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Scranton, Pa. I )ela wa re,
Lackawanna & W(ėst
‘st((‘rn g<dežiiikelio kompanija, pradedant
nuo 4 d. Septemberio uždarys
savo szapus. Suvirszum 4,500
liks be darbo,
darbininku
Priežastis tame \ ra kad a t ei
nantis angle kas i n st ra i kas su mažins
naudojima daugybe
naudojimu
angliniu trukiu.

Kaunas.
I ’radel a na gri up
ti kariumeiics tci.-me i<l<*mi by
la prie Auksz. I’a nemii nes gy
veutoja (liizioiie, jos >1:1111 Guzą
i r darbininką Ziat kainka.
Pil. Gužiene ir jos sunns kai
t inama Ino kad jie už 200 litu
pasamdė darbininką Zlatkaus
jos
vyra.
ka kad jis iižmiisztu
. ........... ‘ ;
.............
ir Ieva <Juza, su kuriuo ji’’ b>
bai ginezijosi del palaikų, Ji
sai buvo nužudytas irjo lavo
nas buvo imiK'stas in Xemiina.
'T('isman iszszaukla apie 50 liu
dininku. Kali inamiems
resia
nelaisvei), lerp kuriu buvo |)r. mirt ies bausme.
William Beane, kuris kovose
ueda ly \ a vo. bet lapo su i mt as SOCIALDEMOKRATU
VEIKĖJAI ISZTREMTI
<leI k<»kio maz< > p ra s iže u g nuo.
ISZ KĖDAINIŲ.
Madiniu ’o
Tarpe preziileiit
pagalbininku buvo prokuroras
Kaunas, Rugp. 3.
KedaiKev, I ri.-Je niii karo komendanto insa k vl,'raii(,is
Scot 1
szimts k('tm in metu senumo, mu tapo iszsinsti isz Kėdainių
J is buvo vienas isz Maryland miesto ir apskril ies, visam k avaisi ijos vedėju, jo levas tar ro stovio laikui, Krakių social
na v o revoliucijos kareje. Pran- demokratu organizacijos pireis Scott Key bino siisiedas ir minikas, Kastas Liutkus, ir se
geras drangas
gas Dr. Beane, t la- kretorius, Pranas Žukauslv as,
ve> nuo prezidento leidimą i>z- kaipo “ kenksmiiiĮgi
visuomekelia vo .jeszkot i augliu laiva IK'S ramvbei.
ant kurio radosi Dr. Beane.
SUDEGE KARMĖLAVOS
Drauge su militariszku (Irau
MIESTELIS.
<r|l
taikos
vėliava,
neszdami
'1 ’
Kaunas. — Karmėlavoj, del
Key iszplauke ant laivo Min
( leii, ir netoli Balt imori 's rado neatsargaus pypkininko kaltes
augliu laiva. Admirolas Coeli- kilo didelis gaisras, kurio metu
rane. vadas, iszklauses Key sudego daug gyventoju namu.
praszyma painiosimi i jo drau- Sudega ugny vienas 5 metu
ga, ut iko ant to. bet kadangi vaikas ir !? galvijai. Atskubėjo
anglai rengusi atakuoti Balti- Kauno gaisrininkai dedami di
Amerikieeziai. deliu pastangų iszgelbejo nuo
mores miestą,
su laivu Minden, buvo laikinai ugnies likusia miestelio dali.
sulaikyti. Anglai nenorėjo kad
GINTARO JESZKOJIMAS
Baltimorii'cziai isz anksto butu
LIETUVOJE.
perserget i kad ju mii'sta ai aKaunas. — Lietuvos Univer
kitos. Anksti ryto, Rugsėjo 13,
siteto geologine komisija iszsz(‘sz i o I i k a Augi i jos kariszku
vyko in Palangos apylinkes ty
laivu plaukt' in Balt imore a tarinėti teny kszczius durpynus.
kuoti Port Henry kur buvo
Yra žinių, kad po tu durpynu
apie t ūkiant is vyru. Kova tęsę
sluoksniu
randasi
guli t aro
si diena ir nakti. Key nuo laivo
sluoksniu ir dar priesz 25 me‘ ‘ Minden viską mate. Jis ga
riszkevicziaus
inieia'
LT..
lojo maty t i A morikos vėliava tus grafo T.
t y va buvo pradėta daryti tyri
plovesiuojant ant Port Henry.
nėjimai. Nors ligi sziol gintaro
Augiai nekantriai lauke maty
nerasta, taczian komisija savo
velia va,
ti pasidavimo balta
(laibus tęs toliau,
kuriems ji
vieton Amerikos vėliavos, Bet
turi insigijusi tam tikrus gin
nesulaukė. J’reezia valanda, ry
tarui jeszkoti instrumentus.
ti', viskas ant syk sustojo. Key
GIRTYBES VAISIAI
ir jo draugai nežinojo ar tvirtov(' pasidavė ar kova sustab
Užpaliai. — Kuszneriunu
dyta. Ir kaip tik diena praszvi- kaime A. Kiliulis naujai apsimusu velia- vedos kaip smarkiai girtuok
to, Key suszuko
ir ta rvta liavo, kol savo turtą ir žmonos
va vis plevėsuoja,
Key paraszo dainos stanza. Ne pasoga pragėrė. Nieko netekąs
užilgo, jis su savo draugais bu szoko žiu lytis. Kirviu susidau
vo paliuouoti. Sekanezia diena žė sau galva ir skustuvu persi•
Key parode savo eiles draugui, pjovė rankos gyslas. Te va uis
((‘išdariui Nicholson’ui, kuris szokusis gelbėti pakviestas gypasisiiinto jas iii laikraszti Bal- dytojatisusiuvinejo piuvius ir
timoreje kur buvo atspauzdiu- nugabeno ligoninėn. Bet ligoni
tos Rugs. 21, po vardu “Apgy ne nesitikėdama pagydyti, su
nimas Port Henrv.’’ Autorius žeistąjį sugražino namo.
nepadavė savo vardo. Ir tos eiles, prie muzikos pritaiky tos,
yra Amerikos hymnas.

I

Bc|<_! I jos
W a-'liingtonas.
I
Peoria, III. — Bloomingto\ a 1st i įn
komisija ir J ugi iniu
I
nietis
Robert as
Emmerick skobi l’undavimo komisija
kreipėsi in Peorijos. policija,
galimi nusitarė del Belgi jos ka
praszydamas sugauti dideli ba
ro skobi l’undavimo Amerikai.
lamuta, kurs pabėgo su jo pa
l'Jnant sutartim Belgij a savo
ežia jo paties, Emmericko au
sk olas Amerika i t u res • umokeRugs. G, 1757. Gimimo Diena
pasiėmė >11
tomobilin, ir dagi
t i per (»2 iik'I us. VLo Belgi ja
savim j<> kūdiki, Kas buvo tas kalta Amerika 41 7,78().(M)O do Markizo de Lafayette. Marki
zas d(' La l’ayet t e gimė Aiiverg i
halamutas, kur jam viską pa
ba ili. rT os sumos $171.7^0,(MM).
IK' R Ilgs. 0. 1757 UH‘1 a i s, J i s, < 11
szlaV(‘. Emmcrickas nežino.
skolinti Belgijai prieš/ karo
\ ieniiolika draugu, ai vyko iii
paliaubų paskolbima. palinoAmerika 177G metais, prLideti
SUGAUTI DIRBANT
siiojami v\isai
įsa i nuo bet kuriu
prie kolonistu revoliuei jos ka
MUNSZAINE.
nuoszimcziii. Už likusius $24(>.res. Jis losze svarbia role Rev
Lawrence. Mas?
.\ csenai 001 l.l M >0 Belgija mokos
oliueijos karoję ir < la I v vanda
ežia inv\ ko abla va aut muii nuoszimezio.
mas Brandywine kovoje bu \ <»
szainininku. Likos areszlavoti
sužeistas. Lz>kiriant vienus
NIGERIAI NUSZ0VE
Stppana Sauliavicziene ir l\a
metus, pralietus Uraueij<• j, .jis
LETUVI.
rolls Zu ran lis. Teip-gi areszta
votas Antonio Lombard i pas
Trvs n igoria i tarnavo per visa kart', ir užsi
('h icagii.
kuri policija surado l,PC0 bon užpimle ant Vinco Jakneevi- peluijo gaįbes \ ie!a. Xepai
ku gero alaus. Pas Zurauli su i'ziaus nuo 5455 Kseanaba Avė. šaut jamivst('s. jis buvo vienas
rasta miszinys in kuri buvo in- norėdami ji apipleszl bet kada ISZ puikiausiu Washington ’ t *
dėta
senas czevervk
....... ..........................
y Kas, apipe- jisa i I ame pasiprieszino, tai pagt'lbininku. Kuomet Coriilyjnei^s duonos ir supn\usiu jie teip nusigando kad nenusi- wallis pasidavė. Wash i ngtonas
fruktiL Isz szito miszinio gali manydami 1ka daro, iui>z.ove vieszai padekavojo La l’ayet t u i
ma suprasti kad uaminele ska Ja k iteeviczi ui anl vietos. Visi Po kare, Lay fellas < Iviejiis
kartus apianki' Amerika ir v i
nia padarydavo nėr ka sa k v t. I ry s nigeriai Imv o suimt i.
siir buvo sul iklas su d idelcms
Policija užvadino t a namine
KASYKLOS PRADĖJO
( lemonst racijoms ir sii džiaug‘ ‘ garbage booze. ’ Za ra u I i - už
DIRBTI.
sniii. Kongresas jam davė do\simokejo $101) bau SUM'S.
Sau
Barni i ng kaPilt sbmgh.
vana isz $200,(MM) ir žemes
liavieziene kuri
pasisako kad
s\ ’klo<,
prigulinezios
24,000 akru.
jos vyras paliko ja 1 1 numesiu
prie Pittsburgh ('oal (
praRugs. !), 1664. Szioje dienoje,
atgal su trims vaikeliais likos
( Irjo i lirbt i ant I u paežiu iszly
Peter Štilyvesant .paskutinis
liuosa nuo pinigine?
bausmes (r
u ka padaryta 1317 mete. N (H
1 lolandiszkas Naujo Amsi er
bet turėjo prižadėt kad narni
rmts >t ra i k ieria i piketav () kadam’o gubernatorius, pasiranes daugiau nevirs. Lombardi
\vkla>, bet neužka bi nėjo skeužsimokėjo $!.')() bausmes.
sze po dokumentais, kurie P;‘
bu. Jokio sumiszimo nebuvo.
(Paimta isz anglu laikrasZvado miestą pulkininkui NiAMERIKAS
ežio).
ehols. Anglijos
komandoriui.
PARDAVINĖJA
Anglijos laivai atplaukė Ru gs.
SAVO LAIVUS. 30 d. ir buvo prisirengė kom
PIRKO ROTUŽE,
Amerikos valdžia
\’aldžia iszparda- barduot i iu i ėst a. Augiai tuoj
NETEKO $100.
vineja savo transportinius lai- permainė vardu iii \ew York
f
Sioux City, Iowa.
- Gvve
vu>, kurie buvo naudojami lai garbeje
\’ork ’o kunigaiksznas netoli Built', Mont.. tarnu'ke . \ ictines kares, už labai pi- ežio.
rys,
A be Rėmus, aibego be
gi a > prekes. 'Pik ana diena parRugs. 14, 1814. Amerikos
dvasios, vienniarszkinis in vie
( lave 18 didelius laivus HZ *■ l('- Hymnas Paraszytas. Rugs. 24,
tos policijos stoti, reikalauda
doleriu. Juos 1111- 1!)14 m. anglai ]paėmė
laimio \\'amas, kad policija sugautu jam na milijoną
pirko .\’ew York o Hx| >ort lai- sliingtona. Aplcizdami miestą
viena prioteli. 'Tasai prietiJis
paėmė
kelius A merikieczius
pasiūlęs jam pirkti miesto ro vyne kompanija.
tusze (city hall); jis sutik<es, ir
ga, t y k iai iszejo isz si ubeles,
sulygęs už 15,000 doleriu; ant
ket indamas paimt ie pinigus,
rankos davės 100 doleriu, o Ii
graibinejo ant stalo bet krep
kušiai sumai pasiraszes kon
Vienas jaunas ponas, užva szio nerado. Kada žydas nuėjo,
trūkta. Dabar jis pamatęs, kad
žiavo ant nakvynes m
iii viena sveczes t vkiai velei padėjo
prietolis ji prigavės.
nuskurdusia karezemele, žydas krepszi su pinigais ant stalo.
r/
Z
as užsidegė žvake ir žiubėklaiisiuedamas
apie
visokius
RADO SZIAUDU STIRTOJ
reikalus, užklausė keliauninko i r i krepszi s guli ant stalo kaip
APDEGUSI MERGINOS
i
Užgesino žvake, sveczes
LAVONA. kur ir ko važiuoja. S ■(‘czes bu- į 'piirma.
damas teisingu žmogum nesle»- VH>
vela pasieim* krepszi ir da la
Waterloo, Iowa. — Netoli
pi' nieko, bet pasakė teisybe: biau pradėjo knarkti. Žydas
Carlisle vakar rasta dalinai sii“važiuoju iii svietą jeszkoti ant galu pirsztu priėjo, stala
degusioj sziaudu stirtoj apde iszmint ies. ’ ’
t įli edamas grabinėja, no yra krepszi u ko.
gusi moteriszkes lavonu, Pa- didele gudrybe pamislijo: kad
Sugryžta adgal in st ubele ir
žinsta, kad tai merginos Jea
tu po svietą jeszkai iszminties, užsidegė žvake. Szeezias tuom
nettes Milleriutes, isz Des Moi
tai turi turelio nemažai pinigu. lai k vela padėjo krepszi ant
nes. Suimta garažininkas Vo
Bet ir svt'cziui žvdiszkas klau stalo. Žydas žiuri kad krepszis
gei, su kuriuo ji buvo iszvažiasymas nepatiko, nes pamislijo guli ant stalo. Užputę žvake,
vus pasivažinėti automobiliu.
sau, tu matyt nori mano iszmo- sveczes vėl pasiėmė krepszi.
r/
UŽSPARDE PACZIA
kint iszminties, bot tau ne pa /i as jau treczia karta, grabig.’
ANT SMERT.
siseko. Po vakarienei, sveczes lieja, bet ne yra krepszio ir jau
Newburgh, N. Y. — Vietinis nusiėmęs krepszi su pinigais dabar suprato, kad tai yra baiszerifas Jansen (’. Wells akv- pasidėjo ant stalo, o pats atsi kos sveczio ir pasznabždomis
vaizdoje penkių auklet iniu, guli' prie stalo ant sziaudu ir tare: “Rich an taty aran,
mieganeziu. Žydas d i svare jur” ir atsigulė. Ryte
vaiku, užsparde savo paežiu. nusidavė mioganeziu.
Vyras ir pati buvo iszsigore Imdamas kitoj st u bei c j tom i jo kada atsikėlė pakelevingas uždegtines ir pradėjo bartis. per plysziuka duriu kur sve sikabino krepszi nusiduodaWells paleido in ja szuvi, bet czes padėjo pinigus ir pama mas nieko nežinąs, paklauso
nepataiko. Inpykes spyrė pa tęs užgesino žiburį. Sveczes žydo kiek prigulės už nakvyne
ežiai 6 kartus ir nuėjo gult. tuom kart paėmė krepszi nuo o žydas iszejo isz st u bos tr ta•)

Jeszkoti Iszminties.
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Rugsėjo Menesio
Istoriszkos Dienos.

*
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UŽ TĖVO NUŽUDYMĄ
200 LITU.

BELGIJA GALES
ATMOKĖTI SKOLA
BEGIJA 62 METU.
PAVOGĖ PACZIA, VAIKA
IR AUTOMOBILIU.
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UŽDARYS GELEŽINKELIO
SZAPUS.
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Paskutines Žinutes.

Rugs. 15, 1789. Gimimo Die
na James Fennimore Cooper.
Jis gimė Burlington, N. J., ir
buvo geriausias isz pirmu
Amerikos novelistu. Jo pirma
knyga ‘ Persergėjimas’ nebuvo
pasekminga. Antra, ‘Sznipas’,
tdspauzindintai
ĮSI 2m. buvo
18I21U.
pasekminga. Isz viso jis parasze szesziasdeszimts septynias
knyga, puse isz kuriu buvo no
veles. Jo knygos, ypatingai indijoniu pasakos, buvo verstos
in daugeli svetimu kalbu.

—F.L.T.S.
11 Kingston, Pa, — Pranas
Sapuda ir L, Gazuba, 12 metu
j•
• I

•

•

1

11

A

*1

11 Irk uckas, Siberije. —
Profesoris G orot kov surado
nauja nežinoma sztama žmoniu vadinama “Neszou,
Neszeu,” k itrie naudoje lyg sziol negirdėta
kalba.
II Newark, N. J. — In laika
szesziu menesiu czionais areszt a vol a 2628 ypatų už laužymą
])rohibicijos tiesas, kurie užmokėjo 284,050 doleriu baus
mes.
11 Paryžius. — Perkūnas
trenkė in Grenoble turistu iszkilme, kuri sudegi?. Bledes pa
dare ant milijono doleriu.
11 Pittsburgh. — Czionais
teip buvo karszta praeita san4 4

SMARKI VIESULĄ
PADARE DAUG
BLEDES JAPONIJOI.

J'okio. -• A na diena Japonijoj buvo didele viesiil.'i su lie
tum. Viesulu užiniisze 12 žrno
mu o ;t ukstancziai Iii<<» ie pa
st og('S. Bledes padaryta a nl
i ,.>()(),()()() d< ilcr i u.

BOMBOS SPROGIMAS
KOMUNISTU MITINGE
CHERSONEJ.
I >Prl i HP'S.
Komunini n jau
nuomones sporto draugijos su
si ri n k i me. <( 'liersoncj,
liersonc j. staiga
invyko bomb< is sprogimas, ku
rio (h'szimt asmenu buvo už
muszta. 'Terp iižmusztuju l*u\'o
keli “czekos”
’’ nariai. In\\kiui
tardyt i isz (liarkov < *
i
speciali' komisija.
fM

PRASZO, KAD VALSTYBE
KONTROLIUOTU BANKUS.
St reikim iant ie ji
Paryžius.
Pranei jos banku tarnautojai
iii valdžia
sziandie k reipesi
praszydanli, kad ji \ isiis baukas paimtu in savo rankas. Jie
prižada tuojau gryzt i dirbti.
v aJ d ž i < i s
kai tik bankai bu?
kontrolėj. Pasiliekant gi bau
knnis privaeziose rankoje st rei
kinikai tesutiksią gryžti dar
bau tik tuo at veju. jei visi j u
reikalavimai busią iszpildyt i.
Paryžiaus banku tarnautojai
streikuoja jau visas menuo.
.1 iems susireikavas, ilgainiui
prie streiko prisidėjo i r kitu
miestu liaukų tarnautojai, taip
kad sziandie streikininku skaiežius siekia apie 25,000 žmoniu.

FRANCIJA ATIDUOS
SOVIETAMS
RUSU LAIVYNĄ.

SLEIVIU VIESZAS PA
DĖKOS IR PRANESZIMO ŽODIS.
Pasibaigus bertainiui ir atė
jus mėtinėms vakarijoms, Liet.
Lit. Moks. Draugijos bertaini
ii la m ilsi ri nk i me, Rugpiuczio
15 d. tapo nutaria iszreikszt i
giliausi padėkos žodi visiems
l iems I act. lai k ra>zl i ninkamu
kurie nerei kala udami užmokesezio nuo iicturtingu Lietu
viu mok>lei\iu siuntinėja savo
laikraszczius Liet, moksleiviu
knygynui. 'Taipgi si miežiam
giliausi padėkos žodi ir A.L.D.
L.D. ir kitoms knygų iszleistuvoms už prisiunstas musu kny
gynui knygas. Tarėme aeziu ir
Lietuvos Konsulatui, ‘ ‘ K ri vule
ir experanto kalba laikraszezio
Lilova Siejo“. l’ž
mums, moksleiviams,
I ok ia
teikiama nei ūkai nuojama mo
rali1 parama tariame nnoszir<lii aeziu įsiems.
0 4

,\or> musu knygyną atlanko
apie 2<> i n va iri u laikraszcziu ir
žurnalu, lacziaus mes meldžia
me ir tu la ikrą szt i n inkų, kad
siuntinėtu savo laikraszczius,
kurie dar iki sziol nesiuntinerp
Tarpe moksleiviu, randasi
invairiu pažiurti žmonių, trtdtd
labai pageidaujami ir visokiu
pakraipų laikraszcziai.
I* r i c s/.ios progos žingeidaujaut iems, norime nors suglaustoj formoj praueszti ir apie pa
ti Valparaiso universitetą. Ant
kiek yra žinoma, tai univers ilotas pereina in
Lutheran
Edueatioiial Association ” rankas. Minėtas Liuteronu susi
vienijimas turi augszta autori
tetą ir turi jau kelis universilotus szioje szalyje. A isz k u,
kad ir Valparaiso Universitetas bus pastatytas ant augsztesnes papėdės...
4 4

Pranei jo^ valParyžius,
džia nutarė at iduot i soviet u
valdžiai senuosius Rusu karo
laivus, esanezius dabar Bizertoj.
Tuos laivus pi rmiau buvo
pagrobęs generolas \’rangelis,
kurs buvo betgi sovietu sumusztas Krime. Visas laivynas
susideda isz dvieju drednot u.
Jei isz Lietuviu ar Lietuvaidvieju kreiseriu, devynių ardy
toju, keturiu submarimi, vieno eziu norėtu kas instoti in mo
mokyklos laivo ir ktdiu pagel- kykla, tai nies pa t a ria m at va
žinot i in Valparaiso mokykla,
biniu laivu.
Savo patarimu
pamatuojam
STRAIKAS PACZTO
sekaneziai: L Ekonominiu at
DARBININKU KINUOSIA. žvilgiu, ezion pigiau negu kur
Shanghai. —Dvideszimts du kitur; už apie $150 galima ap
tukstancziai paežio darbinin moki'! i visas mokslo ir pragy
ku šustraikavo Kinuosia. J ie venimo iszlaidas vieno bertaireikalauja (langiaus mokėsiu 'S nio (.‘I men.); 2.) Czia randasi
ir sutrumpinimo darbo valan ir prirengiamasis skyrius in
dų. Straikieriai užpuoli' ant augszti'siK' mokykla; 3.a) Lie
pacztines sargybos ir juos už- tuviams ir tas svarbu, kad
musze. Sargai szaude in strai- czionai esti ir Lietuviu klesos
kierius ir viena isz ju sužeid<‘. invostos, k.t. gramatikos, siuCaksės, retorikos ir t.t., b) Liet.
BULGARU VADAI
Moksleiviu Literaliszko Drain
SUMUSZTI
gija užlaiko viena isz didžiau
PARYŽIAUS PARODOJ. siu Liet. knygyną, in kuri
Paryžius. — Apie keturesde- apart esamu knygų, pareina
szimt jaunu bulgaru, tariamu veik visi Liet, laikraszcziai.
premjero Stambuliskio sza Ii- Todėl Valparaiso universiteto
ninku, vakar insiverže in De Liet, moksleiviai, apart klesokoratyviu Meno paroda ir puo se gaunamo mokslo, czionai tu
lė muszt buvusius parodoj Ku ri progos ingyti dar platesne
abelna
ir
lieva ir Va
Vasova,
so va, Bulgarijos pasaulėžvalga
parlamento pirm, ir vice-pirm. angsztesni iszsilavinima.
Kurio norėtu instoti Valpa
szaukdami:
^Užmuszt tuos
musu broliu skerdikus! ’’ Poli raiso mokykla ir norėtu pla
cija, revolveriais rankose, szo- tesniu informacijų gauti, gali
ko auksztuosius valdininkus kreiptis sekaneziu antraszu:
ginti. Keletas užpuoliku buvo
Lithuanian Library,
aresztuota.
609 College Pl.,
Valparaiso, Ind.
II Minersville, Pa. — Kada
Vladas Sa'bickis laivoris, mau
dosi Kuboje, nusilaužė strėnas
Sakantis mokinimo berta inuo ko mire, Kuna atgabeno in uis iprasidės Rugsėjo 28 d.,
✓

g

E■
fs
F' *
K
!
fe
tp
M?
pi
į-.

i’
Fii-!®''

t
«

į('l

V)

|i I'.'

f ji

r-Ų

Ii

T1 Į:

OfUflįJ' !'

lik

‘i'l

feįife
|.O
ito

■ r'

JJ

V

i

SAULE
MMNMMMMBMCMMiNMtMMMmHtlHHIIIIIIHIHMHHHIHIIIHIHIIIHIIIIHIHIHIIHIIIMII

Kaip insmeige, teip tuojatis atviams nvirivažhioli in Kwnwda
sirado skruzdis ir sako: “o ar
liuli neinteislais ; in Su
A
*
*
t A
L . " > T 4 kaip
lv*’
Lietuviszkos Pasakos. asz nesakiau, kad atsiszauksi
vienytas Vnlslyl^a* Jeigu iniiprie
nianes
pagelbos
re i kala u •
Sziomis dienoms daugelis gracijos aficierini neduoda va
‘-8
?t K
‘ ta skruzde pasi- szinuriniu Suvienytu Waist liuoti in Kanada aleiviai gftli
l’eip
SURINKO Dr. J. BASANAVICZIUS. damas.” T
7 Lai k ra szl is
Dirva” iszei
■...................-"-L.. . 1 1
**■*■■*■?■■... !"■ n*.""r~“‘
vadino daugiau, eme rinkti - biu valstijli gyventoju
Viename mažame miestelije Į deli geležini juoda puodą.
"•
lanko I gryžti namon in Suvienytas
mautis (’levelam ir duoda vėjo 1-ankn karalystei, stovėjo la
už keliu valandų ir surinko; arba pageidauja aplankyti gi Wilstybes, bet būti sulaikytais
In ta pradėjo neszti su ried
kaip surinko, parnesze savo mines ai’ba pažystamus Kana Kanadoj su galimybe būti de
de I Susivienijimo Liet, organo ha i senas palovius kurio su mis vandeni, kaip ant pažiu
IX.
J Tevvur
poimiczitii. 'l’as painieravo, vi doje, arba nori \ ažiuoti iii Ka portuotais in savo gimtine szauž tai kad deda griuvimus da galinu* matyt ir ros, tas katilas m* buvo labai
APIE DEIVES, LAIMA,
klryžiu tarji A. f A. ir vardo mi Hziadien. Padavimus žmonių į didelis, bet vandeni pyle be
LAUMES IR VANDENINES. sa para rado, palauke dar ke nada pasilinksminti. Kurie dar li, yra baisus dalvkas. Nes Ka
rusio. Sztai ka apie tai rnszo: sak (> , kad tame palociuje kož-jpaliov (>s!
lias dienas ar neiszd)gs darže, neiszsieme Amenkos pilnas pi nada tokius ateivius neleis ap-ar visas surinko, bet buvo \ i- lietystes popi<*ras nežino ar ga s i gy ve 111 i K a n M oje.
Ar jie k vadi - pamisli“S.L.A. organas “'Tėvynė,” na nakti 1\ aikszeziojo motere j
49.
rl'
'Turistai turi atsiminti, kad
kuri taip atkakliai kovoja su juodai apsirėdžius, vaikszi’zio no Antanas - katu jiem tas
'l’eip tas ponaitis viena kar sos siiri'nktos, kad darže neisz- li važiuoti iii Kanada, ir jeigu
l
i
I
)
dygo.
Teip
tas
ponaitis
viską
pa; vandno!
pasisi'ktu in važiuot i ar \ el ga
permit to enter
ne garanklerikalizmu ir viskuo kas vra įlama vaitojo ir verke,
ta su savo lekajtimi nuėjo iii
D(*l tave! — atsake kar jura maudytis, teip tas ponai• savo panai parode, kad viskKas les gr \ žt i in Suvienytas \’al- tuoja inleidima in Suvienvlas
kunigiszka,
vis neatsikrato kui jaja seka visas buris juodu
turi eiti ant stybes. Sekaneziai patarimai Valstybes, jeigu del nekuriu
vieno seno nudėvėto kunigisz- ponu su ragais ant galvos ir i tu keletas velniuku,
t is pamalė vandens pana ir jij )ra padai)ta,
f I'
zliubo. Teip ta pana pasakė, isz Kanados Imigracijos Biuro priežaszcziu — nesveikatos,
i|
Vienas isz j” priejas prie jam labai patiko, kad
i
kai-davatkiszko paproezio — nagoms ant kojų.
ta pana h
I
Dėti kryžius tarp A. A. ir var Apysaka toji tikrina, kad at-'ugnies ir pamaisze su ranka esanti labai graži, ne*
nes jijis po <ad tas lekajus turi parneszti gal paaiszkius dalykus tokiem nemokslumo. ir 1.1,. — neprisi
sira*tu nors vienas tokis žino puode, vanduo tiiojans pradėjo svietą vadinėdamas, niekur ne ta puse žiedo, kur ana paskan- žmonėms.
laikys prie musu imigracijos
do mirusio S.L.A. nario.
r
skaitomi neiniig ra 11 - instatymo. Kuris žmogus gryžPastaras atsitikimas su mi gus kuris galėtu perbūti viena virti, baisus stulpai garo pas* mates tokios gražios. Teip tas dlino, kaip js ja veže siigavi**. r'Turistai
, Teip tas ponaitis, savo lekajui tais, ir Kanada nuo tokiu ne 1 a in GO dienu nuo iszvažiaviponaitis, ka jis dabar veiks?
rusiu Damijonaicziu inžeide nakti didžiausiame kambarije, kele.
rn
abai
asztrei
prisakė,
kad
žie

tai
iszgellietn
nelaiminga
mo

Tiiojaus
keletas
prisiarli
reikalauja
\
ižu.
kokiu bivlu. nio nei uri imt i mokslumo eg
i langeli prakilnesniu žmoni u ir
Erne siisimislijo ir pnliepe tam
iiiteligriil u, ir t ikrai -a kome teriszke ir iszvalnytu lino ža- no prie Antano, paėmė ji pū savo lekajui, kad jis sugautu dą atrastu juroje ir parnOsztn, Suvienytu V'alstybin apsigyve- zarninu. Žmogus Suvienytos**
gyvi in savo baisius lingus ir isz vandens ta pana, Pasakė o jeigu neparneszi, tai busi la- ne ateiviai, kurie nori laikinai Wdst) besi* isztisai per penkis
kad pats Damijonai!i.*, jeigu baugu \elni 11.
f 11 ♦
•I •
bai
nubaustas
l
’
eip
tas
vaikineatsitaike
jokis
dra- nesze pas puodą.
vykti in Kanada, gali vykti be met us*-pr iesz iszvažiavima isz
i iga i
galėtu prakalbėti, pasak) tu p.
savo lekajui: s s kokius nori
)
Antanas
tyivj" sukandės prietaisus, tokius da ryk. asz na*, ka jis veiks Hina prie ju pasportu ir be vizų. Bet turi szesziii menesiu teip-gi inleiVitaicziui ir visam “ Tėvynės” šuoli.*. bet vienas, Antanas su
bet ant visu duosiu pinigus, tik Im ros, nuėjo, dairosi, ka jis ten Kanados imigracijos virszinin džiamas kad nors nemoka skai
-ztabui jog padėjimas prie jo savo mylimiausiu draugu Jonu dantis ii sulaikė kvapu
Zuikiu, *nsitare nueit ir isz- toje valandoje... pajuto ant sa tinai sngank•”♦ — o toje jnroji. I padary s, kaip inbris' Verk ia kus pertikrinti kad laikinai t v t i.
vardo kryželio ji iržgavo.
\ irszminetas straipsnis Jievo galvos sunkia ranka ir ka netoli kraszto buvo sala, 'l’eip atsisėdės prie juros ir sako važiuoja ir neketina jeszkot i
Mos sziuonb
sziuonn paklausiam gelbet nelaiminga moterį*.
l
4
Paome su savim dideli puo- da jie pai rauke .)<>.!<• galva, tas lekajus mislija kaip ežia pats in save: ežia nieką* k i- darboKanadoj. Ir turi prirody ežia ateivu.s turistus. Ameri
• * Tev v ne*: ’' redaktoriaus kuo
žvakių. persigandę**s suriko ne sa v<» reikia sugauti, ir iszm išlijo, tas neras, kaip žuveles, Teip t i kad bus inleist i kuomet gr\ž. kos pilieeziai gali vykti in Ka
remdama-i* jis prie mirusiu S. da meda n*, keletą
jis ir atsimhie, kad žuvis jam in Suvienytas Valstvbes
nada kaip imigrantai be pa*L..V. narui
nariu vardu deda krvže st rielba- ir tylom* nnejo in balsu :
kad ant tos salos reikia pasta
davė tris žvynus ir pažadėjo ji
Xorint ii* ji v v k t i Kauadon portn ir vizų. 'Tik reikia priro
V ISI
Gelbt'kilo
mane
tyti gražius namukus ir tuose
Ii n* 4 . r yra ta* S.L.A. insta- tuo* palo*‘iii'.
gelbėti, 'l’eip jis paėmė tuos privalo turetj su savim kokiu dyti pilie! este. Jeigu važiuoja
Toli da buvo vakaras kad .-z ve n t i.
namuk uosi* pastatyti slala ir
tnosi* in\ikvla? Ar taip nutar
Paszoko nuo kėdės... atidarė ant ,-lalo pridėti gardžiu gėry žvvinis ir pamerkė in Vandeni; nors prirodymu kad \ ra apsi kaipo imigrantai turi turėti
t a t ’e n t ro Ja Id y bos ’ A r isz sa- juodu nuėjo in viena dideli
gyveni* Suvienytu Val-tybiu užtektinai pinigu save nžsilaiaki.-... ir pamate savo mylima mu, visa vidu grąžei papuos/.!, kaip tik pamerkė, teip tuojau* gyvenę
v o didelio• ^gdievot mm 1 ve kambarį palocian>.
Stovėjo didelis
aržuolinb dramra
įranga stovinti su isztiesta o kaip viskas Ims g’ a1 a\ a, tai žuvis atplaukė ir sako: “o ar ateiviai. Galima varto! i invai- kyli pakol gales stoti prie dardaktorius iienunh - kitaip panesakiau, kad galiu kada pa rius prirodymus. Geriausia lu bo.
F.L.I.S.
vienam žmogui reikia pasislėp
minėti žmogau* ni i rimą kaip stalas, apie Mala buvo apsta- ranka prie savo galvos,
geibo! i ? ” Teip ta žuvis pasi reti laiszka nuo darbdavio pa
Xe szetonu, ne Ugnie-. II-' L;.
ti; laistos panos pamaeziusios
tik i n-a k v* lama* zeceriams sa lyta daugelis labai grąžei iszI namukus
PAJESZKOJIMAI.
................; ir insi veizėjusios, vadino dailgiaus žilviu ir nu- rodant, kad ateivis grvs.z prie
krvžiavo! i dvi liu i ja* ir in margintn krėslu, o ant šieno- puodo nelmvo. Xva kės
lidelis pa degt i, o spindulei tekanezios kad len yra negyvas daiktas, plauki* jeszkot i to žiedo. Po ne- ( larbo. Galima vartoti batikos
spransti m tarpa mirusio var ties durimi kaboj* • didelis
veikslas jaunos ir labai pat o- sauiles pradėjo szviesti per lan |tur<*s eiti artyn pažiūrėti, kas ilgai valandair | ir a t nesze jam knygutes arba nuosavvbes do
Paje-zkau sa
savo
v o susiodo isz
i IM—
Tas
kument
us.
vaikas su
ta
žiedą,
motere.* apsiredžiusios gus in kambarį.
Lietuvos Povyla Janusoni pa
Lai “Tovyhv- redaktorių- gio.tai yra, o atėjusios tint's jos in’t ra pavojus ateiviams kurie einanti i-z.
užklausi* An- eiti iii viliu; atradus’ms vidnri džia iigsrnn parnesze, al idave
— Kas t a u
isz Sankurn kaimo,
m sziuo* pa kiaušy mus atsako juodai.* rubai*.
ta žiedą, pamieravo prie tos li nelegaliszkai inejo in Suvieny K rasnavo (imino. Jeigu kas
Paveikslas J<»- veido buvo I ano.
jos užgražiai. neužsidegdamas, nes
,dlar
... gražinus papuoszla,
.
tas Valstybes, laikinai i-z.va apie ji žino meldžiu praneszt
atsake draugas. Isj|)(>vvs^ |Uį tuokart paszokas kusios puse*, atrado ta pat i.
mes norime žinoti, o ne bartis. liūdna.* ir skausmingas. Gra
'l’eip tas ponaitis vėl la pana žinoti isz Suvienvtu Valsty ne- turiu labai svarbu reikalą.
Brr... snpnnvau baisu sapna Į
už,hll.V| j, ir gĮ1|, ‘s sugau
Dėjimas kryžiaus prie miru žios josios akys žiurėjo baiminpraszo, kad eitu ant szlinbo. bin. Jeigu toki ateiviai butu
Keiix Raginekas
sio vardo vra priimta katali- gai įi sii neaprasz) t imi geru- kurio niekad neįižmirszin.
Ii. ••Tai, sako, jeigu sugausi
— O ir asz sapnavau! — Xa me, tai tokiu bildu sugausime, 'l’eip ta pana ir sako savo su- imigracijos \ irszininku sulai
Sana tonam
ki-zka tikejimiszka ceremom- mti. M usii didvyrei atsistoja
oi vie
ži(*dot iniui: “ padar) k koki ten keti neimtu inl**isti in
South Mountain, Pii.
ja ar kaip ta nepavadintum, prii'sz paveiksią, žiurėjo ilgai, dokui Dievui kad tai buvo tik kitaip negalima sugaut i. ” 'l’eip
nytas
Valstybes.
Kanada
inl*
‘
iindą uždaroma, tokio didumo,
K rvžius visai
nėra mirties kad ir nieko nesuki* bet prijau sapnas. — Bei abudu turime tas iižmanv nias tam ponaieziui
kad galėtu žmogus insit ekt i, tik tokius ateivius < 1**1 laikino
New Jersev steito valdžia
ženklas ir neper*tato kad žmo te szirdije koki tai neramumą. pripažinti, kad žmonių kalbos labai patiko; kaip lekajus pa
tai paszildyk pieno, pripilkie apsigyveninio, kurie gales gry pajeszko Agneszkos Matutis ir
Atsisėdo
už
stalo,
pasistatė
apie
t
uos
vaidinimus
buvo
t
ikgus nuŲiire- yra tai nukryžiasakė, teip viską liepe padaryti
ir iszsimaud) k, t uokart asz ei- szti in Suvienytas Wdst vbes.
savo
puodą
su
medum
prisipil

tai
iszmislas.
Ir
t
ikrai,
kada
?
duoda jai atsiszaukti iki IRai
votas.
Žmones
mirė
amžių
am

ir tam lekajui prisakė eit i ten siu su tavimi ant szlinbo. ,» 'nl’as
/
(loriansias legal iszko apd dienni S(*ptemberio 1925. Su ja
žiais pirmiau negu kryžius at dė in puodelius ir po kelis isz žmones persitikrino kad ne tu- daboti; kada jos ateis —- su
padary-i kuo gyvenimo Suvienytose Valsty turi labai svarbu reikalą kas
viską paliepi* padarysi
sirado, ir kada jis atsirado jis gere ant pridavimo sau drąsos. ju ne kitokiu vaidinimu ne yra gauti ir parvežti pas ji. Kaip
greieziaus: kaip tik jis insilin- best* prirodymas yra teip vadi link paliktu pinigu First Na
nebuvo visu priimta emblema, Kad da ir buvo szviesu, bet už tiktai vi<*ni iszmislai, palociu- viskas buvo gatava, teip tas
do praustis, teip ta pana pri namas “ permit to enter,
enter.” 'fa tional Banke, miesto Freehold,
bet tik krikszczioniu tikineziu- sižibino žvake; <» kad jiem kai je paliovė vaiksziyaojus juo- lekajus ir nuo jo dabot i, kada
bėgo ir uždare tame indi* ta sa - leidimą galima gauti isz < ’om- X. J. Tegul ji ji pati ar kfl^ ki
ba nesiseki*, tai edcjo t y leda- da motere, ” bet a py saka ne
savo
(
po
to
kai
Romėną
i
sugauti
ir
parvežti
jo>
ateis
tu
mi.
paliauja garsiniu tiktai per- Ipa* ji. Kaip viskas buvo gata vo jauniki ir imtroszkino. 'I'eip missionerof Immigration \Va tas kuris apie ja žinotu pranok r i m i na list n* korė.)
Szt a i a I ėjo i r \ a ka ra *
da n kreipi* iii kitokia pasaka, tvir va, teip tas lekajus ir nuėjo da ta pana ir sako tam lekajui: shington. I>. ('kokis leidimas sza ant adreso.
(68
Ih'lei -žilo • * Tev\nė
re
“dabar Imsime abudu laisvus, pertikrins Kanados valdže kad
Stoke- A: McDermott,
šio
meH lakei jos elgesį
gatavi gus apsiniaukė, o musu didvy linant, kad ta pakilt a vojanrzia (boti, kada jos ateis; laukia vie
nes ji- mus abudu vargino, ta savininkas
leidimo gr) *z in
Freehold, N. J.
eiti sui liolszev i ka i s iii * ‘ beli rei Antanas -u -avo mylimiau < luszia iszgelbejo Antanas su na diena ir kita, liet jis lauke ir
ve ir mane; dabar I u mane nu Suvienxtas Valstybes, ir kiton
s •
d ra frontą ir protest imt i iki siu (įrangų Jonu kai]* tvli, -avo mylimu draugu Jonu.
sulaukė.
leisk iii jura, nes asz gryžtu al  pusėn pa t (‘ii k ins Suviunvtu FAKTAI KURIAS PRIVA
ne
geteip
tyli.
Jau
ir
medauredakcija ta netikusi paploti
uos pažiūrėti.
Atėjo to* pa
panos
LOTE ŽINOTI.
gal iii jura, ir tu eik sau iii imigracijos reikalavimus. X e
re
ir
niekas
nesidaro.
pames.
Kaip tik jos iii vidų inejo, teip svietą.” 'l’eip ta.* vaikinas pa- priverst in.i 1 uret i “permit to
Musu
Aut
galo...
Antanas
Tik stebėtina ko,|l.| S.I..A.
jis ir uždare duris; kaip lik jis lydėjo ta pana lyg juros, pat (‘liter,” bet kadangi tiek daug
Doleris yra jusu geriausias
iszgirdo
szna
Uždėjimą
už
dnEKSKURCIJA
IN
nariai net bols/.evika i ilol to
užsidaro, sugavo viena, suri- dar sugryžo in ta dvara pasi žmonių bando nel( H r aliszkai in prietelis. Mokslas yra galybe.
riu.
Tykei
apsidairė
ir
pamate
t y Ii.
*zo, t uojaus m
iii lai va ir vežr. žiūrėti, ka* ten dedasi, atrado važiuoti iii Suvienvtas Valsty Jeigu žinote kaip czedinti do
NEW YORKA
ta
paezia
motere;
artinosi
prie
Keikia tikėtis kad numirus
ant kranto: o toji pana labai viską ant nieku einant, nes jau bes ateiviams patartina del isz- leri, jus visada galita turėti
nžpakalije
jos
juokėsi
jlljll
O
NEDELIOJ 30 AUGUSTO
I>r. J. Szliupui ar ir kokiam arverkia, nenori duotis. 'Ta pana' nebuvo tikro pono. f pTeip sau vengimo visokiu nemalonumu, prie t ei i u.
Jeigu reikalausite
pulkas
szetonu.
sziam bols'zevikui S.L.A. grmturėjo ant rankos žiedą, tai ji pamislijo: kad ir asz neeisiu turėti virszmineta leidimą. Gal kokio t a voro kuri mes parduo$4.00 in ten ir adgal
—
Pone
Dieve!
pamislijo
* * *p
• *
1 ev vile
vėjui bet nariui,
paeini* ta žiedu, perkando, vie I leszcz i a s, pasikinkysiu kokia nekurie ateiviai labai lengvai dame, ateikite o suezedinsite
Antanas
—
Apleis Mahanoy City 4:40 ryta.
pra-ideda
jau
ta
kryželi padės...
na pusi* ir inmete in vandeni, o nors kumeliuke ir iszvažiuosiu gali važiuoti iii ir gr) szti isz pinigu. Parduodame visokiu
baisi
apysaka.
Griitant apleis Jersey City nuo
Dvideszimtame amžiuje dau
ant raja sau paliko, bi*t kaip in svietą.” Teip tas vaikas pa- Kanados be jokios bėdos, bet reikalingu naminiu rakandu,
Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare.
Motere
juodai
apsiredžius
gelis atmetė ir dėjimą a.a. prie
ten buvo, teip, jis ja parveža ir sienų* vaszko kumeliuke, pasi kiton pusėn, jeigu imigracijos geležiniu daigtu, klijonku ir
Eastern Standard Time.
prisiartino
prie
jo
ir
tari*
numirusio žmogaus vardo, nes žo
atidavė savo ponaieziui. 'Teip kinkė in molini brikiuka, apsi- virszininkai sulaikytu pakol mažių karpetu, fonografu ir 1.1.
1 *
limiusin
balsu.
dis “Mirė
Mirė” atstoja kryžius ir
tas ponaitis žiuri in ta pana — valkste popierinėmis drapano visnki is/.tyrinejiniai padarv ti Teipgi visokiu didumo sietai
—
Pribuvoti*
mam*
gelbėti
“amžinus atilsius,” ko •
del langu ir duriu.
labai graži, tik nemoka szneke- mis, kojas apave stiklineis ba flank laiko pragaiszvta.
doringi
vyrai...
tai
gelbėkite!
v v ne niekaip negali atprasti.
ti. Jis pradėjo mokinti szne- tais, pasiėmė lioliu botaga ir ’Xelabai senini geležkelio L. WASCH (Yvaskevicrtus)
Bet geias jusu noras bus už The Route of l^Įie Black Diamond
keti: mokino koki laika, ar me iszvažiavo in svietą. Kaip tik kompanija surengė keliu dienu Upholstering and Hardware
nieką,
jaigu
nors
viena
žodi
Nesenai i.->z Lietuvos gr) ž(*s
lus, ar dvejus ir iszmokiuo, jau iszvažiavo, sutiko gaidi, norė ekskursija isz Xevv York in
1139 East Mahanoy St
isztarsitr
garsei.
'kylėkite,
kad
p. Szliakys, ap.sipirko vasar
(Ant akertynes, 12-to* ulycsioa)
viską galėjo susikalbėt i. Dabar jo sukirsti su botagu, gaidys Montreal. Kuomet traukinys
ir
rodysis
jums
baisiausi
daig

W. TRA8KAUSKJMI
nami netoli garsaus ežero Ron
MAHANOY CITY, PA.
tas ponaitis ves ta pana, o toji pagavo ir sulesė ta botaga. Be privažiavo prie Kanados rubeiai.
Jaigu
suriksite,
tai
prapuls
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
konkoma, X. Y. 'l’as ežeras gu
pana vis nenori eiti užlopo važiuojant pradėjo lyti; eme žiaus, apie 75 žmones negalėjo
viskas.
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GRABORIUS MAHANOY CITY
li gale garsaus automobiliams
iiaiczio, ir pradėjo ana pykti sugriuvo brikinkas, nes moli pertikrinti Kanados imigraci
t
1
pasakius
Tai
isznvko
isz
kelio Motor Park wav ir v ra
ant to lekajaus, kam jis ana su nis buvo, sutižo ant- jo szvar- jos biurą kad jie buvo turistai
o
kambario
szebesijuokdami
numylėta vasariniu eksku rsigavo. 'Tam lekajui pradėjo ji kai, nes isz popieros buvo — ir nebuvo inleisti in Kanada.
J
tonai,
dirbdami
visokias
baiLaidoja
kom»
ntorilrdltu.
Pariamdo
j u vieta. 'Todėl Lietuviai da
lužduoti
tokius
darbus,
kokius
kur jis dalia r dėsis? Lžsisedo Ir kuomet tie kurie buvo inlei
automobiliu* dal laidotuvių kritus*
kas
užkure
baisia
ugni
ant
ka

7
bar turės pristoge pas pažinsjis negali padaryti. Dabar toji raitas ir jojo; pasidarė jam st i in Kanada £ryžo in Suvie
tini
u,
vaadiju,
pativatioftjimo
ir
tt
tamus tame kraszto, nes p. minėlio, ant kurio pakabino di- S2O W. C«wtr» St. Makaimr City. Pa pana sako savo sužiedot iniui: szalta, pamate pamiszkeje Ug nytas Valstybes,
Suvienytu
Valst v bes
Sz 1 i a k y s žada i n t aisy t i vasar“paimk aguonų puru ir pasek niuke, nujojo pasiszildyti, kaip Valstybių Imigracijos inspek
narni, kur bus g?aiirna pasilsėti,
in darža, užakek, o tas lekajus lipo nuo kumeliukus, sudužo toriai neinleido kitus 50 žmo Reikalaujame agentu ir agenpavalgyti ir pasimaudyti pre sNAUJAS DIDELIS SAPN0RIUS
tegul iszrenka, kad jis toksai batai, nes stiklinei buvo; prisi- nių. Tie žmones turėjo apleisti cziu del iiardavinėjmo IX‘ksn»o
kanu* vandenv. Apsigy vent i
inandras, tai asz tada su tavim riszo kumeliuke netoli ugnies traukini ir pasilikti Kanadoj Nauju Gyduolių. Agcutai už
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU
ten mano lino Rugsėjo 15 d.
eisiu aut szlinbo.”
prie medžio, apszilo kumeliu pakol visokį isztynuėjimai už- dirba nuo $50 iki $100 per sajiSzenadoriecziams bus tai
Su 283 Naujais Paveikslais.
• 'Tas tuojaus teip ir padare: ke ir sutirpo, nes isz vaszko bu baikti ar pirmiaus legaliszkai vaite.
Klauskito platesniu
maloni žinia, nes ežiomis p.
160 Puslapiu.
pasėjo aguonas, o tam lekajui vo. Paliko pats vienas ir dar invažiavo in Suvienvtas Vai- in formac i j u. Ad resa vokite t
jį y
Szliakys (Stagaras) buvo ge
liepe iszrinkti. 'Tas vargo vai nuogas. Tuokart ėjo prie žmo stybes.
8 coliu ilgio, 5% col. plocsio
DEKSNIS OINTMENT CO.
rai žinomas visiems.
kelis, ka dabar turi daryti ? Pa nių, gavo drapanas, triūsėjo
Ne toks rimtas dalykas atei- 518 Main St. Hartford, Conn.
WWJAS DIDELIS
siėmė maisza, nuėjo in ta dar vargo teip, kaip ir visi varguo
STORIUS
Pagerintas ir padaugintas
ža, pasidairė ne tu aguonų ma lei žmonelei.
Gautomis žiniomis J. K. Dr.
t L ■^4
_JL
iszleidimas. Sudėtas per se
tyt nei vienos, nei nieko, ka
Matule vieži us,
J.
Vilniaus
>.
(TOLIAUS BUS.)
Mi/- > •'
M
novės
ir
szos
gadynas
astro

r
ten iszrinksi, negu Dievo galy
X’yskujMiH, jau yra galutinai
><
I
logus ir isztrauktas isz viso
MahanOy City, Pa.
be gali ka padaryki! Atsisėdo
pasitraukęs isz Vilniaus ir apj
^■1
kiu senraszcziu. Iszguldanti
i:
0
tas vaikas ir.,yerkin; sako pats
.Mgyvenęs Romoje.
ANT PARDAVIMO
i
kiekviena
sapna
ir
kas
atei

fe
i toje stosis. Su priedu plane in save: “kas ežia jas iszrinks,
Invyko tai, kas Lenku spau
S odas procentas ui jura pinigus ir saugumas del jura
s
pliekas neiszrinks žmogaus randos jau nuo senai buvo pranaNauji namai Frackville, Pa.
pinign yra gcri&ui negu lotu procentu be jokio engtam.
•♦
opa i tų ir visokiu burtu.
4 4
::
••
::
I komis, negu ežia tik gali vie Preke $4,600 ant lengvu iszmo&
K 1
szaujama, kas galima buvo nu
Merchants Banking Trast Co. Banka moka B«sia
proKnyga puikiai drueziai
nas skruzdelelis jas iszrinkti!” keecziu. Taipgi lotai minėtam > cente ui jusu sutaupytus pinigus ir te suma kas-tat
matyti isz karto Vatikanui paapdaryta
kietais
audeklineis
i
Teip jis manydamas atsimi mieste. Apie daugiaus dasižisiraszius konkordatą su Len f
auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del imagam kurti
apdarais.
PREKE
$1.50
nė, kad atgal keli metai kaip nokite ant adreso.
kija.
dirba ir esedina. Dikite saro pinigus In ėsite Bsukt o
r
W. D. Bocrturaskaa - Com
|jam skruzclis sake ir szaplukti’ r
V. Lapinskas
persltlkriMlte Ir matysiu kaip tai pinigą?
V**
■
*
.
X
M
Makanoy City, Pa.
davė; teip ji» RnjeBZ'koiįo ta sza601 W. Mahanoy Avė.
•' danftaiira procento.
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'Tadas.
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duoti penkis, bet duosiu de
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bar mudu randamos d vieše,
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dos nakties itamsoje. Malonėk
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ne
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ne
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tai
ten
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spalva ir pasislėpė kur ten už szias gal ves.’ K iek t u ri met u !
šu
tėvynėje
I
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Sziandienini." gvv<i"l i".
Turtingo mii’sto,
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Ypat ingai mu."ii jauno"
Aires miesto, gat \ (‘se žmones isz l< >vos. Asz ('su vyrausią.
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l ik paragauk kaip
Kuriu 3'psiejimai veda m
szian ir ten: vieni gryszta isz
I
ko
?
Jeigu
ne
mislinot
ir
ne
ži
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na, važiuoja in puikins vasari pinigus gyvent uogai ima. Bet (>kto beri*».
iszbra
u
l<
i
n
l
kibirkszti
ir
sukur
Da
tinai su>ek<- kame dalykas ir
\ ie"Zpa1aiii u,
mus miszkus. teatrus ir kitas V I? sziaip toip gyvenom.
I
i
ilgui,
apio
s
irima
valgiu
dar
bar sisai nedirbu. Darbo nėra.
tiiojaus pranesze viel inei vai
K a i po "One i v i "ii r geidži u
smagias vietas.
ncinatiste,
bet
naudojo
vaisins
skambysii
in
duris
ir
noreli
u
džia i kad Uoli va Igo degi nt a
"Zll i pi nei ,
'Padas, jaunas vaikinas, sto < > mamos ss eikata s'is men ke- pasimatyt i su ligone.
taip
kaip
jin
>s
rado
»
gamtoje,
ja. Da turėjau kelis centus, tai
mesa. Va Idžia cine 1 vnnet.
(I ypat ingai in užkaboma
vėjo ant gaiviu kampo ir kaž
Sumedžiojo
gyvuli,
i
Ros;i,
p:ideka\ojiis
pauksz
a
r
Ta<lui,
imi
paszaiiKiau
m naiuiuPadavė teisman. Teisėjas, kad
u žei i.
kur. po kokiu
mig ly n us ne- vakar paszMiuk
I
i.
pagavo
vandoiiyjo
žavi
val.Ne
už
i
Igo
nusiskubino
in
v
id
u.
geria u dalyka isztirli, liepiKad ka norim " dažinol,
aiszkiom mintimis kla idžiojo. gydytoja. <> vaistu jau nėra už ir paisai 'l'ad.is St
g
e
juos
;ir
džiovimus
saidos
sl*»vej*»
(
»\
(>Jo
szaka
pirkti..
Nei
\
algyl
jau
netu

1 < - i s m a 11 atueszli szlanni kept ()
Sviet ui apie t.ii padaininu .
Jam nepastebimai priėjo prie
spinduliai."
arba
le
ligone".
Mal\t.
pirmiaiis
bu
vi>ai
žaliu.",
I 'a uosi o, pa rajja \ o, (t kad ir Malianojui gyvenu.
jo apie septyniolikos metu am rime ka. Szianden namu savi \'iisi stambi, graži ir maloni, Kapinius <»• \v vii Ii n, kuri*. s prasi parsziu k
a
da ve k i tiems į ia ra ga ut i ir H t»
'I'uriu ir isz czion paduot
žiaus mergaite ir nedvasiai ninkas pranesze, kad jeigu ne sziandien ;iplrista ir
do
j<
i
virimo.
pi
rtna
daugiau
prasidėjo
užsimokame už Imta, tai iszme
t i rado neką lt u.
na u jenii.
pratari':
net
y
ežiom
i
s.
nogi)
in
gypanaszi
iii
lavonu,
tysias
lauk...
Todėl
asz
nu
Tula m laikui praėjus, Vėl
Kad "vietas nemigo! u aut
— (dera vakaru... Jus... JUS
va
žmogyste,
I
’
;ileiiLi's
a
Tadas
I
I
lose
la
i
k
Uose
mažai žino a t s 111 k < > ne] ia prast as dalv kas.
"prendžiau gyventi, kaip jus
mane",
stovit teip nuliūdę...
paemes jos ranka p.ikelo ir le majų Bylu kampt'lyje gyveno
ma
’
ote...
Kai
mama
numirs.
Teisėja^ supirko visus apimliu
Tadas, pamatęs jauna, gra
Kad neduodu isz ezion nant
u
balsu
nžklaii
žmogelis
va
rdn
Hot
i.
K
o
l<
i
a
kej pars/Jukiis ir sudegino sa
jiena ",
žia nepažinstama mergele, di tai ;i"Z broliukus paduosiu in
A
r
laba
i
j:i
u*'ziaI
es.
z
m
o
*is
kalba
sartojo, kokio I i keji vo narna. Kas kart lankiau de
naszlaieziu
namus,
o
asz
"U
se

*
džiai nustebo isz jos tokios ne
Na, szt a i i r prade* Iii:
nele,
bloga
i
.
’
tuo
ir
tanios
lm\*>
"imk
u
dabar
ge triolms. Pagalinus žmones
paprastos d ra
Kulius apterštos balandel
ir atvdžiai te- sute eisiu tarnauti. Bet dabar.
Ligom*
pramerk*
1
akis
ir
lyg
t as i r ne sva rbu. nradejo galvot i
I)abar...
Ach
!...
t' asa k s i i, bei
kaip valgyt i
mijo in ja.
Trankomi bambileis p<*r
norėjo
ka
sakyti,
bet
smarkiai
Ho
t
i
t
uri'jo
sunn
vardu
Bo-bo.
Rosa norėjo daugiau ka p:i
kepta mėsa nedi »<r*r inant triolm,
— Kodėl in mane teip žiuri.'
dienel
užsikosėjus,
vėl
užsimerk**
gal

Tai
buvo
jaunas
\aikas
ir
kaip
nes tas buvo brangu ir nepato Prie ’ ’ "iibvejo” jomarkii" ve<!.i
lv nusiszypsodama prabilo sakyti, bet skaudus josios gy
va
nusuko
in
lani"iaja
puse.
visi
vaikai,
biski
iszdykes.
Mo

veninio atsiminimas ir gailio*
gn ir S ugal\ ujo sukurti lauža
Net žmogu ima geda.
JiTa.das
pastebėjo
ja
beniir<ztanli
mažai
turėjo:
maža
szaku
su

su
s\
kiu
užsign iauž*
ir larpe dvieju akmenų paku
— Nieko., . Tik teip žiūriu, aszaro."
Prigialhsti joms < ta dvi i "Z
czia
ir
pratarė
:
pinta
t
riobel**
ir
j<
>
je
kėlėt
a
billo parsza ir isz k epe.
ot... (JaI jus man norėjote ka jai balsas.
I lazlel olio,
Rosa,
Imk
dra"i..
•
.1
1
.luti
;
pur-zinku.
Karta
Įloti
ai
"it
o
juros
Isz
rytu,
pro
bangas
sakvti
.’ Mt'iginos \ (‘idas pra
I)vi liet iivaiit's, dukters
*
J ♦ ■ i g 11 zit a paša ka i r nebūt u
mirszta.
lino
jeszkol
maiši
o
parsziu
szet ono,
dėjo degti skaiseziai raudona pasirodė beužtekant is nea isz
visai
tmsinga.
tai
panagiai
tu
Rosa,
tart
imi
beprote,
prade
kam
ir
sau
o
sūnui
liepe
prižiu

\
’(
‘
ja
liepsna. .Ji Stovėjo žemyn a k i s kii", iszgyltes mėnesėlis,
() ir isž Szenadorio kelios
rojo at šit iki, kitaip dar ga I
savo
jo
dailai
sutaisytus
planrę!
stuba
ir
paisziuku.<
Like*
lis vis lengviau szakeles lingių
nuleidus.
pribima,
kus raut is nuo galvos ir, nesa- vienas B*> I M ) \aiku paproeziu valgytume inevirta mėsa iki
ja.
Padange
juosvai
pilki
debe

Tadas dalyku gerai suprato
('žirniais per pedes diena
A. M.
vu balsu szaukdaimi. krito ant eme žaisli ugnimi. .Jam beta- sziol.
iii
va
k
a
sėliai
tingiai
plaukia
- Jus, jaunikaiti, kaip vaperbuna.
mo šaut I; i birk szt is, uždege kam
k*‘l i u sza le nu rszt a įiezio
rus.
dmates !
Burmist ras ablava ant ju
linos. Maži va i k įiezia i. ku rie !
sziaudiis, k u ri iio.sr gulėjo
Raminkis,
Rosa,
—
tar**
Ta
Ar asz *
Įiadari",
i
kit o j lovoj rainiai mu'gojo ne- j pnl.. zin!<ai
ir
"taiga
iiž.silieps
das.
—
Sztai.
nakti"
buvo
tam
- Teip.
In koza ant tikmijn uždari".
sapnuodami, kad jie liek uasz- Ii no io įsa t ri< Jiele. Tuomet i lar
si.
Patekej
menulis,
liko
sz\
le

— Bosą (i.
\’i"iems Lietuviams .sarmata
la ieziai s alkio ir szalezio u i o- i1i ugougesui įiebliv t
UETUVISZKAS GRABORIU8
siau.
Praslinks
tamsioji
naktis
tai
PiO-bo
Asz matau, kad jn.s man
daro,’
IR BALSAMUOTOJAS
boję, lino sesers riksmo subudę maitodamas Ilk žiurėjo kai| i
iszaitsz
lytas,
užtukęs
ir
snului
ka nors slaptingo ar nedrąsaus
►
paleist uvinga gvvenima varo.
pradėjo szaukt i:
Mama!. Ma dega levo t artas, vo." pats spe
t**..
norit*' sakvti. Meldžiu sakvki1
4
niyte!
”
Bet
m*>t
in;i
jau
ueatsi*
jo iszbegfi laukan. I "Zsigandes
l'eip, užtekės, bet ne man
Kokiu tai motinu yra kvailiu,
te.
4 + <(gfcJ**>**/*'
1
liepe.
ir n)i"imines rūpinosi ka teva<
Jog nevaktuoja savo dukrelių,
Žmones gatvėmis eina szian ir ne kitoms panaszioms mano
9
'Padui
bežiūrint
iii
la
bai"ia
/-■V
jam sngryžes pasakvs, kaip d a Pavėlina zulyt ir valkioti,
ir ten. <• Tadas su Rosa, tartum ( 1 ra ugems...
darbininku gyveninio
gyvenimo tra*lici- sižiims
i
nelaimes
prieža>t i.
— Suprantama, Bosą, kad
Kas miela nakti.
žemes pardavė, lygiai stovėjo.
ja, nuriedejo kelios aszaros per I rioba, tai tėvas m pora dienu Laidoj* kunui Numirėliu pagal Nau*
ir
Suvis mamyte nedboja,
Pūstelėjo vojalis. Jis sa\ <» leng praslinks naktis, užtekės
rust u veidą, bet reitai prany pastatys kita, liet parsziuk u įausta mada. Pigi preke. Taipgi
Jeigu bambileis kur važiuoja,
vomis bangiomis patarsze ant mums laukiamoji saulute, Tik
automobilius
automobiliui
vliokiemi
ko aszaru ženklai jo akyse ir jo tikrai gaila. Taip besirupinanl, pristato
Jaunikiu jeszkoti,
Rosos galvos puikiai sutaisy buk drąsi... Bosą, niekuomet
szirdis prisipildo korsztu prie- vaikas priėjo prie pelenu krū reikalam*.
Ba savo mieste negali gauti,
Parduodu visokiai paminklus, dide
tus plaukus, pakuteno dailiai asz tau Hevelijų ('it in szias
szais ta klesa, ta maža tureziu vos, pasilikusiu ntio sudegu
lius ir mažius už pigiausia preke, to*
() ka, mamele prasta,
nuaugusia kūno figūra, apvilk gatves parsiduoti save visai
>aujal(*, kuri pavergus milijo sios triobos. Staiga jo uosle del jeigu pirkaite POMNINKA ta!
St aiga
Dukters nosis užriesta.
ta apnesziota juodo szilko suk nf'pažmstaninni vyrui už pini- mis rankpelniu žmoniii isznaukreipkite*
pas
mane,
nes
asz
galiu
ju

pagavo koks tai nepaprastas
Per mandrnma nepaeina,
nele, ir vėl nusklydo sau tolyn. gn" . už ta siivalkiotos popit*ros
mis pigiau geriam parduoti negu kiti,
bc
k
ra
szt
o
ir
• loja be galo i r
kvapsnys, kuris ėjo tiesiog isz
.Nepažysta kitu kaip pro
Rosa vis stovi.
stovi, akis nuleidus gabala. Ne, Bosą, ne! Tu iszpil338-838 W. Centre St., Mekanoy Clt>
palieka mums, darbininku kledysi mano praszyma: paaiszkiszali <Miia.
žemyn.
>ai, t ik skurdą vaitojima. ny
nai savo g-yvenima. Dabar asz
Ir da pravardžiuoja,
-- Sakvkit, tamista.
vėl
kimą ir musu dukterį! ir sesonorvrzia ir pamatyt ta gyveni
Visaip kitas aplo.ja.
užklaust.* Tadas.
ru parsidavimu
mei les iszmą.
(>i, inandra szarka uodega
- Asz... asz neturiu ka jums
t roszkusiems vilkams. J isai
-- Bet kaip! — tarė misti1
pa svyla,
sakyti. Bot jusli praszysin....
iszsi(*ni(*s isz kiszeuiaus dvidebus Bosą. — Asz iszeidama sa
O ir maiszia nepasislėps yla.
- r t;t- I
SA?.
''
Ko .* - užklauso 'Padas.
szimt pesu padejo ant mažo
kiausi maniai, kad einu darbo
ARABISZKOS ISTORIJOS
Yra ezionais kelios lustannos
- Asz... ar man duosite
staliuko ir tyliai iszejo. Ėjo per
. i:
T... ....... ........
jeszkoti. O dabar asz pareiezia
bobeles,
pinigu ! — veik pro verksmus
miestą pesezias. Vidun j mies
.su...
Ka turi dukreles,
pratarė Bos<i.
to, puikaus ir szviesatis miesto PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
Tai niekis, — pastebėjo TaPrie vyru prisikabina,
704 Dideliu Puslapiu.
150 Paveikslu.
- Pinigu jums.' Ar daug.'
namu ir
isz invairiu puikiu
das. — Asz mokėsiu apsieiti.
Kožna ženteliu vadina.
— Penkis pesus... l’ž tai asz..
svetainių eina linksma muzi- Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais IszmarginUis Vyrszab
Vienas vaikinas pastanavijo,
Tildąs vėl pažiurėjo in ja,
ka. invairios dainos, grožybe,
8ZTAI
KA
RASZO
ISZ
LIETUVOS
-. v 1
Keletą doleriu atidėjo,
piiskaitydamas jau
APIE SZITA KNYGA
Pakilęs sidabrinis menulis puikybe,. mPas viskas tik užargatvine
fDave gert kiek norėjo.
verge. Tu vergu sziandien Bu linksmai žaidė su tyliom juros tavojo 'Pado kerszta: jis pasiGerbemaslB Tamiital:—
Jog net nuo vietos nepa<‘jo,
enos Aires miesto gatvėse ran banguotom ir su alpu
medžiu ryžo būti ne
no permaldaujamu
Sulaukiau nuo juro alunczlamoa
Ant kėdžių sėdėjo,
dasi daugiau, negu kada buvo lapjiis. Veja lis sukinosi po ty darbininku klesos kovotoju.
"Tukątantli
mano vardu knyga
Ne laukan iszeiti negalej<
Noktu ir Viena” ut kuria tariu
garsiamjam Sodome ir Gorno- lias ir veik piistuszezias gat
•xlrdlnga aczlu Ir labai džiaugluori
(Jrinezioje baisci smirdėjo.
roj. Vienok Tildąs, insižiurejes, ves. Tadas ir Bosą, sėdėdami
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis () ka, ar no puikios imHeres,
nusprendė sau, kad ji nėra to autoinobilians užpakalyj, vaNaktų Ir Viena” apturėjau, nes man
labai yra tlngeldu skaityti visokias Ar visos teip padaryti gal**s.'
k iii vergi*. Ji jauna, jos roj das žinoja ir masto. Rosa maste
istorijas, jas skaitydamas nei nepa ( ž geryma in pekla nuve*tu,
skaistus, taip skaistus kaip be apie motinėlės ir broliuku liki
sijunti kaip laikas szvental ir sma P<*r gt'ryma dorybes atstotu.
sileidžiant i saule.1
mą, riszo ŠU
su visu darbininku
giai praeina. Asm visiems linkBcziau
Yra ir vyru niekszu,
kad nusipirktu tokia knyga kaip
— Gerai, jeigu sutiksi su gy veniniu.
“Tuksiantis Naktų ir Viena” nes ja
No kam tikusiu,
Neužilgo sustojo Rosos nuro
mano reikalavimu, tai duosiu
skaitydamas imogua apie viską tada
Net man viena iszkalbej*
dytoj vietoj. Tai buvo vieta
penkis....
pamirsit! ir visokį rupescslal nors
Ir da iszkoliot prižadėjo.
ant valandėlės atsitraukia.
Per Rosos k mm. perbėgo Pietų Amerikos sostapilio,
O tu dedietie, kad tavo vilkai,
Su pagarba, j ŽOKAS,
Buenos Aires miesto dalyje CAPITAL 8TOCE f 125,000.00 į
sznlti sziurpuHai...
SURPLUS IR UNDIVIDED
18 d. Geguiio
Tu vis ant bobų sakai,
— Sutinku,
nedrąsiai Puente Alsina, tamsioje ir be Į
PROFITS 9628,858.01
Dv. l'uiszduonys,
Kad jos sziokios, tai tokios,

Pasaka Apie
Kepta Parsziuka

Ji Nekalta
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Tūkstantis Naktų ir Viena
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įvalkiok, namie sedekie,
Daržinio mylėk,
Namieje su ja ja setlek.
Savo gyvenimą pataisyk.
Ant sziadien nustosiu.
1 )a ilgia u nekal liesi u,
Ant kilo karto paliksiu,
Pakol daugiau neprisirinks,
Mano szirdžei ne užkenks.

IŠRADIMAS’!

NAUJAS
’OEKSNIO

veik menkai apgyventoj gat
vėje, prie vieno isz lentų sukal
to namelio.
Rosa iszlipus ly <r nedrąsiai
pasako:
— Tai szitos namas, kuriame
asz gyvenu.
—i Gerai. Tu eik in vidų vie
na ir nenusiduok ka nors zi-

Mokame l-cxta procentą ant
1 radHa pin iru. Procentą pridedam
prie juro , pinigu 1 Saulio Ir 1
Uepoi. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikale su musu banka
nepaiiant ar mažai ar didelis.
'i

...... "—•

H. BALL, Prezidentas.
;Geo. W. BARLOW, Vlce-Proa.
•

w»

w

w
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Czeklszkes vai.
Kauno apsk.
‘ LITHUANIA.

Yra tai ketvirtaa tezdavimas tos puikios knygom, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Taipgi galima
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
W. D. B0CZKAUSKA8 i CO. MAHANOY CITY;
PA.
• i
...___________

a

Kad noszvarios, kad maklakotos,

O ir vyrai, kaip apsipneziuoja,
Tai apie jaunas paežiui*'*
nedboja,
Naktimis fordnkais trankosi,
Po <pa bulkosi vaikio,josi.
Jeigu ansinaezinvai. tai

MOST13

GAUNCA

Gydo, Reumalirtna, Krinku, Kojų,
NuRKron iknudr'ptuM, Salti, Ranku,
Koju, tirpimą. Duntui, Galvon bkuudejifna, ir t<«ip viMikiun atkaudejiinUn (
( tik ne romui L
TukkLimini žmonių vrn ilfitfydr O
milijonai dar nežino apie tai.
Drkanio G«dingw Montis
yra (irt<
Verta oukao. kiek
pati «v<rr1« BU
Ii M imide* ;,;ydyrno
Kainu
75 <rnt4u, $4.50 ir $3,00,
ir 10 c m (u
x tni už periMUnlinia.

Kinu .k te pM L ,’4ie L ori u* trip
DEKI N S NEW DISCOVERY
OJNT MEM .

Doksnis Ointment Co.
518 MAIN «T.
HARTFORD, COMN.

’IMU* 1’«ilHi ilK<< KlliKlWiHii

BOX 352
L. B. A.

, illi*liin.«|i**llM|r

Antanas Ramanauskas
Lietuvlszkas Graboriui

MILL & PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.
Inz.batflatnuoja

ir

laidoja mirusius

ant visokiu kapiniu. PnRrabus p»ruoHzia uuo papraHcziuuaiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobiliu* del
veeeliu, krikazty^iu U
laidotuvių, vejelių,
kitiem* paHivažinėjimams.

Bell Telefoną*. 1873 M.

$1,000 TIK UŽ 60c.
At.siunsk mums 60c ir gausi muro
stebuklingu žolių vertos tukstanezio
doleriu. Ka tas tūkstantis doleria
žmogui reisz.kia, 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 eros
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.
Vaistžoles yra nuo sokaneziu ligų:
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir peczin
patrūkimo,
skaudėjimo,
dusulio
(asthma), porszalimo, skaudėjimo po
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir
kitu ligų. Atsiunsk 6<lc, tai gausi
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.
Jeigu kenti nervu suirimą,, galvoa
skausmus, užima ausyse, nuomarą,
szirdies liga, tai ntsiunsk 85c ir gnusi
musu gausius vaistus, taip vadinamus
“Nervu Preparatas.
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.
M. ZUKAITIS
451 Hudson Ave., Rochester, N. Y.
"■mi— .......... .... .
Lietnvisakas

Graborles

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėliui parai
naujausia mada ir mokai*.
Turiu pagalbininke moterių.
Prieinamos prekes.
816 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.
Teleponai No. 149
mF

v

O

Tūkstantis Nakfci

prataro.
— Gerai . Einamo ton. in so
da.
Bosą ir Tadas susėdo sodo
ant nuoszaliai esanezio suolo.
Rosa ka tai labai keisto masto.
Ji masto, kad ji už ta, pinigą
už susi valkiojusi popieros ga
balu parsiduoda nepažįst amam

....... .

L

i*

TIKR1AUSES KABALAS
Arba Attdenfftmis Paslapcilu Atei
ties. Su paffelba kazirom. Pagal
Chaldeinzku, Perstszku, GraiklsakM,
Arablizku ir Ciconlazku burtiniku.
iBZffuldlnejlmas to kabai o yra labai
lengvas Ir kiekvienam sali būti su
prastinu.

■i!

I
*
9

M0RAL1SZKA KABALA
Katra lizdeda imoffaua ateiti. Su
Salamono Nose.

M

1*

i

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clffonka liz Effipto Rubiną
Sulva. Del vyru ir moterų.
VISOS TRIS KNYGUTES nr
TiKTAI UŽ............................ 4DC.

Prlaiuaktte mumis 25c. Gausite
▼Įsas tris knygutes per paeita.
Pintffua galite aluetl ėtempemla.
W. D. BOCZKOWSKI-CO.
U1UAMAV
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ISZ AMERIKOS
t

ILGIAUSE ELEKTRIKINE
L0K0M0TIVA ANT
SVIETO.
Detroit, Mich.
ilgiu use
elektrikine lokomot i va, pa
dirbta po ilgu iszbandymu fab
rike Ford Motor Co., jau yra
visiszkai užbaigta atlikti savo
pirmutinių kelione.
'Toji lokomot i va yra varoma
elektriku ir gali traukti pusantros mvlios
vagonu.
Turi 117 pėdu ilgio — arba ko
nia tris kartus ilgio nuo pa
prastu lokomotivu ir yra ilgiause ant svieto.
Svėrė 372 tonus ir
mvles ant valandos. Fordas ketina padirbti daugiau pana-

NARSUS KUNIGAS — ISZ
NESZE S. SAKRAMENTA
ISZ LIEPSNOS.
Philadelphia. — Kun. Ura
nas Schmntz, prabaszczius katalikiszkos bažnvezios Karalienes Aniolu, arti 50-tos ir
Lancaster avė., neteminias ant
savo gyvasties i ne jas in bažnvezia prie deganezio altoriaus, kuri liepsna apėmė isz
visu pusiu, atidarė eimborium
iszeme Szv. Sakramenta ir kielikus ir isznesze in zokristija.
Keli szimtai moterių subėgo
prie bažnvežios
bažnyczios verkdamos, sziu lokomotivu.
bet negalėjo prigialbet kunigui
NEGALĖJO ISZMAITYT
niekame. Atvažiavus ugnageSZEIMYNOS; NUSIŽUDĖ.
siai greitai liepsna užgesino.
South Bend, Ind. — Negalė
KŪDIKIS PERSKIRTAS
damas užlaikyti savo 19 metu
NUO SENOS BOBOS.
pacziules kuri buvo pripratus
Des Moines, Iowa. — Maz- prie geresnio gyvenimo būda
gas moterystes terp 13 metu ma pas tėvus ir neturėdamas
vaiko su moterių turinezia 36 užtektinai pinigu ant pirkimo
metus, kuris likos surisztas Sy- jai szlebiu kokias prižadejo
beane, Asyrijoi, dvileka metu priesz apsipaeziavima
do
adgal, likos pertrauktas per
j
szimts dienu adgal norinis užsudžia Hubertą Utterbacka.
dirbinėjo po 35 dolerius ant
Basi liūs Ilazar padavė pra- sanvaites, George Wagner, 20
szvma in suda idant moteriszki metu, atėmė sau gyvastį per
rysziai butu pertraukti su laja nusiszoviina. Tris dienas priesz
moteria, nes jojo motina par- tai ^Vagneris norėjo atimti sau
davė ji tai moteriai už 400 do gyvastį, bet gimines atėmė nuo
leriu, kerszindama jam nužu- jojo revolveri.
dinimu, jeigu priesz tai pasi
PAGAVO KŪDIKI ISZ ORO.
prieszins.
New York. — .Nežinomas
ISZMESTA ISZ STUBOS
jaunas žmogus eidamas namo,
PAGIMDĖ KŪDIKI.
Phoenix, Ill.
- Užmiestije staigai pradėjo greitai bėgti
Chicago^, beszirdis locnininkas su isztiestoms rankomis, nekunamu, iszmete laukan sergan- rie mane kad tai kokis painiezia 19 metu Ona Cooper už ne- szelis.
Atidarytame lange ant treužmokejima raudos. In keles
minutas po tam, jauna motere ežio laipsnio sėdėjo dvieju mė
gulėdama ant saidvoko pagim tų vaikutis Moe Kelina ir stai
dė kūdiki, kuris mire in trum gai iszpuole, tiesiog ant ranku
pa laika. Valdže daro slieetva nepažystamo, o norints pats
ir ketina beszirdi locnininka sugriuvo, bet laike kūdiki druczei, kuriam nieko blogo neat
aresztavot i.
Jauna moteria pamete vv sitiko.
Subėgo daugybe žmonių ap
ras, o kada toji neturėjo pini
gu užmokėti randa, locninin linkui kūdiki ir jojo narsu iszkas paszauke konsztabeli kuris gialbetoja. Moteres ji bueziavo
iszmete visus rakandus ant ir dekavojo už iszgialbejrma
ulyczios ir serganezia moteria. kūdikio, bet jaunas žmogus
malszei atsitolino ir dingo terp
SUĖMĖ $1,000,000 VERTES mynios žmonių nepaduodamas
DEGTINES.
savo pravardes ne kur gyvena.
New Orleans, La. — Prohibicijos vyriausybe pradėjo pla- TRŪKIS TRENKE IN AU
TOMOBILIU — VIENA
czia medžiokle vi§u pajūriu,
UŽMUSZE
nuo New Orleans iki Bill
Wilkes Barre, Pa. — Ant ge
ox i, Miss, gaudydama svaiginamųjų gėrynių kontraban ležinkelio (’entral arti Par
da. Vakar padaryto) medžiok sons, greitasis tavorinis trūkis
lėj New Orleanse ir apielinkej trenke in automobiliu kuriame
buvo suimta daugiau kaip 1 važiavo du vvrai. Jonas Szvmiliona doleriu vertes svaiga dovski likos ant vietos užmuszlu ir aresztuota trisdeszimts tas, o jojo draugas Jonas Sumirtinai
mirt
i na i sužeistas.
stambiu degtines szmugeliuo- batoviez
Automobilius likos suteszkintoju.
tas.
PAPAIKUS MOTINA
NUDURTAS SALIUNE.
NORĖJO NUŽUDYT
KETURIS VAIKUS.
Shamokin, Pa.
Sušik i vir
.Jersey City, N. J. — Palicije czinia salime Antano Dobson,
Teofilius Žukoski
ir ugnageSiai likos iszszaukti Brady’je, Teofilius
gialbet keturis mažus vaikus nudūrė peiliu Frana Gucona
nuo papaikusios motinos Mrs. mirtinai, kuris likos nuvežtas
Aida Rosakouskos, kuri stai in ligonbuti mirsztantis.
Jojo pati ir sesuo paaukavo
gai neteko proto isz gailesties
mirusio penkių menesiu kūdi savo kraujo idant užlaikyti ji
kio. Kaimynai įpranesze palici- prie gyvasezio. Zukoskis pabė
jai buk motina kerszino iszme- gotimu savo keturis vaikus per OPERATORIAI LAIKE SA
Įauga ir pati save. Palicije ra
VO POSĖDI.
do duris uždarytas per ka paPhiladelphia. — Czionais at
szauke ugnagesius, kurie gavo sibuvo operatorių posėdis ap
si ant kopecziu per Įauga, ap- svarstyti darbininkiszka padė
malszino papaikusia motina ir jimą tiksle greito susitaikymo
iszgialbejo vaikus. Motina li su anglekasiais ant kurio li
kos nuvežta in ligonbutia.
kos užkviesti ir locnininkai nePATS SAU ISZKASE KAPA. priguįmingu kasyklų.
Chicago. — Steponas Jur- Posėdis atsibuvo Belevue ko
czycz kasdamas kapa del mi teli je. Ka aiit jojo nutarta tai
rusio žmogaus ant Woodland da nežino f bet manoma kad
■
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ISZ LIETUVOS

Gerai Apszvietas
Bieziu Namas.
■

MARJAMP0LE3
PADANGES.
Žiaurumo auka, Kaste Stalioraityte jauna 18 metu mergina isz jaunu dienu t roszko
szviesos, jeszkojo nauju gyve
nini keliu, laisves ir viso to, ko
tik jauno žmogaus kilni siela
gali trokszti. Bet ji būdama
neturtinga, visur sutikdavo pasiprieszinima, paniekinimą. Vi
sa tai jos jaunos kantrybe isz
grauže ir valia sulaužė. Ji ne
tekusi vilties in ateiti pasiryžo
isz szio pasaulio iszsikelti. Ir
iszsikele. Tik tas jai labai daug
kainavo. Per sekmines (Gegu
žes 31 d.) kai gaspadorius, pas
kuri ji tarnavo, nelic(lo nueiti
in vakarėli, ji iszgere nuodu...
Sirgo beveik pusantro menesio
gydėsi ir Liepos II d. pasinii
re. O visgi galėjo gyventi i r
laiminga būti. Gaila!
ISZ

PASKENDO.
Liepos men. 17 d. apie Liūd
ina va besimaudvdamas pas
kendo szaltuose liuliuojanczios
Szeszupes verpetuose vos tik
klerius jaunybes nitus pagyve
nęs karvs AleksasAlikulskis •
velionis buvęs iuv.ejas>|fr<‘buna
jam lengva szaltpji ) žemele,
Tad visi bukit atsn gus va li
deny, nes vanduo gali belaiko
<rv veiszpleszti gyvybe ir isz r->.
naneziu tarpo in kaž koki neži
nomąjį numirėliu pasauli nu
gabenti, isz kur niekuomet nepagryszi. Paskendusio lavonas
kol kas nesurastas, no pakilęs
Szeszupes vanduo ji slepia.

INDOMUS PINIGĖLIAI.
Mariampoleje sz. m. Birželio
men. 28 <1. vietos kareiviai kas
darni smėli bei žvvra
peš krante ties kareiviu duoV,beN—paa 6de—uo-l,arskL e
nos kepykla t. y. dar busiancziuose kapuose, rado surudvjusiu žmonių kaulu, isz ko ma
tyti butą augalotu vyru; be to,
rasta dar keletas variniu labai
indomiu pinigėliu; pinigėliai
nedideli, bet indomus: juose
matyti vienoje pusėje moteriszkės veidas ir koks tai sunkiai
inskaitomas paraszas. Aid roję
gi puseje, matyti vytis panaszus in musiszki vvti — karda
iszkeles raitelis joja ir para
szas silpnai matomas, bet mik
roskopo pagelba butu galima
perkaityti. Minėt uos pinigė
lius inžiurima 666 metai.
proszali butu tokiose vietose
musu susitverusiai archeologijs draugijai pakasineti ir ra
dus tokius senus ir indoinius
pinigėlius isztirti, kuriais laikai ir kieno jie buvo iszleisti.
Minėtu pinigėliu vienas v ra
pas mane; jei kas norėtu tirti
—< mielu noru paskolineziau.
RADO SENOVĖS LIEKANA
Obsrutai. Vilkaviszkio apsk.
Paekeriu vai. 19-VI25 m. dar
bininkai iszkase durpes duobe
apie dumetru gylio, rado titna
gini inrankeli labai panaszu
dabartiniam skustuvu; krauneles lygiai tokios, kaip dabarti
niu skustuvu, o vieton geležtes
— nuasztrintos titnago daleles
sudėstytos in kriaunas, asme
nimis in lauka. Matyt greicziausia 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,
ragu ir kju kaulu labai pana-
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Karaliene bieziu iszrinko sau
szita “ pa loci u«” nes buvo geriausia apszviestas.
Yra tai
ui veži ne žibute ant kurios visas spietis bieziu apsigy veno
Seattle, W ash.

ATSARGIAU
SU MAUDYMUSI.
Praeita savaite priesz Mala
kausko maluna Szeszupes upė
je maudėsi 5 pedagoginiu kur
su klausytojai; kurie matyt,
silpnai mokėjo plaukti, nes
szalinosi gilumos. Bet viygi isz
ju tarpo atsirado vienas drasnolis, kuris nusvėręs kita sa
vo dranga nemokanti plaukti
visa gerkle reke, ka<l in giluma
ji nevestu, kiti draugai irgi
draudė darsuoli, nes sako abu
prigersite. hibridus in giluma
ir pastverus smarkiai vandens
srovei abu pradėjo skėsti: tai
pasirodo vandens pavirsziuje,
tai vėl paneria ir isz tiesu ka
tik abu neprigėrė, ir kol teip
vanduo isznesze upes krasztan.
Taigi atsargiau reikia elgtis
vandenyje, ypacz kurie patys
nemoka ar silpnai moka plauk
ti, nes kartais ir su mokancziais plaukti galį isztikti nelaime.
PAVYZDINGAS
FEDERANTAS.
Alvitas. 1924 m. Simanelisz
kiu dvaro gyv, stalius .J. M. 47
metu aniž. pasivadindavo pas
save 8—10 metu mergaite vie
tos prad. mokyklos mokines ir
naudodamasis ju nesupratimu,
meilinda vsi gaszlaudavo.. Su
jinojus mokyklos vedėja pranesze policijai, ir stalius tapo
aresztuotas. Sunku insivaizdinti tėvu iszgaisti, kai sužinojo
kas su ju mergaitėmis atsitiko.
Prasidėjo tardymas, bet niediciniszkoji ekspertiza rado,
kad mergaites... nepaliestos.
Apygardos Teismas Mariampoleje, mergaieziu prisipažini
mu ir liudytoju parodymais
stalių nubaudė 1 l/t» metu sun
kiųjų darbu kalėjimo. Kaltina
masis bandė save teisinti tuo
kad jis priklausantis
Darbo
Federacijai, praneszinedavo,
kad Simaneliszkiu prad. mo
kyklos, mokytoja darydavus
nelegalius susirinkimus, už ka
mokytoja turėdama pykti, inskundus in plicijai neteisingai.
Bet toks pasiteisinimas, matyt
nieko negelbėjo.
PRAGĖRĖ PASOGA,
NORĖJO NUSIŽUDYTI.
Užpaliai. Kuszneriupu kaime A. Kiliulis naujai apsivedęs
kaip smarkiai girtuokliavo,
kol savo turtą ir žmonos pase
ga pragėrė. Nieko netekes szoko žudytis. Kirviu susidaužė
sau galva ir skustuvu persipjo
vė rankos gyslas. Tėvams szoknsis gelbėti, pakviestas gydy
tojas susiuvinejo piuvins ir nu-

NEMANDAGUS RAITELIAI
Kalvarijos
Einant plentu
linkui netoli 8-to pestin. pulko
parko ir prie miesto vaikszczija žmonių poromis ar kelie
se. Eina nedidele barzduke pi
lietis su dviem panelėm. Isz to
lo joja du raiti; 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 jiedu
pasuktu isz tako arklius, Bet
tuodu nieko nemanydami sten
gėsi iszkrest savotiszka juoką;
paspaude arklius ir visu grei
tumu tiesiai paleido! Baisus
vaikszcziojantiems vaizdas pa
sirodė ir vos suspėjo iszsigelbet — szokus in gilu griovi pa
nelėms o minėtam piliecziu szo
kus ant krūvos akmenų. Insilinksmine raiteliai veju pralė
kė ir tik galima buvo past abet,
kad jiedu juokėsi. Tuo tarpu
ežia praeiviai kuo ne verkdami
gelbėjo save isz nelaimes!
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POLITINIU KALINIU
MAISZTAS LUCKO
KALĖJIME.
Varszuva, Lenkija. Rug. 12.
— Lucko sunkiųjų darbu kalė
jimo, Volynijoj, kilo politiniu
kaliniu maisztas. Kalėjimo sar
gyba szov<» in buri isz 150 ka
liniu, viena užmuszdama ir
daugeli su žaisdama.
Visi tie kaliniai buvo Lenku
suimti, kaltinami del bandy
mo praeita pavasari insteigti
rytinėj Lenkijoj sovietu val
džia.

NEPAVELINS VAIKAMS
LANKYTIS ANT
PAVEIKSLU.
Berlinas. — Vokietijoj da
bar bus uždrausta visiems vai
kams neturintiems trijų metu
lankytis ant krutamuju pa
veikslu, nes pagla isztyrinejima valdžios daktaru, szviesa
kintamųjų paveikslu yra labai
kenkenti del piažu vaiku.
Vaikai nuo 6 lyg 12 metu gales
lankytis ant paveikslu tiktai
su pavelinimu
palicijos ir

ŽMOGUS BE GALVOS.
Buktos (liudvinavo v.) gi
riose Liepos 19 d. rasta pasiko
ręs nepažinstamas žmogus. Pakaruklio kabota medyje ant
szakos 6 metru auksztyje. Bai
si iszvaizda: kimas nukritęs
ant žemes, o 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
Indis ir papasakojo, kad tai
esąs j brolis Antanas Kalinaus
kas isz Krosnos valsczia^is, ir
pražuvęs isz namu priesz 3 sa
vaites; būdavęs malenkoliszkas, 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 ar gry
baudamas miszke, ir szio: žmo
gus be galvos...

mokslainiu perdetiniu.

Lincoln EŪstvorth, Amerikonas, kuris draugavo Aniun- MOTERES VAIKSZCZIOJE
sorui jeszkoti Žieminio poliaus
BASOS MOSKVOJE.
su areoplanais. Buvo manoma
Moskva. — Czionais užėjo
kad visi tada pražuvo, bet subasa mada terp moterių ir mer
gryžo sveiki ir gyvi. Ellsworth ginu. Jauna gentkarte iszaukyra Amerikonu ir gyvena Wa
revoliucijos
leta
dvasioje
shingtone.
vaikszczioje basos su pantapleis, nes paneziakos labai bran
NESPARKIUS DARBAS. gios ir nereikalingos, daugelis
Sziomis dienomis dirbama moterių vaikszczioje visai ba
nutiesti per Sžeszupe Vilka- sos ir tai isz augsztesnio gimi
iszkio ir Kalvarijos plentu til mo. Kas kiszasi paredu, tai di
tai. Tas yra labi gerai, bet dar- desne dalis moterių ir vyru tu
basla bai nerangiai eina. Jeigu ri sulopintus drabužius ir tai
teip bus ir toliau, tai vargu iki viena prie kitos.
žiemai susilauksime važiuoti
BUVO LIUDININKU
per naujus tiltus. Tai butu la
bai negerai, nes pavasari paki BAISIOS MIRTIES SAVO
lus Szeszupe nunesztu n ėda-* MOTERES IR KŪDIKIO.
Lodz. —• Ant geležinkelio
baigtus statvti tiltus, kaip nunesze ta ties kareivinėmis tven prie Strykovo atsitiko baisi ne
kini. Tiltas juk nėra kos Babe laime, kurios aukos buvo mo
lio boksztas, kad ji reiketu ke tina ir josios kūdikis.
Prie geležkelinio plento gy
lis metus statvti. Reikia tik su
rinkti daugiau darbininku ir veno nuo ilgo laiko maszinisKANDIDATAI IN VAGIS. bus atlikta du geri darbai: til tas Pik su savo moteria Mare
Karta sėdint sode, priėjo tas greieziau bus gatavas ir be ii* dvieju metu šuneliu. Maszipravažiuodamas pro
prie manės kokiu asztuoniu darbiai turės darbo, Užtat nistas
grinezelia pasveikindavo savo
metu vaikutis ir paprasze duo spareziau, vyrai!
paezia ir kūdiki per szvilpima
ti ‘pinigu ant sąsiuvinio.’ Asz
PUSE MILIJONO ŽMONIŲ lokomot ivos.
pradėjau jo klausinėti, ir jam
PUSTA NUO VĖŽIO.
Ana diena, kada Pikiene bu
atsakinėjant sugavau ji tris
vo užimta siuvimu, vaikutis
kartus meluojant ir užtat pini
Moskva. — Pagal valdžios iszbego ant geležinkelio ir bogu nedaviau. To vaiko ne kvai
apskaityma, tai Rosijoi serga vinosi su akmenukais. Staigai
lo esama, nes jis praszo pinigu
puse milijono žmonių nuo vė davėsi matyt bėgantis ekspre
nei duonai, bet sąsiuviniui, ži
žio. O kad sziadien soviatineje sinis trūkis isz Varszavos in
nodamas, kad mokymuisi visi
Rosijoi randasi mažai daktaru Lodžiu, kuri valde maszinistas
prijauezia ir užtat jei ne vieir ligonbueziu, todėl valdže Pikas. Mažiulelis neprijautė
nas, tai kitas vis iszmes koki
meldže kitu vieszpatyscziu pa- jokios nelaimes ir tik plojo del
centą. Matyt tokiu “amatu
amatu”
gialbos ir vaistu gydint tuo nais kada pamate prisiartinąnt
užsiiminėti iszmokino ta vaika
sius nelaimingus.
geležini milžiną. Pikas paregegudresnis tje srityje “specįajas koki tai juoda daigta ant
listas. ”
Paskutines Žinutes. sztangu pradėjo greitai sulaikinet lokomotiva.
Kita karta maeziau, kaip
Tame paežiam laike Pikiene,
ll Paryžius. — Deszimts
keletas vaiku apsižva-lgydami
priėjo prie vienuolyno sodo žmonių užniŲszta, apie 60 su iszgirdus szvilpenti lokomoti
tvoros ir nulaužė pagal žeme žeista nelaimėjo ant geležinke va ir nematydama kūdikio isžkokiu trijų sztankietu galus, lio arti Amiens stoties kada bego laukan, užtemindama kū
nuo ko pasidarė skyle, per ku ekspresinis trūkis nusirito nuo diki ant vidurio sztangu ir bė
jokio atsiminimo bego ji gial
ria lengvai gali in soda inlisti sztangu.
11 Berlinas. — Terp komu bet. Pagriebus kūdiki už ran
vaikai, paragauti to sodo “užgintu vaisiu.” Na, sakykit, ar nistu ir palicijos kilo sumiszi- kos, pradėjo bėgti, kad tame
mas. Palicije szove in maiszti- josios czeverykas užkliuvo
ne kandidatai in vagis?
ninkus užmuszdami keturis ir terp dvieju sztangu kurio ne
galėjo isztraukti. Tame loko
Pas mus visokiu < ( blaivybes sužeido dvileka.
motiva atlėkė, trenke in moto
11 Los Angeles Calif.
draugijų” pilna, kaip szungrybiu, bet nėra nei vienos netur Liudvika Flores pagimdė kūdi re ir kūdiki užmuszdama abu
sulaikė
tingiems vaikams auklėti drau ki kuris turėjo visus dantukus; du ant vietos. Pikas
v
lokomotiva net uz
už
penkįu
gijos. Jeigu tokios draugijos yra sveikas ir auga.
11 Freeland, Pa. — Katali- szimtu mastu — teip greitai
negalima inteigti, tai ežia būti
nai reikalinga kkia nors komi kiszkas kunigas L. Kolebuk isz bego.
Pikas isz tojo atsitikimo
sija, kuri sugaudytu tuos “gat Plains, Pa., likos užmusztas
ves vaikus” ir tinkamai globo- arti czionais kada jojo automo- teip apsirgo, jog ji nuveže in
1
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PAJESZKOJEWAI.

Kas Girdėt

I

Darbas žmogų nepaniekina
tik ji paauksztina kaip apie tai
persitikrino universiteto stu
dentas lankydamasis ant mok.slopilozopijos, kuris per vakari
nes dirba prie statymo namu
kaipo plytininkaS uždirbdamas
ant dienos po d\ ileka doleriu.
Isz to pasirodo Imk tasai stu
dentas laiko mokslo uždirba
daugiau ne kaip tieji, ka už
baigė savo moksią in 10 metu
uždirba.
Ant seimo Einlandijos ir Ko
sijos paežiu likos nutarta, pri
imti verte Amei ikoniszko do
Jorio kaipo stulpas pinigiszko^
X’erties. Ant tojo seimo nutar
ta iszdavineti pacztiniiis mon
ey-orderius tiktai ant vert i<‘s
dolerio o ne pagal skly po pini
gus. — Tas parodo, kad Amerikouiszkas dolci is net rutina
. savo verties, jeigu Kuropinci
aklypai priėmė jojo \ erte.

Tula moterėle vardu Mr-.
Hariet Holbrook hz Bridgeport, Ma>s.. indejo in banka
penkis doleriifs 1848 mete ir
visai apie juųs nžmirszo. Szia
dien lieji penki doleriai uždir
bo jai $148.10 procento, bet
banko virszininkai negali >u
rasti josios.

Skaitlis ugniu po vi>as dalis
Suvienytųjų Valstija kas mc
tas pasidaugina, nes mete 1923
buvo du kart daugiau ugniu
ne kaip 1919 mete.
skaitymą Board of Kire l’mlcrwriters. tai kas minuta kyla
viena ugnis arba 618 per diena. Verte namu koki sudegu
1919 mete buvo 322,31 <>.604 do
leriu. Skaitant, jog kožnas na
mas kaszfavo po 10 tukstanczius doleriu, tai in viena me
ta galima butu pastatyti to
kius miestus kaip Bridgeport,
Conn., arba Elint, Mich.

Asz Ona Pastarnokiute Il
jeszkau savo gimi n iu ezjonai
Amerike gyve na n ežiu Marijouos Pastarnokiutes ir jqsios
dvieju broliu (vardus pamirszau.) Lietuvoje gyveno Pienkinu Dvare, Virbalo Para., Su
vaiko Ked. Daugiau kaip 20
melu Amerike. l’raszau atsiszaukt a rba žinant ieji apie
juos malonėkit praueszt ant
szio adre>o.
lt.
( bia A ukszt inait is,
Box 83, P. (). Kassel t,
Quebec, ('anaila.

New .Jcrsev st eito valdžia
pajeszko Agneszkos Matutis ir
duoda jai atsiszaukti iki 18tai
dienai Scptemberio 1025. Su ja
turi labai svarbu reikalą kas
link paliktu pinigu Kirst National Banke, mieste Proehold
N. J. Tegul j i ji pati ar kas ki
tas kuris apie ja žinotu pranesza ant adreso.
(68
Stokes & McDermott,
Freehold, X. J.
y

APGAVO/ŽYDA.
Keleivis eidamas pekszezias
sutiko einant žydą ir kalba in
ji: “Paskolyk man doleri, o
duosiu tau szita overkoti, jei
gu jojo sziadien neat pirksiu
tai galėsi pasilikti sau. j T
paskui iho keleiviui
( loleri, pasienio overkoti
ir eina tolinus.
Kada vakare abudu priėjo
prie galo savo keliones, kelei
vis atiduoda žydui doleri, atė
mė overkoti ir kalba:
“Gerai kad man szita sunku
overkoti atnesziai ly g niiest ui,
nes man buvo per sunku ji
ncszti.”
—-
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KNYGELE NAUJU
DAINŲ.
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Teipgi tinkamos kaipo eiles
ir dekliamacijos.

•Jeigu tavo suims turi lėta
būda, tai nežino kas isz jojo ga
Ii būti ar >udže ar pluinberis.
r' »

Dideli daigtai szio
svieto
sZlo
yra padaromi daugiausia per
žmonis, kurie nepriguli prie
teip vadinamos klasos ‘ ‘ i liteli
gontu. ’’
Konm viena ypata isz kožnos
devynių Penu s y 1 vau i joi t uri
automobiliu, nes lyg sziai die
nai juju randasi 1,085,262 o gy 
ventoju randasi suvirsznm de
vyni milijonai. Automobiliu
skaitliu Pennsylvanijoi kas me
tas pasidaugina apie 200,000.

I

FLO ELECTRIC C0.
(F. D. Boczkautkaa, Locnininka.)

812 W. PINE ST., MAHANOY CITY
i
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UŽVEDA ELEKTRIKINIA
SZVIESA
ia Namui, Sstorti*, Mokalaina*, Baž
nyčia* ir. kur tik yra reikalinga
Elaktrikine Sivieta. Teipgi parduoda

FIKSCZERIUS
(LIKTORIUS)

pigiau ne kaip gauaite aztoroaia. Už▼ėda verpalus prie duriu, taiao elekIrikiniua proaua ir kitokiua elektrikini«aa iatailua. Ateikite paa mana jeigu
maaota aažveati asvieaa arba parmai*
pyti eave name pagal naujausia siete■ea • ae* mielai euteikeiu jum prekee.
Apeiyme ieipildyti dideliue kontraktue ant apesvjetimo Saliu, Mokelainiu
ir Baiaycaiu.. Duokite pirmybia eavo
tautieesiui pakol ejeite kur kitur.

Apie Kare.
Tėvynes Rauda.
Atmincziai 1 dienos Rugpiuezio 1914 mete.
Lietuvos Rauda.
Mano Gimtine.
Apie Skausmą Lietuvos.
Apie Lietuvos Vargus.
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 Bažnyczio*
Finis.
Kalinys.
Ruteliu Vainikėlis.
Szventas Petra*.
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 Girtuokliu*.
Apie Senatve.
Atminimas Francuzu Kares,
Palszi* Bambizas.
Finis.
Apie Jaunikaiti.
Apie Jaunas Minti*.
Motina ir Duktė.
t
Apie Mergina*.
Apie Berneli.
Rinkimas Vaikinu.
Merginu Rauda.
Apie Mausziu.
Apie Davatka.
Lietuvos Hymnas.
Apie Petrogrado Lietuviu*.
Ims Merginas in Vaiska.
Kur Prapuolė.
Apie Meile Tėvynės.
‘ Žvaigždute.
Žydu Rauda.
92 puslapiu. Aiszki spauda.
Spaudinta ant drutę* popia.
ros popierinei* ▼yr«*ai«.

PREKE

TIK 25c.

Siuskite pinigu* stempomis.

FLO ELECTRIC CO.
i
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gulint, laume užuot pas arkli,
Nori Parsiduoti Save
kursai sloginant didei stenėda
Slidžia klausiu liudililo.jaus:
vo ir prakaituodavo, pas ji užLietuviszkos
Pasakos.
In Nelaisvia.
.Kuom užsiimi
sirepeczkavo, jis ale nusidavė
I
Lind.: — X’iskuom — atša
SURINKO Dr. J. BASANAV1CZ1U3, slogyt ir besigindamas pradėjo
durnuot, o laume perpykus,
ki’.
Paprastas insįpjovimas arba
jam už rankos nutverus, ji be
S. — I >a ba r k imm !
insibrežimas pats greitai sugijokios iszkados in kluoną nu
L. — Da
’bar... dabar... pals ja, bet jei roua nebus tinkamai
I >a'bar...
nežinau... kaip liepe lai darau, prižiūrėta, gali greitai užsi
APIE DEIVES, LAIMA, .. smogė. Slogi n i mo del jis labai
O po Ivisybei, dabar niekuom krėsti, ir pasekmes gali būti la
LAUMES IR VANDENINES. guosdavos ir atsivalnyt meily
r?
damas szcrmuksznes medžio,
ne užsiimu.
bai blogos.
■ y,
J!
kaip pagirta vaistu priesz lauS.
A r esi paezi uotas !
Vaikas bežaizdamas dažnai
<
41.
■
L. — Ne!
susižeidžia. Nors oda ir ne
Kiužis isz Gyventas, (i ilies mes, ant priegalvio užsidėda
S. — A r jaunikis .’
trūksta, vienok daugybe krau
para., Labguvos pav., s a ko: vo, ale ne ant ilgo maezijo, nes
jo gysleliu, kurio> randasi po
L.
Ne!
«
‘‘ mano broliui vienam gulint I jos, ir szcrmukszniniui gulint,
vėl slogyt pradėjo, tai jis pagal
- A r naszh s
oda, susižeidžia, kraujas isz ju
ji
kone
kas
nakt
laumes
sioginii
L. - Ne!
iszbega, ir oda pasidaro paine
k# I
< lavo, ale kad jis nors su kudi- senu žmonių rodą, vietoje szer■■■M
Slidžia net paszoko supykias |y nay usi. Karlais sužeista viekiu krūvoje gulėdavo, t a i lik muksznino zerkola ant prie
ir baisei ant liiidinlojaiis žiurė la esi i sut imis ir skausmas jau
davo nuo slogos liuesas. .Jam galvio užsidėjo ir per tai lau
jo ir paklausė:
czianias bet tas neužilgio pra
Į:’ Berlyne žalnieraujant daktarai mes ant visados pasivarė, ka
K uom t u | h i volui u esi ? nyksta. ’Toki sužeidimą galima
- jam sakydavo, jog tai jo krau dangi laume slogindama zer1,
Asz t uriu paezia liktai greicziaiisiai sugydyti dedant
li jas provijas, bet jis vis ant to kolr savo gymi matydama di
su jaja ne gyvenu...
ant jo szalla vandimi arba le
, pastovėjo, kad vis sena boba dei nesikenezia, o zerkolui ant
Bi
da. 'Pas pagelbst i susi a bdy I i
J
l ateinanti ji slogyt; jis ten prie priegalvio gulint nei isz tolo
art \ n neeit.
kraujo bėgimą isz gysleliu. Ve
Į Žalnierių ir pasimirė.
b;
48.
liau galima dėti sziltus kom
42.
Lizdai is isz Laosu (Skaisgipresus, kurie pagreitina ir pa
Maezuli isz Misiszkiu (2ytLIETUVISZKAS
gelbst i odai suimti krauju plė
Augustas Brodeur isz Wor- kiemio pa ra., Geldapes pav.) riu para., Pakalnes pav.) pasa
SZOKIU ALBUMAS No. 1
velėse užsilikusi.
cestcr, Mass., buviisis kareivis labai laumes slogindavo: jis koja: “ turėjau labai pakajinMUZIKE ARBA NOTOS
Kuomet oda prapjaunama ir paskutinėje svielineje karėje, jas matydavo lyg boba irgi lyg ga kumele, toji ir mažo kūdi
DEL PIANO
kio valdytis leidos, ja ale didei
kraujas iszbega, tuomet reikia apgarsino, buk jisai save pa merga ateinant.
laumes slogiuda\<>
daug ryTURYNIS:
Imti atsargiai, kad ligos perai siduos in “ nelaisvia •» per vie43.
Socita Polka
nepradėt u
augt i. na meta idant SsuII aplaikytais
žaizdoje
Nekuri žmogų i>z Lazdenu, tu ji visai prakaituota, lyg isz
Lietuviu Marszaa
Kraujo bėgimas yra gerai, ne> pinigais jojo molina ir szeimy- Pilkalnio pav., kuisai ant tvar vandens iszt raukta, būdavo.
Suktinis Polka
žaizda gerai iszplaiiua, bet ne- na isz M-pt yniu ypatų gal (U u to atsigulęs buvo, atėjo laume Karta vakare vėlai pro jos už
Lastucza Polka
geistinas, kuomet kraujo gys- iszsimait vt. 'Tula milijonierka slogyt; jis ja numesdamas in pakali praeidamas su ranka
Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka
le prapjauta. Jei inpjiovimas pasiūlė jam penkis lukstan- szerete (inežyna) liepa laike ja jos si rimas užgavau, tai ji, lyg
Ducaty Polka
yra gilus *, reikia szaukti gydy ( •zius doleriu idant Imtu josios inmost, tai ji, rankas suploda papaikusi, kiek tik i nga ledaGriež Polka
ma pradėjo spirt, mano balso
toja, nes gali būti reikalas užuž k k neva Įninku. ” Brodeur pri- ma, nusijuokė ir prapuolė.
Szvilpis Marszas
visai neat’bodama, mane szausiūti žaizda. Mažas žaizdas ga eme pasiulinima.
Klumpakojis Polka
44.
Jis, kelines
nei >ubedavoj< I.
lima iszplaut i su muilu ir van
Marcele Polka
Smaladumu J uoziipas
ISZ
užsimauki , man dar savo tuo1‘ade-Espan Valcaa
deniu, gerai iszsziuostyt pas
(
last
u,
Pakalnes
tiara.,
Tilžės.
pa
ra.,
Nonų Miepo Polka
kart
gaut uosius
cziekius
kui aptepti su iodine. N iekuopav.,
pasakojo;
“
mani
’
pirma
nugaros
taip,
paguldyk
ji
ant
Helena Polka
(ženklus)
rode.
tardamas:
met nereikia vartoti karbolankei
laumes
slogindavo.
Kar

Mojavus Vainikas Polka
kad jo g;aiva Imtu žemiau. Pa“asz kitaip nemisliju, kaip kad
liaus
tam
11ydrogen
tikslui.
Rasluca Valcas
Irabuži us apie kak- ta pat ausztant geltonmuture ji turi Imti pamiMijus, jog lau
liuosa ves drabužius
pcroxidas taippal neturi daug
M ojava Veszna
la, palik ji taip gulinti. Kad motera, be jokio pasveikinimo, me ja jau slogyt atėjo, sziaip ji
AuRonelc Polka
naudos, ne> jo visas gerumas
apsaugojus mm apalpimo, kuo tiesiog ant manes atėjo, tuojau tik nebūtu tiek spy rusi; po to
Ilgėjimas Tėvynės Marszas
pradeda nykti, kuomet bonka
Lietuviu Vestuvių Polka
met žmogus atsimaino, Įialik- supratau — tai sloga, grybszte- atsitikimo ji vėl, kaip visados,
pirmu
sy
k
atsidaro.
Lietuviu Galopas
damas geltonai žaliu ir apsipi ri’jau jau parankiui padetaja pakajinga bei rami buvo. t t
t
r
Jei kraujo ;ysla perpjauta
Pijonkclcs Valcas
la prakaitu, pasodink ji, ir su- plaus'ziiie virve ir pradėjau la
(TOLI AUS BUS.)
Pampilionas Polka
kraujas >zvirkszczia lauk su
bi
asz
k
y
t,
ja
ta
gelt
oiiinut
ure
spausk
jo
galva
tarp
jo
keliu.
Nekaltybe Valcas
kiek vienu szirdies muszimti.
'Tokioj pozicijoj, jis negales tai ji, man bežiūrint, isz po
Lietuviu Kadrilius
Tokiame atsitikime, reikia pa
akiu prapuolė.
apaIpt i.
ANT PARDAVIMO
Muzike aiszku budu sutaisyta ir
imti nosim*, kaklaryszi, diržą,
4o.
lengvai grajyti.
nors
panasza.us, ir už
ar k a
Bumels-Vitės Czypa apie m.
Namas del vienos familijos,
Kuomet, kuri nors kūno da
Preke »u prisiunthnu tiktai 75c.
•ri szt i ranka t'arp žaizdos ir
lis yra isznarinama, reikia ne- 1868 labai lankei laumių slo ant viso loto, ant kampo prie
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
szirdies. l’žriszus reikia veržt < >S
bevartoti tos
vietos, ir dėti gintas, didei insipykines karta No. 436-438 E. Centre St. AtsiMAHANOY CITY, PA.
t i pagaliuku, tol kol kraujo bė
szaltus kompresus k<»| gvdvto- kletije užpultas, kiek pajiegda- užaukite in “Sanles” ofisą.
gimas sustos, bet, nereikia lai jas ateis.
po si įsi žeidimo rnas paskalius, mergeles ranka FAKTAI KURIAS PRIVA
Fu fTT!/’V
kyti rankos taip užveržtos ii
manoma, kad kaulas i "Z lauž nutveręs ir laja druezei laiky
LOTE ŽINOTI.
gai, bet tuojaus szaukti gydy
tas, reikia I uojau s ai įtverti damas, prie čiam nusivedęs ir
toja.
kaula kli>ze. Ta galima pada rakto skyle • (sako, laume per
Doleris yra jusu geriausias
K u r žaizda labai gili ypaez ryti su bile pagaliu, o j<‘i j<> nė rakto skvle ateinanti bei iszeiprietelis. Mokslas yra galybe.
kuomet joje randasi daug pur ra, sužeista ranka galima pri- nnnti) užkiszes ja paleidi
paleido. Ji Jeigu žinote kaip czediiiii do
vo, reikia gydytoja tuojaus riszti prie szmio, ir kojn prie buvus dar maža, ale labai gra
leri, jus visada galite --Turėti
szaukti, nes tokios žaizdos pa kojt »s.
ži mergele ir ji didei meldus, prieteliu.
Jeigu reikalausite
sekines v ra žande užverimas,
idant rakto skyle atkisztu; jis kokio ta voro kuri mes parduo
kuris labai pavojinga^.
Gale, vra tik viena k lesa ja ale iki vakaro kletije pasi- dame, ateikite o suezedinsite
Gydymas pesliu kurios pa- žmonių, kurie tegali teikti tin laiko, tada jog gražumo bei
Parduodame visokiu
eina nuo saules arba kitokio kama patarnavima žaizdoms — meldimo pasigailės, rakto sky pinigu.
reikalingu naminiu rakandu,
indegimo yra lengvas, Keikia tai gydytojai. Kad iszvengiis le atkiszo, ir ji tuojau prapuo
TIKRIAUSES KABALAS
geležiniu daigtu, klijonku ir
aptepti oi la apie pūsle su iodi- blogu pasekmių, geriau szauk lus.
mažių karpetu, fonografu ir t.t.
Arba AtidenKlma* Paslapczlu Atei
adata,
reina
;
su
sterilizuota
ti gydytoja kelis svkius
sykius, nors
tie*. Su paxelba kazlrom. Pagal
46.
Teipgi visokiu didumo sietai
kia perdurti virszut ine pūsles ir mažiems dalykams, neg, kad
Chaldeiszku, Per*iszku, Gralki«zku,
K urpius Brusdeilynas
ISZ del langu ir duriu.
Arabiszku ir Cigoniszku burtiniku.
oda. r'II'’as
vandeni isz paskui toks mažas dalykas pa Dravenu, Priekulės pav., tap
IpzguldinejimaB to kabalo yra labai
L. WASCH (Yvaskevicziua)
pūsles, ir nepradarys jos.
lengvas ir kiekvienam gali būti su
liktu dideliu ir pavojingu.'
davęs, nors labai retai, nuo lau- Upholstering and Hardware
rn
prastinu.
Kuomet žmogus apalpsta,
—F.L.LS. mes slogintas. Poip jis karta
1139 East Mahanoy St.
"T*""’"... •
mates atsigulęs baltai apsire(Ant skersyncs,, 12-tos ulyezioa)
MORALISZKA KABALA
džiuse moteriszke prie jo kojų
MAHANOY CITY, PA.
Katra iszdeda imogau* ateiti. Su
galo ateinanezia ir susyk ant jo
Salamono Nose.
beužsileidžianczia, jis ale pa
TIKRIAUSIA BURYKLA
skubės atsisėst ir tada tas bal
Sudėjo Cigonka isz Egipto Rubiną
tasis moteriszkas pavidalas at
Sulva. Del vyru ir moterų.
ARABISZKOS ISTORIJOS
sitraukęs ir už U/bruso užsiVISOS TRIS KNYGUTES J
szlieges. Kurpius ale drąsus
25c.
TIKTAI UŽ . . . iUTES
,
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. būdamas szokes isz lovos ir
Prialusklta mumis 25c. Oaualta
704 Dideliu Puslapiu.
150 Paveikslu.
skubinesis prie jos artyn, nore▼Įsa* tris knygutes per paeita.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszals damas, ja nutveręs, tikrai iszPinigus galite siusti stempomls.
CAPITAL STOCK 1125,000.00 >
W. D. B0CZK0WSKI-C0,
......... . ■
..... ...t
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS pažint; ji, tai matydama ir isz
MAHANOY CITY PA.
užabruso atsitolinus,
tolyn į SURPLUS IB UNDIVIDED
APIE SZITA KNYGA
PROFITS 1623,858.61
driekės, ogi jam tam, pavidala ii
1
——
Gerbemasls Tamlitoi:-benutveriant, tas isz po ranku ’ Mokame 1-czla, procentą > aa( Sulaukiau nuo juau Btuncziamo*
auditu pinigu. Procentą pridedant
t
mano vardu knyga
"Tūkstanti* isznvko.

PIRMOJI
PA GELBA
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Tūkstantis Naktų ir Viena
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Naujas Didelis
Sapnorius jau
Gatavas

!
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1
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Nauja Dideli Sapnoriu,
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu,
iszaiszliina visokius sa
pnus kokius žmogus
Knyga
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais,audeklineis
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.
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lakstantis Naktų
H irViena S3

I

Jau užbaigom daryt

H

W. D, BOCZKAUSKAS'CO
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Naktų ir Viena” ui kuria tariu
■zlrdlnga aczlu Ir labai džiaugiuosi
kad tokia knyga kaip "Tūkstanti*
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man
labai yra žingeidu skaityti visokiai
istorijas, jas, skaitydamas nei pep&sljunti kaip laikas szvental ir Miįr
gial praeina. Asz visiems llnkficziąu
kad nusipirktu tokia knyga kaip
"Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja
skaitydamas žmogus a p J e ivl*ka tada
pamirsztl ir visokį, rupesczlai nors
ant valandėlės atsitraukia.
Bu pagarba, A. KOKAS,
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys,
Czeklszkes vai.
Kauno apsk.
Lithuania:

Yra tai ketvirtas iazdavimas tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti įn Lietuva. Preke Jmygoe Amerike, $2.00
< Preke Icnyroi in Lietuva su nusiuntimu tiktai
I ■sS?■ k'
vi. i'
ii k w k
■« **
.J

J

prie jusu pinigu Į Sausio ir 1 ' *
Liepos^ . M
Mot
m .norim
norim kad ir jot
jue ' i
Isz Melnragės (Klaip. pav.) | Liepo*.
turėtumėt reikalą eu musu kanka
Szuiszila laumes ne vien nakti nepaisant ar matas ar didelis. (
f
mis, bet ir |)ietadynoje atsigu
■ ' ■' k*♦*1 *#
lus, slogindavo, teip jog jis i H. BALL, Presidentaa.
"kartais su laume isz perpykio Gao. W. BARLOW, VieaPrM.
Jot. K. FERGUSON, KaaiaHu.
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Merchants Banking Trust Co. BankaĮ'
, Mahanoy City^ Pa.
M*

* |l

r t

, <

MB

3-crias procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas .be
saugumo.
be jokio saugumo,
w; Merchant Banking Trust Cb.
Co. BaukA
Bąnka moka 3-C3ia
3-cxia pK^
pyocentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart
auga didyn.
ir’geriau del žmogaus kuris
didyn! Yra
Yrą tai saugiau Išgėriau
dirba ir ciedina. Dekite
Dftkite savo pinigus in šiitą Banka o
* ymitilmnilfcK ir
IrAin fni bihiiTiis atma SU Pa-
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Pagavo ja saldžia joga ta nei> paprasta pavasario vakaro ty°’la. Spieezius jutuliu, instabin,
i
nekasdieniniu susiubavo jos
szirdyje; tylios aszaros riede
jo isz akiu; palaidos mintys
pynėsi ir musze galvoje lyg no
rėdamos ja pusiau perskelti.
Sėdėdama prie adaro lango Szi stula. Insižiurejus in gels
Onute baigė adyti (siuvine- vai raudonus uusileidusios sau
ti) arnotu rytojaus szventei. les ruožus, iusisvajojo Onute
k ios purpurines ro- dvi ranki susimylėjusiu, suDar pen
penkios
žes apremuoti žaliais lapais risztas stula ant amžių. Neapant tyrai balto dugno, apdau- >akoma laime pradėjo belsti in
žyti, iszprosyti ir
gatavas. szirdi; apalpusias rankas paPenkta. Už valandos nunesz ir, kele prie kaktos.
Ilgai sėdėjo teip nesijudin
gręždama, užbėgs in bažnyežia, gal jdar suspės ant misz- dama, kol visai užgeso vakarai
paro. Norėtu. Teipjai paskui ir lankai apsitraukė nikų.
rFada pasikėlė, greitai užlei
gera, saldu, teip miela sieloje,
kuomet iszsimeldžia, iszsipasa- do lango uždangalu, tartum
ateinanezios nakties
koja visas savo nuoskaudas. tamsa
,Tegul sau kalba žmones, kad ji staiga ja butu Imi i me perėmus,
davatka. < >nute viena ausim uždege lempa ir pradėjo siūti.
Vienok instabns nudžiugiklauso, kita iszleidžia, o savo
daro, nes jai isz to gera/Antra mas neatsitraukė nuo jos. Bud
kam ji turėtu užsileisti. Parei riai stovėjo ant sargy bos mer
goms nenusidedu, prie adatos gaites szirdyje ir atsargiai bilsėdi nuo ryto iki vakaro. O Helio:
— Tai asz, Onute, meile neži
jiems szalin. Nepriklausoma ir
laisva, kaip pauksztis. Stebuk noma, neatjausta, tai asz
las ne stebuklas bet aiszki Die Sziurpas nukrėtė Onute. Vikvo malone, kad sziame pla- kriai paskandino adata szilko
cziame pasauly iki sziol nepra audeklai! ir staiga suriko isz
žuvo, kaip ruda pele peleninė skausmo. Slidus, blizgantis a
je; kad tarpe keturiu vargingo datos smaigalys instrigo jos
namuko sienų kaskart gražes pirsztan. Valandėle ir ant lam
nes ateina jau galvon mint vr. stuoto atlaso pasirodė laszas
o pirsztai. nors subadyti kaip szilto kraujo.
rėtis, vienok mitriai ir kant (binte pamirszo skausmu. Ki
riai iszsirisza i<z sunkiu užduo- ta ranka pagriebė stula, ir sutepta vieta pridėjo prie lupu,
czin stebėtinai gerai.
Kam ji turėtu užsileisti .’ Drebaneziomis lupomis ISZGal Pauliukienei. prieszginai * czinlpr krauju. Atsikvėpė su
Sumanytu vandens szaukszte palengvinimu. Deme vos mato
prigirdytu ja, ta ragana, (1 už mai raudonavo tarpe susuktu
ka ? Už tai, kad su ja ant laip lapu ir szakeliu siuvinio.
Nuraminta, bet dar su neisztu nekyszoja, kalbu p<» miestą
neneszioja ir pas save nepu- lygintomis veide raukszlemis
kvieczia. Kam ji save turi ver Onute* ilga valanda sėdėjo gi* st i prie t<> ? Neimri tu reti pa liai užsimaszcziusi.
Sztai liko nubausta už nelai
žinties >u tokia, kuri ant kiek
vieno nepalieka sauso siūlo, ko svajojimu. Kartybe eina jo
teii) buv
buvo
kiek\ iena per >4i\ () dantis pev- pėdomis. Visuomet teip
koszia. O Jule Barvikiute ? Ta ir bus.
Kuomet- gėlo paliesi, ji iszpavydi jai laisves 'ir fb. kad
szventad ieniai." ir szventese džius.
Staiga su pasiryžimu nemassziaip tein apsitrina. Mano
Dieve! Maža dar ji priliudojc tyti apie nieką < >nute paėmė
ir prisiverkė, tėvams mirus. siuvinį, rūpestingai iszlygino,
kol siuvimui iszmoko? Stebėti atsargiai pririnko szilkini siū
na^ kad szirdis neplyszo. Liu lą ir tada tik pakele nuo jo gal
desys puldinėjo ant jos kaip va, kada laikrodis užkimusiu
kūjis ant kalades; gvvenimas balsu iszmusze dvylikta.
*
>{:
slinko pilkas, tuszezias, bespal
Szeszta. Onute rengiasi eiti.
vis. Dideliame dūluotame mieste jautėsi kaip priežodinis Veide jos spindi ramybe, nes
tvoros stulpelis, kuris kiekvie gerai atliko darba.
Kaž kas pabeldė in duris.
nam užkliūva. Darbas guliau
— Praszau!
atsiliepė Onu
apdengė savo globojamu ploszczium; siela kaip pauksztis at- te nelabai patenkinta atvykuvienetą ir beginkle p
prisiriszo
“:
~ siu svecziu.
— Praszau! — pamegždžioprie altoriaus laiptu ir ten pa
jo ja kas tai už duru. — Kaip
liko.
Kartais slegia ta vienuma. ineisiu, kad durys užrakintos!
Balsiai juokdamosi Onute
Norėtu su kuo pakalbėti, bet in
keturias sienas ir penkta pe- atrakino duris ir su trukszmu
ežiu negali. I)elto noroms ne- inbego kambarin Jule Barvinoroms vynioja begaliniu vie- kiute.
nums svajonių siūlą su roži
— Kaip einasi, Onute ? Neniais szilko siūlais ir siuvinėja laiku atėjau? Iszeini?
jai deganezias raudonumu ro
— Einu su darbu.
žes tarpe tyrai žaliu lapu ant
— Parodyk ?
brangaus arnoto.
Valandėlė žiūrinėjo siuvinį.
Jei los mintys staiga atgytu
— Gražus. Nebent velnias
ir sparnus
galėtu man protą atimtu, jei dėlto eik
ingantu.
skraidyti aplink žvakėmis ap- voeziau savo akis, — prabilo
szviesta altorių per pamanius, Jule.
kaip spieczius
margaspalviu
— <) asz eikvoja, — atsiduso
drugiu.
< )nute.
Invairios buvo tos Onutės
— Nes kvaila, — greitai atsvajones: kartais liūdnos, kar szove Jule. — Bene verezia kas
tais laisvos, nors pastarųjų tave teip kankintis? Maža vai
saugojusi kaip ugnies.
kina pasauly
Pasigauti sau
Sztai, nesenai, pavasary, pa- kuri ir galas.
va kary siuvinėjo gražiai stula.
— limite pakratė galva.
Visa savo siela dėjo tan dar
— Tegul sau gaudosi, —
ban. Gražios, gležnos konvali prabilo vol, — skirtasis manės
jos ant lilijavo dugno iszrode neaplenks, bet jeszkoti — nekaip gyvos. Krasztai apsiūti jeszkosiu.
auksu žerineziu siulu, o ji kn— Plepėk, plepėk, busi ro
pina didelio džiaugsmo ir pa juj, ~ trukszniingai atstumdakilumo. Ir sztai...
Nuo lauko, ma k(*de užgriežė Jule, — Gal
apdengto ankstybojo pavasa puosznioje karietoje pas tave
rio vilna, nuo lanku atplaukė atvažiuos? Gal manai, kad ta
prie jos langelio banga nepu me urve kas tavęs jeszkos? Neprasto kvapsnio, paliete nosi, tokie dar laikai. Vaikinus rei
paglostė (fegancziiis skruostus. kia gmidyti,kaip lietaus laszus,
Siuvinvs iszkrito isz Onutės kol laikas.
ranku.
— Tai gaudyk sau, — atkir
Liūdnas, deganezias akis pa to užgauta Onute. — Asz ne to
siuntė ji žvalgybon iii toli, kia.
krauju nudažyta gest/inczios
.Jule balsiai nusijuokė.
>./ienos
Ii
szviesa lupas pusiau at— Taigi, taigi. Visa gyveniI
1 '
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— iszdidžiai pakhzd pi’iesz nu
stebusios Onutės akis žibanti
aukso žiedą, jMipuoszta skaistum pigiu rubinu.
— Susiždedavai ?
— Žinoma!
Vaikinas kaip
žvake. Dvidesznnts dolieriu in
menesi ir kambarys. Amatniū
kūs. 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
nes vvras: nesiduosiu. Gana tu
rėjau paniekinimu namie. Da
bar mano turi būti viražus.
Onute žiurėjo in ja su nuos
taba. Isz akiu ir žodžiu Jules
ėjo pilnas pasitikėjimas savim.
— Tai teip, — < I adė jo Jule,
— pasakiau sau “svki mirtis
ožkai” — ir gulas; (J ka'd mane
mylės, tai jau ta žinau.
Szypsodamosi insižiurejo iu
toli.
— Klausyk, Ona, — staiga
paklausė, - bueziavo tave kas
nors kada ?
Iszblvszkes (hiutes veldas
staiga užsidegė raudonumu.
— Mane? Ei, Jule, Jule! Vi
suomet pas tave szposai laikosi.
— Prisipažink!
— Prie ko ? Kad ne...
— Bene tai tiesa! Szuva gal
tau tikėti. Na, tik pažiūrėk
man in akis!
Staiga aptemusios < >nutes
blakst ienos; ilsėjo ant \eido
drauges su nebyles iszmetinejimu.
— () gal gi ir ne.
valan
dele pažiurėjus tarė,
ti o rs
kalbėjo...
— Ka tokio? — neramiai pa
klausė Onute.
— Ee, pletkai! Sene Paulinkiene Režuviu mala, nes krei
\ ai i/tave
i ir ti
vai
žiuri. Szuva loja,
vejas nesza. Prikirpt bobai lie
žuvis ir galas.
Onute nutraukė peeziais.
fp
— N esi d raškysi u su ja. febuna jai in sveikata.
— A, tegul ja galas, — n u mojo ranka Jule.
Pas mane
visaip būdavo,
dadejo, —
tiek su manimi, kad prisižaidžiau, 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 pabrolį, kad net
pirsztus laižysi.
Ir garsiai juok’damosi užtren
kė paskui save duris.

a

Ant gatves kaž kas subiįdo>■■”«*
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jo. Onute abi rankas prispaudė
prie degaiVcziū skruostu. Du
rys, sugirgždėjo. Tai vestuvninkai. Szirdis Onutės baimingai
suplasnojo. In kambarį su szlamejimu krakinolito sijono inbego paraudonavus, apsiverkus Jule.
Andrius Dubys, tavo pa
brolis laukia bažnyczioje, isztare vienu atsidūsėjimu. —
Tiesiog isz stoties. Negalėjo
ankszcziau. Tai nieko, nepyk,
Onute. Betgi važiuokime, važinokime nes jau vėlu.
!

*

♦

♦

Placziu insimojimu rankos
apėmė Andrius Dubvs < Inos
delną ir oakiszo sau po pažas
tim.
— T’eip. Praszau Tamsta geriau atsiremti. Ka,
paklausė pasi lenkdabar ?
mas.
Žemas, duslus jo balsas mei
liai atsimuszo in Onutės ausis.
Pakele nugaztlintas akis.
— Gerai, — tvliai atsake.
Stebėtinai nedrąsiai jautėsi
akyvaizdoj to poniszkai iszro
danezio vyro. Vade ja palei ei
le žing(‘idaujancziu akiu prie
žerinezio nuo szviesos alto
riaus. akylus in kiekviena jos
judėsi, kaž koks kitokis negu
visi. Pora syk nematomai paž
velgė in ji. Griežtai labai man
dagus. Kakta aukszta, mastan
ti. Na ir akys. Taip, bent akys;
tamsiai žalios, kaip tie lapeliai
laukiniu rožių, kokius vakar
iszsiuvinejo. Ir tokios kaž ko
kios inielaszirdingos ir vien
kart iszdidžios. Ypatingai kuo
met szypsosi. Lupos iszaiszkina jam ta szypsena, kaip ir ne
su noru, bet akys nepameta
rimtumo. O ta Jule nuolatos
arti verksmo. Tokia buvo dra
si, o kaip priėjo prie gai o, tai
visas drąsumas in užkulnius
nubėgo. Vargsze Jule.
— O kad tu Imtum jos vieto
je? — prabėgo Onai per galva
mintis ir akys jos neramiai,
lyg užžavėtos, pažiurėjo in gra
žaus sudėjimo Dubi.
♦
*
*
I )arganota rudens vakaru
Ona gryžo namon.
Smarkus vejas nemielaszirdingai plake silpna jos isz va iž
dą, lengvai aprengta, t rauke
nuo galvos skrybėlė. Viena
ranka prilaikė suknele, kitoje
laike nemaža rvszuleli — darba rytojaus dienai.
Slidžiais ir purvinais szalygatviais bego Onute skubiai
veik be dvasios, purtoma nervinių sziurpuliu, suszlapus ir
alkana.
Jos sieloje kilo kokis tai kur
tus maisztas, akyse dege ki
♦
*
•
birksztys bejėgio pykezio ir aPriesz maža ir pigu veidrodi szaros bego per jos veidą. Sztai
Ona szukavo ilgus, tamsius ilgi jau metai, kaip vejasi ja
plaukus. Rankos drebėjo nuo nelaime be poilsio. Lūžta dva
neramumo, jautraus budo, tar sia, jeigu trūksta. Kunti ji roL
tum iszejusios isz lygsvaros kalinga t Kam ? Susvyravo.
del invykio ne kasdien invyk- Ruožas lempos szviesos nuszviete jos veidą, nykio pilna 1
stanezio.
Plaukai vilnimis denge nuo sk a usmo iszk ra i pyta.
— Kas taR Ar tamstai silpgus, t ruput i pa blogusius, bet
gražaus sudėjimo, peczius; pai na?
Koks tai veidas, vakaro tam
niojosi tarpe nepratusiu prie
to pirsztu ir jokiu budu nesi sos uždengtas žemai lenkiasi
prie jos; balsas geras, rupesdavė suraityti.
Norėjo juos susukti in puiku cziu perimtas budina ja isz nu
ryszuli, szventadienini ir pa- tirpimo.
Atidaro placziai akis.
pnoszti ji snieginėm konvali— Kas ežia? kas?
jom, savo numylėtu geliu, o
— Tai asz, Dubys. jau pus
ežia, lyg tyczin plaukai neklus
valandis, kaip ėtini paskui
niai pynėsi kaž kaip keistai.
Septinta. Už bertainio atva tamsta. I\as per vesula.
Szirdis Onutės smarkiau su
žiuos vežimas, o ji dar negatava. Jule iszlaike savo žodi. plaka. Iszsitiesia.
— Tamsta ežia ? Kas atsiti
Turbūt iszkilmingas turės ves
tuves. Teip indomavo apie visa ko? — gabaus paklausė.
— Na teip. Praszau duoti
tai. Jau teip seniai nebuvo pa
man ranka, parvesiu tamsta.
silinksminime.
Onute isztikimai pildo jo pa
Suėmė abiem rankom tamsia
tankyne plauku, susuke in sto turima. Jmiczia, kad valia to
ra, neiszgalvota, paprasta vo žmogaus nepernesz jos protes
to. Petys prie peties slenka 81 ileli ir pabaigta.
Ant lovos gulėjo jos paezios du szalygatviu per ruožais
dvieju dienu darbo daiktas: sznioksztanti lietu.
— Klausi tamsta, isz kur at
szviesiai molyno muslino suk
siradau jusu mieste? — po va
nele. Kukli, pigi.
Vilkohi ia su paslėptu nera landėlės užsznekino Dubys.
mumu, kaip atrodys tarpe pa- Persike,lium Draugai' prikalbępnoszaln kitu pamergių, pirma jo. Gal kiiikain busiu reikalui;
,
kartu iki gilumos persiemusi gas.
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Kaip tvarte aviu
0 matai tamsia,
misiNe yra t u narnu,
"Jjuoke Dubys. — Sziuo syk at
Kad ne butu mergieu.
liksiu krikszczioniszka ’darba,
Vienos ant rakinczcmi siijgisi,
kokio senai jaii nepasitaiko.
Kitos ant kampu kuopina^i I
Toli isz ežia Tanlšta gyvenate ?
Nėra
Aera kam isz lovų blakių
— Ant ilgosios.
iszmuszt i,
— Na, pasakos. Daeisime. Ir
Ne szaszlavn isz grineziu
nebijote tamsta viena teip ke
iszneszt i.
liauti ?
Kakrocziai visur laipioja/
— Prie visko galima pripras
O mergicos guma rnaumoja,
fi.
Juokus provije,
— Tikrai... daugiausia prie
Angliszkai porije.
blogo. Bot asz savo s<‘sers vieMiniuke." taipgi susirinkineja,
uos teip neleiscziau.
Namine trauke, mitingus
— Tamsta turitc*sosute ?
ai pro v i neja,
- - 'Puriu ir neturiu, — neno
Kožna per dantis trauki*,
romis mukstclejo Dubys.
ir n uolai os namine riaukė.
()nute pažiurėjo in ji.
Motorolos! Kelia*" ir marsz— Nesuprantu, — tarė.
Nežinau ar lai gali Imt i
kinius apžinrokite,
— Tai! Sesuo, patemyk tam
p
teisybe,
Kiiipkiie/.iii" kur reike prista, iszsižadejo manes.
O gal ir melagyste,
"iukite,
— Teip ?
B<*l Pennsylvanijos vaisi i p i,
Ta i \ \ i a i nerngos,
— Teip. Ji in deszine, o asz
Viena mergina lankei in
I r ro< Iii pa< nninr ii'j'-^zkos.
in kaire.
zerkola žiurėjo,
— Nemyli tamstos?
*
♦
♦
Ana < liena badai velnią zer
Dubys kareziai nusijuokė.
kole paregėjo.
I »;i \ "iif k urna .-n k unm
— Ne, meile gal ir buto, bet Kuris "/.ale mergicos "loveji
nžl ikau,
pyktis ja iii pelus sumalė. Pats
Jau badai du kartu taji
'I ll' 'JU II \ \ i iu apie lai pra
sau pakaksiu.
kipsza regėjo,
n<■szia u,
Valandėlė ėjo tylėdami.
Tikta i pirma ka rl a apie ta i
T;i'ai diržą ai "ijuokias nuo
Sztai ir tamsta nueit uni
užtylėjo.
saves,
nuo manės, jei žinotum, kas
B<‘l dabar dažinojo \ i - i.
I > i i \ 11 'iiiagri keli blynus
per paukszti
tare kiek pa
Namiszkei o ir kiti.
uzda vv>.
galvojęs.
As/, tam net ikiu, ar tai Imtu
l.abai g< ■rai padare,
— Asz ? Asz tamstos neši bi
1ei>ybr, .j,
kaili bobai iszpero,
jau,
atsake i n s i t ikinusiai
() gal kas iszmislino per
k 11 :em - darželius
mergaite.
piktybe;
na i k «vt.
— Isztikruju. Tai gerai. Bu
Juk žmonių snpaisyt negali.
Ih'l padoriai per Veselka užsime draugai. Sutinkate ?
Ba bilc ka ant liežuvio
"i laikyt.
— Sutinku.
I IU t Vere.
Mai l <» ji bobele savo vyra
Sustojo prie variu.
♦
4
»
labai niekina,
— Leisi man tamsta kada
Badai a nt \\ . < ’<>a I si r\ t
,\ plo ję da ir prie>z svietą
niekada užeiti.
Szrnad'H'i,
niekina.
— Ar asz žinau. Gvvenu vie
Kokiam ten užkabori,
Ta*ai bobelei kelis szjmlelius
na.
Randasi viena nu rgiea
i
palaidi,
paliko,
— Tai ir baigta isz draugiszKuria visi vadina apterszta
A n! ko jiji greitai sut iko,
kūmo puses
kareziai imsi. leidi.
P
llabar su kuinu drauge gy
juoke. - f Kokis
tai tamstos ne
Per naktis t rank<>"i bambi I
vena,
rūmas'?
leis kaip kate moreziiie,
gimine^ t uoin labai pa
Onute pratiese ranka.
Ne duoda kaimynani" inic
niek i na.
— Užeikite, — tare a t v i ra i.
goti vaikine.
nuo tosios poreles,
i Sa ligok 11
— O už palydejima aržiu.
I‘ravarde josios 'žinau.
< lai už'-il anl ju> nelaimes
Suspaudęs stipriai jos ranka
Bet da sziadien nepadaviau,
iu\ ales,
Dubys dingo nakties tamsoje.
t H koeziojimo bil",
I < il 1 Ii k 11e> kaip nuo pavietre^.
*
Sj.>!<
Kada vela in lenais kurna
Ypacz tokios rakales.
Vidurnaktis. Onute vargina
pribus.
<) tu k u nuii u u o k urnos atstok",
nemiga. Veltui sumerkia nu
*
4
♦
Prie'/, dora \ \ ra nekovok,
vargintas <1101108 darbu akis,
Montkarmesia maeziau dau (r Nes už tai baiisinia apturėsi,
miegas nenori ant jn nusest i.
mergų,
l ž niisidejiinils gailesį.
Tuo tarpu, nakties tamsoje,
T’
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pradeda
pintis atsiminimu
tinklas. Viduje to tinklo fnilo-,
miai pa kybo Onos regejimas;
regėjimas,.:
Tyria ir bijosi, kad stos prieszaisji teisybe, Kaip dienu
s/A’iesi, giedri.
Siūlai atsiminimu vyniojasi
begaliniai. Sztai vaizduojasi
mergaitei veidas, sapnu iszsup
tas, stebėtinas kelias. Szirdis
neramiai plaka, tartum, pagel
bės sza ūkdama.
Rodosi merga i t (‘i, kad zel'eriniai angelu sparnai nunesz ja
auksztai. Juras gerumo turi sa
vyje.
.Sztai atsistoja prie paslaptingu vartų laimes, su vargus.
ilgoje tamsos kelionėje.
Uždaro vartus netikra ran
ka ir ramybe, beribe neapsako
ma laime palieka jai dalimi.
tviv’li
___ i •» n a 1b
Poliaus
bus
'Onute myli.

VISAS PULKAS
PRIGIALBES.

$1,000 TIK UŽ 60c.

24-to
Ee Id fe be r is
pulko
pekszt ininku, kuris radusį pr ie
Lenkiszko rubežiaus a psTvede
su Marinka. Szliubas atsibuvo
Kaune
^su didelia iszkilmia.
ie "sSU
Jojo draugai iszsiunte jam te
legrama su gerais velinimais
sziteip:
“Jaunavedžiams siuneziame
Dievo palaiminimai 24-tas pul
kas peksztįninku isz Prigialbos.”
Isz priežasties apsižjoplinimo telegrafisto likos iszsiunstas szitokis telegramas:
“..Jaunavedžiams siuneziame
Dievo palaiminima, 24-tas pul
kas peksztįninku prigialbes. T ! #

AUKSO KALNAS AGENTAMS! Antanas Ramanauskas
Lietuvtakas Graboriui
MILL A PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.
Reikalaujame agentu ir ageneziu del pardavinėjam DeksniO
Nauju Gyduolių. Agentai už
dirba nuo $50 iki $100 per sauKla us k i t e p 1 a t es n i u
vaite.
informacijų, Adresavokite:

Iizbalsamuoja ir laidoja mirunta*
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruoszia nuo papraaczlausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dei
laidotuvių, vaiteliu,
vonelių, kriksztyHu ir
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas. 137J M.

Atsiunsk niurna GOc ir gausi muša
stebuklingu žolių vertes tukstanezio
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
žmogui reiszkia, jeigu jis yra ąpim«
tas kokios nors ligos bei viduriu bu«
gedimo? Tok* žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam Žmogui ir
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne batu 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 nemalimo, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu
patrūkimo,
skaudėjimo,
dusulio
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po
krutinę, reumatizmo, plauku alinki*
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 vadinamus
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra
labai blogas dalykas, bet musu Nervu Preparatas užbėga tai ligai kelia
ir suteikia žmogui ramuma.
J
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuos*
miestuose.
M. ZUKAITIS
Rochester, N. Y.
451 Hudson Ave
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NAUJAS

I

d DCKSNIO GALINGA MOST1S
' Gydo, Reumatiima, Ranku. Kojų, *
Nuvarva tkaudajima. Salti,- , Ranku, J
rfCoju, tirpimą. Durtuli, Galvo* *k*u<
1 dėjimą, ir teip visokiu* akaudejimua
( lik no ronaa ).
4
Tilkit Analai įmonių yra Utlgyda o
ntUifonni dar neiino apie tai.
{
pp<k*nio Galinga Mo*ti*(
yra tlak^
-r |
'verta aukso, kiek ji pati sveria
i
I lie naudo# gydyme.
(
Kaina' 7S centai. *1.50 ir *100, i
ir. 10 centu eatra u* persiuntimą.
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Laidoj* kunua Numiroliu p*g*l N**
mada. Pigi preke. Teipgl
pristato
automobiliu*
vtokiami
įsikalama.
Parduodu vteokiu* paminklu*, did*
it
liu* ir malins ui piliau*!* prak*. to
44 jai«u pirksit* POURlNKA ta!
] tf*lpklt** pa* man*, om am gailu jai
—4

t

/■

K. RĖKLAITIS

*

*

*

t

Laidoj* numirėliu* P»<bl
naujausi* mada ir mokai*.
Turiu pagelbinink* moterį*.
Prieinamos preke*.

,»

'll

*

i

Laidoja kunua numirėliu. Parsamdo
automobilius del laidotuvių . krik**tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t,
•10 W. Centre St. Makanoy City. Pa,

METUVISZKAS GRABOR1US
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1 Klauskika pad npUekoHua teip
! DEKEN’S NEW DIĄCpVERY

Ant. J. Sakalauskas
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W. TRASKAUSKAI^ ' ?
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Isz Shenandoah, Pa.

Asztuoniu metu Mariu — Prie 8-tos ir Centre ulyczios kilo maža ugnis
ugnis kuria ka, dukrele Mikolo Rudi isz
William Penu, nuėjo su sesutuojau užgesino.
tia ant kalno jeszkoti karves.
t Jonas Janaviczius (Tvar- Mariute neužteminus
sena
dauckas) kuris radosi ant kur brusta in kuri ingriuvo, bet
do pas saluninka Deklaiti ant ant gilnkio pagriebė krūmas
W. Centre ulvezios mirė Nedė ir susilaikė. Tuom kart sesute
lioję. Laidotuves atsibus Šara nubėgo namo apsakydama kas
doje.
su Mariute atsitiko. Žmonis
adbego su virvėms ir pasek
— Kun. Czesna Subatoje mingai isztrauke mergaite, ku
suriszo mazgu moterystes Pet ri gana labai susižeido ir likos
ra Mareziuloni su p. Petronėle nuvežta in Ashlando ligonbuti.
Stuezkiute (Stacker). Sztai
— Martinas Visnievski Ii
“Saules spaustuve vela neteko geros darbininkes kuri bu kos užmusztas per automobi
vo linotypiste per keliolika liu ant (’(‘litre ulvezios. Automobilistas greitai nuvažiavo
metu. Laimingo gyvenimo ve
nesustodamas pažiūrėt i kokia
limune Petroneliai.
blede padaro.
l'a paezia diena likos suriszJonas Tereseviczius, 48
ti per kun. Czesna Stepas Smilauckas su p. Plorentina Docz- metu, likos pavojingai sužeiskiute 611* . W. Pine ulvezios. tas per puolanti anglį West
Shenandoah kasyklosia ir nu
— Vagys insigavo in narna vežtas in Ashlando ligonbuti.
palicijanto Thomas ant 1438 E.
I’ž tai kad bosas pra(\mtre uli., paimdami apie 50 szalino viena darbininką kuris
doleriu. Vagiu da nesuimta. radosi aut vakaeiju ilgiaus ne
Vagys po miestą (larbuojesi, kaip reikėjo būti, darbininkai
todėl bukite atsargus ir užra isz Packer No. 4 kasyklų susto
kinekite duris jeigu kur iszei- jo dirbt i.
nate.
I {eights
Shenandoah
— Svarbus susirink imas nuo pirmo Oktoberio aplaikys
Pirmo Lietuviu Citizens Kliu- isznesziojima paezto. Ant kal
bo, bus laikomas Seredos va nelio gyvena apie 400 szeimykara 19 Augusto ant Aidukai- nu kurios turėjo eiti in miestą
<’>zio sales. Visi sanariai priva- atsiimti paezta.
o pribūti. Per paliepima Ko
Pottsville, Pa. f ineas Czi’ niteto.
žanekas gerai žinomas senas
V Va Ii nežais isz Free- gyvent ojas del daugelio žmondo lankėsi Nedėlioję pas pa- niu, mirė praeita 1 *et n y ežios
/ v st a mus. Girdet buk p. Va ryta, sirgdamas gana ilga laiiinezius vela ketina apsigyvent k a ant inkstu ligos. Vclionis
M ahanojui.
t u rejo 76 metus, pergyveno
Amerike 54 metus o Szenadori— Po keliu sanvaieziu va- je 26 metus laikydamas saliukacijos pas savo motinelia, se na kaipo ir Pottsvileje saliuna
sutes ir brolius, seržantas Juo prie czionaitinio sūdo. Paėjo
zas Budreviczius iszvažiavo in 1SZ
Marija m poles, 1 sietuvos.
Washingtona isz kur iszplauks Paliko paczia Joanna, dvi vein Kinus prigialbet Dedei Ša d uses (lukterės Ix»okadije ir
mui apmalszyt Kinieczius.
Izabele, keturis sūnūs Ipolitą,
Alfreda, Czeslova ir Norma— Kada Szimas Paltanavi na. Laidotuves atsibuvo Subaežius, gyvenantis ant 1139 E. tos ryta ant Lietuviszku kapi
Market ulyczios ėjo isz nakti niu Szenadorije. O kad t a ja
nio szipto Primrose kasyklų, li diena buvo Žolines, todėl pakos užkluptas per nežinoma maldos atsibuvo Szv. Patriko
.^Jeszika, kuris jam kirto su re bažnyczioje Po t tsvilleje ir » >7 V
volveriu per galva, paimda- Jurgio I net u viszkoje bažnvmas 125 dolerius, Drauge su ežioje Shenadorije už duszia
juom (*jo jojo bode, kuris ne- velionio. Velionis (’zižauckas
galėjo prigialbet Szimui, nes gal buvo vienas isz pirmutiniu
pleszikas kerszino nuszovimu. Lietuviu Shenadorije atkelia
vusiu isz Lietuvos kada tai žaSzimtai automobiliu isz liabliakei pasveikinedavo grivisu daliu pavieto o ir isz toli norius su akmenais.
mesniu vietų, kaipo vežimai o
Cziža nekas buvo žinomas
ir pekszti (\jo in Lakeside ant Angliszkai kaipo Lawson, o
Lietuviszkos Dienos Sukatoje. kad jojo szeimyna apgarsino
Buvo ta
tai1 tikrai milžiniszkas A ng 1 iszk uos i a la i k ra szcz i uos ia
atpuskas kokio Amerikonai ne apie jojo mirti kaipo “Lawyra mate nuo kokio tai laiko, son, ’ ’ todėl mažai Lietuviu ži
Tukstanczei žmonių prigrūdo nojo apie jojo mirti.
abudu parkus, nes visi nesutil
po in Lakeside todėl ir Lake
Scranton, Pa. — Liepos 17 d.
wood buvo pilnas. Kumete s su Jonas Zembliauskas su savo
kūmutėms, kuinai su kūmai sūnum gryžo automobiliu nuo
sveikinosi
ir bueziavosi, o >avo ukes in Scrantona. .Jie va
pleczkutes ėjo i>z ranku in ran žiuodami
automobiliu
tai[)
kas o nekurie teip buvo ‘1 pail smarkiai paleido, kad net bai
šia,’’ jog krioke po medžeis su buvo žureti. Bevažiuodami
kaip bosai ant Veselkos. Buvo staigai iszkrypo in szali ir už
tai linksma diena d(4 visu. važiavo ant pakely stovineziu
Buvo tai didelis su važiavi pagaliu. Sunu užmusze ant vie
mas musu tautiecziu, bet gai tos. Tėvas nuvežtas ligoninėn,
la, kad davėsi matyti tiek gir netrukus pasimirė. Su jais vatu moterėliu ir jaunyteliu mer žiavo taipgi ir pora anglu —
gaieziu kurios mauke munszai- angliakasyklų bosas ir jo žmo
ne be jokios sarmatos. Buvo ir na. Moteris mirė, bosas iszliko
kelios pesztynes bet revoliuci- gyvas; gyvas iszliko ir szofe
jonieriai tuoj likos apmalszyti. ris.
Automobiliu buvo tiek, jog ne Velionis Jonas Zambliauskas
buvo vietos parkuosią kur su paėjo isz Vilniaus rody bos,
stoti. Važiuojent namo atsitiko (liovės parapijos ir turėjo 66
kelios nelaimes bet ant giliuko metus amžiaus. Amerikoje iszsu mažoms bledems. Szeip Lie- gyveno 41 metus. Paliko di
luviszka Diena buvo pasek džiame nuliūdime paezia ir
minga.
szeimyna. Velionis buvo pusė
— p. Violeta Mockaicziute tinai prasigyvenęs: turėjo ūki
"iio 38 S. Main St. kuri pabai ir ant W. Market St. Scranto
gė muzikaliszka mokslą Leaf- ne smukle. Simus taipgi buvo
son-Hille Konservatorijoj, Phi- vedes.
Abu Zembliauskai tapo pa
ladelphijoje, pradedant nuo 1
dienos Septemberio duos lekci laidoti ant Szv. Juozapo Lietu
jas del norineziu iszmokti gra- viszku kapiniu su bažnytinė
jyt ant skripkos. p. Mockai mis apeigomis.
— Taipgi nesenai czionai
cziute mokys studentus pagal
metodą, mirė p. Kasparas JanuszkeviSevick
garsinga

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

Italai Amerike

Christopher Columbus buvo
Worcester, Mass. — Beraki pirmas Italas atvykti Ameri
nant pulruimi, .Jonas Miticens- kon. 1497 metais Giovanni (Pa
kis, tapo dvieju vagiu užpul-Įboto atvyko in Nova Scotia, ir
tas. Perkrauste jo kiszenius iiy vėliaus jo senus, Sebastiano,
nerado pinigu, vagis gerai ap Atlantiko pakraneziu plauke
daužo Miticenski ir pabėgo. pakol dasieke Chesapeake Bay.
Policistai atvykę nugabeno ji Ir del tu dvieju Cabot o szeimynos nariu eksploraciju Anglija
in stoti apžiūrėt žaizdas.
— Jomis Zidanaviezius, 44 pasisavino Amerikos koloni
Ellsworth Si nuvažiavo su sa jas. Amerikos vardas paeina
vo draugu in Green Hill Park nuo vardo kito Italo, Amerigo
pažuvaut. Policistas pereikala Vespucci.
'Parpė Italu su kuriais Amevo leidimu. Kadangi abu netu
rėjo, abudu aresztavo. Jie ne rikiecziai ne taip g<»rai apsipasidavė aresztui, užpuolė po- pažine, randame Alfonso Ponlicista. Židanavieziui besigru ti, kuris Amerikon atvyko su
miant su plicistu, jo draugas La Salle, ir apsstojo Detroite;
pabėgo. Pora vahmdu vėliau randame Paolo Busti, agentas
policija aresztavo B. Honzrik, Holland Land kompanijos, ku
turėjos geležinius panezius ant ris apsigyveno Buffalo, ir vė
ranku, bet buvo juos nukirtęs liaus davė miestui žemes del
su kirviu. —
A. M. vieszu institucijų. Nuo asztuoniolikto szimtmeczio daugelis
Scranton, Pa. — Sziomis die Italu pa ga rse j o S u v i e n y tose
nomis automobiliaus nelaimėj Valstybėse.
tapo užmusztas Jonas Zam
Italams priguli garbe insteiblauckas ir jo sūnūs. Jiedu va gimo pirmo operos namo Ame
žiavo isz savo ukes in Seranto- rikoje, 1833 metais. Pirma or
na namo. Szoferis turbut buvo kos t ra Amerikoje buvo Italu
girtas ir nematė kaip užvažia organizuota. Generolas de Cesvo aut szale kelio gulinezio me nola buvo insteigeju Metropo
džio. Simus tapo užmusztas litan Museum of Art.
ant vietos, o tėvas pasimirė Ii
goninej. Apart Zarnblaueku
Dabartiniai imigrantai isz
tapo užmuszta viena amerikie Italijos yra darbininkai, bet
te moteris ir mainu bosas su pirmieji imigrantai buvo pro
žeistas. Szoferis iszliko svei fesionaliai, prekejai ir žurnakais.
list a i kurie apleido savo szali
Jonas Zamblauckas iszgyve- iszvengt i poli t iszk us persekio
no Amerikoj 41 metus. Jis bu jimus. Pirmieji Italai vyko in
vo 66 metu amžiaus.
—K. vakarus ir prisidėjo prie iszsiMontello, Mass. — Liepos 30 vystijimo Californijos, kiti vy
d. visai netikėtai, galima saky ko in pietus ir apsigyveno apie
ti slaptai, apsivedė vietos lie- New Orleans.
tuviu gražuole M. Monika i te.
Daugumas Halu imigrantu
Savo ženybinio gyvenimo drau atvyko Amerikon devyniolik
gu ji apsirinko A. Kairi, kriautam szimtmety. Bet daugelis
cziu bosą isz New Yorko.
tukstaneziu atvyko nuo 1870
M. Mnikaite per daugeli me
iki 1880 metais.
tu buvo žinoma netik MontelSulyg 1,920 met u gyventoju
loj, bet ir Bostone kaipo gera skaieziaus. vra,
1,610,113 Italu
dainininke ir loszeja.
Suvienytoje Valstybėse. Jeigu
prie to skaieziaus priskaitytu“ANIOLAS SARGAS"
mc Amerikoje gimusius vaikus
Viaoa reikalingo* maldo*, Litanijo*,
Italu tėvu (1,721,761), isz viso
ir 1.1. Puikiai apdaryti* mlnksaUlr
Beveik 70%
okarinai* apdarai*, auksuoti krautai butu 3,331,874.
Praku •« prisiuntlmv tiktai 11.80 Italu Suvienytose Valst vbese
W. D. BOCZKAUSKAS.CO.,
gyvena rytuose. J u daugiau
MAHANOY CITY. PA.
sia randasi New York’o ir
Ponnsylvanijos valstijose, bet
jie turi centrus Ohio, Illinois
EKSKURCIJA IN
ir California.
Italijoj beveik 80% tu imiNEW YORKA

Jannas

Coolidge

ABELNA INFORMACIJA
APIE INFORMACIJA

Kapralunu,

Pirm Žingsniai — Intencijos
Pareiszkimo Padarymas (daž
nai vadinamas t4 pirmiejo popierai ”).
Kad būti tinkamu, svetimže
mis turi būti baltas arba Afri
kos rases, 18 metu amžiaus ar
daugiau; būti po ta teismiszka
valdžia kur Intencijos Pareiszkinias bus daromas.
Procedūra: — Svetimžemis
pirmiausiai turi gauti ir iszpil
dyti Form 2213. Jeigu atvyko
in Suvienytas Valstybes priesz
Birželio 3, 1921 m. turi nunesz
ti Form 2213 in teismą ir pa
duoti rasztininkui, kuris iszpildys Deklaracija; jeigu atvy
ko po Birželio 3, 1921 tuji pa
3
siusti iszpildyta Form 2213 ar' z Jį
I
i cziausiain natūralizacijos aficieriui, kurio adresa galima
I
gauti isz Foreign Language
•Mi n Hb,| I AJ
masi I n format ion Service 222 4th
Avenue, New York City. Liudi
Jonas Coolidge, suims prezidento Suv. Valst. aplaike czi ninku nereikalaujama. Išgale
na kapraliaus Citizens Military Training abaze už gera tar mokestis yra vienas dol<*ris ku
n vsta.
ri reikia rasztininkui duoti.
Jeigu svetimžemis nemoka ragrantu buvo žemdirbiai ir tik kuri dar sziadien gyvuoja, bu
szyti, jis gali ant pareiszkimo
apie 15 procentas dirbo indus vo pradėta Bostone 1868 me
padėti žimkluka. Szis pareisztrijose1. Galime sakyti kad at tais. 1870 metais politiszku pa
kimas neturi reikszmes po sepvykusiu Amerikon tik apie 15 bėgėliu draugyste buvo pradė
tvniu metu.
procentas užsiima žemdirbys ta San Francisco. 1 )idžiausia
Antras Žingsnis — Natūra
te. Ir kad nors ju skaiezius yra Italu organizacija Amerikoje
lizacijos Praszymo Pridavimas
mažas bet jie czionais yra daug The Order of the Sons of Itarieji popie(vadinamas “ant
antrieji
ly” (paszalpine), buvo prade
n u ve i k e.
rai”).
ta 1904 m. di turi 200,000 na
Szioje szalyje Italai pradėjo
Kad būti tinkamu, a plikaušu kuopoms beveik kiek
riu,
szilko pramone, ir jie buvo
tas turi būti baltas arba Afrivienoje valst ybeje. Daug(‘li<
pirmiausi partraukt Amerikon
kos rasi
21 metu amžiaus, ar
Halu
priguli
prie
Amerikoniszinvairus fruktus. Randasi la
daugiau; turi turėti Intencijos
ku draugyseziu, kaip tai, prie
bai daug Italu budavojimo
Pareiszkima nemažiau kaip
Knight s of Columbus, Koval
pramonėse. Californijoj jie au
dvieju metu ir nedaugiau kaip
A reanum, Masons ir t.1. New
gina fruktus. New Yorke apie
septynių metu senumo, turi bū
Yorke randasi deszimts Italu
ti po teismiszka valdžia, kur
80,000 dirba drabužiu pramo
Masonu
skvriu.
nėse.
praszymas bus priduotas; turi
Halai turi savo Italian \Vel1849 m. pirmas Italu laik- fare League , kuri draugyste būti isztisai iszgyvenes Jungtima ž i a u šia i
raszt is pa s i rode New Yorke, t (‘ik ia pagelba naujai at wku- nese Va I s t v l >ese
Pirmas dienrasztis buvo pra siems imigrantams. Visos ki penkis metus, ir toje valstybedėtas San Francisco 1880 me- tos draugystes yra paszalpines, je, kuriojo gyvena, mažiausiai
tai s, ir tais paežiais metais at let iszkos, t ikejimiszkos, so vienus metus; turi turėti du
liudininku, kurie turi būti piw Yorke buvo
pradėtas cialiszkos
pramoniszkos liecziais, kurie gali prislėgti,
ir
J
1
Progresso Italo Americano.
draugystes.
kad ju žinioje aplikuotas yra
Sziadien New Yorke vra trvs
Randasi daugelis Halu Ame iszgyvenes toje valstybėje rei
dienraszcziai su cirkulacija isz rikos politikoje, tarpe kuriu
kalaujama laika ir turi prislėg
225,000. Isz viso, szioje szalyje sekantieji gana placziai pa
ti apie jo dorumą. Jeigu jis nė
yra 148 laikraszcziu Italu kal garsėja: LaGuardia, Salvatore
ra toje Valst vbeje iszgyvenes
boje, isz kuriu 10 yra dienrasz- Cotillo, ir Fresco.
penkių metu, turi gauti lindiczia i.
1920 m. gyventoju skaitlius niūkus isz kitu valstybių, ku
/ j.) Halai tapo
Sziu žmonių pirmos organi rodo, kad 419, 707
riose gyveno. A plikant as turi
zacijos buvo paszalpines or nat uralizuot i Amerikos pilie- savo ranka ant aplikacijos pa—F.L.I.S. siraszyti. Turi mokėti anglisz
ganizacijos, ir seniausia isz ju. ežiais.
kai kalbėti, nebent fiziszkai to
NEDELIOJ 30 AUGUSTO
negalėtu padaryti. Mokestis už
Vokiecziu
Naujas
Palicejskas
Automobilius.
$4.00 in ten ir adgal
praszyma yra keturi doleriai,
kuriuos reikia duoti Teismo
Apleis Mrihanoy City 4:40 ryte.
MM
Rasztininkui.
Grįžtant apleit Jersey City nuo
Procedūra: — Reikia gauti
Exchange PI. Stacijos 8:35 vakare.
v;
Eastern Standard Time.
Forma 2214, nuo Teismo Rasztininko, arba Natūralizacijos
Egzaminuotojo ir iszpildyti ja.
l’ž ta forma mokėti nereikia ir
bile kad gali pagelbėti iszpilThe Route of The Black Diamond
dyli ja. Lszpildžius, aplikantas
gali arba pasztu nusiunsti arba
ai'ineniszkai nuneszti, sykiu su
•a
SS®
B
savo Intencijos Pareisžkimu
pas Natūralizacijos Kvotėjo,
♦
'M?
%.
kurio antraszas randasi formos
tJ
3
'Ti,
i”?
pradžioje. Kvotėjas atliks rei
y
kalingas smulkmenas, ir duos
*J
i
z
aplikantui žinoti, kada ir kur
V)
jam reiks su liudininkais atei
ti, ir paduoti praszyma.
' N t f< A '
p.
’ 'i •M’ 6
Treczias, arba
Paskutinis ,
VMM
Iszklausvmas TeisDresdene, Vokietijai, policijos departamentas davė padirbti szi dideli automobiliu in žingsnis
me. Priesz aplikanto pasiro
kuri tilpa 32 palicijantai. Automobilius turi szeszis ratus greita motori ir padaro 50 myliu
ant valandos. Jisai yra naudojamas ant greito pareikalavimo*kur kyla maiszaczei ir palicije dant teisme, jo praszymas turi
per 90 dienu Imti vieszai iszkayra reikalinga.
bintas rasztininko ofise. Jam
1___
bus duota žinoti diena, kuomet
ANT CHIEF BURGESS
DIDELIS RŪPESTIS.
DIDELE SZVENTE.
NEDĖKINGUMAS.
ji iszklausys.'nes1 teismas nu
Balsuokite už
Turime dideiia beda, nu
taria natūralizacijos iszklausy—
Kas
tai
Jonuk,
kad
teip
“
Ai

Tėvas kalba in sunu: —
tarėm su paezia duoti musu kū
mo dienas. Liudininkai turi
Joseph Jenkins
anksti
atėjai
isz
mokslaines?
tai
asz
tave
leidau
in
mokslą
dikiui varda koki sau atsinesze
būti ant iszklausymo. Jeigu
Republikonas
ant
daktaro
kad
tu
man
už

—
Pas
mus
didele
szvente...
ir sztai gimė dienoje “Kated
atras, kad reikalau
Teismas atras
draustam
gerti
muuszaine
L...
— Kokia ?
Praszo juso balso in intekmos ros Szv. Petro.”
jantis turi teise prie natūrali
Tai
Dievuli
koki
tie
vaikai
ne

szia—
Ponas
daraktons
— Na tai duokite jam var
zacijos, praszantis prisiekta
ANT SZERIFO
>> *
«
dėkingi savo tėvams!
dien mirė...
da Petras!
Jungtinėm Valstybėm isztikiBalsuokite už
— Bet tai mergaite!
mybe, ir jam yra duodamas
"parsiduoda farma.
N a t u ra 1 i za ei jos Pa 1 i udijimas.
JOSEPH WYATT — Na tai pakriksztinkite
ANT PARDAVIMO
Katedra! *
Raymond F. Crist
Farma 54 a keri u žemes, su
Republikonas
Natūralizacijos
gyvuleis ir maszinoms. Apie
Nauji namai Frackville, Pa.
PARSIDUODA
Praszo juso balso ir intekmes
Komisijonierius,
puse mylės nuo Ringtown sta Preke $4,600 ant lengvu iszmoANT SKVAJERIO
—F.L.LS.
cijos. Apie 4 mylės in Shenan keseziu. Teipgi lotai minėtam
Naminei daigtai arba forni••
Balsuokite už
cziai, viskas geram padėjimo. doah, ant kelio einant in Mt. mieste. Apie daugiau/dasiži♦ ♦ ♦
Kas pirks galės parandavoti ir Carmel, Centralia, Ashland ir nokite ant adreso.
Richard T. Ryan stabas del gyveninio.
1 -m
V. Lapinskas
Shamokin.
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