suv. Vai., konstitucijos reikiri 
Javiniu. Tas nusprendimas už
baigė minimum wage law! Dis
trict of Columbia it ton mote- 
dys turėjo gryžti ‘ prie senos 
tvarkos padarydamos geriau
sius susitarymus su savo darb
daviais.

Augscziausias

priverstos dirbti

net ir kitus.
aprūpini-

prisidėti prie 
sze i niv n os u žl a i k v m o.

‘M * « **

moteVys užlaiko tokius szeimy- 
nos narius, kurie patys galėtu 
save užsilaikyti, ir nuoszimtis 
mažas tu moterių kurios neuž
simoka už savo pragyvenimą.

Bet moterių algos mažos. 
Kuomet vyru algos buvo ma
žos jie susiorganizavo ir parei
kalavo didesnes Algas. Moterys 
taip nedaro. Nedaro todėl,>jog 
dar neužtektinai apsipažine su 
darbo pasauliu, ju buvimą ku
riuose vietose vos tik pakentė, 
ir pakol ncinsisteige 
tas vietas negalėjo

*

Kitos

su darb-

Insziuriniu

s

Ir jos nemokėjo 
pasekmingai, ir

to kad mėteriu 
pradėjo atsiliepti

šio laipsnio algų 
instatvmas t

negeistinas,

Teismas ne 
svarsto valstijų instatymus ir 
iii dauguma vietų tie instaty
mai dar veikia. Gal greieziau
sia bus reikalingas kitas nus
prendimas kuris pasirems ant 
valtijos instatymo
mu pirm negu dirbanezios mo
terys Su v. Vai., isztikro žinos 
ar jos legaliszkai gali užsidirb
ti pragyvenimui alga, ar turės 
sugryžti prie tarimu 
daviais.

—Foreign Language Inf. Service.
CHAS. S. PARMLEY

Rea! Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalu atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius. automobilius t.t. 

Kampa* Catawissa ir Market St.
Mahan y City, Pa.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais viražais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos iri dėžutės su 
lictuviszkais nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaiso 
tam tyczia žoles nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemieje suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kokliuszo, džiovos, patrūkimo 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 
nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutarsimu turime del mote
rų nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.L 
Geriausios palanges trojonkos COc. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kviotkomis, drukuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių if 
knygų katalogu. Reikalaujam agentu 
visuose aplinkinėse.

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ave.
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sau tvir- 
pavojmn 

padėti savo vietas siūlydamos 
savo sąlygas.
organ i žinotis
saura darbo dirva nedavė joms 
progos pasirinkti kur ir koki 
darbu.

Po daugeli met u žmones ma
mužes algos 
ant ju svei

katos ir tinkamumo.
Padėtis tok is 

kad visuomene natūraliai rei
kalavo reguliavimo moterių al
gų, ir 1912 m., pirmas mažiau- 

nustat vmo
priiUjitas Massa

chusetts valstijoje. Tuoj kitos 
valstijos seko Massachusetts 
pavyzdi, iki dabar kuomet try
lika valtiju turi tokius instaty- 
mus kurio legaliszkai

sergantis, 
pernesza 

Vaikai besibovydarni
skilvio Rochester, N. Y.

priesz 
kuomet vaikams prisieina ger
ti ta pieną. Džiova nepaveldė
ta. Kartais visa szeirnvna mir- 
szta nuo tos ligos, bet to prie- 

neatsargumas ka
dangi kiekvienas nuo kito gali 
užsikrėsti. Ypatingai atsargiai 
vaikai turi būti prižiūrėti tose 
szeimynoso kuroje džiova kada 
nors pasirodė.

Zmonds, kurio tankiai szal- 
cziu serga, arba kurie visuomet 
pavargo, kurie serga
nemaloniu, kurie pabalo ir ne
tinkamai sveria, kurie kronisz- 
kai kosti ir spiaudo gal grei- 
cziausia džiova serga ir neži
nodami užkreczia kitus.

Visi turėtu atsargiai uždeng 
ti burnas kuomet kosti, 
buezioti, ir szvariai 
savo rankas.

Apie Kare.
Tėvynės Rauda.
Atmincziai 1 dienon Rug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.

. Apie Lietuvos Varaus.
Tėvynės Meile.
Pilies Apraszymas.
Lietuvos Paminėjimas.
Sonetas.
Apie Dubisa.
Apie Lietuvos Vasara.
Atminimas Tėvynės.
Apie Kalvarija.
Naujos Eiles.
Apie Senove.
Miszkas ir Lietuvis.
Ant Pagarbinimo Bažnyczios
Finis,
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petras.
Lietuvio Daina.
Isz Lenkmeczio Laiku.
Apie Piemenei!.
Myliu.
Daina Sicratos.
Apie Daratele.
Apie Meile.
Varnai Sudžiomls.
Apie Vanda Lenku Karalaite
Apie Mainas ar Kasikius.
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.

.1! M. d ' I ’■ a . J Ii
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I Lietuviszkas Graborius

K. RĖKLAITIS

ri “
kuris priverstas spiauti arba 
turi szalti, turi taip atsargiai 
spiauti ir kosėti kaip tie kurie 
džiova serga.

Vaikams yra pavojinga kuo
met randasi džiova 
Bucziavimas tiesiog 
perus.
ant grindų per tankiai inkve
pia diilkes ir. tokiu būdu liga 
užsikreczia. Ir kartais neatsar
gios motinos valgdina juos var 
todammos serganeziu t oriel- 
kas.

Yra pavojinga kraustytis in 
namus ir nedisinfektuoti kam
barius. Nieks nežino kokios li
gos perai ten randasi.

Sausas szlavimas kambariu v
sukelia dulkes. Žmones inkve- 

Todel szeimi-

sergancziu
nesi- 

užlaikvti 
Pik tokiu bnduT.„ _ __ _____

liga visiszkai pranyks.
—Foreign Language Inf. Service.

SIU.

iki $15.40, 
$13.20 iki $14.50,

numirėlius pagalLaidoja 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininkc moterių.

Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149

regu
liuoja moterių algas kaikurio- 
se pramonėse. Tos valstijos yra 
Arizona, Arkansas, California, 
Colorado, Kansas, Massachu
setts, Minnesota, North Dako
ta, South Dakota, Oregon, 
Utah, Washington ir Wiscon- 

Algu nustatymas mainosi.
Californijoj ir Arizonoje ma
žiausia galima mokėti patyru
siai moteriai $16. in san vaite 
keliose pramonėse. North Da
kota suma mainosi nuo $14. iki 
$14.90, Massachusetts nuo $H. 

Washingtone nuo 
Minnesota

nuo $10.25 iki $12., Kansas nuo 
$10.50 iki $1.00 (telefonu dar
bininkes mažiausia gali uždirb 
ti $7. arba $9. in sanvaite.) Ar
kansas nuo 7.50 iki $1L kuomet 
Utah galima mažiausia mokėti 
$7.50 in vanvaite.

Tndaugeli valstijų tos algos 
nustatytos po isztyrinejimu 
gyveninio iszkaszcziu. Tryjose 
valstijose, Arizona, South Da
kota ir Utah — rata nustatyta 
kuomet instatymas priimtas 
ir buvo inkorporuota in in sta
tymą. Bet paprastai komitetas 
tikslu nustatyti algas po iszty
rinejimu pramones ir gyveni
mo iszkascziu. Tie komitetai, 
paežiu laiku tyrinėja viena pra 
mono arba grupe pramonių, 
1 ai k o i szk la u sy m u s,

rugoje 
apžio- 
Lietu-

i 4

( 4

viflzki kunigai siekia užgrieb
ti viską in savo rankas.
dien turime kunigu: 
iii sejma, ministerije, 
reis gimnazijų ir seminarijų, 
mokytojais, virszininkais, biz- 
nesmonu, iižrubežineis 
neis ir 1.1. — žodžiu
tiktai ne bažnycziosia kur pri
valo irtokyt irplatyt Dievo žo
di. Vienas kunigėlis iszsitare: 

Naudokimės isz laiko, pakol 
ralidasi musu rauko

Lietuvoje. Raszo:

Szia- 
sa narius 
di rekto-

siunti- 
viskuom,

pia tas dulkes.
įlinkoms patartina pirm szlavi- 
mo apiberti grindus piaulais, 
arbatos lapais, arba
liais szlapios popieros. Kur ga
lima, reikia vartoti ‘4vacuum 
cleaner”

Bet pavojus
Randasi krautuvėse, dirbtuve-

trupi ne-

vartoti ” 
vieton szlnotos.

'randasi visur.

W. TRASKAUSKA8
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY.

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

> ■ u, ,

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

J

< i

valdže
šia.’’

musu

pla nieta 
atlanko musu žeme 

areziau ne kaip ka
ili 120 metu ir už 

tiek metu vela 
mus. Marsas 
radosi nuo mus tiktai 34 mili
jonus myliu! Szeip, Marsas yra 
atitolintas nuo musu žemos 48,- 
600,000 myliu o kaip kada net 
250,000,0b0 myliu.

Pagal telegramas, tai badai 
gyventojai Marso davinėja vi
sokius ženklus del mus tiksle 
susineszimo bet mes juju nesu
prantame. Astronomai isz visu 
szaliu svieto tyrinėjo plAnietn 
Marša, kada prisiartino prie 
mus teip arti.

PUIKI MALDA.KNYGBLK 
“AN1OLAS SARGAS" <

• h 1 ' .

Vito* reikalingos saldo*, Litanljo*, 
Ir t.t. Puikiai apdaryta mlpkutal* 
•Irarlaalt apdarai*, auksuoti krasatal. 
Preke «u prisluatlmu tiktai 31.50. 

W. D. BOCZKAUSKA3-CO.
MAHANOX ĮC|TY, RA.

Musu kaimynas — 
Marsas, ; 
ana diena 
da atlankė

y

prisiartys arti 
praejta Subata

Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares.
Palszis Bamblzas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis.
Motina ir Duktė.
Apie Merginas.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.

Apie Mausžiu.
Apio Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuvius.
Ims Merginas in Vaiška.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės.
Žvaigždute.
Žydu Rauda.

92 puslapiu. Aisski Spauda.
I

ros popierinei* vyrssai*.
PREKE TIK 25c.

Siuskite pinigus stempomls.

W. D. BOČŽKAUSKAS-CO.
.r .. * to < , r < ’j

, Merginu Rauda.

Spaudini* ant drūtos popia-

f.

1

mahanoy City, pa.
1 1 * ; " •' »■ t ' n «

<1, ' I. U' ilnĮt'r f1 J

i J I * ’ r
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Laldoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t 
S2O W. Centra St. Mahanoy City Pa.

po

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABTSZKOS ISTORIJOS.
150 Paveikslu..704 Dideliu Puslapiu.* 14 .... .. «

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszals 
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZ1TA KNYGA
•f

lakstantis Nald(1

g

Tūkstantis 
ui kuria tariu

Gerbemasl* Tomistai:—*
Sulaukiau nuo jusu sluncziamo* 

mano vardu knyga 
Naktų lr Viena”
Szirdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip ”Tukštantb 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” ne* ja 
skaitydamas Žmogus apie viską tada 
pamirsztl Ir visokį rupėsczlal nors 
ant valande|o* atsitraukia.

Su pagarba. A. ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduoriys.
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

•"1

i

r

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,858.62

•į

H 4

’ '• ' i | , . |

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, taa
parodo kad žmonėms labai patiiiką. Teipgi galima 

““ ... ........ . A-'1 - —
Prėice knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.

• 1 : k f " ’A "* 1 1 i r. A. ii. 1. j" ;

jfc nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00

fr. D. BOOZKAUflKAS. 00. MAHANOY CITY, PA.
; ; /'[ 1 • * v 1 * ■'' ’

pramonių 
kuriuose 

darbdaviai, darbininkai ir vi
suomene gali paduoti atsitiki
mus praszant knikuria algos 
rata sulyg gyvenimo 
ežiu. Po atsargaus apsvarsty
mo komitetas paskiria algos 
rata del tos pramones ir pakol 
ta rata komiteto 
yra nelegaliszka 
mokėti mažiaus pinigu.
rastai, dvi ratos paskirtos, vie
na patyrusioms darbininkėms, 
kita nepatyrusioms.
skirta skaiezius nepatyrusiu 

((Jląrbinhjkiu, tokiu būdu darb
davį s negali samdyti perdaug 
nepatyrusiu darbininkių iT 
moketį joms mažiaus paskir
tos algos.

Pasekmes to instatymo yra 
Bet nežinoma ar

iszkas-

neperkeis t a 
darbdaviui

Pap-

Irgi pa-

iri j * i___ J

labili geros.
instatymas ilgai gyvuos. Perei
ta pavasari
Augszcziausias teismas nutarė
kad toks’instatymas District

Su v. Valstybių

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos.
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

Mes norim kad ir jut

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vice-Prai.
Jos. E. FERGUSON, Kasierius.

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1U3 

IR BALSAMUOTOJAS M

-s
I

I'

f

[ " I. I
I

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. :
pristato automobilius viiokiemi 
reikalam*.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preka, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pa* mane, nes as* galiu Ja*

Pigi, preke; Telpffl 
automobilius

reikalams.

mi* pigiau geriau* parduoti negu kiti, 
333-339 W. Centro St., Mahaaoy Citjr

t ♦
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Vėberis ji nuramino. Ir juo 
jis ilgiau kalbėjo su jaunu dai

— ■ ■ , r->

Vėberis buvo vienu gyveni
mu augszcziau už pati (langu. 
Kokia laime! Už savaites laiko 
jis taps vyru gražiausios tur
tingos Julės Kameraites. 
net u rt ingas k ny gvedy s, 
jokiu protekcijų!...

Jo sąžine truputi kankino 
tas, kad jis ingijo szi pasiseki
mu ne kokiais savo gabumais, 
bet tik savo gražia pavirszuti- 
ne iszvaizda, savo veidu. Bet... 
bet reikia būti filosofu.

Vėberis iszsitiese ant savo 
truputi nudėvėto divono ir už
simerkė. .Jo fantazijoje bego 
užburti paveikslai: nuotaka, 
vestuves, pinigine szepa...

Bum... bum... staiga suskam
bėjo jo ausyse, — ir visi pa
veikslai jo orines 
vo.

Vėberis paszoko. Kas ten pa- 
barszkino in duris.

— Ineikite!
Szeimyninke padavr 

laiszka. Jis 
laiszka ir numėtė ji.

— Vėl atsisako! Jo pažins- 
tamas vėl atsisako būti jam 
pirmuoju vestuvėse broliu; vėl 
jis atsako būti kavalierium jo 
mylimosios geriausiai draugei.

Nusiminęs Vėberis stovėjo 
prie lango ir žiurėjo laukan. Jo 
mylimosios draugo, p-le Bau
szaite, vienatine duktė turtin
gu tėvu reikalavo, kad jos ka
valierius butu vidutinio ūgio, 
gražus, nesenesnis kaip 30 me
tu ir, kas svarbiausia, meileje 
apsigavęs. V’eberis ta viską sa
vo nuotakai prižadėjo iszpildy- 
li; l»et dabar pamate, kad tai 
sunkus dalykas. In paskutini ji 
reikalavima jis veik neatkreipc 
jokios domes dėlto, 
sunku surasti jauna vyra, ku- 

meileje apsigavęs. 
Nusiminęs Vėberis jau norėjo 
pasisakyti apie nepasisekimus 
savo jaunajai, kaip staiga jis 
kieme pamate jauna vyra prie je. 
dailydes dirbtuves. Jis obliavo 
ilga lenta. Jo graži figūra pri
verti* Veberi pamastyti, ar tai 
nebūtu tinkamas kavalierius 
panelei Bauszaitei. Isz kitos 
puses vėl jis maste, kaip jai 
nepatiktu, jei ji žinotu, kad pa
prastas dailyde.

Kuomet jis pasakė savo bu
simajai žmonai, kad 

neatsirado

Jis 
jis be

ausyse, — ir 
pilies sugriu-

’ ja m 
greitai perskaito

kad jau

ris neimtu

szaites
del Bali
ti nkamo

draugo, ir kuomet jis pamate, 
užsirūstinokad jo

jis pridūrė:
— Asz žinau viena. Bet

patiks jis Bauszaitei?
Ar gražus jis ?
Taip, bet...
Jaunas .*
Suprantama, bet...
Augsztas, tiesus?
Taip, taip, bet...
Palik ta savo “bet.

ežia svarstyti?
— Hm... taip. Isztikruju jis

Bet... bet labai

mylimoji

"i

J

ar

Ka

gražus vyras.
lėtas... retai vaikszezioja in ba
lius; jam trūksta gero apsieji
mo ir jis kiek biski nemiklas, 
bet labai žingeidus. Paskui...

— Jis instabus žmogus! — 
tu sakai, — perkirto jo jaunoji. 
Bauszaite musiszkiu vvru tie
siog nepakenezia. Užkviesk ji, 
supranti!

— Gerai... bet asz esu insi- 
tikines, kad 
mas.

Ant rytojaus Vėberis užėjo 
in dailydes dirbtuve, kurioje 
rado*ta jauna vaikina viena. 
Be jokiu ilgu kalbu jis tuoj isz- 
pa šakojo savo atsilankymo 
tikslą, nieko neslėpdamas; isz- 
skaitliavo net, kas bus užkvies
ta sVecziuosna. Pabaigoj gi jis 
pastatė tam naujam draugui 
klausymą, ar jis isZlaikys savo

jis nevisai tinka-

role lygi galui, ar neiszsiduos, 
kad jis nemoka aristokratiszko 
apsiejimo ir tam panasziai.

Isz karto tas jaunas vyrukas 
tuistebo; bet paskui truputi už- 

• s įgavo pastaruoju klausymu.
— Jus manote, kad asz na

mie sriuba valgau be szauksz- 
a t sake jis klausymu.Iv

M
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lydė, tuo labiau juo užsiintere
savo. Dailvdes
Karolis Gizeras; jis dailiai kal
bėjo; jo veidas rodo tvirtuma. 
Kiek pakalbėjus juodu susitai
ko. Pasiliko tik dar truputi pa- 
s imoky t i a r istok ra t iszko jo a p- 
siejimo, kad neiszAiduoti,' jog 
esąs inascziokelis. Nors daily- 
(lyte visu gerbiania, bet tarp 
augsztesniU luomu visgi skai
toma žema. Apie 
isz kart nenorėjo ir 
Bet kad padaryti
Bauszaites akyse, nutarta, kad 
geriausia bus jam save pasiva
dinti lakūnui. Gizeras juokėsi 
isz tokio isznrislo, bet visgi 
priesz vestines perskaito pora 
l>rosziuraieziu 
ore.

Ant gido prisiartino 
viu diena.

Dailiai pasiūtame frake Gi
zeras iszrode puikum vyru. Jo 
graži eisena ir figūra bei tvir
tas pobūdis
kad jis lakūnas, kad jis myli ta 
darba, o tas viskas labai isz- 
skyre ji isz tarpo kitu vyru. El
ziute Bauszaite laike visu ves
tuvių džiaugėsi 
rium; kitos merginos 
pavydėjo.

Tuom tarpu Gizeras vis pra
dėjo apsiprasti su savo role. Ir 
apskritai jis buvo geras darbi
ninkas, daug apsiskaitęs, tai gi 
greit ir szia savo nauja role 
persiėmė. Vienok lakūno role 
atkreipė visu vestuvininku (lo
ma.

Laike vakarienes 
tankiai dirsteldavo in dailyde 
ir turėjo pripažinti, kad jis 
puikiai savo role losze, niekur 
neiszsiduodamas. Nors jis visai 
nebuvo pripratęs vakarieniau
ti prie tokio stalo, bet jo ingim- 
tas apsukrumas ir czion iszgcl- 
bejo. Laike vakarienes jis link
smai kalbėjo, pasakė tosto kal
bele, ir viskas klojosi kuoge-

Nuotaka g 
žvilga neziu

varčias buvo

tei Gizeras 
klausyti, 

ji žymesniu

apie lekiojima 
t

vest u-

aiszkiai liudijo,

savo kavalie- 
net jai

savo

jaunasis

i isz Bali
ek uczi u

riausiai.
szaites
mate, kad ji septintame dangu

sistema, todėl

Baigiantis’vakarienei dauge
lis svecziu prasze dailyde, kad 
jis ka nors papasakotu isz savo 
lėkiojimu. Bet ir ežia jis pui
kiai mokėjo iszsisukti pasaky
damas, kad jis dabar užsiėmęs 
nauja orlaiviu
bijo ka nors prasikalbeti.

Pats sunkiausias momentas 
l)iivo, kuomet po pora ranko
mis susikabinę svecziai ėjo ki
tan kambarin. Tarp paprastu 
niekniekiu Bauszaite jo pa
klausė apie orlaivija; ji pradė
jo interesuotis tuomi klausy
mu. Jis gi, kaipo senas oro vil
kas, aiszkino jai invairius da
lykus, — žinoma, isz perskaity
tos brosziureles.

— Tai vis reikia priprati- 
kalbejo Gizeras. — Tas

pat ir su lekiojimu ore, 
pripranti, tai lengva pakilti ir 
nusileist i.

Elziute visai patenkinta žiu
rėjo ir szypsojosi savo kavalie
riui, kuris taip paprastai kal
bėjo apie tokius didelius daly
kus. Kaip menki buvo kiti visi 
vyrai priesz ji!

— Bet visgi iszmokti ore 
lekioti tai sunkus 
tvirtino ji.

— Nei kiek. Insisedi in sa
vo aparatu, padarui keletu ra
tu, motoras pradeda smarkiai 
suktis ir leki. Tai paprastas da
lykas.

— Ar jus jau gavote dova
nas?

mo
kaip

dalykas,

Ne, dar negavau. Ir ap-

paklausė Giseras. Vynas, 

nos ji padaro laliai drasum.
— Kamgi tik pinigus skirti 

dovanoms, —- nesibijodamas 
pasekmių szios kalbos, pakar
tojo jiau Galima pasiūlyti ka 
geresnio, binngesnio.

, 8ZO-
kiai ir artumas gražios mergi-

ja mergaite, kalba jai apie mei
le, o užtyli, kąd jįs yra vedos?

— Vedos? Asz? — labai— Vedes? Asz? — 
nusistebejes paklausė ji,s-

Na, juk tik ka pats sa-
kei!

Nežiūrėdamas

Elziute užraudo; jos szirde- 
le pradėjo smarkiai plakti.

— Isztikro, — pertikrinejo 
ja Gizeras ir pažiurėjo jai in 
akis. — Asz del Justi pasiren- 

, gatavasges padaryti viską 
lėkti ant menulio!...

—• Tai per toli, — juokėsi 
ji. — O jeigu ir kitas užsinorė
tu gauti dovana ?

— Asz tikrai iszloscziau do
vana. Galime ginezytis.

galiu pra-

—, Asz!
savo blogos ))(ideties jįs gar 
džiai nusijuokė.
negalėjau sakyti, dėlto, kad asz 
dar nevedės.

Nevedąs? —- 
biri nusistebėjo. — 
sa kete...

— Asz sakiau, kad asz jus 
tas teisybe, Jus

Ne, tai asz.

Dabar ji la- 
Bet jus juk TARADAIKA
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MANO MECINIS
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JIIBILEUSZAS.
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DZUKISZKAI.

Ali ! tu pondzie, nei ne apsi-
žurej kuip eielas metas apsisu
ko, o kiek tai 
ri 
Ni‘t SZ: k * A
kįip..

gos... O zbavičieliau! Kaip ji
sai ome mani spardzyc, kaip 
e m e kulokais per manu kupru 
paivyc! Ir vis szaukdamas: Tu 
sako, valkijozi, ar ledokas tavi 
čia mano pirkcion per langu in 
grūdo?

Aszai

: "i
11^

■|! |
1 ^'iwl

11 m 
dijį 

-1' ■1

H

sopėjimo man
ipkej į^lejsc ppr tu metu!...

s® mani
mano 

pri^iktUku' tai tųree

Po pirmajam bucz- 
Tiktai

— Ne, ne! asz 
loszti.

— Ar tai jums butu nesma
gu?— paklauso jis spausda
mas jos ranka. Ji nieko neatsa
ke. Gizeras szia valanda laike 
už patogia del saves ir pasinau
dodamas tuomi, kad kambarije 
buvo tik juodu vienu, jis ja pa- 
bueziavo.
kini seko kiti buczkiai 
baigiantis vestuvėms ji pradė
jo graužti sąžine. Jis neabejojo, 
kad Bauszaite ji myli; bet ar ji 
mylės, kuomet dasižinos, kad 
jis tik dailyde? .Jis nerimavo; 
ežia pat norėjo viską prisipa
žinti, bet vis tai atidėliojo to
lyn. Aid galo, kuomet jis ren
gėsi namon ir 
maldavo jo, kad raszytu laisz- 
kus, jis vienu momentu jau bu
vo besirengiąs viską pasakyti, 
bet ir vėl susilaikė.

— Man reikia 
dailyde ir užsakyti nauja mo
deli. Asz turėsiu 
daiktus, ir 
jums apie tai.
turiu laiko. Ar negalėtumėte 
trecziadieni ateiti pas dailyde 
ant trijų?

Szi savotiszka
Elziute paskaitė kaprizu; bet ji 
girdėjo, kad dideli žmones visi 
turi kaprizus, todėl ir jis turi 
teisė juos turėti, 
ateiti.

Nekantriai dailyde lauke pa
skirtos dienos. Jis skaitė valan
das ir miliutas lygi jos atėji
mo, ir kuomet jis pamate ja 
ateinanezia per kiemą, ji aplei
do jo drąsą; szirdis jo gatava 
buvo iszszokti isz jo krutinės 
ir pavirsti in ežia esanezias 
skiedras. Jis pasislėpė kam
pan.

— Sveiki! — pasigirdo nuo 
duriu Bauszaites balsas. — Ar 
galima matyti lakuna p. Gize
ra ?

Jei reikėjo laukti atsakymo 
keletą miliutu dėlto, kad visi 
dailydes buvo užsiėmė darbu. 
Ant galo vienas ju iszsitiese ir 
pamažėl i tarė:

— Taip, p. Gizera galima 
matyti.

Kurgi ponus Gizeras?

kuomet jau ji

užeiti pas

žingeidžius 
asz papasakosiu 

Bet asz mažai

pakvietimą

ir prižadėjo

apgavau. Ir 
manote, kad asz moku ore le
kioti, kaip asz juihs gyriausi ir 
kaip jums p. Vėberis sake. Ta
me ir yra visas prigavimas. Ta 
nesmagutna isztikro asz jums
padariau, bet tai kaltes didžio
ji dalis krinta ant jusu drauges 
vyro. Tame ir yra visas priga
vimas. Argi asz, dailyde būda
mas, negaliu draugijoj atlikt 
visa tai ka atlieka
sztai mano ranku darbas. Asz 
ne lakūnas, bot dailyde.

Ji isz kart nesuprato, kas su 
ja dedas. Ji džiaugėsi, kad jis 
dar nevedės ir 
kita užtemdė.
viską suprato ir kareziai iro- 
niszkai nusiszypsojo.

— Argi asz, kaipo dailyde, 
neatlieki! draugijai naudinga 
darba, kaip ir lakūnas? Argi 
mano darbas žemina mane?

♦ ■ 4

Ji in ji pasznairavo. Jo atvi
ras drąsus pasielgimas padare 

intakus. Pasa- 
ji pamažėl i isz-

lakūnai;

tas jau viską 
Bet paskui ji

naudinga

ant jos dideles 
kilis “ 
ėjo.

Einant 
apie kita ka nors maustyti, 
kaip tik apie Gizera. Ir dolko 
jis tik paprastas amatįlinkas? 
Vienok tai instabus žmogus. 
Jei jam tote pagelbėt u.... Szi 
mintis ja visa apėmė.

Viena gražia diena 
papasakojo savo tėvui. Tėvas 
pradėjo veikti. Jis surinko ži
nias apie Karoli Gizori, kurios 
buvo labai geros, Jis taip pat 
pora kartu su juomi panikaibe-

sudiev t 1

namon
nors

ji negalėjo

ji viską

t

jo ir. labai juomi pasitenkino. 
Niekam nežinant, Elziutės tė
vas ni>|)irko jam dailydybes 
dirbtuve kitaipe mieste.^ Elziu
tės varduvių dienoje buvo pa
sveikinimas ir nuo savininko 
diclęles dirbtuves, p. Gizerio, 
Pabaiga tos diepos pasibaigė 
isz k i Imi ngom i s sužiedotuvemis

sveikinimas ir

Vienam pleise pridarė nami-
nes invales, 

Mistino, kad prisigerti ant 
visados gales,

Ir muzikia pasteliavo, 
Koki tai griežti ant skripkos 

gavo., 
buvo,Ir viena “leido t ?

Su szilkine d rosią pribuvo,
Vienas vaikinas piktumą tu-

Na ir su ja ja szokti iszejo.
Tik kaip teszke ant aslos,

Vos neperskele galvos,
O kad digtu plauku butu ne

turėjus,
Butu galva persiskelus.
Sztai užtarytojas stojo,

Kuris viską mate isz tolo, 
Ir isz didelio striuko, 
Prie vaikino priszoko, 
Per duris lauk iszjojo,, 

. Ir bjaurei vaikina suterioje
Dabar ilgai pastom

Tr paminės.
* * *

Strytkarije radosi Graikai
Keli Ajrisziukai,

Lietuvei ir palukai, 
Ir bolszevikai.

Graiku buvo skaitlis m 
skaitytas,

O Ajrisziu penketas,
'l’ai kaip musztis karukije 

pradėjo,
A p m a 1 sz y t i ui e k as uogai e j < >.
Kraujas Graiku ir Ajrisziu 

teszke jo,
Inga let i bolszeviku negalėjo,
Pasažieriai isž karo iszejo, 
Ba jame iszsedeti negalėjo.

Visi isz karo iszlipo,

•8,
b
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Elziutės te-

p. Gizerio.

Gi^ero su mylimąją mergaite.
Kuomet jaunoji Vėberiu po- 

irele gavo spausdinta užkvieti- 
ma in vestuves su Gizero para- 
szu “buvusis lakūnas,“ Vėbe
ris pamanė, kad tai tik pasi
juokimas. Bet ežia pat raszytas 
Bauszaites laiszkas poniai Ve- 
berienei viską iszaiszkino.

— Jis ir uola k unu būdamas 
augsztai iszldke 
sis Vėberis tarė savo žmonai.

buvusis lakūnas

juokdama-

nukrato 
didzely 
paršo j 

man pereitu vasarų Vernonil 
krumuciuosi.

Vienu rozu
Svidarskio restpreike

pavalgys aszai 
kiaulių 

uodzegu ir kopūstu su bincais, 
pasivaiksezoe ant 

sve- 
nusivedziau ing 

abudu,

Ka i p

Mislinau aszai,

kojas, pradzejau
Dzeduli

nemacydamas zbave- 
nios, puoliau ant kulnu ir ap- 
kabinys ju 
buczuoc ir praszyc: 
niieliausis, cik netnuszk mani,
cik pasgailek mano gyvascies, 
cik niekam neporykic apie ma
nu pripotku susiedam, cik pa
le i škic mani, aszai irisu ciesiok 
ing savu pirkciu, cik susmil- 
dami mani paleskic.

Paskum tas dziedas su sa
vo bobų paemy mani už kai
li ieraus ir atsivedy prieg du
ru, duris atidary, paetnej mani 
už szalbierkos, ir insuky cik — 
szvysc priesienin, kaip klecku 
siz tarbos, iszmety
pirkcios, o azai cik labonu ing 
sienų — triuke! kaip maskolis 
isz anuotos. Čia mano bracisz- 
kai, pasrodej 
Žvaigždes

mani isz

visas dangus... 
viena cekej kita 

leidos, o aplink mani pasgirdo 
dideli susiedu kvatojimai, kaip 
kalakutu Marcinkonyse.

Atidarys akis pamatiau ap
link mani stovinčius susiedus 

Suemeys
visu vieku aszai grait priszo- 
kau prieg savo kamaros duru 
ir jas atsdarys, inszokau vidun 'I A. " .

ir besjuokianczius.

I 

i į

i 
i 

■•i
■ s''

1-

į#

Į

1

i

■I1

*0

I,

II

skintai Vokietijoj dovanos to
kios mažos, kad neužsimoka 
del ju ir darbuotis, — besza- 
liszkai pasakė jis. 1

— Vienok, — pet’tai4© ji, 
penki ar deszimts tukstancziu, 
tai suma gana diktoka. '

— Na, taip, tai taip; bet tai 
žiūrint, kas skiria dovana. Gal 
jus norėtumėte paskirti dova
na?— juokėsi jis,— tuomet 
asz tikrai pasistengeziau ja 
gauti.

— Asz? Gaila, kad asz ne
daug turiu pinigu. j (

— Kam gi tik pinigai Į —

pertarė ji,

—LYUL^l piJIHVfc U1/4V1U25 <-----

paklausė ji tyczia dedama kirti 
ant žodžio “ponas.“

Viename akiesmirksnyje Gi
zeras priszoko prie jos.

— Jis ežia, — tarė jis.
Elziute pažiurėjo in ji ir nu

sistebėjo.
— Karoliai!! — ant galo ji 

suszuko ir linksmai nusijuokė, 
— kaip tu iszrodai?

— Asz taip paprastai isz- 
rodau, — balsiai atsako jis.

— Atleisk, — meiliai tarė 
ji, — asz ir nedasiprotejau, kad 
tu fraku apsitaisęs negali bū
davot! orlaivius.

Ji atkiszo jam ranka.
— Gerbiamoji Elziute 

tarė jis no tai asztriai, ne tai 
szvelniai visai nematydamas 
jos atkisztos rankos, — asz.... 
asz apgavau jus.

— Ka? — suszuko ji.
Įįuo tu žodžiu jai pasirodo, 

kad Karolius yra ženotas, kad 
jis apsuptas szeimynk, vaikais, 
nes kame kitame jo apgavyste 
galėjo būti.

• Kaip i jus drysoto taip 
blogai su manim pasielgti, — 
per aszaras suSžuko ji.

— Argi ja it taip blogai? — 
žiūrėdamas žemyn tarė jis.,

* 4 ■ ■ , piktai suaziiko ji.

/

ft

• * • •; 4

—- Labai 
Ar M

Taip, blogai!

rai, kuomet jauhas vyras Vilio
* ' , 1 ♦ I
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KONSULIS PAJESZKO SZI 
TU YPATŲ.

Raszimo, Viktoro artimi gi
mines Amerikoje ar Lietuvoje. 
Velionio yra liko pinigu. Ma
noma jisai buvo gimęs Žemai
tijoje.

Ampusat, George (gal but 
Jurgis Ampusaitis) nrire Ame-

Žema i-

rikoje, palikdamas didelius tur 
tus. Gimęs Mažoje Lietuvoje, 
i
ma inpodiniai
turėjo viysz 70 metu. Pajeszko- 
ma i n paduria i . v e ?

Maskoliunaite Agota,
I

*■ — - > į” 5 r ’ , j'.ųr" , W' '•

Sirtautai, Jonas ir Boleslo
vas, atvyko Amerikon 1910 m.' 
kitgn 1912 in. ... ..

buk gyvenęs New Yorke
».;.■■ ■' As mm m; k ■ T.-\ T ■ . w - r

žinantis praszoma 
sziuo antraszu: #

Lithuanian ..Čousulkte, . 
38 Park Kojv,

,niiiIĮiį|li»l!. liUu l im, U...... t »i ■ .^i.i

gy venan^i^ėjv ;$$rke.

MMlovskis,.,.
■ 1

Jie patyii, ur kas
► . r i't. f 1

sziuo antraszu:

i

buk

A lėks audras,
t. «te, ■ I " — •

apift juos
atsiliepti

i

4

, , Xew York, N. Y.
‘■„„■į, „,■., y. v; i ■„’B;

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.
A»z parduodu fai^nias. Esmių oria 

pragyvenęs 11 metu ir numanau 
i 

pardavima fermy. Parduodu visokias 
formas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu isxmo- 
keseziu.

Tiktai kuhduktofi ir kraujus 
paliko.

Juk terp girtuokliu vis darosi, 
Vieni ant kitu varosi. 
Kaip gyvulei pjaujesi, 

Kaip szunes ėdasi, 
O su tuom sau pagadys, 

Kaip visus isz Ąmeriko varys.♦ ♦
Viename pleise,

SI a voką ite me rg i 11 a 
Vaikina Lietuvi teip nukan

kino, 
Jog in antra diena palaidojo 

vaikina.
Mergica paėmė in kalėjimą, 

Tai ir viskas ir apie tai gana.
* * *

Viena mergica jauniki atsi
vijo,

Ir da du paliemonus turėjo, 
Vaikinas nesitikėjo, 

Be baimes in bažnyczia nuėjo, 
Kada iszejo isz bažnyczios, 

Papuolė in nagus isz netyczios, 
Mergina volei pasigailėjo, 

Kasztus užmokėjo, 
Pati apsiėmė jojo nepaleisti, 
Kur in saugia vieta nuvesti.

Mat, merginos szirdis greitai 
atsileidže

Kad ir jaunikis jaja apleidže. 
O gal neužilgio suejs in pora, 

Ir ves gyvenimą dora.
♦ * ♦

Isztikruju ajbecze,
Ant tokiu ki»ksztynu no ejeze, 

Jeigu nugarai praszytu, 
Kad ir rankas bueziuotu.

Du Lietuvei pas ungarus nuėjo, 
Mat baliuku turėjo,.

Valgio ir munszaines ragavo, 
Užtat in kaili pusėtinai gavo. 

Vienas baisei susivolėjo, 
Ba isz baimes netrivojo.

♦ * ♦
Du seni jaunikei 
Nuo visu atlikę,'

i

Į
♦

* 
tai jau gana,

>
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■ Vienas mergica parsigabeno,

Asz parduodu tarnas. Esmių czift 
pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavima farmu. Parduodu visokias 
farmaš SU budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu isxmo* 
keseziu. Taipgi turiu daug nauju 
nelsadirbtu farmu. Kreipkitės ant 

h - . , . Sep 2
Antanas Macu n as, .

Irons, Mich,

adreso

R, 1, Box 61.

Kreipkitės ant

Sztai antrasis atkalbino, 
Ir užliko pirmutinis kaip jie

du kalbėjo, 
Na ir isz to vaidas prasidėjo. 

Kaip buVo, tolinus nesakysiu

kaip rudžio vejamas, ir užsida
rys duris per tris dzienas tūno
jau kaip kacinas ant 
nieku nevalgys
dūmojau kaip čia tie visi pri- 
potkai galej atsicikc.

Atej viena boba, kad pamie* 
ruotau jai liežuvy. Pradėjus 
procevoc, jinai many ir kiau
šy; ” ■ f

— O kiir

girnų, 
ir negerys,

(įsimaniau 
spaciero, Viisemiau aszai 
cimu bobų ir 
kriimucius. Acisedom 
nu ir valiai aszai jai poryc apei
divorsus, czitoc isz kiauleivio 
apei savo mokslu ku tai isznio- 
kau kamasziu szapcj. Porinu 
aszai jai kaip mum mus puiku 
gyvenę kitam miešti kaip mu
du lynai iszvažuosim, o jinaia 
klauso many ir net seily ryja, 
kad žinotai braciszkati.

Cik kažkas už nfanv sudun- 
dej ir priesz mano akuliorus 
pasrode vieno dzikto vyro dzol 
nas! Kaip jis žiebs man žandon 
zaras mano akulioru puse nu
puolė žanien... Kaip dau kitu 
rozu, mano szaudzinis kepelu- 
szis nusrito po mano ilgu nuog 
vieno arszino kamaszu...
dau per ausy, man net smurg
lis per zubus nusdriekej ir 
daug žiežirbų isz akiu man pra 
dej byrec..
kad visas Marcinkonis pas ma
ni atvažavo ing vakaciju.

Nu, nėra rodos, mislinu sau 
raikia bege kur paskavoc/ P 
sleidau aszai nuog rozu risčia, 
paskun zovadu. Begu aszai u- 
lyciu, be kepeluszio ir be aku- 
lioriu, ir pac nežinau kur begu 
ale begu visciek, kiek mano 
viekas man leidžia, o isz mano 
sznerviu net 
p radę j, o durnai tai ruko kaip 
isz beržines liulkos mano dzie- 
(hiko po szpiloli.

Began aszai užsimerkys ir 
iszsižojys, kaip szvento Jurgio 
arklvs ant smako labono! Bė
gy s aszai per kelis 
pamačiau baczku su pelenais, 
ir cik nuog vienu 
strakc! užkopau 
virszaus, ir vali 
linkui. Nuog rozu aszai misli- 
nau, kad tai eia mano lovele, 
ale dzirstelys augszcin, paregė
jau koky tai isz bletos kilbasu 
padarytu ir tuoj nieku nelan
kys cik lape, apskabinau jy ir 
pradėjau sliuokc augszcin 
prieg atidaryto 
daugiau nejausdamas cik au
sies ir žandzinio sopėjimu.

Prisliuokys aszai langu mis
linu sau, čia man scescis bus. 
Lyu, sakau, vidun paskavoc. 
Kaip cik vienu kojų pakėliau, 
nuo kitos cik kažkas lape man 
vienu amaszu ir nutraukej. Pa
žu rėja u žamen ir pa rage jau di- 
dzeli kudlotu szuuv su mano 
kamaszu dantysi; bėga jis uo-

l’ | su jais jau apsipratys. Jie mari

visciek,

■i*.

J

a-

žiežirbos pilcis

standus,

r ozu — 
ant baczkos 
dairycis ap-

sliuokc
lango, nieko

t 
tavo akuliorai ? 

Kur tavo szaudzinis kapelų- 
szis?

— Padaviau kinezikui iszva- 
noc — acakiau 
rodzes pasbaigs.

Atsvilko kita boba ir davai 
many klausė apie divorsu. Asz 
eik cyliu ir dusaunu nieku ne- 
valgys, o ji nesulaukdama ma
nu acakvmu ir sako:

Tu — vakar gavai pylos, 0 
minai gausi nuog manu dzie- 
du...

Asz cik — Irime! ir parvir
tau ant padlagos, ir isz mand 
akiu pradej riscis visokioj 
žvaigždzes, kaip žirniai isz ka* 
szes. Kadu akis atmerkiau, ma« 
no kamaroj jau nic nieko nebu* 
vo. Atsikelys aszai, su drebant 
ciu ranku paėmiau plunkami 
in ranku ir paraszau korespou< 
denciju ing kiauleivy, poryda« 
mas apeį savu susiedu, cik pa« 
mirszau 
neszcescis, 
kitus pripotkus; isz didzelicj 
stroke net ir adresu raszyda* 
mas pabludzijau, bau vietoti 
savo numario, parasziau sąvg 
susiedo.

JJztai dabar aszai prisminyj 
visus savo pripotkps ir visual 
pabludzijimus, apraszau savd

jai, ir viskas

«ll'<

paporyc apei savej 
visus sopulius ii*

visus savo pripotkus ir visus!
1

jubileusza. Nesdzyvikic susi©;
** I). jjl

deliai, isz tokiu pripotku. Aszaidzegu parietys su mano kama- 
szu ir ku tai sau po uosiu mur
ma. Nu, ku daryc!
vienu kamaszu, mislinu sau vis
ciek taikia gelboc savu skutu. į zaras Įendu ing kitu, o tu 
Astraztiai apsidairys ar kas1 
nemato, inkiszau savo labonu 
per langu vidun, ir ėmiau dai
rycis kaip kacinas prieg laszi
niu žirgliodamas, o kad raikej 
labai skubyc, 
tau kaip uždrožiau per langu 

scipriai, kad

Kad ir su

t

ne pirmuciniai ir ne paskuci- 
niai. Aszai tokiam planicti gi
ntys; vienu neszcesciu pralei-

įpraleidzys, vėl ing kitu, ir teip 
aszai kentėsiu keliai busiu gy
vas, o gyvascis mano kabo kaip
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Del savert tai pasiliksiu.
Traukt mergina isz krajaus 

ne verta,
Ba atsitaiko nevienia karta, 
kad mėrgma tau netenka, 

Kitai'kitau*'yyruį’patenka. -

ant pastaranko jei cik mani 
kas kulokais ne užpampys kaip 
szventu Sceponu akmenais.

O, pondzie! Priduok man
. — . , . . . , .eerplyvascies visus tuos pri-ne porcwi sudiHboj .r pasdare - tkug iszkcilcec. Kuom /alI. <'Ji/lr>zxli^ r. I r n k t'« w » * z < * l * *

doj.
Kaip cik asžai per langu in- 

i ’zaras boba priszoko 
jp’ieg many” su ražu, ir kaip 
(lau linui ] per akis szuruoc, 
kaip dau šzuruoc, aszai cik rai 
tausi kaip rabokas ant padla- 
goą Ne teky s eerplyvascies asz 
cik —strukc! atsistojau ir su
smukau: Boba, ar tu pasiutai? 
Ar tu nežinai, kad aszai dakta- 

, nuo lovos 
cik stryke, kaip kacinas nuog 
lasziniu, yyras su didzeliu ku- 
loku, ir kaip dau man sprali

su alkuniu taip

tai ir nepasju-

didzelis st rokas visoj

įsritau,'

(tau imu i] per

gaspa-

stfakc! atsistojau ir

Tas? Ir kaip rozas, 
jį u 4U j» . N* f "' « 1 .4 te*..

lasziniuIĮ yy ra s su d Į d Zel i u ku

rion, aszai—Žlekc ant pudla-

M 
'I 

i 

■■■I? i

ginu aszai ju iszkenceBu, pę 
smert man raiks mažau kencec.

Paslikic visi su ponu Dzie- 
vu, o kaip mani kas užplam- 
pys, nepamirszkic už mani sii- 
kalbec elis zdrovasninkus.

* ik 11 ' *’4

Frink is Gerve.
ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda 80 a keru geros 
žemes, geros budinkos, maszį- 
nos ir gyvuliai. Preke $8,000. 
L J J .i T* _ * j. . j ' ■ " ...

Del platesniu žinių kreipkitės 
(t.<0
v r

sziuo adresu.
.Too. Zubrjski, j 

Goodman, Wis,
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Isz Shenandoah, Pa.

I It

iandien Readingo ka-<4 <7■■■■IIITJ'

siklu pede.
— Del kokiu ten darbinin- 

kiszku nesupratimu anglekasei 
Maple Hill kasyklosia sustojo 
dirbti Suimtoje. Apie 1500 dar
bininku nedirba, pakol virszi- 
ninkai nesutaikins nesuprati
mą.

—- l\un. P. Czesna dalyba- 
vo keturesdeszimts valandų 
pamaldosia Szvento Ludviko 
Lietuviszkoje 
Meizvilleje.

— Nedėlioję daug atsibuvo 
visokiu automobiliniu nelai
miu ant plento.

— Nedėliojo p. Jurgis 
Krikszcziunasjr pati ir redak- 
toris F. W. Boczkauskas su pa
ežiu, iszvažiavo automobilium 
ant farmu aplinkinėje Orwigs
burg kur 
Zienius ir

bažny ežioje

automobiliniu

P-

atlankė farmer i u s 
Bartoseviczius kur 

turėjo puiku ir svetinga pri
ėmimą. Zieniai parduoda savo 
puikia farma pigei, nes mano 
vbžiuoti in Westus. Yra tai ge
ra proga žmogui kuris 
u kės darbu.

— Antanas 
410 W. Pine
sužeistas in peezius Park Pla 
ce kasiklosia.

— Ponas

m vi i

Sinkeviczius, 
u ly ežios, likos

ir ki
še sori a

Jurgis Palukas 
ir sūnūs Vincas, iszkeliavo su- 
batoje ant keliu sanvaieziu in 
New Yorka, Brooklyna 
tus miestus atlankyti 
ir kitas gimines.

— Daug žmonių iszkeliavo 
Subatos nakti ant ekskursijos 
in Niagara l?alls. Kelione bu
vo smagi ir pigi, ba liktai pen
ki doleriai in ten ir algai.

PRAPUOLĖ AR PAVOGTAS.

Szuo, rudo koloro su baltais 
ženklais apie galva, kojas ir 
uodega. Penkių menesiu senu
mo. Kas sugražins szuni gaus 
$10 nagrados.

Wm. Kubilius
Wild Cat Village, 

Girardville, Pa.
PARSIDUODA GERA 

. JARMA.

(t.72

Apie 100 akeriu, padarai ge
ram padėjimo, rugepjute buvo 
gera, kluonai prikrauti szie- 
nu, savo elektriką, vanduo ge
ras, traktoris, automobilius, vi
sokiu gyvuliu —jauni. Pui- 
kiause farma visoje aplinkinė
je tiktai 4 mylios nuo Middle- 
porto ir ne toli nuo Nufiles. 
Atsiszaukite tuojaus, nes loc- 
nininkas iszvažiuoje kitur ir 
parduos pigei. Raszykite arba 
atvažiuokite pažiūrėt.

Kazimieras Žienius
R.F.D. No. 2 Box 10

Orwigsburg, Pa.(A.26)

$4.00
IN ATLANTIC CITY

$3.50
IN WILLOW GROVE 

NEDELIOJ 31 AUGUSTO
Specialiazkaa Exkurainia Treinaa

Isz Apleis isz ryto
Shamokin ............................... 5:00
Mt. Carmel.................... 5:08
Ashland .................................. 5:45
Girardville..................... 5:52
Shenandoah................... 5:33
Mahanoy City................6:14
Tamaqua ................................ 6:42
Philadelphia (Reading Ter.) 9:40
Dubeltavas tikietas isz Mahanoy
City ir Tamaqua in Atlantic City
$3.75; in Willow Grove $3.25.

GRIŽTANT-Speciaiiszkas trei- 
nas apleis Philadelphia 7:30 vala
nda vakare Standard time; 8:00 

vai. vakare Daylight Time.

16 Dienines Seashore 
Exkurcijos

28 Augusto, 11 Septemberio
Apie dauginus pasiklauskite 

ant geležinkelio stacijų.

Ant Readingo Geležinkelio

atsitiko— Baisi nelaime 
praojta Petnyczia bricjzernejc 
Juozo Jankovicziaus ant 410 
South Jardin ulyczios, ketin iu 
metu sūnelis Viadukas inki- 
szo ranka in mesinia malama 
mnszina. Vaikutis stovojo;prie 
maszinos kuri pagavo rankai į rj 

galėjo Jnja sulai-{ 
likos su- 
Ri kainas rv

pakol tėvas
kvti Viaduko ranka
malta lyg alkūnes.
buvo graudingas, jog net zmo- 

ulyczios subėgo 
atsitiki. Pa- 

atgaivino

nis isz visos
pažiūrėti
szauktas daktaras 
vaikuti ir tuo nuvežė, in Asb- 
lando Hgonbute, kur daktarai 
turėjo sumalta ranka, nupjauti.

kas

Nedėliojo 
ket uresdef&imts va- 

Liet.nviszkoje

Meizville, Pa. 
prasidėjo 
landų atlaidai 
bažnyezioje szvento Ludviko. 
J)aug kunigu suvažiavo in pa
gini ba prabaszcziui 
Valancziunui.

kunigui

APIE LIETUVOE
PREKYBA.

Sansio-Kovos menesiu, 1924 
m. laikotarpy, kaip iszvežimai 
taip ir invežimai buvo daug di
desni, nei t no paežio laiku 1923 

Invežimai
nuo $3,210,000 , iki $4,850,000
metais. padidejo

ir iszvežimai 
iki $5,830,000.

Didžiausi

nuo $2,220,000

linai, kai- 
semenvs 
kainuo-

invežimai buvo 
cukrus už $412,000 ir audiniai 
kuriu buvo už $1,221,000. Tar
pe iszvežimu buvo 
nuojanti $1,739,000;
už $263,000; gyvulini, 
jauti $587,000 už kiaules ir

lentos, 
$550,000; ir kruopos $392,000.

Vokietija užėmė pirma vieta 
prekyboje su Lietuva, invežda- 
ma in Lietuva už $3,050,000 ir 
iszveždama ūž $2^373,000, arba 
41 nuoszimti visu Lietuvos isz- 
vožimii. Britanija u žeme antra 
vieta, su $360,000 in vežimu, ir 
$1,351,000 iszvežimu. Pirklyba 
sujungi inemis 
buvo maža, nes invežimu tebu
vo tiktai už $203,000., o iszve
žimu in Jungtines Valstybes 
už $169,000.

Lietuvos ingijimas 
kios prekybos su kitomis szali- 
mis paeina daugiausiai nuo 
agrikultūros produktu didėji
mo, o ne nuo 
isznaudojimo.
trukymas labai trukdė pirkly- 
bai ir industrijai, vienok daug 
prisidėjo prie iszgelbejimo Lie
tuvos gyventoju 
Agrkultura,
kybą Lietuvoje nėra apsunkin
ta skolomis; savastis, kaip pri
vates taip ir Valstijos, neturi 
jokiu užstatu ir skolos už tavo- 
ra labai mažos.

Dolierio vertos 
loO.nuoszimcziu parodo dides
ni gyventoju pirkimą, nors kol 
kas daugiausiai invežima tik 
cukrus ir audiniai. Industrijos 
instaigu Lietuvoje labai mažai 
ir tos kur yra tik parūpina na- 
miniui vartojimui.

Viena isz svarbiausiu szalies 
ekonominiu reikmenų dabarti
niu laiku tai turėjimas užtekti
nai cirkuliuojamu pinigu, kad 
suderinus gyventoju pirkimo 
gale. Valstijose Bankas yra nu
taręs neszleisti daugiau banko 
notų nei kiek dabar yra aukso 
padengiama, tuomi palaikant 
pinigus nominalei vertei.

$394,000
$587,000 v UZ'

n z 
arklius;

Valstvbemis

prielan-

naturulio turto
Nors kapitalo

nuo skolos, 
industrija ir pre-

didėjimas

■■ ■■ «■ ............. ■! a

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.
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Suba-

West Hazleton, Pa. — Stei- 
tinei padare a'blava ant keliu 
saluninku pas kuriuos rado ge 
ro aluezio. Pas Juozą .Plonuti 
rado 16. pusbaczkiu gero alaus

Jurgis Božodi- 
aresztavotas už

už ka likos pastatytas po $1 
000 kaucijos, 
novskis likos 
plakimu savo pacziules, o ka
da palicijantas atėjo pas ji ra
do sarnogonka pilnam darbe. 
Likos pastatytas po $100 kau
cijos lyg teismui.

Chicago. — 10:20 vai. vaka- 
ir Halsted, 

važiavo automobiliu V. Grice- 
no szeimyna. Isz užpakalio va
žiavęs padauku pilnas auto
mobilius smarkiai sudavė ’iu 
Gricęno automobiliu. Apver
tu Griceno automobiliu, patys 
nudilinę savais keliais, 
užmusztu Griceno 
ne ra

ro, prie 22 gatves

J

Nors 
ze i mynojo 

bet yra sunkiai sužeistu.

Lowell, Mass. — Pereita ne- 
deldieni ežia mirė 
kuckieno, Antano Karkuckio 
žmona, pailkdama
nuliūdime savo vyra, 
Mare ir sunn Alberta. Ji buvo 

dora

Mare Kar-

dideliame
(lukteri

pavyzdinga ir 
todėl jos gailisi netiktai savoji 
szeimyna, bet ir daugybe drau 
gu.

— Anglu laikraszcziai p ra 
nesza, kad tūlas George Mas- 
kozikas (gal Meszanskas?) isz 
Lowellio nuvažiavo in Havor- 
hilli ir nupirko už $600 degti
nes, bet kada jis ta degtine ga
vo, tai pasirodė ne degtine, 
paprastas vanduo
Apgautasis nuvyko in 
IflUi ir praneszo apie tai polici
jai. Policija apgavikus; suome 
ir atidavė teisman. 3ic vadina
si Charles Kopet ir Peter Ja- 
f«s. if

moteris,

Worcester, Mass. — 
tos naktis buvo nelaiminga 
Onai Rudnickionėi kuomot in- 
siveržus policija padaro jos 
namuose krata, ir atrado szc- 
szis korezius “szviežios” deg
tines, kuria pragobeliai poli- 
cistai nepaliko, bet iszsigabc- 
no. Nedėlios vakare J4j|elgime 
patiko” Juozą Bliūdį ir 
D i r hm , k u oin e t už v 
policija nusigabeno; jtiodn 
‘4szalta nakvyne.” * • <

— Edwardas LutinskUtjs,* 
10 metu amžiaus, su savo drau 
gu sulipo iii medi skini giįn- 
sziu. Augszcziau inlipcs, Gud- 
rich pirmiau priskyiies ylodra 
grusziu, mėgino • pėrdubt žc- 

medy je 
Vied ra d isz- 

smuko isz rankos ir puldamas 
sudavė Lutinskucziui galvon, 
savo smarkumu iszmuszdamas 
ji isz medžio taip, kad tas isz-

♦ J
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ISZ VISU SZAL1U Imigrantai ir Svecziai.

Vyras kuris pavogė savo locna 
paezia. — Liūdnas jojo gy

venimas ir pabaiga.
London. — Ana diena atsi

Kas gali kaipo imigrantas 
iszvažiuoti?

I

seminarijos • i

Naujas imigracijos instaty- 
mas atskiria imigrantus kurio 
atkeliauja in Jungtinei Vai
stuos apsigyveni, nuo tu sve- 

kurie atvažiuoja 
laikinai, kaipo 

n^unugrantai svetimžemiai, ir 
kuriuos galima svecziais pava
dinti. Svarbiausia 
imigrantu svetimžemiu tarpe, 
tai valdininkai, j u szeimynos, 
palydovai, tarnai, darbininkai 
ir svetimžemiai atkeliaujanti 
kaipoturisai, arba laikinai biz
nio ar pasilinksminimo reika
lais. Kita grupe

buvo labai liūdnos laidotuves 
kapitono Edmundo Jackson, 
kūrinsią dalybavo tiktai kelios 

be jokiu bažnytiniu 
' apeigų ir ženklyvumo.

Trisdeszimts metu adgal ka
pitonas Jadkson susipažino ant 
baliaus su patogia kupeziaus 
dukteria Klara Clith ir in asz- 
tuones dienas atsibuvo szliu- 
bas jaunavedžiu. Kada jauna
vedžiai apleidinejo bažnyczia, 
siuntinis atnesze kapitonui te
legrama nuo 
tuojaus rengtųsi 
nes jojo pulkas likos iszsiuns- 
tas in Indijc. Ka turėjo daryti 
— turėjo klausyt savo perdeti- 
niu arba butu nužemintu ir nu
baustu. Atsisveikino< su savo 

A. M. mylema su kuria neturėjo ne 
valandėlės saldaus suramini
mo.

Jac'ksonas perleido tris 
pil. A. M. l,,a Indijoi, o norints paeziule

mUAZt^l^Įj''
! jtiodų Jn-

ypatos tiirfžejpiu . 
HZihnįftįaln1>

klesa nc-

Augszcziau irdipcs Gud

perdubt že- 
žiau suves esaneziam 
Lutinskucziui.

puolė žemėn 15 pėdu r smar
kiai usitrenkęs, turėjo but ga
bentas ligonbutin. —

Broklyn, N. Y. — Szi pirma 
dieni sugryzo isz atostogų szie 
Brooklyniecziai: į 
Augunas su szėimyna; p. Gar- 
szviene, J. (linkus ir S. Bace- 
v i ežiu s.

Vienok, neku- - 
parinkti nos

tėvas,

valdžios idant
in kelione, priklausanti 

jurininkai

me-

raszydavo groma-ja m lankei
bet isz ju dasiprato buktas

Jie visi buvo pas A. pacziules meile afrszalo. Kada 
Stankų, Stottville, N. Y., prie sugryzo in Londoną nusidavė
Hudson upes. Dar liko tenai: pns pacziules gimines pas ku-

riuos ji ji apsigyveno. Pasisvei-Dr. O. Vinikiene su savo sūne
liais, p-le O. Kriauczeliuniute, kinimaS ir priėmimas buvo la-

prie tos klcsos tai 
tarnaujanti ant laivu kurie in- 
važiuoja in Jungtiniu Valsty
bių uostus, ir kurie laikžinai 
apsistoja Jungtinėse 
besc.

Imigrantai paskirstomi in 
dvi klosi, 
grantai J

Valsty- metinc kvota nesiekia

____  _______ * 
kima, ar tai kunigo ar kolegi
jos, akademijos, 
ar universiteto profesoriaus: 
jo žmona, ir no nevede vaikai 
neturinti 18 metu amžiaus, jei , | 
sykiu su juo važiuoja, ar vė
liau žada atvažiuoti.

Visi kiti imigrantai yra kvo
tiniai imigrantai; tik tiek ju 
bus nleidžiama kiek ju szalies • 
kvota nurodo,
rios grupes yra 
virsz kitu iki kvotos 50 nuo- 
szimeziu. Szitie parinkti imi
grantai kuriems duodama pir
miausia patarnavimas tai tie, 
kurie yra nevede vaikai netu
rinti 21 metu amžiaus,
motina, vyras ar žmona Jung
tiniu Valstybių pilieczio kuris 
pats yra 21 metu amžiaus ar 
daugiau in toliau tokie kvoti
niai imigrantai, kurie yra pri
tyrė agrikultūroj, j u žmonos i r 
vaikai netuinti 16 metu am
žiaus (iszimant tokia tauta ku
rios 
300).

Amerikos pilieczio žmonos 
gali invažiuoti kaipo ne-kvoti
niai imigrantai ir taipgi kaipo r 

Į parūkti kvotiniai imgrantai. • 
Žmona taipgi gali būti ijilei-; 
džiama kaipo paprastas kvoti
nis imigrantas. Tnstatymdave- 
ju noras yra daleisti Amerikos 
pilieczio žmonai invažiuoti inj 
—ung. Valstybes, nors jos vy
ras Jung. Valstybėse ar nebūtu 
pridavus praszyma jos inleidi- 
mui, kas turi buti-daroma atsi-* 
tikimuose kuomet gimines yra 
nekvotiniai imigrantai arba 
kvotiniai imigrantai turinti 
prmenybe.

Sekanti diipunktai yraindo- 
nms visiems skaitytojams. 
1921 metu kvotinis instatymas 
inleisdavo virsz kvotos netik 
visus narius visu priimtu pro
fesijų, bet taip-pat profesiona* 
liūs aktorius, 
ego n t.us, 
slauges ir tarnaites. Dabar 
nėra duodama speciale pirme
nybe tokioms žmonių grupėms 
iszskyrus profesorius ir kuni
gus pirmiau paminėtus.

—Foreign Language Inf. Service.

Yra kvotiniai iini- 
kuriu skaitlius apri- 

buotas, ir ne-kvotiniai imigran* 
tai kuri ii skaitlius yra valdžios 
apribuotas. Ne-kvotiniai imi
grantai, t.y. tie, kurie neskaito
mi sayo szalies kvotoje, yra ne
vedusieji vaikai, 
metu amžiaus, 
J u n gt i n iu V aisty bin 
kuris gyvena Jungtim 
stybiu piliccziokuris 
Jungtinėse

f

neturinti 18 
arba žmona 

pilieczio 
‘se Val
gy vena 

Valstybėse, kuo
met imigracijos vizos praszy- 
inas paduotas.

nekvotiniu imigrantu 
imigrantai pir- 

Jungt i- 
gryžta 

laikino sve- 
gimu- 

szalyse,

bai szaltas: 44
manes jokios
negaliu būti tavo pati, ba ta- 

nemyliu,” — apreiszkc

Neturekie prie 
priekabos, nes

M. Szirvydas, Czjzauskas, Lit- 
va i ežia i ir kiti.

— Szio antradienio naktv 
isztiko gaisras <
kriaueziu szapoje, 573 Metro
politan Avė. Matyti, kad pali
ko presine musliną degant, su 
apmestu žiponu. ' 
buvo pamatytas, ir atvykę ug* 
naįfcsiai uzgvshrb. Bot apjiejd 
vandeniu szapa Ir kaip, ka pa* 
gadino, taip,!>kad J. Ziugždoį 
darbininkai

—K. les dirbti, -

o
isz upes.

Haver

ves
•I. Žiugždos j,lm pneziule-

Kapitonas nusistebėjo ir ne
žinojo ka daryti, bet staezei in 
jaja tarė: 44

Gaisras tuoj kul’ia apsivedžiau ir turiu pil
na tiesa prie tavęs. Turi su

Esi mano pati, bu

Turi su 
na-

keletą dienu uoga-
K • t

•X

t

M

A

KARSZCZEI NEDUODA ŽMONIMS RAMYBES.

i

"■’•i
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ypatingai NewLaike karszcziu daugeliuosia miestuosia, 
Yorke, žmonis ir vaikai daug n u kent e. 'rukstanezei praleido 
naktis Cooney Island ant piesku prie pamario, jeszkodami 
palengvinimo nuo dideliu karszcziu.

ATSAKYMAI. Madrid,
Chen ta fa,

tiesa prie tavęs, 
manim tuo jaus ' važiuoti 
mo. ° ; ■

Nelaukdamas atsakymo, pa
griebė pn'cziule in glebi ir nusi
vožė namo. Išzvogimas buvo 

jog gimines isz 
nedasiprato.

Kita 
grupe, tai tie 
rniau teisėtai inleisti 
nose Valstybėse, kurie 
isz užrubežio po
cziavimo; imigrantai 
šieji kitose Amerikos 
ju žmonos ir neVede vaikai ne- 

l< f l f A- H ...

turinti 18 metu'amžiaus; bona

imigrantai 
imigrantai

visiems

artistus, preį 
daini n kus;y kai p iį 
tarnaites.fide studentai, turinti mažiau

siai 15 riieu kurie nori inva- 
žiuoti in Jungtines Valstybes 
tik mokslo reikalais, pažymė
toje mokykloje, kolegijoje, aka 
demijoje, seminarijoj, 
versitete. Darbo Departamento 
Sekretoriaus patvirtinto.

Svarbi nekvotiniu migrantu 
klcsa yra profesoriai 
gai. Semis kvotos 
inleisdavo kaipo nekvotiniais 
imigrantais netik profesorius 
ir kunigus, bet ir kitu profesi- 

i n statymas

namo, 
taip stkigtis, 
pradžių' nldko 
Kapitonai? uždare paeziulo na
mie ir parėikalhvo nuo josios 
visiszko paklūsnūmo.
‘Tėvai' davė1 žino palicijoi, 

bet toji'Uieko negalėjo padary
ti, nes moterų buvo jojo tikra 
vedusi’ pati.’’ Ant galo’'kada 
teismas atsibuvo sudže iszdave 
toki nusprendimą: 44 
t i negali gyventi su vyru po ta 
paezia pastogia, tai prie to ne
gali būti priversta. — Pati ne 
yra nevalninke ir beabejones 
ne yra jojo locnastis.”

Kapitonas to nusprendimo 
nepaklausė ir laike jaja užda
ryta, ant galo tūla diena insi- 
lauže in narna deszimts palici- 
jantu kurie paliuosavo Klara 
isz vyro kalėjimo.

Sudžiaus nusprendimas isz- 
šzauke dideli džiaugsma terp 
kitu Angliszku moterių, 'kurios 
isz jojo pasinaudojo nes remda- 
mosios ant sudžiaus žodžiu, pa
mote savo vyrus su kureis gy
veno priverstinai. Tasai nu
sprendimas nemažai nustebino 
kitus sudžius ir advokatus po 
visa Europa.

Kapitonas Jacksonas nuo to 
laiko gyveno kaip pustolninkas 
per 30 metu, 
draugavo ne 
galo mirtis jam palengvino jo
jo kanezes, nes paezia labai 
mylėjo ir tik apie jaja mielino 
per tuosius metus. Nekarta už- 
sikeisejo ant savo gyvasties, 
bet visados gyveno viltije, jog 
gal jojo Klara permainys savo 
žodi ir sugryž pas ji.

* 
sudino ant smert* keliolika da- 
raktorku už pasiprieszinim^ 
pričsz valdže. •'

n- 
pi

ir uni-

ir kuni- 
instatvmas 

•r

K

Jeigu pa-

u narius. Naujas 
sziaip skamba: (Prie ne-kvoti- 
niu imigrantu priklauso) imi
grantas, kuris per du metu 
priesz pridavima aplikacijos 
leidimui in Jungtines Valsty
bes buvo, ir kuris nori inva
žiuoti in Jungtines Valstybes 
vientik kad tęsti

e » » i » ■ i • • * » W » <l> —»

ROYAL MAIL. '
TIESOG IN HAMBURGĄ

Parankios Konakcijos in Lietuva 
ORBITA Aug 16. Sept. 20 Nov. 5 
ORCA.................. Aug. 30 ir Oct. 4
OHIO...................Sept. 6 ir Oct. 8

Geriausia

kuris

savo pašau-1

Privatiszki kambarai.
valgis. Mandagus Patarnavimas.
Del informacijos kreipkitės pas 
vietini agenta arba tiesog pas

The Royal Steam Packet Co.
Sanderson & Son, Inc. Agents, 

2« BROADWAY, NEW YORK.

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNUIszpanije. ‘ — 

Morokė, 
Morokiecziu,

*

Muszije 
terp szpanu ir 
likos užmuszta 98 ir sužeista

U
I

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.,

8 coliu ilgio, 5% col. plocžio

M. V. Crystal 
— Raszyk tamista 
patalpysim, Kaip galonui tal- 
pyti, jeigu niekas nieko neda- 
nesza, juk isz pirszto neiszym- 
sime.

. Kaz. K. Hazleton, Pa. —Ar 
randasi ženklyvi katalikai pri
gulinti prie masonu 
vest Meldžiu man apie tai pra 
neszti, nes asz turėjau gineza 
su vienu žmogeliu kuris man 
ajszkino birk iszmintingi kata
likai nepriguli prie tokiu drau 
guviu, nes 
draudže.

Atsakymas: — Daug katali
ku.priguli in masonus ir užlai
ko . katuli k iszkas 
Paymkime toki Senatorių As- 
hurst isz Arizonos kuris yra 
Rymo ‘Kataliku o yra 32-tro

Falls, Mieli, 
i žinutes o

draugu-

bažnyczia tai už-

~bI 
i

■' J

. -S.

apie 400 Morokiecziu

Apsivedė turėdamas 76 metus.
1 ■? ■

Be v. 'William Wilkinson, go-

su niekuom ne- 
nekalbejo, ant

Moskva. — Soviatai ap-

■X&

■S

NAUJAS DIDELIS 
SAPNORIUS

*

. ’ i'V •

%*■i?
■:-kv
*:: >
'! ? s' ■

< ?

itį r

JVS'

$

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane- 

* tu ir visokiu burtu. :: ::
puikiai drueziai 

apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - Co., 

Mahanoy City, Pa.

Knyga

PREKE $1.50

priedermes.Ka
2Qj įmetu

* • iv

Mount Carmel, Pa: 
rolius Juszkauckas^ • f .. t 
likos sužeistas Sayre*ikasiklbr 
šia kur jam sulaužė'ranka, r ; 4 

»•« «< i

>

kuris yra
i n

AKT PARDAVIMO

po No.Namai Shenandori,
26 ir 28 S. Emerick St. ir 23-25 
ir 27 S. Grant St. Kreipkitės 
ant adreso. . .

J. F. Bradley
25 S. White St. * 
Shenandoah, Pa.

(t.f.

laipsnio masonas, teipgi pri
guli prie Knights of Colum
bus 4-tam laipsnije. Visoje A- 
rizonoje apie tai žino buk tasai 
senatorius yra masonu. Maso
nai nedraudže žmogui prigulė
ti in drauguve kokis jisai butu 
tikejimiszku pažiurti bile tik 
iszpažytu Augszcziause Esy
bių, bet kataliku bažnycze už- 
difaudžė prigulėti*; iii masonus 
po bąusme iszkeikimo. ...

-------------------------- ------- u
ANT PARDAVIMO 1

riau žinomas Now Yorke kaipo 
‘4Biskupas isz Wall* Strėet,’’ 
76 motu amžiaus, apsivedė ana 
diena su naszlia Paulina Tra-
villa. Kunigėlis gimė Aftglįjoi 
ir buvo vedias jau

Du lotai mieste Port Carbon, 
Pa. Lotai randasi' gražioj ly
gioj vietoj ir dar no užstatyti. 
Didumas lotu 30 pėdu ploczio 
per 135 pėdu ilgio. Arti prie 
visokiu darbu, 
ant adreso.
' j J. ŽemaiŲs s

315.8.. WfigtSt.
Shenandoah. Pa.

ir buvo vedias jau du kart 
prįesz tai. Well, senam feecsrfu* 
jo.... ir t.t. ■I ■

’ i j
įfe

. it '’*■.

Atsiszaukitc
(Lt

^Merchants Banking Trust Co. Banka
M ’ Mahanoy City, Pa.

3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart 
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.

1W I!
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