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ISZ AMERIKOS

ir

savo gyvasties i ne jas 
n v ežia

NARSUS KUNIGAS — ISZ- 
NESZE S. SAKRAMENTA 

ISZ LIEPSNOS.
Philadelphia. — Kun. Fra 

nas Sehmutz, prabaszczius k a 
talikiszkos bažnvezios Kara * 
lienes Aniolu, arti 50-tos
Lancaster avė., neteminias ant 

in baž- 
prie deganezio alto

riaus, kuri liepsna apėmė isz
visu pusiu, atidarė cimborium, 
iszeme Szv. Sakramenta ir klo
jikus ir isznesze in zokristija. 
Keli szimtai 
prie bažnvezios verkdamos, 
bet negalėjo prigialbet kunigui 
niekame. Atvažiavus ugnage- 
siai greitai liepsna užgesino.

KŪDIKIS PERSKIRTAS 
NUO SENOS BOBOŠ.

Des Moines, Iowa. — 
gas moterystes terp 13 metu 
vaiko su moteria turinezia 36 
metus, kuris likos surisztas Sy- 
beane, Asyrijoi, 
adgal, likos 
slidžia Hubertą l’tterbaeka.

Basilius Hazar padavė pra- 
szvma in suda idant moteriszki 
rysziai hutu pertraukti su taja 
moteria, nes jojo motina par
davė ji tai moteriai už 400 du

ja m n u žu- 
tai pasi-

moterių subėgo 
hažnvežios

Maz-
terp

dvileka metu 
pert rauktas per

leriu, kerszindama 
dinimu, jeigu priesz 
prieszins.

ISZMESTA ISZ STUBOS, 
PAGIMDĖ KŪDIKI.

Phoenix, III. Užmiestije 
(Ticagos, beszirdis locnininkas 
namu, iszmete laukan sergan- 
ezia 19 metu Ona Cooper už ne- 
užmokejima raudos. In kėlės 
minutas po tam, jauna motere 
gulėdama ant saidvoko pagim
dė kūdiki, kuris mire in trum
pa laika. Valdže daro slieetva 
ir ketina beszirdi loenininka 
aresztavot i.

Jauna moteria
ras, o kada toji neturėjo pini
gu užmokėti randa, locninin- 
kas paszauke konsztabeli kuris 
iszmete visus rakandus ant 
ulyežios ir serganezia moteria. 
SUĖMĖ $1,000,000 VERTES 

DEGTINES.

pamėtė vy

visu pajumi,
New Orleans 

gaudydama 
kontraban-

iki Bill-
svai-

New Orleans, La. — Prohibi- 
cijos vyriausybe pradėjo pla- 
czia medžiokle 
nuo
oxi, Miss.
ginamųjų gerymu
|la. Vakar padarytoj medžiok
lėj New Orleanse ir apielinkej 
buvo suimta daugiau kaip 1 
miliona doleriu vertes svaiga
lu ir aresztuota trisdeszimts 
stambiu degtines szmugeliuo- 
toju.
PAPAIKUS MOTINA 

NORĖJO NUŽUDYT
KETURIS VAIKUS.

.Jersey City, N. J. — Palieije 
ir ugnagešiai likos iszszaukti 
gialbet keturis mažus vaikus 
nuo pa paikosios motinos Mrs. 
Aida Kosakouskos, kuri stai
ga! neteko proto isz gailesties 
mirusio penkių menesiu kūdi
kio. Kaimynai įpranesze palici- 
jai buk motina kerszino iszme- 
timu savo keturis vaikus per 
Įauga ir pati save. Palieije ra
do duris uždarytas per ka pa- 
szauke ugnagesius, kurie gavo
si ant kopecziu per įauga, ap- 
malszino papaikusia motina ir 
iszgialbejo vaikus. Motina li
kos nuvežta in ligonbutia.
PATS SAU ISZKASE KAPA.

Chicago. — Steponas Jur- 
czycz kasdamas kapa del mi
rusio žmogaus ant Woodland
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ISZ LIETUVOS Gerai Apszvietas 
Bicziu Namas.

elcktrikine
I Igiause 

pa

ILGIAUSE ELEKTRIKINE 
L0K0M0TIVA ANT 

SVIETO.
Detroit, Nlich. —

lokomot i va, 
dirbta po ilgu iszbandymu tab 
rike Ford Motor Co., jau yra 
visiszkai užbaigta atlikti savo 
pirmutinių kelione.

'Toji lokomot i va yra varoma 
traukti pus- 

vagonu.
elektriku ir gali 
antros mylios ilgio
Turi 117 pėdu ilgio — arba ko 
nia tris kartus ilgio nuo pa 
prastu lokomotivu ir yra il
gia use ant svieto.

Svėrė 372 tonus ir bėga 35 
mylės ant valandos. Fordas ke
tina padirbti daugiau pana- 
sziu lokomotivu.

NEGALĖJO ISZMAITYT 
SZEIMYNOS; NUSIŽUDĖ.
South Bend, Ind. — Negalė

damas užlaikyti savo 19 metu 
pacziules kuri buvo pripratus 
prie geresnio gyvenimo būda
ma pas tėvus ir
užtektinai pinigu ant pirkimo 
jai szlebiu kokias

a psi pa ežia v ima

35 dolerius ant

net arėdamas

prižadėjo 
do

norinis už-
priesz 
szimts dienu adgal 
dirbinėjo po 
sanvaites, George AVagner, 20 
metu, atėmė sau gyvas!i per 
nusiszovima. 'kris dienas priesz 
tai W’agneris norėjo atimti sau 
gyvastį, bet gimines atėmė nuo 
jojo revolveri.

PAGAVO KŪDIKI ISZ ORO.
New York. — .Nežinomas 

jaunas žmogus eidamas namo, 
staiga i pradėjo greitai bėgti 
su isztiestoms rankomis, neku- 
rie mane kad tai kokis paini 
szelis.

Atidarytame lange
ežio laipsnio sėdėjo dvieju me
tu vaikutis Moe Keli na ir stai
ga i iszpuole, tiesiog ant ranku 
nepažystamo, o
sugriuvo, bet laike kūdiki dru- 
czei, kuriam nieko blogo neat
sitiko.

Subėgo daugybe žmonių ap
linkui kūdiki ir jojo narsu isz- 
gialbetoja. Moteres ji bueziavo 
ir dekavojo 
kūdikio,

ant t Te

norints pats

ISZ MARJAMP0LE3 
PADANGES.

Žiaurumo auka.
lioraityte jauna 1S metu 
gina isz jaunu 
szviesos,
nim keliu, laisves ir viso to, ko 

kilni siela 
j>

Kašte Sta- 
mer- 

dienu troszko 
jeszkojo nauju gyve

tik jauno žmogaus 
gi i trokszti. Bet ji būdama 
neturtinga, visur sutikdavo pa- 
siprieszinima, paniekinimą. Vi 
sa tai jos jaunos kantrybe isz 
grauže ir valia sulaužė. .Ji ne 
tekusi vilties in ateiti pasiryžo 
isz szio pasaulio iszsikelti. 
iszsikele. Tik tas jai labai dam 
kainavo. Per sekmines 
žes 31 d.) kai gaspadorius, pas 
kuri ji tarnavo, nclicflo 
in vakarėli, ji iszgere

Ir 
jr 

(Gegu-

J
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nueit i 
nuodu...

Sirgo beveik pusantro menesio 
gydėsi ir Liepos 11 d. pasimi 
re. O visgi galėjo gyventi ir 
laiminga būti. Gaila!

PASKENDO.
Liepos men. 17 d. apie Liud- 

inava besimaudydamas pas 
kendo szaltuose liuliuojanezios 
Szeszupes verpetuose vos tik 
klerius jaunybes mtus pagyve
nęs karys Alelįsas^M ikulskis; 
velionis buvęs kuvejAs. 'Tebūna 
jam lengva szaųyijj/ žemele. 
Tad visi bukit atsargus van
deny, nes vanduo gali belaiko 
iszploszti gyvybe ir isz 
naneziu tarpo in kaž koki neži
nomąjį numirėliu pasauli nu
gabenti, isz kur niekuomet ne- 
pagrvszi. Paskendusio lavonas 
kol kas nesurastas, ne pakilęs 
Szeszupes vanduo ji slepia.

iuvejiv^ 
sza\tojy

vos

in’ve-

INDOMUS PINIGĖLIAI.
Mariampoleje sz. m. Birželio 

men. 28 d. vietos kareiviai kas 
darni smėli bei žvyrą Szeszu 
peš krante ties kareiviu duo- 
V,beN—paa 6de—no 1 ,arskI. e 
uos kepykla t. y. dar busian- 
cziuose kapuose, rado surudy- 
jusiii žmonių kaulu, isz ko ma
tyti butą augalotu vyru; be to, 
rasta dar keletas variniu labai 
indomiu pinigėliu;
nedideli, bet indomus:

už iszgialbejima 
bet jaunas žmogus

malszei atsitolino ir dingo terp 
mynios žmonių nepaduodamas 
savo pravardes ne kur gyvena.

TRŪKIS TRENKE IN AU- inskaitomas pai•aszas. Antroji 
gi pusėje, matytiTOMOBILIU — VIENA 

UŽMUSZE.
Wilkes Barre, Pa. — /Y n t ge- 

arti Parležinkelio
greitasis tavorinis trūkis

Central
sons, g.----- ------ -----  -------
trenke in automobiliu kuriame 
važiavo du vvrai. .Jonas Szv- 
dovski likos ant vietos užmusz- 
tas, o jojo draugas Jonas Su- 
batoviez mirtinai sužeistas. 
Automobilius likos suteszkin- 
tas.

NUDURTAS SALIUNE.
Shamokin, Pa.

ezinia salime Antano Dobson, 
Brady ’je, 
nudūrė
mirtinai, kuris likos nuvežtas 
in ligonbuti mirsztantis.

Jojo pati ir sesuo paaukavo 
savo kraujo idant užlaikyti ji 
prie gyvasezio. Zukoskis pabė
go.
OPERATORIAI LAIKE SA

VO POSĖDI.
Philadelphia. — Czionais at

sibuvo operatorių posėdis ap
svarstyti darbininkiszka padė
jimą tiksle greito susitaikymo 
su anglekasiais, ant kurio li
kos užkviesti ir locnininkai ne- 
priguĮmingu kasyklų.
Posėdis atsibuvo Belevue ho- 
telije. Ka ant jojo nutarta tai 

bet manoma kad

Susikivir-

Žukoski
peiliu Prana Gueona

Teot’ili us

pinigėliai 
juose 

matyti vienoje puseje moterįsz- 
kės veidas ir koks tai sunkiai

Y

vytis pana- 
szus in musiszki vvti — karda ft
iszkeles raitelis joja ir para- 
szas silpnai matomas, bet mik
roskopo pagelba butu 
perkaityti. Minėt uos 
liūs inžiurima 666 metai.

tokiose vietose 
archeolo- 

gijs draugijai pakasineti ir ra
dus tokius senus 
pinigėlius iszt irt i, 
kai ir kieno jie buvo iszleisti.
Minėtu pinigėliu 
pas mane; jei kas 
—• mielu noru paskolineziau.

proszali butu 
musu susitverusiai

da nežino J

galima 
pinige-

ir indomi us 
kuriais lai-

vienas vra 
norėtu tirti

RADO SENOVĖS LIEKANA

panaszu

P 
t

Karaliene bicziu iszrinko sau 
szita ” 
riausia 
ui vėžinė

i *pa loci Ui 
apszviestas.

žibute ant kurios vi
sas spietis bicziu 
Seattle, W ash.

nes buvo ge-
Yni tai

apsigyveno

NEMANDAGUS RAITELIAI
Einant plentu 

linkui netoli 8-to pestin. pulko 
paiko ir pri(» miesto vaiksz- 
czija žmonių poromis ar kelie
si*. Eina nnlidele barzduke pi
lietis su dviem panelėm. Isz to
lo joja du ra it i; jeims prisiarti
nus jie smarkiau paleido savo 
arklius tuo paežiu taku. .Maty
damas tai pilietis norėjo ap
saugoti savo bendrakeleivius 
ir lyg iszeidamas pirmyn davė 
raiteliams suprast, kad 
pasuktu isz tako arklius, 
tuodu nieko nemanydami sten 
gesi iszkrest savotiszka juoką 
paspaude arklius ir visu grei 
tumu tiesiai paleido! Baisus 
vaikszeziojantiems vaizdas pa
sirodė ir vos suspėjo iszsigel- 
bet — szokus in gilu griovį pa
nelėms o minėtam piliecziu szo
kus ant krūvos akmenų. Insi 
linksminę raiteliai veju pralė
kė ir tik galima buvo pa.stabet

Tuo tarpu 
ežia praeiviai kuo ne verkdami 
gelbėjo save isz nelaimes!

kad jiedu juokėsi.

Kalva rijos

norėjo

jiedu
Bet

ŽMOGUS BE GALVOS.

Sugryžo Namo. Isz Visu Szaliu
POLITINIU KALINIU 

MAISZTAS LUCKO 
KALĖJIME.

Varszuva, Lenkija. Rug. 12. 
— Lucko sunkiųjų darbu kalė
jime, Volynijoj, kilo politiniu 
kaliniu rnaisztas. Kalėjimo sar
gy ha szove in buri isz 1.50 ka
liniu, viena užmuszdama ir 
daugeli sužeisdama.

Visi tie kaliniai buvo Lenku 
suimti, kaltinami del bandy
mo praeita pavasari insteigti 
rytinėj Lenkijoj sovietu val
džia.

viena

Berlinas. —

«

matyt, 
nes

dra

irgi
sako abu

vandens 
skėsti: tai

I 
ir isz tiesu k a 

ir kol te i Į)

ATSARGIAU 
SU MAUDYMUSI.

Praeita savaite priesz Mala 
kausko maluna Szeszupes upė
je maudėsi 5 pedagoginiu kur
su klausytojai; kurie
silpnai mokėjo plaukti, 
szalinosi gilumos. Bet visgi isz 
ju tarpo atsirado vienas 
suolis, kuris nusvėręs kita sa
vo dranga nemokanti plaukti 
visa gerkle reke, kad in giluma 
ji nevestu, kiti draugai 
draudė darsuoli, nes
prigersite. hibridus in giluma 
ir pastverus smarkiai 
srovei abu pradėjo 
pasirodo vandens pavirsziuje 
tai vėl paneria
tik abu neprigėrė, 
vanduo isznesze upes krasztan. 
'Taigi atsargiau 
vandenyje, ypacz kurie patys 
nemoka ar silpnai moka plauk
ti, nes kartais ir su mokan- 
cziais plaukti galį isztikti ne
laime.
PAVYZDINGAS

FEDERANTAS.
Alvitas. 1924 m. Simanelisz- 

kiu dvaro gyv, stalius J. M. 47 
metu amž. pasivadindavo pas 
save 8—10 metu mergaite vie
tos prad. mokyklos mokines ir 
naudodamasis ju nesupratimu, 
moilindavsi.. gaszlaudavo.. Su- 
jinojus mokyklos vedėja pra- 
nesze policijai, ir stalius tapo 
aresztuotas. Sunku insivaizdin- 
ti tėvu iszgaisti, kai sužinojo 
kas su ju mergaitėmis atsitiko. 
Prasidėjo tardymas, 
diciniszkoji ekspert iza
kad mergaites... nepaliestos. 
Apygardos 'Teismas Mariam
poleje, mergaieziu prisipažini
mu ir liudytoju parodymais 
stalių nubaudė 1 V-j metu sun
kiųjų darbu kalėjimo. Kaltina
masis bandė save teisinti tuo 
kad jis priklausantis 
Federacijai,

reikia elgtis

bet me- 
rado,

Darbo 
praneszinedavo, 

kad Simaneliszkiu prad. mo
kyklos, mokytoja darydavus 
nelegalius susirinkimus, už ka 
mokytoja turėdama pykti, in- 
skundus in plieijai neteisingai. 
Bet toks pasiteisinimas, matyt 
nieko negelbėjo.
PRAGĖRĖ PASOGA, 

NORĖJO NUSIŽUDYTI.
Užpaliai. Kuszneriupu kai

me A. Kiliulis naujai apsivedęs 
girtuokliavo,

kol savo turtą ir žmonos pase
ga pragėrė. Nieko netekes szo- 
ko žudytis. Kirviu susidaužė 
sau galva ir skustuvu persipjo
vė rankos gyslas. Tėvams szo-

Obsrutai. Vilkaviszkio apsk. 
Paekeriu vai. 19-V125 m. dar
bininkai iszkase 'durpes duobe 
apie dumetru gylio, rado titna
gini inrankeli labai
dabartiniam skustuvu; kraune- 
les lygiai tokios, kaip dabarti
niu skustuvu, o vieton geležtes 
— nuasztrintos titnago daleles 
sudėstytos in kriaunas, asme
nimis in lauka. Matyt grei- 
cziausia ne ko kito, tik skustu
vo butą, nes labai panaszu sku
stuvui. Toj paezioj duobėj ras 
ta ir apdeginto meožio gabalė
liu. Be to toje durpinėje dažnai 
randama kaulu, kaip antrai, kasis gelbėti, pakviestas gydy- 
ragu ir kju kaulu labai

kaip smarkiai

pana- tojas susiuvinejo piuvius ir nu-

Buktos (liudvinavo v.) gi
riose Liepos 19 d. rasta pasiko
ręs nepažinstainas žmogus. Pa
karok lio kabota medyje ant 
szakos 6 metru auksztyje. Bai
si iszvaizda: 
ant žemes, o

kūnas nukritęs 
galva iszkisztu 

liežuviu laikosi auksztai — kil* 
poje. Kiszeniuje rasta nuo lie
taus iszblukusi užraszu knygu
te, kurioje žymu užraszas, kad 
jis “pats sau gala pasidaręs.” 
Isztardžius — tapo palaidotas. 
Neužilgo atsirado pakaruoklio 
brlis ir papasakojo, kad tai 
esąs j brolis Antanas Kalinaus
kas isz Krosnos valscziaus, ir 
pražuvęs isz namu priesz 3 sa
vaites; būdavęs malenkolisz- 
kas, skusdavesis, kad nusibo
dę gyventi, niekas nemiela ir 
1.1. —Jeigu, sako,but galva ne
nutrukus, tai kasžin kas kada 
ta pakaruokli butu radę. Na, 
ir radėjui siurpryzas: eini, sau 
žmogus, uogaudamas
liaudamas miszke, ir szio: žmo
gus be galvos...

ar gry-

KANDIDATAI IN VAGIS.
priėjoKarta sėdint sode, 

prie manes kokiu asztuoniu 
metu vaikutis ir paprasze duo
ti ‘pinigu ant sąsiuvinio.’ Asz 
pradėjau jo klausinėti, ir jam 
atsakinėjant sugavau ji tris 
kartus meluojant ir užtat pini
gu nedaviau. rfo vaiko no kvai
lo esama, nes jis praszo pinigu 
nei duonai, bet sąsiuviniui, ži
nodamas, kad mokymuisi visi 
prijauezia ir užtat 
nas, tai kitas vis 
centą. Matyt tokiu “amatu” 
užsiiminėti iszmokino ta vaika 

‘‘specia-

jei ne vie- 
iszmes koki 

“amatu

gudresnis tje srityje 
listas. ”

kaip

žeme

Kita karta maeziau, 
keletas vaiku apsižvalgydami 
priėjo prie vienuolyno sodo 
tvoros ir nulaužė pagal 
kokiu trijų sztankietu galus,
nuo ko pasidarė skyle, per ku
ria lengvai gali in soda inlisti 
vaikai, paragauti to sodo “už
gintu vaisiu.” 
ne kandidatai in vagis?

Na, sakykit, ar

Ameri-
A mun-

Lincoln Ellstvortb, 
konas, kuris draugavo 
sorui jeszkoti Žieminio poliaus 
su areoplanais. Buvo manoma 
kad visi tada pražuvo, bet su
gryžo sveiki ir gyvi. Ellsworth 
yra Amerikonu ir gyvena Wa- 
shingtone.

NESPARKIUS DARBAS.
Sziomis dienomis dirbama 

nutiesti per Sžeszupe Vilka- 
iszkio ir Kalvarijos plentu til
tai. Tas yra labi gerai, bet dar- 
basla bai nerangiai eina. Jeigu 
teip bus ir toliau, tai vargu iki 
žiemai susilauksime važiuoti 
per naujus tiltus. Tai butu la
bai negerai, nes pavasari paki
lus Szeszupe nunesztu neda-* 
baigtus statvti tiltus, kaip nu- 
nesze ta ties kareivinėmis tven 
kini. Tiltas juk nėra kos Babe
lio boksztas, kad ji reiketu ke
lis metus statyti. Keikia tik su
rinkti daugiau darbininku ir 
bus atlikta du geri darbai: til
tas greieziau bus gatavas ir be
darbiai turės darbo, 
spareziau, vyrai!

Užtat

PUSE MILIJONO ŽMONIŲ 
PUSTA NUO VĖŽIO.

Moskva. — Pagal valdžios 
apskaityma, tai Kosijoi serga 
puse milijono žmonių nuo vė
žio. O kad sziadien soviatineje 
Kosijoi randasi mažai daktaru 

ligonbueziu, todėl valdže
meldže kitu vieszpatyscziu pa- 
gialbos ir vaistu 
sius nelaimingus.

Paskutines Žinutes.

ir

gydint tuo-

NEPAVELINS VAIKAMS 
LANKYTIS ANT 

PAVEIKSLU.
Vokietijoj da

bar bus uždrausta visiems vai
kams neturintiems trijų metu 
lankytis ant krutamuju pa
veikslu, nes pagla isztyrineji- 
ma valdžios daktaru, szviesa 
krutamuju paveikslu yra labai 
kenkenti del piažu vaiku. 
Vaikai nuo 6 lyg 12 metu gales 
lankytis ant paveikslu tiktai 
su pavelinimu 
mokslainiu perdetiniu.

del mažu

palicijos ir

MOTERES VAIKSZCZIOJE 
BASOS MOSKVOJE.

Moskva. — Czionais užėjo 
basa mada terp moterių ir mer
ginu. Jauna gcnlkartc i užauk
lėta revoliucijos dvasioje 

su pantap- 
leis, nes paneziakos labai bran
gios ir nereikalingos, daugelis 
moterių vaikszczioje visai ba
sos ir tai isz augsztesnio gimi
mo. Kas kiszasi parodu, tai di
desne dalis moterių ir vyru tu
ri sulopintus drabužius ir tai 
viena prie kitos.

BUVO LIUDININKU 
BAISIOS MIRTIES SAVO 

MOTERES IR KŪDIKIO. 
Lodz. — Ant geležinkelio 

prie Strykovo atsitiko baisi ne
laime, kurios aukos buvo mo
tina ir josios kūdikis.

Prie geležkelinio plento gy
veno nuo ilgo laiko maszinis- 
tas Pik su savo moteria Mare 
ir dvieju metu šuneliu. Maszi- 
nistas 
grinezelia pasveikindavo savo 
paezia ir kūdiki per szvilpima 
lokomot i vos.

Ana diena, kada Pikiene bu
vo užimta siuvimu, vaikutis 
iszbego ant geležinkelio ir bo- 
vinosi su akmenukais. Staigai 
davėsi matyt bėgantis ekspre
sinis trūkis isz Varszavos in 
Lodžiu, kuri valde maszinistas 
Pikas. Mažiulelis neprijautė 
jokios nelaimes ir tik plojo del
nais kada pamate prisiartinant 
geležini milžiną. Pikas parege- 
jas koki tai juoda daigta ant 
sztangu pradėjo greitai sulai- 
kinet lokomotiva.

Tame paežiam laike Pikiene, 
iszgirdus szvilpenti lokomoti
va ir nematydama kūdikio isz
bego laukan, užtemindama kū
diki ant vidurio sztangu ir bė 
jokio atsiminimo bego ji gial
bet. Pagriebus kūdiki už ran
kos, pradėjo bėgti, kad tame 
josios 
terp dvieju sztangu kurio ne
galėjo isztraukti. Tame loko- 
inotiva atlėkė, trenke in mote
re ir kūdiki užmuszdama abu
du ant vietos. Pikas sulaikė 
lokomotiva net už 
szimtu mastu — teip greitai 
bego. ' *

Pikas isz tojo atsitikimo 
teip apsirgo, jog ji nuveže in

revoliucijos 
vaikszczioje basos

pravažiuodamas pro

II Paryžius. — Deszimts 
žmonių užniŲszta, apie 60 su
žeista nelaimėje ant geležinke
lio arti Amiens stoties kada 
ekspresinis trūkis nusirito nuo 
sztangu.

11 Berlinas. — Terp komu
nistu ir palicijos kilo sumiszi- 
mas. Palicijc szove in maiszti- 
ninkus užmuszdami keturis ir 
sužeido dvileka.

11 Los Angeles

czeverykas užkliuvo

blaivybesPas mus visokiu 
draugijų” pilna, kaip szungry- 
biu, bet nėra nei vienos netur
tingiems vaikam^ auklėti drau 
gijos. Jeigu tokios draugijos 
negalima inteigti, tai ežia būti
nai reikalinga kjua nors komi
sija, kuri sugaudytu tuos “gat
ves vaikus” ir tinkamai globo-

4 4

11 Los Angeles, Ualif. — 
Lndvika Floros pagimdė kūdi
ki kuris turėjo visus dantukus; 
yra sveikas ir auga.

1[ Freeland, Pa. — Katali- 
kiszkas kunigas L. Kolebuk isz 
Plains, Pa., likos užmusztas
arti czionais kada jojo automo-

penkių
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Kas Girdėt PAJESZKOJEtfAl. SUDE.

Darbas žmogų nepaniekina 
tik ji paauksztina kaip apie tai 
persitikrino universiteto stu
dentas lankydamasis ant moka- 
lopilozopijos, kuris per vakaci- 
jes dirba prie statymo namu 
kaipo plytininka's uždirbdamas 
ant dienos po dvileka doleriu, 

lo buk tasai stū
moklio uždirba 

k a u ž
moksią in 10 meti) 

B

žmogų

pa- 
giminiu czionai 

M a vijo
jusios

Slidžia klausia budintojau 
.Kuom užsiimi.’

laud.: 
k e.

S

Visknom — alsa-

Asz Ona Pastarnokiute 
jeszkau savo 
Amerike g\ \ enancziii 
uos Pastarnokiutes ir
dvieju broliu (vardus pamir- 
szau.) Lietuvoje gyveno pien- 
kinu Dvare, Virbalo Para., Su
valkų Bed.
metu Amerike. 

arba 
malonėk i t 

szio a<Ireso.
( >na A nkszt i na i t is, 

Box 83, P. O. Passett, 
Quebec, ('anada.

Isz to pasiroi 
(lentas laike 
daugiau ne kaip t ieji, 
baigė sa\ <> 
Uždirba.

szaukt 
juos

I>ailgiau kaip 20 
Braižau atsi- 

žinant ieji 
praneszt ant

lt.

s. — I)abar kuom !
L. —- Da'bar... < 

nežinau... kaip lie| 
dabar niekuom

labar... pats 
)<■ tai darau.

apie

( > po I e i."V bei, 
ne užsiimu.

A r esi paezi uotas
L. -

L.
S.
L.

A r jaunikis .’

SAULE

PIRMOJI 
PA GELBA

greitai užsi-

dažna i 
ir ne-

.IILtt -.-J—- - -7 — r --- --------------------1 -----------——

Nori Parsiduoti Save
In Nelaisvia

,,>|Į 4
♦

Lietuviszkos Pasakos.

M
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SURINKO Or. J. BASANAVICZIUS.

V <4. v
4 >

g ytfev M: IX.
APIE DEIVĘS, LAIMA, 

LAUMES IR VANDENINES.

laume perpykus, 
, ji be 

in kluoną nu-

Ant seimo Finlandijos ir Ko 
sijos paežiu likos nutarta, pri 
imti verte Amcrikoni>zko d<> 
lerio kaipo slulpa> pimgiszko-> 

> svirno nutar
> mon 
vert if"

st e i t o 
Agneszkos

valdžia 
Mat utis ir 

luoda jai atsiszaukti iki 18tai 
Heliai Šeptemberio 1925. Su ja

A r naszlv > 
Xe!

Slidžia net paszoko supykins 
ir baisei ant liudintojaus žiūre 
jo ir paklan."0:

K uom t u į

Asz t tiriu paezia t iktai 
su jaja ne gyvenu...

H I velniu esi ?
L.

verties. Ant toji
ta iszdavineti pacztiniu 
ey-orderius tiktai ant

ai ,"kl\po pini
gus. — Tas parodo, kad Anie-
dolerio o ne pa

rikoniszkas doleris 
jeigusavo verties, 

sklypai priėmė jojo

netrotina
Europinei 
vert e.

moterėle

penkis <

Xe\v .Jersey 
pajesZko 
< 
i
turi labai svarbu reikalą kas 
link paliktu pinigu Kirst Na-
t jonai Banke, mieste FToeliold
X. J. 'Tegul jiji pati ar kas ki- 

kuris apie ja žinotu prane- 
ant adreso. (68

Stokes & McDermott, 
Freehold, X. A.

t as 
sza

Paprastas insipjovimas arba 
insibrėžimas pats greitai sugi
jo, bet jei rona nebus tinkamai 
prižiūrėta, gali 
krėsti, ir pasekmes gali Imti la
bai blogos.

Va i kas beža izdamas 
susižeidžia. Xoi’s oda
trūksta, vienok daugybe krau
jo gysleliu, kurio.s randasi po 
oda, susižeidžia, kraujas isz ju 
iszbega, ir oda pasidaro paine 
lynavusi. Kartais sužeista vie
ta esti sutinus ir skausmas jau 
eziamas bet tas neužilgio pra 
nyksta. Toki sužeidimą galima 
greieziausiai sugydyti dedant 

» szalta
Tas

va i t lu M i 
isz B r i d ga

in banka 
1848 meti' ir

APGAVO ŽYDĄ.

LIETUVISZKAS 
SZOKIU ALBUMAS No. 1 

MUZIKE ARBA NOTOS 
DEL PIANO

vandeni arba le- 
pagelbst i susi abd v ( i

lai suimti krauja ple-

Tula
Ha riet Holbrook
port, Ma>".. indejo 

l< )lcri its
visai apie juų> užmir>z<». Szia
dien lieji penki doleriai uždii- 

procen’o, 
uogai i

bojai $148.10
v i r.sziįlinkai 

rasti josios.
ba nko

bet
>U

langiau ugniuK

Pagal ap-

Skaitlis ugniu po vi"as dalis 
Suvienyt uju Valstija kas me 
tas pasidaugina, ne." mete 1923 
buvo du kart <
ne kaip 1919 mele.
skaitymą Board of Fire l’nder- 
writcr.", tai kas miliutą k via 
viena ugnis arba 618 per die
na. \*erte namu

t i .) ~ —

I

Keleivis eidamas pekszezias 
sutiko einant žydą ir kalba in 

man doleri,

:-n?
,4y: Kt>

X< Y•:P

$

f

'T

ji:'

fa
■>.

B

M >

MML
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parų., 
‘‘ mano

(i i lies 
sako:
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41.
Kiužis isz Gyventos, 

Labguvos pav., 
broliui vienam gulint,

ji kone kas nakt. laumes slogiu 
davo, ale kad jis nors su kūdi
kiu krūvoje gulėdavo, tai lik 
davo nuo slogos liuesas. Jam 
Berlyne žalnioranjant daktarai 
jam sakydavo, jog tai jo krau 

jis vis ant to 
sena boba

jas provijas, bet
pastovėjo, kad
ateinanti ji slogyt; jis ten prie 

pasimirė.
42.

Maezuli isz Misiszkiu (Žyt- 
(icldapes pa v.) 
slogindavo; jis

J . n

Žalnierių ir

VIS

mill     MII liU lHliillmMlanMOlBii

gulint, laume užuot pas arkli, 
kursai sloginant didei stenėda
vo ir prakaituodavo, pas ji už- 
sircpeczkavo, jis ale nesidavė 
slogyt ir besigindamas pradėjo 
durnuot, o
jam už rankos nutverus 
jokios iszkados
smoge. Sloginimo del jis labai 
guosdavos ir atsivalnyt meily
damas szermuksznes medžio, 
kaip pagirta vaisia priesz lau
mes, ant priegalvio užsidėda
vo, ale ne ant ilgo maezijo, nes 
jos, ir szcrmukszniniui gulint, 
vėl slogyt pradėjo, tai jis pagal 
.senu žmonių rodą, vietoje szer- 
muksznino zorkola ant prie
galvio užsidėjo ir per tai lau
mes ant visados pasivarė, ka
dangi laume slogindama zer- 
kole savo gv mi matydama di
dei 111‘sikenczia, o zerkolui aut 
priegalvio gulint nei 
artvn neeit.

isz tolo

4

>

A ilgintas
roster, Mass., Imvusis kareivis 
paskui ineje sviel inoje 
apgarsino, buk jisai 
sid i n >s i 11 ‘ ‘ “ ■1 ■■ ■ ■ ■ ■ •• ’ ’

Brodenr isz \Vor- kiemio 
la ba i 
jas matydavo ly 
minga ateinant.

43.
Xokuri žmogų j>z Lazdenu, 

Pilkalnio pav., kuisai ant tvar
to atsigulęs buvo, atėjo laume 
slogyt ; jis ja nuniesdamas in 
szerete (mežyna) nepataiko ja 
inmost, tai ji, rankas suploda 
ma, nusijuokė ir prapuolė.

44.
.1 uozupas 

Pakalnes

pa ra., 
la urnos turėjau labai pakajin-

k a re jo, 
save pa
per vii‘-

boba irgi Iv g

TURYNIS:
Beeita Polka
Lietuviu Mamas
Suktinis Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka
Ducnty Polka

nepradėt u augt i. 
ill's 
uc-

Jei inpjiovima

nela isv ia
11a meta idant su aplaikvtais 
pinigais jojo motina ir szeiiny* 
na isz septynių

Tula milijonierka 
pašilde jam penkis tukstan- 
ezius doleriu idant butu josios 
‘ ‘ ne valu i nk u. ’ ’ 
ome pasiulinima.

su
būdavo.

ant ji 
da.
kraujo bėgimą isz gysleliu. Ve 
linu galima dėti sziltus kom 
presus, kurie pagreitina ir pa 
gelbsti oi
ve lose užsilikusi.

Kuomet oda prapjaunama ir 
kraujas iszbega, tuomet reikia 
Imti atsargiai, kad ligos perai 

žaizdoje
Kraujo bėgimas vra gerai, 
žaizda gerai iszplanna, bet 
geistinas, kuomet kraujo gv s 
le prapjauta. Jei inpjiovimas 
yra gilus, reikia szaukt i gv dy 
loja, nes gali Imt i reikalas už 
sinti žaizda. Mažas žaizdas ga
lima iszplaut i "ii muilu ir van
deniu, gerai iszszluostvt pas
kui aptepti su iodine. Xiekuo- 

neieikia vartoti 
t ik."lni.

peroxida." taippal neturi 
naudos, nes

iszsimaitv 1.
♦

jam

f I ’

y pat u galėt 11

48.
Lizdaii> isz Laosu (Skaisgi- 

riu para., Pakalnes pav.) pasa
koja: “
ga kumele, toji ir mažo kūdi
kio valdytis leidos, ja ale didei 
laumes slogindavo — daug ry 
tu ji visai prakaituota, lyg isz 
vandens i>zt raukta,
Karta vakare vėlai pro jos už
pakali praeidama^ su ranka 
jo> strėnas 
papaikusi, kiek 
ma pradėjo spirt, 
visai neat’bodaina, 
nei Mibedavojo.
užsimaukęs, man dar savo tuo- 

gaut uosius 
rode,

“asz kitaip nernisliju, kaip kad 
ji turi Imti pami>lijus, jog lau
me ja jau slogyt atėjo, sziaip ji 
tik nebūtu tiek spy rusi; po to 
a t >ilikimo ji 
į iaka ji nga

(TOLIACS BUS.)

su
užgavau, lai ji, lyg 

tik ingaleda- 
inano balso 
mane szau- 
Jis, kelines

ji: “Paskalyk man doleri, o 
duosiu tau szita overkoti, jei
gu jojo sziadien neat pirksiu 
tai galėsi pasilikti sau.”

Žydas paskoliiio keleiviui 
doleri, 
na tolinus.

Kada vakare
prie galo savo keliones, kolei 
\ is atiduoda žydui doleri, ato
me ovorkoti ir kalba:

“Gerai kad man szita sunku 
overkoti atnesziai lyg 
nes man buvo per 
neszt i.' ’

paskoliiio 
pasienio overkoti ir ei-

abudu priėjo

Griež Polka
Szvilpis Marszns
Klumpakojis Polka
Marcele Polka
Tade-Espan Valcaa
Koriu Miego Polka
Helena Polka
Mojavas Vainikas Polka
Rasluca Valcas
Moja va Veszna
Augonele Polka
Ilgėjimas Tėvynes Marsr.as
Lietuviu Vestuvių Polka
Lietuviu Galopas
Pijonkeles Valcas
Panjpilionas Polka
Nekaltybe Valcas
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku budu sutaisyta ir 

lengvai grajyti.
Preke au priaiuntiinu tiktai 75c.

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

met 
liaus tam

Brodeur pri-

* T

ISZ
para., Tilžės.

kart 
(ženklus)

eziekius 
tardamas:

pav.,paguldyk ji ant nugaros, taip, 
kad joka ibi >-

11 ydroge^n 
daug

jo visas gerumas 
pradeda nykti, kuomet bonka 
pirihu syk atsidaro.

Jei kraujo
kraujas s/.virkszezia

szird ies

galva Imt u žemiau. Pa■ 
liuosaves < 
la, palik’ ji 
apsaugojus nuo apalpimo, kuo
met žmogus atsimaino, palik
damas geltonai žaliu ir apsipi
la prakalt u, pasodink ji. ir su
spausk jo galva tarp 
'Tokioj pozicijoj, jis 
apalpt i.

Irabuži us 
gulint i.taip

apie kak
Kad

* rs vėl, kaip visados, 
bei rami buvo.

Sma Imlumu 
< la<t u,

pasakojo: “mane pirma 
laukei laumes slogindavo. Kar
ta pat ausztant geltonmuture 
motorą, be jokio pasveikinimo, 
tiesiog ant manes atėjo, tuojau 
supratau — lai sloga
rojau jau parankiui padetaja 
plaus'zine virve ir pradėjau la
ja ta geltonmut ure blaszkyt, 
tai 
akiu prapuolė.

45.
Bumels-Vites Czypa apie 

1868 labai lankei 
gintas, didei insipykilios karta 
kletije užpultas, kiek pajiegda- 
mas paskubos,

įmest m, 
sunku ji

! *rysią perpjauta 
lauk 

muszimn.
’Tokiame atsitikime, reikia pa 

kaklarv szi, diržą,

t r >
koki sudegi?
310.604 do1919 melo buv

leriii. Skaitant, jog kožuas na
10 tukstan- 

czius doleriu, tai iii viena me
ta galima
kius miestus kaip Bridgeport, 
Conn., arba Flint, Mieli.

mas k a sz ta v o

bu I u

buvo SU

po Z!

kiek vienu jo keliu, 
negales

geltonmut are
ji, man bežiūrint, isz po 

J I
man

nr

pastatyti to KNYGELE NAUJU 
DAINŲ.

Teipgi tinkamos kaipo eilei 
ir dekliamacijoi.

Į
i

imti nosine,
nors
ranka

l'žriszus

ANT PARDAVIMO

J'ūgu tavo >unns turi lota 
būda, tai nežino kas isz jojo ga 
Ii būti ar >udže ar plum beris.

Dideli daigtai >zm <vieto 
padaromi daugiausia per 

žmonis, kurie neprigidi prie 
klasos ‘ ‘ i liteli

<laigtai
v ra

kurie 
teip vadinamos 
gontu. ’’

i
♦

panasza.us, ir u z 
tarp žaizdos ir 

reikia verž 
aliuku, tol ko] kraujo be-

Eonui viena y pa ta isz kožnos 
devynių I’eniisvlvanijoi 
automobiliu. nes lyg sziai die 
na i j uju randasi 1,085,262 o g v - 
ventoju randasi su v i rszum de
vyni milijonai.
skaitliu J’enn&ylvanijoi kas me
tas pasidauginu apie 200,000.

t uri
- Į

I

A ulomobiliu

I

FLO ELECTRIC C0.
(F. D. Boczkauakaa, Locnininkaa) 

112 W. PINE ST., MAHANOY CITY

UŽVEDA ELEKTRIKINIA 
SZVIESA

Už-

ia Namu*, Sstoru*, Mokalainea, Baž
nyčia* ir. . kur tik yra reikalinga 
Elektrikine Sivieaa. Taipgi parduoda 

FIKSCZERIUS 
(LIKTORIUS) 

pigiau ne kaip gauiite •xtoroiia.
vaWa verpetui prie duriu, taiio elek- 
trikinius promt ir kitokius elektrikin- 
iuE intaiEue* Ateikite pat mane jeigu 
manote uivetti tsviota arba permai* 
• yti tavo narna pagal naujausia siste
ma o ase mielai suteiksiu jum prekes. 
Apsiymu isipildyti didelius kontrak
tus ant apsavjetimo Saliu, Mokslainiu 
ir Baaajrcaiuw Duokite pirmybia savo 
tSutiecsiui pakol ejsite kur kitur*

FLO ELECTRIC C0
lt ‘ i • ■J .» . . f * < f »«

Apie K«re. 
Tėvynės Rauda. 
Atmincziai 1 dienos Kug- 

piuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine. 
Apie Skausmą Lietuvos. 
Apie Lietuvos Vargus. 
Tėvynės Meile. 
Pilies Apraszymas. 
Lietuvos Paminej’imas. 
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 Piemeneli.
Myliu. 
Daina Sieratos. 
Apie Daratele. 
Apie Meile. 
Varnai Sudžiomis.
Apie Vanda Lenku Karalaite 
Apie Mainas ar Kasiklas. 
Apie Lietuva.
Apie Girtuoklius.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Karos. 
Palszis Bambizas. 
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Mintis. 
Motina ir Duktė. 
Apie Merginas. 
Apie Berneli. 
Rinkimas Vaikinu. 
Merginu Rauda. 
Apie Mausziu. 
Apie Davatka. 
Lietuvos Hymnas. 
Apie Petrogrado Lietuvius. 
Ims Merginas in Vaiska. 
Kur Prapuolė. 
Apie Meile Tėvynės. 
Žvaigždute. 
Žydu Rauda.

4

92 puslapiu. Aiizki spauda. 
Spaudinta ant drūto* popia- 
roi popierinei* vyraaaia.

PREKE TIK 25e.
Siuskite pinigui stempomis.

1

I
I
I

i

115 W PINE ŠT..'MAHANOY CITY W. D, BOCZKAUSKA3XO*

-7-

7 ?

TIKR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimai* Paslapcziu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
ChaldoiBzku. Peniszku, Oralkiszku, 
Arabiszku ir Cigoniszku burtinlku. 
IpzguldinejimaB to kabalo yra labai 
lengvaa ir kiekvienam gali būti iu- 
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra lezdeda imogaua ateiti. Su 
Salamono Nosį.

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

VISOS TRIS KNYGUTES O(- 
T1KTA1 UŽ........................

Prisluskite miunla 25c. Gausite 
▼Inai trlfi knygutes per paczt*. 
Pinigus galite aiustl atempomla,

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

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa- 

žmogus 
Knyga

puikiai drueziai apda
ryta kietais.aūdeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

♦ A:.

W. D. Boczkaunkas-Co.

pnus kokius 
gali sapnuot.

ar ka 
r i szt i 
szirdies 
t i pag< 
girnas sustos, bet, nereikia l.ii- 

taip užveržtos ii 
gai, bet tuojaus ."Zaukti gydv - 
loja.

Kur žaizda labai gili ypacz 
kuomet joje randasi daug pur 
vo,
szaukt i, nes tokios žaizdos pa- 

žandu užverimas, 
kuris labai pavojinga".

Gydymas pusliti kurios pa
ar ba kitokio 

Keikia 
su imli-- 

adata, rei- 
virszutine pūsles 

iszleis vandeni isz 
ir nepradarvs jos.

apalpsta,

Kuomet, kuri nors kimo da
lis vra isznarinama, 
bevartoti tos vielos, 
szallu." kompresus

po snsižeidimo 
manoma, kad kaulas

reikia tuojaus 
kaula klisze. Ta galima pada
ryt i su b'de pagaliu, o jei jo ne

ranka galima pri 
ir koja prie

reikia
ir dėti 

kol g v d v t o -
• ♦

lie
m.

laumių slo-
Namas del vienos familijos, 

ant viso loto, ant kampo prie 
No. 436-438 E. Centre St. Atsi- 
užaukite, in “Sauka” ofisą.

kvti rankos

reik ia

sekines v ra

gydytoja t no jaus

jas ateis.

t as.
Kzlauž- 

aptvert i

ra, sužeista
ri szt i p r n* sz.oiio, 
k < > j <>s.

dura nusivedęs ir 
skyle (sako, laume per 
kvle ateinanti bei iszei- 

Ji

FAKTAI KURIAS PRIVA- 
LOTE ŽINOTI.

eina nuo saules 
indegimo yra lengvas, 
apfept i oda apie pūsle 
na; su sterilizuota 
kia perdori i 
oda. 
pusli

K uomet

Tas 
‘s,

r i1

žmogus

tik viena k lesa 
žmonių, kurie tegali teikti t Su
kama patarnavima žaizdoms - 
tai gydytojai. Kad iszvengus 
blogu pasekmių, geriau szauk- 
ti gydytoja kelis sykius, nors 
ir mažiems dalykams, neg, kad 
paskui toks mažas dalykas pa
liktu dideliu ir pavojingu.

—F.L.I.S.

(Jale, vra r •

mergeles ranka 
imt voros ir laja druezoi laiky
damas, prie 
ra k to 
rakto s
nanti) užkiszes ja paleido, 
buvus dar maža, ale labai gra
ži mergele ir ji didei meldus, 
idant rakto skyle atkisztu; jis 
ja ale iki vakaro kletije pasi- 

tada,
meldimo pasigaik
laike, jog gražumo bei

le atkiszo, ir ji tuojau prapuo
lus.

rakto skv-

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drueziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA
r

f

lakstantis Naktį

■t.

j V

GerbemaslB TamlBtal:-—
Sulaukiau nuo jusu s tune z lamos 

mano vardu knyga "Tūkstantis 
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
szlrdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man

vardu knyga

•‘TukstiptU

Ubai yra žlugeldu skaityti visokiai 
istorijas, jae skaitydamas nei Depą* 
sijunti kaip laikas szyental ir sma-r 
giai praeina. Asz visiems llnkficzląu 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
^Tūkstantis Naktų ir Viena? nes ja 
skaitydamas žmogus apie tviska tada
paiulrszU Ir vlzoki, rupesczlai non 
ant ra!audeiez atzltraukta.

Bu pagarba. A. ŽOKAS.
18 d. Gegužio 1921m. 

Dv. Patazduonya, 
CzekiezkoB vai.
Kauno apek. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iazdavimaa tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgį galima
ją nusiusti in Lietuva. Preke knygos Ameriką $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50. 
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Doleris yra jusu geriausias 
prietelis. Mokslas yra galybe. 
Jeigu žinote kaip czediqti do
leri, jus visada j 
prie t ei i u.
kokio tavoro kuri mes parduo
dame, 
pinigu.
reikalingu naminiu rakandu, 
geležiniu daigtu, klijonku ir 
mažių karpetu, fonografu ir t.t. 
Tcipgi visokiu didumo sietai 
del langu ir duriu.
L. WASCH (Yvaskeviczius) 
Upholstering and Hardware

1139 East Mahanoy St.
(Ant skersy nes,. 12-tos ulyczios)
MAHANOY CITY. PA.

) czedwiii uo- 
galit^' turėti 

Jeigu reikalausite

ateikite o suezedinsite
Parduodame visokiu

46.
Brusdeilynas 

pav.,
K urpius

Dravenu, Priekulės 
davės, nors labai retai, nuo lau-

Teip jis kartam

isz
tap-

mos slogintas.
mates atsigulęs baltai apsire- 
džiuse moteriszke prie jo kojų 
galo ateinanezia ir susyk ant jo 
benžsileidžianczia, jis ale pa
skubės atsisėst ir tada tas bal
tasis moteriszkas pavidalas 
sitraukes ii’ už abruso užsi- 

ale drąsus 
isz

a t -
ii1 už

Kurpius 
būdamas szokes 
skubinasis prie jos artyn, norė
damas, ja nutveręs, tikrai isz- 
pažint; ji, tai matydama ir isz 
užabrnso atsitolinus, tolyn 
driekės, ogi jam tam, Įiavidala 
benutveriant, tas isz po ranku 
i szii v ko. t

sz lieges.
lovos ir

e*.

4

I V
a <

v***

<

I
I

1

T

atsitolinus,
CAPITAL STOCK 1125,000.00 

j SURPLUS IR UNDIVIDED
PROFITS 1628,858.81ii

I

Mokama B-czla procentą > ani ' 
radfltu pinigo. Procentą pridedant 
prie jnsn pinigą 1 Sausio Ir 1, ' ,

I
1

Isz Melnragės (Klaip. pav.) 
Szuiszila laumes ne vien nakti
mis, bet ir pietadynoje atsigu
lus, slogindavo, teip jog jis 
"kartais su laume isz perpykio 
imdavos. Karta jam ant tvarto

"«■! —" ---------------- ----------------- - " l~l II .11 .III .'IM ....... II...... . . T1 — į-iiii j - -r

Liepba.,. Mm norim kad ir jua 
turttumat reikalą tu m ueu banka 
nepaiaant ar mažaa ar didelis. '

'iri'“' --ir ,-J lf

H. BALL. Prezidentą*.
Geo. W. BARLOW, VlcoPrea.
Jot. K. FERGUSON, Kaeieriue.
——w e

■I„ » ..................;............„I,,................... .......... ... .......... ....

t

(
r.*

4

Merchant! Banking Trust Co. Bankai
Mahanoy City, Pa. J

3
1

f

f;

3-cidas procentas ui jusu pinigus ir saugumas del jusu i .

< pinigu yra geriaug negu IQtas procentas be jokio saugumo. 
| centą ui jusu sutampytus pinigus ”ir ta suma kas kart 

įauga didyn. Yra tai saUgiaulr geriau del žmogaus kuris 
į dirba ir esedina. Dėkite savo pinigus in ssita Bank* o

Merchant^ B&nking Trust Co. Banka moka 3-csįa PK°.r
4

anga didyn. Yra tai saugiau ir "geriau del žmogaus kuria.
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joga ta ne-

J; r

I

A

f
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Sėdėdama prie adaro lango
Onute baigė ad\ti 
ti) arnotu rytojaus 

purpurines
lapais

(sinvine- 
sz veli t ei.

ro-Dar penkios 
žes apremuoti žaliais 
ant tyrai balto dugno, npdau- 

ir
Penkta. Už valamlos nunesz ir, 

in bažny- 
ant misz- 

Teip jai paskui
gera, saldu, teip miela

žyti, iszprosyti gatavas.

Pagavo ja saldžia 
paprasta pavasario vakaro ty
la. Spieezius jutuliu, instabiu, 
nekali ieniniu susiūbavo jos 
szirdyje; tylios aszaros riede
jo isz akiu; palaidos mintys 
pynėsi ir musze galvoje lyg No
rėdamos ja pusiau perskelti. 
Szi stula, liisižiurejus in gels
vai raudonus nusileidusios sau
les ruožus, insisvajojo Onute 
dvi ranki susimylėjusiu, su- 
risztas stula ant amžių. Neap- 
.sakoma laime pradėjo belsti in 
szi rd i; apalpusias 
kele prie kaktos.

Ilgai sėdėjo teip nesijudin
dama, kol visai užgeso vakarai 
ir laukai apsitraukė ruku.

Tada pasikėlė, greitai užlei
do lango uždangalu, tartum 

ateinanezios nakties
staiga ja butu baime perėmus, 
uždegi* lempa ir pradėjo siūti.

Vienok instabus nudžiugi- 
mas neatsitraukė nuo jos. Bud
riai stovėjo ant sargybos mer
gaites szirdyje ir atsargiai bil- 
Heno;

— Tai asz, (taute, meile neži
noma, neatjausta, tai asz
Sziurpas nukrėtė Onute. Vik-

> adata szilko
staiga suriko isz

*
smaigalys

rankas pa-

gręždama, užbėgs 
ežia, gal /dar suspės 
paro. Norėtu.

— iszdidžiai paltlšzo priosz nu
stebusios Onutės akis žibanti 
aukso žiedą, jMipnoszta 
turn pigiu rubinu.

— Susižiedavai ?
— Žinoma!

skais-

U8AUM)’<

Ant gatves kaz kas subilde-

tamsa

Vaikinas kaip 
žvake. Dvidesziints dolieriu in 
menesi ir kambarys. Amai įlin
kas. Ir skatiko turi jau susitau
pęs. No toks plikis, kaip kiti.

— Sveikinu isz visos szirdies 
— tyliu, drebaneziu balsu tarė 
Onute. — Duok Dievo, kad vis
kas tau sektus kogeriausia.

— Asz jau vakar save pasis
veikinau, — nusijuokė Jule. — 
Turi būti gerai. Nevedžios ma
nos vvras: nesiduosiu. Gana tu
rėjau paniekinimu namie. Da
bar mano turi būti viražus.

Onute žiurėjo in ja su nuos
taba. Isz akiu ir žodžiu
ėjo pilnas pasitikėjimas savim.

dadejo .Jule, 
syki mirtis 

ir galas. O kad mane

r * j 1 -t

jo. Onute abi rankas prispaudė 
prie degaiVcziu skruostu. Du
rys sugirgždėjo. Tai vestuvuin- 
kai. Szirdis Onutės baimingai 
suplasnojo. In kambarį su szla- 
mejimu krakmolito 
bego paraudonavus, 
kus Jule.

Andrius Dubys, 
brolis laukia bažnyczioje, • 
isztare vienu atsidūsėjimu.

Negalėjo 
Tai nieko, nepyk, 

važiuokime,

sijono in- 
apsiver-

tavo pa

J n los

ausim 
o savo

sieloje, 
kuomet iszsimeldžia, iszsipasa- 
koja visas savo nuoskaudas. 

, Tegul sau kalba žmones, kad ji 
davatka. < binte x iena 
klauso, kita iszleidžia,
daro, nes jai isz to gera. Antra 
kam ji turėtu užsileisti. Parei
goms nenusideda.
sėdi nuo ryto iki vakaro. O 
jiems szalin. Nepriklausoma ir 
laisva, kaip pauksztis. Stebuk
las m* stebuklas bet aiszki Die
vo malime, kad sziame pla- 
eziame pasauly iki sziol nepra
žuvo, kaip ruda pele peleninė
je; kad tarpe ketiniu vargingo 
namuko sienų kaskart gražes
nes ateina jau galvon 
o pirsztai. nor 
rėtis, vienok 
riai iszsirisza isz sunkiu užduo- 
czin stebėtinai gerai.

ji turėtu 
Gal Pauliiikienei, 
Sumanytu vandens 
prigirdytu ja, ta ragana, 
ka ? Už tai, kad su ja ant laip
tu nekyszoja. kalbu p 
ncneszioja ir pas

prie adatos 
vakaro.

mint vs, 
subadyti kaip 
mitriai ir kant-

Kam už."ilei."ti .’ 
prieszginai * 

szaukszte 
(> už

< > 
save

miestą 
nepa- 

kvieczia. Kam ji save turi ver-
* sti prie t<»? Nenori turėti pa 
žinties su tokia, kuri ant kiek- 

nepalieka sauso siūlo, 
kiekv iena per savo dantis per- 
koszia. (J Jule Barvikiute? Ta 
pavydi jai laisv'es ‘ir fb. kad 
szventadieniais ir szventesc 

apsitrina. Mano 
Maža dar ji priliudejo 

tėvams mirus, 
kol siuvinėti iszmoko? Stebėti
na, kad szirdis neplyszo.
desys puldinėjo 
kūjis ant kalades; gyvenimas 
slinko pilkas, tuszezias, bespal
vis. Dideliame dūluotame 
ste jautėsi kaip
1 voros stulpelis, kuris kiekvie
nam užkliūva. Darbas galinu 
ajxlenge savo globojamu plosz- 
czium; siela kaip pauksztis at

• prisiriszo 
prie altoriaus laiptu ir ten pa
liko.

Kartais slegia 
Norėtu su kuo pakalbėti, būt iii 
keturias sienas ir penkta pe- 

I >e 11 o noroms ne- 
noroftis vynioja begaliniu vie- 
nums svajonių siūlą su roži
niais szilko siūlais ir siuvinėja 
jai deganezias raudonumu ro
žes tarpe tyrai žaliu lapu ant 
brangaus arnoto.

Jei tos mintys staiga atgytu 
ir sparnus ingautu. galėtu 
skraidyti aplink žvakėmis ap- 
szviesta altorių per pamaldas, 
kaip spieezius 
drugiu.

Invairios buvo tos Onutės 
svajones: kartais liūdnos, kar
tais laisvos, nors pastarųjų 
saugojusi kaip ugnies.

Sztai, nesenai, pavasary, pa
vakary siuvinėjo gražia stula. 
Visa savo siela dėjo tau dar
ban. Gražios, gležnos konvali
jos ant lilijavo dugno iszrode 
kaip gyvos. Krasztai apsiūti 
auksu žerineziu siūlu, o ji ku
pina didelio džiaugsmo ir pa
kilumo. Ir sztai...
apdengto ankstybojo pavasa
rio vilna, nuo lauku atplaukė 
prie jos langelio banga 
prasto kvapsnio, paliete uosi 
paglostė (feganezius skruostus.

Siuvinys iszkrito isz Onutės 
ranku.

Liūdnas, deganezias akis pa
siuntė ji žValgyboi! in toli, 
krauju nudažytiĮ gestanezios

1 Nenori

vieno

sziaip tein
Dieve!
ir prisiverkė.

Ein
ant jos kaip

mie- 
priežodinis

czium; siela kaip paukszth 
vienetą ir beginkle

t . u a

sienas 
ežiu negali.

ja vienuma.

begaliniu 
si id a

mga u t u.

margaspalviu

Nuo lauko,

nepa-

ienos sz vieša lupas pusiau at- 
... « • » *> •

O niatai tamsta, — nusi-
- Sziuo syk at-

■■Oiiiihihii I

juoke Dubys 
liksiu krikszezioniszka darbu, 
kokio senai jaii nepasitaiko.
'Poli isz ežia TanWa gyx enate ?

— Ant ilgosios.
— Na, pasakos. Daeisime. Ir 

nebijote tamsta viena teip ke
liauti ?

ti.

blogo. Bet asz savo 
uos teip neleiseziau.

— Tamsta turite-sesute ?
neno-

Prie visko galima pripras

prie

va

Tikrai... daugiausia
sesers vie-

kriai paskandini 
audeklai! ir 
skausmo. Slidus 
datos

blizgantis a 
xo jos 

pirsztan. Valandėlė ir ant lam
stuoto atlaso 
szilto kraujo.

Onute pamirszo skausmu. Ki
ta ranka pagriebė stula, ir su- 

prie lupu.

ins

pasirodė laszas

tepta vieta pridėjo 
lupomis isz-
Atsikvepe su

raukszlemis 
sėdėjo gi

Visuomet teip buvo

Drebaneziomis 
ezinlpe krauja. 
palengvinimu. Deme vos mato
mai raudonavo tarpe susuktu 
lapu ir szakeliu siuvinio.

Nuraminta, bet dar su neisz- 
lygintomis veide 
Onute ilga valanda 
liai užsimaszcziusi.

Sztai liko nubausta už nelai
ką svajojima. Kartybe eina jo 
pėdomis, 
ir bus.

Kuomet- gėlu paliesi, ji isz- 
džius.

Staiga su pasiryžimu nemas
tyti apie nieką (Juntu paėmė 
siuvini, rūpestingai iszlygino, 
atsargiai pririnko szilkini siū
lą ir tada tik pakele nuo jo gal
va, kada laikrodis užkimusiu 
balsu iszmusze dvylikta.

♦

rengiasi eiti, 
ramybe, nes

* *
Szeszta. (Junti;

Wide jos spindi 
gerai atliko d arba.

Kaž kas pabeldė in duris.
atsiliepe (bin

te nelabai patenkinta atvyku
siu svecziu.

— Praszau!

— Praszau !

Jule Barvi-

Onute? Ne-

— pamegždžio- 
jo ja kas tai už duru. — Kaip 
ineisiu, kad durvs užrakintos!

Balsiai juokdamosi Onute 
atrakino duris ir su truksznm 
inbego kambarin 
kinti*.

— Kaip einasi,
laiku atėjau? Užeini ?

— Einu su darbu.
— Parodyk ?
\'alandele žiūrinėjo siuvinį.
— Gražus. Nebent velnias 

man protą atimtu, jei dėlto eik 
voeziau savo akis, — prabilo 
Jule.

— O asz eikvoja, — atsiduso 
(Jaute.

— Nes kvaila, — 
szove Jule. — Bene verezia kas 
tave teip kankintis? Maža 
kinu pasauly ? 
kuri ir galas.

— Onute pakratė galva.
— Tegul sau gaudosi, 

prabilo vėl, — 
neaplenks, bet jeszkoti 
jeszkosiu.

— Plepėk, plepek, busi ro
juj, — trukszmingai atstumda
ma kede užgriežė Jule.
puoszuioji*

vai-
Pasigauti sau

rrTai teip, — 
pasakiau sau 

?»_
mylės, tai jau ta žinau.

Szypsodamosi insižiurejo iii 
toli.

— Klausyk, Ona, — staiga 
paklausė. — bueziavo tave kas 
nors kada? 

Iszblvszkes

ožkai
i i

(Ina.

veidas(Juntos 
staiga užsidegu raudonumu.

— Mane ? Ei, Jule, Juk*! Vi
la ik o-suomet pas tave szposai

si.
— Prisipažink!
— Prie ko? Kad ne...
— Bene tai tiesa! Szuva gal

tik pažiūrėkJau tikėti. Na, 
man in akis!

aptemusios 
blakstienos ilsėjo ant
drauges su nebyles iszmetineji- 
mu.

Staiga ( Unites
\ eido

valan
ti ors

neramiai pa

skirtasis manės
— 11 o *

Gal 
puoszuioje karietoje pas tave 
atvažiuos? Gal manai, kad ta
me urve kas tavęs jeszkos? Ne- 
tokie dar laikai. Vaikinus rei
kia gaudyti,kaip lietaus laszus. 
kol laikas.

— Tai gaudyk sau, — atkir
to užgauta Onute. — Asz tie to
kia.

Jule balsiai nusijuokė.
— Taigi, taigi. Visa gyveni- 

. • > i - N "

— < J gal gi ir ne. 
dele pažiurėjus tarė, 
ka I bėjo...

— K a tokio ? 
klause Onute.

— Ee, pletkai! Sene Pauliš
kiem* liežuviu mala, nes krei
vai in tave žiuri. Szuva loja, 
vejas nesza. Prikirpt bobai lie
žuvis ir gidas.

(Junto nutraukė pecziais.
- Nesidraskysiu su ja. 

buna jai in sveikata.
— A, tegul ja galas, 

mojo ranka Jule, 
visaip būdavo, 
tiek su manimi, kad prisižai- 
džiau, prisilinksminau. Bet da
bar — galas.

Laikrodis pamažu iszmusze 
puse po szesziu.

— Vaje tu mano! — paszoko 
Jule. — Begu, skubinuos! Bet 
atmink, Onute, mano vestuvė
se būtinai turi būti. Asz tau to
ki priruosziu pabroli, 
pirsztus laižysi.

Ir garsiai juok’damosi užtren
kė paskui save duris.* • •

Pi iesz maža ir pigu veidrodi 
(>na szukavo ilgus, tamsius 
plaukus. Rankos drebėjo nuo 
neramumo, jautraus budo, tar
tum iszejusios isz lygsvaros 
del invykio ne kasdien invyk- 
stanozio.

Plaukai vilnimis donge nuo
gus, truputi pablogusius, bet 
gražaus sudėjimo, peczius; pai
niojosi tarpe nepratusiu prie 
to pirsztu ir jokiu budu nesi
davė suraityti.

Norėjo juos susukti in puiku 
ryszuli, szventadienini ir pa- 
puoszti ji snieginėm 
jom, savo numylėtu geliu, o 
ežia, lyg tyczia plaukai neklus
niai pynėsi kaž kaip keistai.

Septinta. Už bertainio atva
žiuos vežimas, o ji dar negata- 
va. Jule iszlaiko savo žodi. 
Turbut iszkilmingas turės ves
tuves. Teip indomavo apie visa 
tai. .Jau teip seniai nebuvo pa
silinksminime.

Suėmė abiem rankom tamsia 
tankyne plauku, susuke iu sto
ra, noiszgalvota, paprasta vo
leli ir pabaigta.

Ant lovos gulėjo jos paezios 
dvieju dienu <la.rbo daiktas; 
szviesiai molyno muslino suk
nele. Kukli, pigi.

Vilkoki ia su paslėptu ,nera- 
mūinu, kaip atrodys J arpe pa- 
puoszalu kitu pamergių, pirma

Te-

— nu-
— Pas mane

— dadejo, —- 
kad

kuip atrod.) 
u kitu narni

kad net

konvali-

Tiesiog isz stoties, 
an kszcziau.
Onute. Betgi
žinokime nes jau vėlu.

♦ * ♦

Placziu insimojimu 
apėmė Andrius 
delną ir oakiszo sau po pažas
tim.

— Teip. Praszau Tamsta
Ka,

pasilenkda

Dubvs
ra nkos

( Inos

g<A- 
gerai d ariau atsiremti, 

bar? — paklausė 
mas.

Žemas, duslus jo balsas mei 
liai atsimusze in Onutės ausis. 

,Pakele nugazGintas akis.
— Gerai, — tyliai atsake.
Stebėtinai nedrąsiai jautėsi 

akyvaizdoj to poniszkai iszro 
danezio vyro. Vedė ja palei ei 
h* žingeidaujaneziu akiu prie 
žerinezio nuo szviesos alto
riaus, akylus in kiekviena jos 
judėsi, kaž koks kifokis
visi. Pora syk nematomai paž
velgė iii ji. Griežtai labai man
dagus. Kakta aukszta, mastan
ti. Na ir akys. Teip. bent akys; 
tamsiai žalios, kaip tie lapeliai 
laukiniu rožių, kokius vakar 
iszsiuvinejo. Ir tokios kaž ko
kios miolaszirdingos ir \ ien- 
kart iszdidžios. Ypatingai kuo
met szypsosi. 
na 
su

negu

liom, bet akys 
rimtumo. (J ta

Lupos iszaiszki- 
jam ta szypsena, kaip ir ne 

nepameta 
Jule nuolatos

arti verksmo. ’Tokia buvo drą
si, o kaip priėjo prie 
visas drąsumas in 
nubėgo. Vargsze Jule.

— (J kad tu būtum jos vieto- 
prabego Onai per galva 

ak v s

galo, tai 
užkulnius

je ? 
mintis ir akys jos neramini, 
lyg užžavėtos, pažiurėjo in gra
žaus sudėjimo Dubi.* *

rudens 
Ona gryžo namon.

Smarkus vejas 
dingai plake silpna jos iszvaiz- 
da. lengvai aprengta, 
nuo galvos skrybėlė, 
ranka prilaikė suknele, kitoje 
laike nemaža r\ szuleli 
ba rytojaus dienai.

Slidžiais ir purvinais szaly 
gatvinis bego Onute skubiai 
veik be dvasios, purtoma ner- 

suszlapus ir

♦

Darganota vakaru

nemielaszir-

t rauke 
Viena

dar-

dege ki-

vinių sziurpuliu, 
alkana.

Jos sieloje kilo kokis lai kur
tus maisztas, akyse 
birksztys bejėgio pykezio ir a-
szaros bego per jos veidą. Sztai 
ilgi jau metai, kaip vejasi ja 
nelaime be poilsio. Lūžta dva
sia, jeigu trūksta. Kapoji rei-
kalinga? Kam? Susvyravo. 
Ruožus lempos szviesos nu- 
szviete jos veidą, nykio pilna, 
skausmo iszkraipyta.

— Kas tai*? Ar tamstai silp-

einu paskui

tarė.

- - Turiu ir neturiu, -..
romis mukstelejo Dubys,

Onute pažiurėjo in ji.
-— Nesuprantu,
— Tai! Sesuo, patemyk (am 

sta, iszsižadejo manes.
— Teip?
— Teip. Ji in (leszine, 

in kaire.
— Nemyli tamstos?
Dubys kareziai nusijuokė?
— Ne, meile gal ir buvo, bet 

pyktis ja in pelus sumalė. Pats 
sau pakaksiu.

Valandėlė ėjo tylėdami.
— Sztai ir tamsta 

nuo manės, jei žinotum, kas 
tarė kiek pa

o asz

nueit um
manes, 

per paukszti 
galvojęs.

Asz ? Asz tamstos
— atsake 

mergaite.
— Isztikruju. Tai gerai. Bu

sime draugai. Sutinkate*.’
— Sutinku.
— Sus!ojo prie vartu.

tamsta

jau,

s

nesibi 
insitikinusiai

— Leisi man 
niekada užeiti.

— Ar asz žinau. Gvvemi vie 
na.

— Tai ir baigta isz. draugisz- 
kumo puses, — kareziai nusi
juokė. — ’Tokis tai tamstos ge
rumas ?-

Onute pratiesė ranka.
— Užeikite, — tare a t v i ra i.

— O už pnlydejima aeziu.
Suspaudęs stipriai jos ranka 

Dubys dingo nakties tamsoje.
* >;<

Vidurnaktis. Onute vargina 
Veltui sumerkia nu-

kada

tarė

nemiga.
vargintas dienos darbu akis, 

nnsest i. 
nakties tamsoje, 

pint is

miegas nenori ant ju
Tuo tarpu, 
pradeda pintis atsiminimu 
tinklas. Viduje to tinklo inilo- 
miai pakybo Onos 
Tyria ir bijosi, kad
szaisji teisybe, Kaip dienu 
szviesi, giedri.

Siūlai atsiminimu
begaliniai.
mergaitei veidas, sapnu iszsup 
tas, stebėtinas kelias. Szirdis 
neramiai plaka, tartum, pagel
bės szaukdama.

Rodosi mergaitei, 
riniai angelu sparnai nunesz ja 
auksztai. .Juras gerumo turi sa 
vyje.

Sztai atsistoja prie
tingu vartų laimes,
ilgoje tamsos kelionėje.

Uždaro vartus netikra ran
ka ir ramybe, beribe neapsako
ma laime palieka jai dalimi.

___ r|\A 1 1 • > 1 1 U

regėjimas;, 
stos prie-

vyniojasi
Sztai vaizduojasi

kad zefe-

paslap- 
sn vargus.

— I oliaus bus*Onute myli.

AUKSO KALNAS AGENTAMS!

MILL A PATTERSON STS. 
ST. CLAIR, PA.

Nežinau ar lai gali bui i 
tuis\ bu,

<J gal ir melagyste,
Bei Peiuisylvjinijos val."lij<», 
Vienu mergina tankui in 

zerkola žiurėjo,
A na diena badai velni 

kolų
K u ri" "Žale murgiuos
Jau badai du kartu laji 

kip"Za regujo, 
'Tiktai pirma karta apie tai 

užlyT-jo, 
But dabar daziiiojo \ i-j, 

<> ir kili.

a zer 
pa regųjį i.

t o\ r jo.

Nami."zkui
A"/, tam net ikin. ar tai butu 

1I ei."y I 
ai k;i" i"Znii"liiio 

pi k t y be ;
Juk žnioiiiu supaisei negali, 

Ba bilų ka ant liežuvio 
nul vere.

♦ * *

Badai <ml \V. ( ‘oal si r\ t

(> <r

♦

H', 
per

t J

Szenadori,
Kokiam ten užkabori.

Kandasi viena ne-ririca palaidi.
K u ria vi"i va dina apt erszt a

leidi.
I ’er na kt i." t ranko^i ba m lu 

leis kaip kale morcziite.
Ne <luoda kaimynam" mie

goti vaikine.
'žinau.Pravanle josio 

Bet da sziadien nepadaviau, 
(Ji kouziojimo l»U".

Kada vėlu in tunais kurna 
prilni".* « *

Montkarmesia maeziau daug 
mergų )

* 4 M

VISAS PULKAS 
PRIGIALBES.

FVldfeberis 24-to pulko 
peksztininku, kuris radosi prie. 
Lenkiszko rubežiaus, apsivedė 
su Mariuku. Szliubas atsibuvo 
Kaune su didelia iszkilmia. 
Jojo draugai iszsiunte jam te
legrama su 
sziteip:

“Jaunavedžiams siuneziame 
Dievo palaiminima! 24-tas pul
kas peksztininku isz Prigial- 
bos.”

24-to

gerais velinimais

Isz priežasties 
mo telegrafisto likos iszsi u as
las szitokis telegramas;

i 4

apsižioplini-

Jaunavedžiams siuneziame 
Dievo palaiminima, 24-tas pul
kas peksztininku prigialbes. 11 #

Antanas Ramanauskas
Lietuvisskas Graborim

Kaip tvarte aviu, 
Ne v ra t u namu, 

Kad nu butu mergiuu. 
Vienos ant rakinuzcmi supasi, 
Kitos ant kampu kuopinajii, 
Nora kam isz lovy blakių 

iszmuszt i, 
Ne szaszlavu isz grineziu 

iszneszt i. 
\i"iir laipioja,’

(J mergieos guma maumo.ja, 
Juokus provije,

Angli>zkai porije. 
Miniuke." leipgi sii>iriiikineja, 

Naujinu trauke, milingus 
at provinoja, 
daul i" trauki*,

I r nuolatos namine riaukė, 
f • 

kinius apžiūrėkite,
K u i į >k uuzi ii" kur reikė pri-

Kakroeziai

Kožna per

M o! ere h Kellie ir marsz-

dinkite,
Ta i \ \ ra i hh'ii^h,

Ir n.r- malu-
i

♦
l’< H I I |

♦

> j \ • > n r k 11 n 1.1>

ėH*.

h

I

ni-ji'^zko".

k uniu"H

iizt ikau,
'I noja ii" \) rm apie ta i pra

a

1 ’ i i \ i.

«lll

"11i«ig t

Lid'ai gerai 
Jog

N I'lei kr JI)

n< sziau, 
ai < i i r/.a ai "i jiuoia s nuo

"ii VU".

k«-Ii" tily i j ms 
uzda vc>. 
pada re,

kaili l'ol'ai iszpere.
> darželiu" 
iiiiikyt,

B<‘l paom iai per Veselka už- 
"iiaik yt.
*avo vvra

k 11 iem

Mat loji bobele 
labai niekina.

A ploję da ir prie>z svietą 
niekina.

lasu bobelei kelis szjmtelius 
paliko,

A ut ko jiji greitai sutiko, 
Dabar su kuinu drauge gv - 

vena, 
gimine" t iiom labai pa - 

niekina.
tosios poreleį Saugok 11

i
5

i
I

r" Dilo
Kai užrit anl ju> nelaimes 

invale>,
T'Jiukilo kaip mm pavietre", 

Ypacz tokios ra kales.
(> tu kimiai mm kūmos atstok", 

I’rir'Z d'»ra v\ ra nekovok. 
Ne" už tai bausmia apturėsi, 

I ž nusidėjimus gailesį.

s

$1,000 TIK UŽ 60c.

Atsiunsk mums GOc ir gausi mu*a 
stebuklingu žolių vertes tukstanezio 
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiszkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam Žmogui ir 
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esaa 
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.

Vaistžoles yra nuo sekaneziu ligų: 
viduriu užkietėjimo, skilvio n e mali
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio “ 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj. Ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi 
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi 
musu gausius vaistus, taip vadinamu* 
“Nervu Preparatas.“ Nervu liga yra 
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia 
ir suteikia žmogui ramuma.

Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

patrukimo,

/

I*zb*18*muoja ir laidoj* mirmiiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
azia nuo papraaczlausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius d«; 
laidotuvių, vąšeliu, kriksztyHu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 1373 M.

A
Reikalaujame agentu ir agen- 
eziu del pardavinūjnio Deksnio 
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per san- 

K la u skit e p 1 a t es ui u
informacijų, Adresavokite:
DEKSNIS OINTMENT CO.

518 Main St. Hartford, Conn.
?------- •

veaeliu,
451 Hudson A ve

M. ZUKAITIS
Rochester, N. Y,

vaite.

na ?
Koks tai veidas, vakaro tam

sos uždengtas žemai lenkiasi 
prie jos; balsas geras, pipes- 
cziu perimtas budina ja isz nu 
tirpimo.

Atidaro placzjai akis.
— Kas ežia? kas?
— Tai asz, Dubys. Jau pus

valandis, kaip
tamsta. I\as per vesula.

Szirdis Onutės smarkiau su
plaka. Lszsitiesia.

— Tamsta ežia ? Kas atsiti
ko? — galiaus paklausė.

— Na teip. Praszau duoti 
man ranka, parvesiu tamsta.

Onute isztikimai pildo jo pa
tarimu. Jauczia, kad valia to 
žmogaus nepernesz jos protes
to. Petys prie peties slenka sli
du szalygatviu per. ruožais 
szn i ok szta n t i lietu.

— Klausi tamsta, isz kur at
siradau jusu miesto ? - 
landeles užsz/nekino Diilivs.

. f . . I. J, I , . - . . . ...

jo. Gal kiiikąm biisiu reikalin; 
gas, .. .

k

k

a

k

T5* T"

k k *
1?

po va-
*

’ , a i t, ' ,,' , ” J"

Persikęliąų, Dniygai prikalbę
1 J° 

kartu iki gilumos persiemusi
r-L 4

*

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GAUNGA MOSTIS

Gydo, RrumMuma, Ranku, Kojų,
I Hugaroe »kau|lajima, Salti, , Ranku, 
rfCoju, tirpimą. Dunuli, Galvos akau- 

Udejitna, ir teip vhokiue ekaudajiniiM 
Į ( lik no rona« ).

Tuk^tAnytai žmonių yra Halgyda 
niiiijpnni dar jiatino apie tai.

ppokanio Galinga Moatia, , y 
r’varta aukso, k i ak ji pati svaria »u« 

lig naudo* gydymo, 1
Kaina 75 canUi. *1.50 1 r $3.00, 
ir. 10 «eniu aatra ui paraiuntima.

i Klauskit* pat .apUalioriua toip
1 DEKEN’S NĘW DISCOVERY

L, OINTMENT.
& 

kii.aTrnan ii a a

*

o

yra tiek*.

>»

*

W. TRA8KAU8KUL. ' ’
PIRMUTINIS LIETUV|SZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY

" ' 9 T1 1 ■ * ll ’

Laidoja kuriui numirėliu. Paraamdė

t4

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVIS2KAS GRABORIUS 

IB BAL3AMUOTOJA3 .

prhteto automobiliu*
~ ... .** *’' , „i ■; į „i >, *

Parduodu viaokiu* paminklu*, did*

44 j*i«« pirkaitė POMNlNKA tai

. Laidoja kunua Namiralfa pagal Na» 
į jė«l*ia mada. , Pigi pr*k*. Taipgi 

prhtato automobiliu* viaokiami
Į r*ikalami.

automobilius del laidotuvių krikai- 
tiniu, veaeliju, pasivažinijimo Ir t.t, 
■SO W. Centre St. Makanoy City, Pa. ■III, 

ė v

litu ir malina ui pigiausia prtka, to 
44 laiku pirkaitė POMNiNKA tai 
Ereipkitie pėa mana; naa aA gėlių jo-

Lietavisskaa Graborlm
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliui pagal 
naujausia mada ir mokslą. 
Turiu pagalbininke motarli. 

Prieinamos prekes.

■15 W. SPRUCE ST.
Į it "

MAHANOY CITY. PA.

4

f
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ŽINIOS VIETINES.
*1—    jr ai—a III linus na— JU     a*

Isz Shenandoah, Pa.

■I
I

— Prie 8-tos ir Centre uly- 
czios kilo maža 
tuojau užgesino.

t .Jonas Janaviezius (Tvar- 
dauekas) kuris radosi ant kur
do pas saluninka Deklaiti ant 
\V. Cmitre ulvezios mirė Nedė
lioję. Laidotuves atsibus Sc re
do je.

ugnis kuria
Asztuoniu metu Mariu- 

dukrele Mikolo Rudi isz

jeszkoti karves.
senaneužteminus

ingriuvo, bet

su

i i

k

I

Ii

Į
Į
I
I 
I

I

kia reumatizmo liga isztisus 5 J 
metus. Januszkeviczius buvo 
nevedes ir paliko kiek turto.

Italai Amerike Jaunas Coolidge Kapralunu,

— Kun. Czesna Subatoje 
suriszo mazgu moterystes Pet
ru Marcziuloni su p. Petronėle 
Stuczkiute (Stucker). Sztai 

Saules”
(Stucker).

“Saules” spaustuve vela nete
ko geros darbininkes kuri bu
vo linotypiste per 
metu. Laimingo gyvenimo ve 
linome Petroneliai.

Ta paezia diena likos surisz- 
ti per kun. Czesna Stepas Smi 
lauckas su p. Plorentina Docz- 
kiute 611’j W. Pine ulyczios.

keliolika nu važia vo

Terescviczi us, 48 
pavojingai sužeis- 

angli West 
nu

Worcester, Mass. — Beraki
nant pulruimi, Jonas Mitieons- 
kis, tapo dvieju 
tas. Perkrauste jo kiszenius ir'veliaus jo 
nerado pinigu, vagis gerai ap
daužo Miticenski ir pabėgo. 
Policistai atvyko nugabeno ji 
in stoti apžiūrėt žaizdas.

— Jonas Židanaviezius, 44 
Ellsworth St nuvažiavo su sa 
vo draugu in Green Hill Park 
pažuvaut. Policistas pereikala 
vo leidimu. Kadangi abu netu
rėjo, abudu aresztavo. Jie ne
pasidavė aresztui, užpuolė po- 
licista. Židanavieziui besigru
miant su plicistu, 
pabėgo. Pora 
policija aresztavo 
turėjos geležinius panezius ant 
ranku, bet buvo juos nukirtos 
su kirviu. — A. M.

— Vagys insigavo in narna 
palicijanto Thomas ant 1438 K. 
(k'iitre uli., paimdami apie 50 

\'agiu da nesuimta, 
darbuojesi,

todėl bukite atsargus ir užra 
kinekite duris jeigu kur iszei- 
nate.

doleriu.
Vjtgys p<> miestą

susirinkimas
Pirmo Lietuviu Citizens Kliu- 
bo, bus laikomas Seredos 
kara 19 Augusto
<’zio salt's. Visi sanariai priva
lo pribūti. Per paliepima Ko 
aiteto.

Svarbus

va
ant Aidukai

V Valinczius isz Free- 
ndo lankėsi Nedėlioję pas pa 

/ystamus. Girdėt buk p. 
iinezius vela ketina apsigyveni 
Mahanojui.

Va-

— Po keliu sanvaieziu va
kariuos pas savo motinėlių, se
sutes ir brolius, seržantas Juo
zas Budreviczius iszvažiavo in 
Washingtona isz kur iszplauks 
in Kinus prigialbet Dedei Ša
mui apmalszyt Kinieczius.

— Kada Szimas Baltanavi 
ežius, gyvenantis ant 1139 E. 
Market ulyczios ėjo isz nakti 
nio szipto Primrose kasyklų, li
kos užkluptas per nežinoma 

,*ph‘szika, kuris jam kirto su re
volveriu per
mas 127) dolerius, 
juom ėjo jojo bode, 
galėjo prigialbet 
pleszikas kerszino

galva, paimda-
Drauge su

kuris ne-
Szimui, nes
nuszovimu.

— Szimtai automobiliu isz 
visu daliu pa v ii't o o ir isz toli
mesniu vietų, kaipo vežimai o 
ir pekszti ėjo in Lakeside ant 
Lietuviszkos Dienos Subatoje. 
Buvo tai tikrai milžiniszkas 
atpuskas kokio Amerikonai ne 
yra mate nuo kokio tai laiko, 

žmonių prigrūdo 
abudu parkus, 
po in Lakeside 
wood buvo pilnas. Kūmutes su 
kūmutėms, 
sveikinosi ir bueziavosi, 
pleezkutes ėjo isz ranku in ran
kas o nekuriu teip buvo 
šia,” jog kriokė 
kaip bosai ant 
tai linksma diena 
Buvo tai 
mas musu tautiecziu, bet gai
la, kad davėsi matyti tiek gir
tu moterėliu ir jaunyteliu mer- 
gaieziu kurios mauke munszai- 
ne be jokios sarmatos. Buvo ir 
kelios pesztynes bet revoliuci- 
jonieriai tuoj likos apmalszyti. 
Automobiliu buvo tiek, jog ne
buvo vietos parkuosią kur su
stoti. Važiuojent namo atsitiko 
kelios nelaimes bet ant giliuko 
su mažoms bledems. Szeip Lie- 
i uviszka Diena buvo 
minga.

p. Violeta Mockaicziute 
38 S. Main St. kuri pabai

gė rouzikaliszka mokslą Leaf- 
son-Hille Konservatorijoi, Phi- 
ladelphtjoje, pradedant nuo 1 
dienos Septemberio duos lekci
jas del norineziu iszmokti gra- 
jyt ant skripkos. p. Mockai
cziute mokys studentus pagal 
garsinga

tai

fukstanezei
nes visi nesutil- 

toflel ir Lake

knmai su kūmais 
ir bueziavosi. o

didelis

ka, 
William Penn, nuėjo su sesu- 
tia ant kalno 
Mariute
brasta in kuri
ant gilukio pagriebė krūmas 
ir susilaikė. Tuom kart sesute 
nubėgo namo apsakydama kas

Mariute atsitiko. Žmonis
adbego su virvėms ir pasek
mingai isztrauke mergaite, ku
ri gana labai susižeidi) ir likos 
nuvežta in Ashlando ligonbuti.

Martinas Visnievski Ii 
kos užmusztas per automobi
liu ant Centre ulvezios. Auto- 
mobilistas greitai
nesustodamas pažiurę!i kokia 
blede padare.

Jonas 
melu, likos
las per puolanti 
Shenandoah kasvklosia ir 
vežtas in Ashlando ligonbuti.

l’ž tai kad bosas pra- 
szalino viena darbininką kuris 
radosi ant vakaciju ilgiaus ne 
kaip reikėjo būti, darbininkai 
isz Backt'r No. 4 kasvklu susto- 
jo dirbti.

Shenandoah 1 
pirmo Oktoberio aplaikys 

isznesziojiina paežio. Ant kal
nelio gyvena apie 400 szeimy- 
nu kurios turėjo eiti in miestą 
atsiimti paezta.

nuo
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Jonas Coolidge, sunns prezidento Suv. Valst. aplaike czi 
kapraliaus Citizens Military Training abaze

V
J!

Christopbcr Columbus buvo 
pirmas Italas atvykti Ameri
kon. 1497 metais Giovanni Ca- 

' ‘ , ir
sunus, Sebastiano, 

Atlantiko pakraneziu plauke 
pakol dasieke Chesapeake Bay. 
Ir del tu dvieju (Jaboto szeimy- 
nos nariu eksploraciju Anglija 
pasisavino Amerikos koloni- 

paeina 
nuo vardo kito Italo, Amerigo 
Vespucci.

'Parpė Italu su kuriais Ame- 
rikiecziai ne taip gerai apsi- 
pažine, randame Alfonso Pon- 
ti, kuris Amerikon atvyko su 
La Salio, ir apsstojo Detroite; 
randame Paolo Busti, agentas 
Holland Land kompanijos, ku
ris apsigyveno Buffalo, ir vė
liaus davė miestui žemes del 
vieszu institucijų. Nuo asztuo- 

sz i m t mec z i o daugelis 
pa ga r se j o S u v i e n y to se 

Valstybėse.
Italams priguli garbe instei 

gimo pirmo operos namo Ame
rikoje, 1833 metais. Pirma or
kos t ra

vagiu užpul-|boto atvyko in Nova Scotia, in

jas. Amerikos vardas

Pirm Žingsniai — Intencijos 
Pareiszkimo Padarymas (daž
nai vadinamas 
pierai ”)•

jo draugas 
valandų vėliau 

B. llonzrik,

pirmiejo po-
’W'

Kad būti tinkamu, svetimže- 
mis turi būti baltas arba Afri
kos rases, 18 metu amžiaus ar 
daugiau; būti po ta teismiszka 
valdžia kur Intencijos Pareisz- 
kimas bus daromas.

Procedūra: — Sveti m žemi s 
pirmiausiai turi gauti ir iszpil
dyti Form 2213. Jeigfi atvyko 
in Suvienytas Valstybes priesz 
Birželio 3, 1921 m. turi nunesz 
ti Form 2213
duoti rasztininkui, 
pildys Deklaracija; jeigu atvy
ko po Birželio 3, 1921 turi pa
siusti iszpildyta Form 2213 ar- 
cziausiam natūralizacijos afi- 
cierini, kurio adresą 
gauti isz
Information Service
A venue, New York City. Liudi
ninku nereikalaujama. Išgale 
mokestis vra vienas doleris ku- I **
ri reikia rasztininkui duoti. 
Jeigu svetimžemis nemoka ra- 
szyti, jis gali ant pareiszkimo 
padėti ženkluka. Szis pareisz- 
kimas neturi reikszmes po sep
tynių metu.

Antras Žingsnis ■— Natūra
lizacijos Braszymo Pridavimas 
(vadinamas 
rai”).

Kad but i t inkamu,

t 4

in teismą ir pa
ku ris isz-

niolikto 
Halu

galima
Foreign Language

222 4th
Scranton, Pa. — Sziomis die

nomis automobiliuos nelaimėj 
tapo užmusztas Jonas Zam- 
blauckas ir jo suims. Jiedu va
žiavo isz savo ukes in Seranto- 
na namo. Szoferis turimi buvo 
girtas ir nemato kaip užvožia 
vo ant szale kelio gulinezio me-

> užmusztas 
ant vietos, o tėvas pasimirė Ii 
goninej. Apart 
tapo nžnmszta viena 
te moteris ir mainu 
žeistas. Szoferis 
kas.

Jonas Zamblauckas iszgyve- 
no Amerikoj 41 metus. Jis bu
vo 66 metu amžiaus.

Montello, Mass. — 
d. visai net i keta i, g. 
t i slaptai, apsivedė 
tuviu gražuole
Savo ženybinio gyvenimo drau 
gu ji apsirinko A. Kairi, kriau- 
cziu bosą isz New Yorko.

M. Mnikaite per daugeli me
tu buvo žinoma netik Mental
ioj, bet ir Bostone 
dainininke ir loszeja.

Heights cp;j() Simus tapo

Pottsville, Pa. f Vincas Czi 
žinomas senas 

lel daugelio žmo- 
Pet n vežios 

ilga lai- 
Velionis

pergyveno

žanekas 
gyventojas 
niu, mirt4 
ryta,
k a ant 
t u rejo

ISZ

ir Norma- 
atsibuvo Suba-

bažny- 
ii ž duszia 

Velionis Czižauckas

gerai 
i

praeita 
sirgdamas gana 

inkstu ligos.
76 metus,

Amerike 54 metus o Szenadori- 
je 26 metus laikydamas saldi
na kaipo ir Pottsvileje saliuna 
prie ezionaitinio sūdo. Paėjo 

Marijampolės, Lietuvos.
Paliko paezia Joanna, dvi ve- 
duses (lukterės Ix'okadije ir 
Izabele, keturis sūnūs Ipolitą, 
Alfreda, (’zeslova 
na. Laidotuves
tos ryta ant Lietuviszku kapi
niu Szenadorije. O kad laja 
diena buvo Žolines, todėl pa
maldos atsibuvo Szv. Patriko 
bažnyczioje Pottsvilleje ir Szv. 
J urgio I net uviszkoje 
ežioje Shenadorije 
velionio.
gal buvo vienas isz pirmutiniu 
Lietuviu Shenadorije atkelia
vusiu isz Lietuvos kada tai ža- 
liabliakei pasveikinėdavo gri- 
norius su akmenais.

Cziža nekas buvo 
Angliszkai kaipo Lawson, o 
kad jojo szeimyna apgarsino 
A ugi i.>zk uosi a laikraszeziuosia 
apie jojo mirti kaipo “Law- 

todel mažai Lietuviu ži
nojo apie jojo mirti.

1 t son,

r->

žinomas

mirti kaipo

Amerikoje buvo Italu
organizuota. Generolas de Ces- 
nola buvo insteigeju Metropo
litan Museum of Art.

na 
n vsta.

Zamblaiieku 
amerikie 
bosas su 

iszliko SV01

—K.
I aepos 30 

galima saky- 
vietos lie- 

M. Monika i te.

kaipo gera

"ANIOLA3 SARGAS”
Visos reikalingos maldos, Litanijos, 

Puikiai apdaryta mtnksatalr 
•kūrinai* apdarais, auksuoti krasatal 

•u prisluntlmu tiktai Sl.BO 
W. D. BOCZKAUSKAS . CO.. 

MAHANOY CITY. PA.

EKSKURCIJA IN
NEW YORKA

NEDELIOJ 30 AUGUSTO 
$4.00 in ten ir adgal
Apleis Mnhanoy City 4:40 ryte.

Grįžtant apleis Jersey City nuo
Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare. 

Eastern Standard Time.

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of 1 he Black Diamond
A , ...^1 - w o -• -• —- -■ ■- » •—

Dabartiniai imigrantai isz 
darbininkai, bet 

pirmieji imigrantai buvo pro
fesionaliai, prekejai ir žurna-

Italijos yra

iszvengt i poli t iszkus

Bet daugelis
nuo 1870

grantu buvo žemdirbiai ir tik 
apie L") procentas dirbo indus 
trijose. Galime sakyti kad at
vykusiu Amerikon tik apie 17) 
procentas užsiima žemdirbys
te. Ir kad nors ju skaiezius yra 
mažas bet jie czionais yra daug 
nuveikė.

Szioje szalyje Italai pradėjo 
szilko pramone, ir jie buvo 
pirmiausi partrauki Amerikon 
invairus fruktus. Randasi la
bai daug Italu budavojimo 
pramonėse. Californijoj jie au
gina fruktus. New Yorke apie 
80,000 dirba drabužiu pramo
nėse.

1849 m. pirmas 
raszt is

Italu laik- 
pasirode New Yorke. 

Pirmas dienrasztis buvo pra
dėtas San Francisco 1880 me
tais, ir tais paežiais metais 
New Yorke buvo
“Progresso Italo Americano. 
Sziadien New Yorke vra trvs 
dienraszcziai su cirkulacija isz 
225,000. Isz viso, szioje szalyje

listai, kurie apleido savo szali
persekio

jimus. Pirmieji Italai vyko in 
vakarus ir prisidėjo prie iszsi- 
vystijirno Californijos, kiti vy
ko in pietus ir apsigyveno apie 
New Orleans.

Daugumas Italu imigrantu 
atvyko Amerikon devyniolik
tam szimtmety.
tnkstaneziu atvyko 
iki 1880 metais.

Sulyg 1920 metu gyventoju 
skaieziaus,yra 1,610,113 Italu 
Suvienytoje Valstybėse. Jeigu 
prie to skaieziaus priskaitytu- 
mc Amerikoje gimusius vaikus 
Italu tėvu (1,721,761), isz viso 
butu 3,331,874. Beveik 70% 
Italu Suvienytose Valstybėse 
gyvena rytuose. .Ju daugiau- .V1‘a 148 laikraszcziu Italu kai
šia randasi New York’o ir 
Ponnsylvanijos valstijose, bet 
jie turi centrus Ohio, Illinois 
ir California.

Italijoj beveik 80% tu imi-

pradėtas
I )

randasi boję, isz kuriu 10 yra dienrasz- 
cziai.

Sziu žmonių pirmos organi
zacijos 
ganizacijo?

buvo
•S

paszalpines or- 
ir seniausia isz ju,

kuri dar sziadien gyvuoja, bu 
vo pradėta Bostone 18G8 me 
tais. 1870 metais politiszku pa
bėgėliu draugyste buvo pradė
ta San Francisco. 
Italu organizacija

The ()rdor of the Sons of Ita- 
(paszalpine), buvo prade

di turi 200,000 na
šu kuopoms

vienoji1 valstybėje. 
Italu priguli prie Amerikoni 
ku draugyseziu, kaip tai, prie 
Knight s 
Arcanum,
Yorke raudasi 
Masonu skyrių.

Italai turi savo Italian \Vel- 
kuri draugyste 
naujai at vyku- 

\’isos k i

1 )idžiausia 
Amerikoje

4 4

ly” 
ta 1904 m. 
riu, beveik kiek

Daugelis

of Columbus, Roval 
Masons ir 1.1. New 

deszimts Italu

“antrieji popie

1
S()t ikejimiszkos, 

pramoniszkosir

farv League, 
teikia pagelba 
siems imigrantams, 
tos draugystes yra paszalpine? 
at let iszkos, 
cial iszkos 
draugystes.

Randasi daugelis Italu Ame
rikos politikoje', tarpe kuriu 
sekantieji gana placziai pa
garsėja; LaGuardia, Salvatore 
Cotillo, ir Fresco.

1920 m. gyventoju skaitlius 
rodo, kad 419, 
naturalizuoti 
ežiais.

723 Italai tapo 
Amerikos pilie- 

-F.L.I.S.

Vokiecziu Naujas Palicejskas Automobilius.

apli kau
las turi būti baltas arba Afri
kos rases; 21 metu amžiaus, ar 
daugiau; turi turėti Intencijos 
Pareiszkima nemažiau kaip 
dvieju metu ir nedaugiau kaip 
septynių metu senumo, turi bū
ti po teismiszka valdžia, kur 
praszymas bus priduotas; turi 
būti isztisai iszgyvenes Jungti
nėse Valstvbese mažiausiai 
penkis metus, ir toje valstybė
je, k oriojo gyvena, 

turi

nemažiau

Valstvbese

>

mažiausiai 
vienus metus; turi turėti du 
liudininku, kurie turi būti pi- 
liecziais, kurie gali prisiegti, 
kad ju žinioje aplikantas yra 
iszgyvenes toje valstybėje rei
kalaujama laika ir turi prisieg
ti apie jo dorumą. Jeigu jis nė
ra toje Valstvbeje 
penkių metu, turi 
niūkūs isz kitu valstybių, ku
riose gyveno. Aplikantas turi 
savo ranka ant aplikacijos pa- 
siraszyti. Turi mokėti anglisz- 
kai kalbėti, nebent fiziszkai to 
negalėtu padaryti. Mokestis už 
praszyma yra keturi doleriai, 

reikia duoti Teismo 
Rasztininkui.

Procedūra: — Reikia gauti 
Forma 2214, nuo Teismo Rasz- 

arba Natūralizacijos

iszgyvenes 
gauti liūdi-

4kuriuos

Į

*4

*i ii *14

Vokietijoj, policijos departamentas davė padirbti szi dideli automobiliu in

z&

į

5?
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Scranton, Pa. — Liepos 17 d. 
Jonas Zembliauskas su savo 
siinum gryžo automobiliu nuo 
savo ukes iii Serantona. Jie va
žiuodami automobiliu taip 
smarkiai paleido, kad net bai
su buvo žureti. Bevažiuodami 
staigai iszkrypo in szali ir už
važiavo ant pakely stovineziu 
pagaliu. Simu užmusze ant vie
tos. 'Povas nuvežtas ligoninėn, 
netrukus pasimirė. Su jais va
žiavo taipgi ir pora anglu — 
angliakasyklu bosas ir jo žmo
na. Moteris mirė, bosas iszliko 
gyvas; gyvas iszliko ir szofe
ris.

Velionis .Jonas Zambliauskas 
paėjo isz Vilniaus redybos, 
Oloves para[)ijos ir turėjo 66 
metus amžiaus. Amerikoje isz- 
gyveno 41 metus, 
džiame nuliudiine paezia ir 
szeimyna. Velionis buvo pusė
tinai prasigyvenęs: turėjo ūki 
ir ant W. Market St. Scranto
ne smukle. Simus taipgi buvo 
vedes.

Abu Zemfbliauskai tapo pa
laidoti ant Szv. Juozapo Lietu- 
viszku kapiniu su bažnytinė
mis apeigomis.

— Taipgi nesenei 
metodą, mirė p. Kasparas Januszkevi-

pai 14 4

po mi'džeis 
Veselkos. Buvo 

del visu, 
suvažiavi-

automobiliu

,Y. i \» h? < k Jojhm

M

Mį 
ra

ii

Dresdene, 
kuri tilpa 32 palieijantai. Automobilius turi szeszis ratus greita motori ir 
ant valandos. Jisai yra naudojamas aut g 
yra reikalinga.

padaro 50 myliu 
ęreito pareikalavimo’kur kyla maiszaczei ir palicije

ISZ

Sevick

Paskutinis ,

pasek-
Paliko di-

czionai

ANT CHIEF BURGESS 
Balsuokite už 

Joseph Jenkins 
Republikonas

Praszo juso balso in intekmos
ANT SZERIFO
Balsuokite už

JOSEPH WYATT
Republikonas

Praszo juso balso ir intekmes
ANT SKVAJERIO

Balsuokite už

Richard T. Ryan
1 - - A. . -- .

J_____

DIDELIS RŪPESTIS.
- Turime dideliu beda, nu

tarėm su paezia duoti musu kū
dikiui varda koki sau atsinesze 
ir sztai gimė dienoje “Kated
ros Szv. Petro.”

— Na tai duokite jam var
da Petras!

— Bet tai mergaite!
— Na tai pakriksztinkite 

Katedra! *

PARSIDUODA

Naminei daigtai arba forni- 
cziai, viskas geram padėjimo. 
Kas pirks gales parandavoti Ir 
stu'bas del gyvenimo. (67

NEDĖKINGUMAS. DIDELE SZVENTE.

t ininko,
Egzaminuotojo ir iszpildyti ja. 
l’ž ta forma mokėti nereikia ir 
bile kad gali pagelbėti iszpil- 
dyli ja. Iszpildžius, aplikantas 
gali arba pasztu nusiunsti arba 
asmeniszkai nuneszti, sykiu su 
savo Intencijos Pareisžkimu 
pas Natūralizacijos Kvotėjo, 
kurio antraszas randasi formos 
pradžioje. Kvotėjas atliks rei
kalingas smulkmenas, ir duos 
aplikantui žinoti, kada ir kur 
jam reiks su liudininkais atei
ti, ir paduoti praszyma.

Treezias, arba
Žingsnis — Iszklausymas Teis
me. Priesz aplikanto pasiro
dant teisme, jo praszymas turi 
per 90 dienu būti vieszai iszka- 
bintas rasztininko ofise. Jam 
bus duota žinoti diena, kuomet 
ji iszklausys, nes teismas nu
taria natūralizacijos iszklausy- 
mo dienas. Liudininkai turi 
būti ant iszklausymo. Jeigu 
Teismas atras, kad reikalau
jantis turi teise prie natūrali
zacijos, praszantis prisiekia 
Jungtinėm Valstybėm isztiki- 
mybe, 
Natūralizacijos Paliudijimas.

Raymond F. Crist 
Natūralizacijos 
Komisijonierius,

—F.L.I.S.

*

— Kas tai Jonuk, kad teip 
anksti atėjai isz mokslaines ?

— Pas mus didele szvente...
— Kokia ?
— Ponas daraktoris 

dien mire.

ArTevas kalba in sunn: — 
tai asz tave leidau in mokslą 
ant daktaro kad tu man už
draustam gerti munszaino L... 
Tai Dievuli koki tie vaikai ne
dėkingi savo tėvams!
~PARSIDUODA FARMA.

> , *

4 4

szia-

Farma 54 akeriu žemes, su 
gyvuleis ir maszinoms. Apie 
puse mylės nuo Ringtown sta
cijos. Apie 4 mylės in Shenan
doah, ant kelio einant in Mt. 
Carmel, Centralia, Ashland ir 
Shamokin. (67

ANT PARDAVIMO

Nauji namai Frackville, Pa. 
Preke $4,600 ant lengvu iszmo- 
keseziu. Teipgi lotai minėtam 
mieste. Apie daugins dasiži-
nokite ant adreso.

V. Lapinskas 01

ir jam yra duodamas
- - —- - - • • ♦
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