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ISZ AMERIKOS ATSAKYS UŽ 
ŽUDINSTA

fe

ŽYDAS PAPUOLĖ
IN BEDA

IR VIENA IR KITA SUVE
DŽIOJO, BET NEI SU 

VIENA NEAPSIVEDE 
IR VISKAS UŽSI

BAIGĖ GERAI.

New York. — Jaunas Gode! 
Raitermann, szoferis automo- 
Ifiliaus, mylintis labai namine 
kada nedirbo, geide apsipa- 
cziuot. Gaivias apie tai daejo 
lyg ausu Jenitos Newmann, ku 
ri nusiuntė pas Godeli savo 
draugo idant prikalbintu ji 
kad su jaja apsipaeziuotu ir 
viskas buvo sutarta ant vestu
vių. Bet isz kur ton pasipainio
jo Godelui patogesne Reichel 
Haver, kuri pasiūlo jaunikiui 
2,(XX) doleriu pasogb ant ko ir 
sutiko. Jenita daginius apie 
savo firieszininke, užklupo jaja 
ant ulyczios iszpeszdama kolos 
saujos plauku, o kad tas nieko 
nepagialbejo, nusidavė abidvi 
su skundu pas rabinu ant ro
dos. Stojo ir liudininkai pra
sidėjo perklausymai:
pas mane pernakvojo dvi pa
ras!” — szauke Jenita. “O pas 
mano tris paras pergulėjo!”— 
szauke Reichel. Ant galo rabi
nas nutarė kad Godel turi ap- 
sipaeziuot su Jenita, bet ant to 
nesutiko (loddl smaukdamas: 
‘‘Jaigu taip, tai rioapsipacziuo
siu ne su pirma ne su antra, 
permainysiu tikėjimą ir apsi- 
paeziuosiu su krikszczione!”

Ai vai, ganeff, goim, c ham
mer meuszel! suszuko Žydai. 
Suspardė ir apdaužo Godeli 
ir iszmete laukan, o Jenita su 
Reichela pasisveikino, pasibu- 
cziavo ir džiaugėsi kad atsi
krato nuo tokio ganeffo.

4 4 Jisai

NUŽUDĖ DRAUGA PO ASZ- 
TUONIOLIKA METU PA

GYVENIMO SU JUOM.
Detroit, Mich. — Stanislova 

Dvornicka, 39 metu mergina, 
trimi szuviais atėmė gyvastį 
savo draugui Vladui Opachui, 
su kuriuom pergyveno draugo 
18 metu. Nuo pradžių toji pora 
gyveno nesutikiiąy, nes Vladas 
pasielginejo su jaja bjauriai 
nuo pat pradžių. Gerdavo ir 
plakdavo tankiai savo drauge 
nuo kada užgimė jiems dukre
le 18 metu adgal. Nuo tosios 
dienos motore neturėjo rainy 
bes. Ant galo saikti kantrybes 
persi pyle.

Vladas ana diena atėjo namo 
girtas, ir sumusze savo drauge 
baisiai lyg apmirimui. Vaitoji
mus nelaimingos iszgirdo kai
mynai, insigavo in st ubą ir 
isztrauke -sukruvinta mergina 
isz ranku girtuokliaus. Vladas 
iszeidamas isz st ūbos paszau- 
ke: “ 
šių tave kaip szuni.

Sumuszta ir sukruvinta au
ka, spausdama prie krutinės 
savo dukrele, lauke su baime 
jiargryžtanczio. Apie pusiau
nakti parėjo girtas vyras lai
kydamas szmota geležies ran
koje, kuria pakele in viražu 
idant iszpildyt kerszta. Tame 
motere paleido in ji tris šū
vius, kurio inlindo in pakauszi. 
Apie treczia valanda Dvornic
ka nubėgo ant palicijos saky
dama: “Nužudžiau savo vyra, 
štai revolveris, darykite ka 
norite su manim.” Motere už
daryta kalėjime, bet kaip gir
dot tai ne bus baudžema, nes 
gUBZpvo vyra savo apgynime.

insigavo in

Kada sugryžsziu, 
9 9

uzmu-

LIETUVIS ISZDURE AKI 
SAVO AUKAI, NUPLESZE 

AUSI IR PERSKELE 
ŽANDA.

45 metu, *likos už- 
I 11 s v i 11 c s k a 1 e j i m e, 

sužeklima Juozo ♦
e

nuo zai-

Jojo viena akis buvo 
ausis nupleszta, žan- 

ir galva labai

McAtloo, Pa. — Antanas Ja
le ubą tiekas, 
darytas 
už mirtina
Va buski o, 34 metu, kuris mir
Hazletono ligonbuteje, 
du'liu aplaikytu praeita Petny- 
czia laike musztyncs.

Va Ii nekas likos surastas ant, 
Skriptuno kiemo, kur nuvežlio- 
jo ant ranku ir kojų po snmu- 
szinmi.
iszdurta,
das perskeltas 
sudaužyta.

Kada praneszta žino velionio 
broliui Antanui Valinckiui in 
Frackville, kad jojo brolis mi
re ligonbuteje, tai tas atsisakė 
priimti lavonu ant palaidoji
mo, sakydamas, kad neturi pi
nigu ant palaidojimo.
NELAIMINGAS ATSITIKI

MAS ISZ PRIEŽASTIES 
TANKAUS RŪKYMO 

PYPKES.
Amsterdam, N. Y. — Balan

džio 14 diena Antanas Racz- 
kauskas, drapanų siuvėjas, gy
venantis ant 23Vi» Hubbard St., 
likos baisiaii apdegintas per 
eksplozije gazolino kuri jis 
naudojo del czystinimo drabu- 
žiu.-iA ta diena
apie 11 va'landa ryte sudejes 
drabužius in baile ir užpylęs 
gazolinu, paemes pagali pradė
jo maiszyt ir pypke laikyda
mas dantyse. Bemaiszydamaš 
koki laika pasilenke pažiūrėt 
ar jau bus gana, tame ugnies 
kibirksztis isz pypkes inkrito 
in baile ir kilo didele eksplozi-
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IsniETOvOSIsFVisuSMliii6 DARBININKAI 
UŽGRIAUTI 

TUNELYJE
Laiko ka-

UŽKLUPIMAS
LENKU

■

fe W. D. BOCZKOWSKI, Prea. A Bff
r. W. BOCZKOWSKI, KSlUr

ISZ SKOTLANDIJOS.

fe 37 METAS i

I

Draugai nelaimingu 
siena 

kurie davinėjo 
visi yra gyvi ir

UŽKLUPO ANT LIETUVIU 
BET NETEKO VIĘNO ISZ 

SAVO KAREIVIU.

f

Quincy, Calif. - 
simo Grizzlv Creek tunelio ari i 
czionais, staigai sugriuvo vir
ažus užgriaudamas szeszis dar
bininkus.
girdėjo barszkinima in 
savo draugu 
ženklus kad
kad stengtusi juos iszgialbeti. 
Yra viltis, kad visus iszgialbes, 
nes tarp Užgriautųjų ir laisves 
perskiria juos tik szeszios pė
dos akmenų.

EKSPLOZIJE ANT SUBMA
RINO UŽMUSZE DU IR 

SUŽEIDO DESZIMTS.
New London, Conn. — Isz 

nežinomos priežasties kilo bai
si eksplozije ant Ainerikonisz- 
ko submarine S-49, kuri mirti
nai sužeidė deszimts laivoriu, 
užmusze du ir daugelis aplaike 
lengvesnius sužeidimus 
plozije padaro bledos n 
lukstancziu doleriu.

i. Eks- 
mt 150 
Valdže 

daro sliectva isztyrineti isz ko
kios priežasties eksplozije ki
lo.

MOTINA ŽIRKLĖMIS
PAŽEIDĖ DUKTERĮ.

Buffalo, N. Y. — Maro To- 
masik susibarusi mete žirkles 
in savo .15 metu (lukteri ir jos 
instrigo kaklam/Isz to kilo il
ga meiiingitis,' kuri nutarė 
mergaite in kapus. Motina ga
vo metus kalėjimo.

ISZDAVE SAVO SESUTE.

Sesziu metu Elute inejo in 
parlari tame laiko, kada josios 
vyresne sesute Blancze bu- 

sužiedotiniu
sesute* • • •

je. Ugnis pasiekė ji ir užsidegė cziuojesi su savo
ant jo drabužiai.
mynai iszgirde eksplozije 
bege

Kaunas.
sek ra t ariat ui atėjo
Lietuvos skundas ant

- Tautu Sąjungos 
vėl naujas 

Lenl< n, 
kuriu kariumene varu veržiasi 
Lietuvon. Vienoje vietoje Len
kai buvo poroje Lietuvos pu
sėn, liet Lietuviai juos atmusze 
ir užmusze viena Lenku kari
ninku. Tautu Sąjungą užvedė 
tyrinėjimus.
KUN. ;

‘RYTO
IR

REDAKTORIUS ‘
SZMULKSZTIS 
j

NUBAUSTI.
Kun. Szinulksztvs

ku buvo
savo lai- 

apszmeižes Žydu 
frakcija Seime, esu szi frakcija 
inprasziusi 
spauda, 
priesz 
mybe.

Žydu frakcija 
dusi patraukė autorių 
Szmulksztv ir

Amerikos Žydu 
varyti propaganda 

Isietuvos nepriklauso-

tuo insižei- 
kun. 

veda k-

Sz. m. 23 d. 
Teisėjas k u n. 
4 4 
kaltais neteisingu

“Ryto” 
toriu teismo atsakomybėn.

I Nttov. Taikos 
Szmulkszti ir

Ryto” redaktorių pripažino 
szmeižtu 

skleidime ir nubaudė abudu po
5 paras aroszto. i

PERSISZOVE RANKAk. .
” k or.) — 
bežaisda-

Ežeronai. (“V-bes 
Pil. P. 16 m. sūnūs, 
mas su Monte Krislu persiszo- 
ve ranka.
FRANCIJA SKIRS

Artimi kai- 
, at- 
visrt

bet nelaimingas taip

rado Raczkauska 
liepsnose ir stengėsi visom pa
jėgom gelbet nelaiminga, bot 
negalėjo nors visus drabužius 
ant jo suplesze in mažus szmo- 
tolius,
apdege kad vietom net kaulai 
matėsi; nagai nuo pirsztu nu- 
puldinejo; pribuvo net keli gy
dytojai, aprisze jo žaizdas nu
vožė in ligonbuti ir dabar ko
voja su mirtimi kas valanda. 
Nėra jokios vilties pasveikimo 
isz to, nes labai apdege visas jo 
kūnas, o labiause burna.

Ugnagosiai buvo paszaukti 
in ta vieta 'bet narnai neužside- 
ge tik 'langus iszdauže, taigi 
yra didele prasarga del kitu 
kriaueziu kad nerūkytu kada 
gazoliną vartoja dirbdami, nes 
jau pas mus Amsterdame jau 
antras toks atsitikimas in 
trumpa laika, pirmas buvo J. 
Žilinskas, •dabar ta pati nelai
me A. Raczkauska patiko.
PALIEPĖ GRABORIUI

ATVEŽTI DU GRABUS.
Nash vi lie, 'Penn. — Walte- 

ris Sharp, 42 metu, dažiureto- 
jas teatro pranesze graboriui 
per telefoną idant atvežtu jam 
du grabus, nes jisai mano nu
žudyti savo paezia ir pats sau 
pasidaryti gala. Bet graborius 
vietoje graliu, nusiuntė du pa- 
licijantus ant tojo adreso, ku
rie rado Sharpo paezia negyva 
o vyra laikanti revolveri ran
koje ketinant ^imti sau gy
vastį, bet palicijantai pribuvo 
in laika ir užbėgo savžudinstai. 
Sharp pasakė, kad nužudo sa
vo paezia ant josios praszymo, 
nes jai nubodo vedusis gyveni
mas. Abudu nutarė mirti drau
ge- i______XX.O

Jonu.
— Szeini 011 j u Jonai — pa

šaukė Elute. — Ka tu darai 
su mano sesute Blancze?

Nieko, nieko, — paszan- 
ke susimaiszos' Jonas. — Ma
tai tave sesute apslobo tai asz 
jaja laikau kad nesugriutu ant 
grindų.

Ant rytojaus Jonas susitin
ka su Elute ant uliezios, pasi
sveikina ja ir sako:

— Kaip einasi, maža 
vauckiute ir kas girdot namie

Aki-
I

— Labai blogai mister Jo
nai. — atsake nubudus Elute. 
—Mano sesute Blancze yra ne
laiminga labai. Vakar, 
tu iszejai namo, tai

kada 
apmirė 

net du kartus. Viena karta ja 
laike 'kokis tai biznierius, o ki
ta karta kada apmirė laike ja 
dent ist as Krinkolaitis. »X!

MAMULE BRANGIOJI.

Kas vaikucziai, jus toip myli!
9

S

Rūpestingai jus prižiūri 
Kas per dienas ir nakti 
Rūpinasi apie jus!

— Mamyte mieloji! 
Liūdnume kas nuramina! 
Kas jus* visko iszmokino ? 
Kas maitina, kas apdengia! 
Rūpinasi, kiek instengia!

— Mamute brangioji! 
Kas mums aszaras nuszluosto! 
Kas palinksmin, kas paglosto? 
Kasi savo del jus užmiršta! 
Del jus kenezo del jus vargsta!

— Vis tai ji, mieloji,
—-A..

— Vis tai ji, mieloji 
Matute brangioji!

SZVARI TARNAITE.

Poni: — Ar nuploviai žuvi, 
pakol indojai in puodą!

Tarnaite: — Kam-gi to rei
kia! Juk žuvis ir toip nuolatos 
randasi vandonije. *

ATSTOVĄ LIETUVAI.
Francijos valdžia netrukus 

žada Lietuvai paskirti savo in- 
galiot a minister ir nepaprasta 
pasiimt in i, kuriuo 
bus p.
Puaux, dabartinis Francu 
stovy bes Berne patarėjos.

MERGINA ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ.

Buožini, Vabalninko v.
kor.) — Szio kaimo jauna mer
gina O. Brazinskaite, jausda- 
mnc.i hnrnnlin apvilta ii* U0- 

l užgiinsiant 
iszgere tauro 

suvaržvta

, manoma,
Ernestas' Paul Gabriel 

at-

MOTINA NUŽUDĖ 
SUNU

Varszava. — Po visa miestą 
žmonys kalbėjo: “Molina nu
žudo savo sunn!” Bet kiti sa 
ko: “Gerai padare, ba buvo 
tikras bostije ir ant to užsitar
navo.” O buvo taip:

Ant Irecziu lubų ant ulyczios 
Prost os 
biniiikės .
pas kuria apsigyveno josios se
suo su vyru Andriu Petrakovs- 
kiu ir penki vaikai. Szvogeris 
sziaueziavo ir'tokiu budu mai
tindavo visa szeiinyna, bet vy
ria uses sunns Maknevskes, 27 
metu Julijonas, nieko nedirbo 
tik valkiojosi po miestą, gerda
vo ir loszdavo isz kazyru su 
panasziais sau draugais. Szei
inyna turėjo daug vargo ir er
gelio s n j uotu.

Ana. vakara atėjo drauge su 
trimi draugais su kuriais pra
dėjo loszti kazyras, reikalau
damas arielkos. Kada jam atsa 
kyta, taip insiuto, kad pradėjo 
viską daužyti, ant galo pagrie
bė deganezia lempa norėdamas 
jaja mesti ant motinos. Motina 
atsiklaupus ant keliu jiriesz 
iszgama melde su aszaromis 
idant apsinialszytu, bet sūne
lis davė knmszczia in krutinę 
motinai ir isztraukes peili no
rėjo insmeigti motinai in kru
tinę. Ir atsitiko tame nglaime: 
motina pagriebė nuo stalo 
sziaucziszka plaktuką ir gin
damasi nuo pasiutėlio kirto 
jam in kakta, tarp akiu per- 
skeldama jam pakauszi. Pa
šaukta pailicije nuvožė apal
pusiu motina in kalėjimu, bet 
kaip girdėt, tai sūdąs jaja ne
baus už tai, nes padare tai savo 
apgynime.

Žmonys susirinkę prie namo 
szauke: “ 
tina nužudė savo locna sunu. 
Bet kiti kalbėjo: 
žvėris, ne sunūs; gerai kad nuo 
tokio atsikrato!”

o apie nasz- 
gyva-nasZles, 

no sen be r- 
jafi bus isz

(V.

iriasi bernelio 
laukdanut pirm 
naujos būtybes, i 
nuodu. Apvilta ir 
aplinkybių ji jau 
sziam gražiam pasauly laimes 
sutikti, drąsini atsisveikino su 
savo mylimomis draugėmis ir 
draugais.
PRIGAVIKAS MERGINU 

DINGO.
(“V-bes

gyveno szeimyna dar- 
Jonienes Maknovskos,

Baisi žudinsta! Mo- 
> 9

Buvo tai4 4

200 NUSKENDO SU LAIVU.
Hongkong, Kinai. — Mano

ma kad daugiau kaip du szim- 
tai žmonių nuskendo drauge 
su laiveliu ant West upes, ant 
kurio buvo prikrauta už daug

nebemato pasažieriu, kuris plauko isz 
Konginoon in Cantona. Tavoro 
teųigi nuėjo ant dugno už 100, 
000 dleriu. Tik maža daleleTik maža 
pasažieriu isžsigialbejo.

Sziaulenai.

Lietuva” padavė ieszko- 
A. katras

ir

sūnaus
Argent inon 
mergų 

mergas pri-

’’ kor.)
— Sziaulaicziu kaimo T, B. net 
per “ 
j ima savo
1925 iszvažiavo 
pabėgdamas nuo 
teismo (mat dvi
gavo). Dabar vedant byla del
apraszyto jo turto
skelbia laikraszcziuoso ieszko- 
dama. to, ko nepamotus, — nes 
ji gerai žino kur sūnūs ir gau
na laiszkus.

motina

MELAS ISŽSIDAVE.

Motina: — Kur tu 
toip ilgai Onuk!

Onute: —- Parko, mamyte.
Motina: — Su kuom! Ar pa

ti viena! Ar tai teisybe!
Onute: —Taip motinėlė, isz- 

tikruju*tik viena. Del ko ma
myte manos klausineji!

Motina: — Stebėtinas daly
kas ir negaliu suprast kas 
atsitiko, kad nuėjai in parka 
su parasoniku, o sngryžti.... 
lazdolia rankoje, *

M

buvai

ISZGAMA TĖVAS.
Varszava. — Miestelyje Gro- 

dziszke, palicije uždare in ka
lėjimą sena iszgama, 50 motu 
W. Jankovski, kuris subjauri
no savo keturiolikos metu duk
rele Anele, kuri turėjo panesz- 
ti t a ji gyvenimą per. kelis me
tus, nes tėvas prispyrinejo ne
laiminga mergaite su pagiaiba 
botago. Ant galo iszgamos tė
vo dalbas iszsidave sekaneziu 
budu:

Anele nuėjo in spaviedni ir 
apsakė kunigui kaip tėvas su 
jaja pasielgineja. Kunigas bū
damas po dvasiszka prisiega 
negalėjo iszduoti slaptybes 
spaviednes, bet prisako mer
gaitei apie tai praneszti polici
jai, jaigu tėvas paantrys savo 
žvėriška pasielgimą.

Tula diena, kada levas volą 
prispyrinejo mergaite prie gy
vu liszko pasielgimo,
drauge su motina in palicije ir 
apsako viską. Daktarai patvir
tino mergaites iszpažinima. 

su Tėvas likos nebaustas ant de
szimts metu kalojhno.

•1 •

nuėjo

tino mergaites iszpažinima.

Po tam jau butu pri-

Craigneuk, Scotlandija. — 
Jau praslinko koletas sanvai- 
cziu nuo pradžios apraszymo 
isz mus kolonijos, buvo apra
šyta apie atsižymėjimą* riks
mu, pasididžiavimu, taupumu, 
ir kitokiais triksais įdomaus 
budo, tolinus buv 
les, uaszbus ir 
taipgi neaplenkta
niai, — dabar tai 
-eiles kalbėjimas apie jaunimą 
mus vietini, ir isz dalies isz ap
linkines 
si rengimas apie Cicilikus, Ka
talikus, ir j u sau tikins, bet i'sz 
kalno gerbiamu skaitytoju ir 
klausytoju atsipraszau, nes po 
jaunimui gryszime vėl prie su
augusiu, nes a<pie ju atsižyme- 
jima ir pasielgimu po pirmam 
apraszymui, negalima užtylėti, 
ir negalima bus visu szlyksz- 
eziu žodžiu laikrasztin dėti, bet 
už toki didvyriszkuma, reikes 
gerokai pipiru duoti kad net 
cziaudetu, o kaip ežia visti tai 
isz'sencA’es paprotys sakyti ant 
sveikatos,

galijotai daro. Senovės 
patarle yra pasakyta gulinezia 
beda nekibykit, ar vėl kita — 
susiĮei'siu, o neivpsileisiu, tas 
tai ir iszszauke szi visa apra- 
szyma per kuri gal kliūti ir 
mažai reikalingam, bet žodi isz 
dainos neiszmesi taip ir czion, 
viena ar kita neaplenksi, reike 
raszyt kaip yra, ir atliktas 
kriukis. Kas czion paminėta, 
paliksim ant kito karto, o da
bar pradėsim apie jaunimą, ba 
gal Amerikiecziai, mus broliai, 
manyti kad pa‘s mus, Szkotijoj, 
nėra Lietuviszko jaunimo. Jau
nimo pas mus yra užtektinai, 
bet vargas kad mažai yrą geru 
vadovu kurie trauktu jauni
mu prie Lietuvystes. Isz tieso, 
kaip kur koks ir randasi bet 
negalima pavadinti tikru vado
vu, bet tik pradžios davėju, o 
ir tai padaryta didelis žings
nis pirmyn, liet tankiause mus 
toki vadovėliai, už menknieki 
u žs i k a r szcz i u o ja, n e t i n k a m uš 
žodžius vartodami, kuriu reikė 
vengt i prie suaugusiu o ne prie 
jaunimo taip pasielgti, jauni
mas tuom digeziai pasipiktina, 
ir nenori klausyti, ba piktumu 
nieko •nenuveiksi, tik save ant 
apjuokos instatysi.

Gal mokytoju inteligentu 
pas musvisoje Szkotijoj vi'sisz- 
kai nėra. Mus kolonijoj randa
si keletas jaunimo merginu, ir 
vaikinu kurie jau atsižymi isz- 
tarimu žodžiu, — Lietuviško
je kalboje, — padainuoja ne
blogai, pagieda, o nekurie ir 
nekurios net'ir perstatyme ko
kio veikalo atsižymi. Yra ko
lonijų kuriose randasi gana ga
biu ir net didelius istoriszkus 
reikalus stoto ant 'scenos. Mus 
kolonijoj randasi Lietuviu sve
taine, bet-jaunimui maža isz to 
naudos, vion’ka pagiedoti, ar 
koki veikalą retkareziais pasi
mokyti. Norint jaunimą labiau 
pritraukti, vertėtu duoti jau
nimui daugiau valios, 
pavesti svetaine jaunimui nors 
karta in sanvaite, parūpinus 
tam tinkama vadovu, ant lavi
nimo prie Lietuvystes, ne taip 
kaip dabar kad dalis jaunimo 
kada ir susirenka, o kazirninku 
stalai apsodo savo giszefta va
ro, kad net susikalbėti perszka- 
dija, ar gali saitas jaunimui 
patikti ?

Jau vienas žingsnis labai su
klysta, pavesta svetaine ant 
Subatiniu szokia Anglam, kad 
mus jaunimas turi ar su Ang
lais maiszytis, ar iii kitas kolo
nijas važiuoti, keno czion kal
te, ar no seniu! Randasi taipgi

kitose kolionijose puikiai dar- 
buojantes jaunimui po priežiū
ra razumnu suaugusiu. Taipgi 
randasi ir kolonijų kur jauni
mo yra pusėtinai dikeziai, o 
svetaines Lietuviu nėra, ten tai 
apgailestaujamas dalykas, o ir 
tai randasi tokiu merginu, ir 
vaikinu kurie nesigėdi pasiro
dyt kuom esą tarp svetimtau- 
cziu ir Lietuvyste užlaiko, už 
tai verti didelio pagyrimo. Bet 
pažiūrėsimo in jaunimo blogą
sias puses, tai taipgi reikės net 
susiraukus pagalvoti valan
džiuke.

Jaunimą taipgi nevisuomet 
galima pagirti, o kitus pakal
tinti. Czion buvo kalbėta vien 
apie tuos kurie nesiszalina nuo 
Lietuvystes, ir truputi darbuo
jasi, isz ju taipgi randasi viso
kiu klaidu, užsikarszcziavimu, 
ir neapsirėkavimu, ba isz tieso, 
nerasi ne vieno pasaulyje be 
klaidu kuris tik darbuojasi.
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bet nepykti kaip

neapsileisiu, tas

r eik t u

rie 
draugauja vien

visiszkai
I

Bot nežinau ne isz katro ga
lo pradėti kalbėti, apie tuos ku- 

nesidarbuoja, 
su svetimtau- 

cziais, Lietuviais gėdisi pasi
rodyti. Brangus broliai ap- 
manstykite ka darot, ar jus 
svetimtaueziai už tai manot pa- 
gire, visiszkai ne! o prieszin- 
gai, dikeziai papeikia, visisz- 
kai nežino kąip jus ne užvady- 
ti, prisižiūrėkite kaip kiekvie
na tauta savo brangino, o jus 
dardto prieszingai, savo nieki
nat, prie kitu netinkate, ir to
kiu budu liekat ant užjuokime 

pngatv’Okft, h* 
kaip

svetimtaueziam;
prisižiurekit kaip mažas 
pauksztelis savo lizdą gina, sa
vo balselio nesigėdi parodyti, 
o balseliu yra net ir negražiu, o 
mus brangus jaunimas, kur ga
lima pavadinti išmintingas 
sutvėrimas, net to nesupranta 
kad ir paukszteliai, ir gyvulė
liai jiems iszmetineja, ir juos 
iszjuoke, —mažu ne vienas pa
sakys kad ‘mano tėvai Lietu- 
viszkai mane nemokino, tai da
bar net gedžiuosiu pasirodyt 
menkai sukalbėdamas Lietu- 
viszkai’. Ant to duodu atsaky
mo, nesigedinkite nes tai yra 
jusu priederme, jus už tai nie
kas neiszjuoks, ka negerai isz- 
tarsit pataisys, o tai matydami 
jusu norą ne jus pakaltins už 
tai bet tėvus, katrų tik tėvai 
norėjo tu ir vaikai Lietuvisz- 
kai skaito, ir raszo, ir kalbėti 
nesigėdi.

Tad brangus jaunime kurie 
jau pamylot savo tauta, ir su
pratot klaida, kalbinkit jauni
mą kurie nuo Lietuvystes sza- 
linasi, jus geriau paklausys nes 
jus tankiau su jais pasikalbate 
visokiuose suėjimuose. Nors 
asz ir ta galeeziau prikalbinė
ti, ba taipgi jaunas da esiu, da 
plaukai nevisi pajuodę da bal
tu daugybe, bet kitokios aplin
kybes tai man'perszkadija, už
tai! ir praszau jaunimą tame 
pasidarbuoti, o už pasidarbavi
mu bus dovanota po riestaini 
(kringeli) laikui prisiėjus, o 
dabar laba nakt, dokui už gra
žu pasikalbejima, jau miegas 
žiodina, o kita kart pasikalbė
sim, už dvieju sainvaieziu.

—Szkotinskas.
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ŽINOJO GERAI.

— Kaip tavo vyro karštis 
sziadien, Agota ?

— Dar vis karszcziuoja.
— O kaip tu žinai ? Ar turi 

termometeri!
— Ponas idaktarcli asz ir 

be to žinau kad turi karszti, 
nes jisai in mane isz lovos me
to czebatus kartus. •
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Kas Girdėt
Lietuviszkam konsulate New 

Yol ke atsitiko sekantis juokin
gas atsitikimas: Aut konsulo 
pakvietimo atėjo szeimvna S. 
K. tiksle sudėjimo, prisiegos 
ant atidavimo savo dalies gi 
minaitėms Lietuvoje. Konsulis 
pamokino liudintojus apie 
svarbumą prisiegos klansua- 
mas joju — ar kada buvo ban- 
džemi už kreiva prisiegr.. Ma
tydamas kad budintojai nesu
pranta jojo klausymo, konsu- 
lis da karta paantrino savo 
klausymą: —“Ar kada kreivai 

—Taip, — at si lie 
viena 

Nusistebėjas tuom tei

daugeli gromatu su praszymais 
inspejimo ateities, bet nemoka 
jisai skaityt ne raszyt, todėl 
niekam neatsako ant gromatu. 
Žmonys jam aukauja auksu ir 
dovanas kad tik jiems pasaky
tu kas atsitiks rytoj. Tiems, 
kuriems davinėjo rodą katruos 
bilietus pirkti ant loterijos vi
sados pasekmingai iszloszdavo 
dideles sumas. Ar jojo galybe 
ilgai tensis, tai Įnikus parodys.

KONSULAS IESZKO 
ASMENŲ.

rytoj. s>

Lietuvos Konsulatas Chica
goje ieszko szin asmenų Ame
rikoje:

Juozo
viszkiu

liudintojus

prisieget ?”
pe atsakymas — tiktai 
karta.
singu atsakymu, konsulis už
klauso K. kada tai buvo ant 
ko atsake: — Kada ėmiau 
szliuha, ar neteisybe motka?

Laike paskutinio iszsiliejimo 
upes Veneros, Austrijoj, ant 
mažo szmotelio žemes, apsiaub
ti isz visu szaliu vandeniu, rr^ 
dosi du zuikiai, septyni krali- 
kai ir lape. Vanduo kylo kas 
kart augszcziau ant kurio žvė
reliai apsisaugo ir ant galo isz- 
kilo taip augsztai, kad vos visi 
galėjo pasijudint. Alkana lape 
sėdėjo per tris dienas tarp 
k rali k u ir zuikiu, bet juju ne- 
dalyp.Mtejo. Ant galo lape mė
tėsi in vandeni tiksle nuplau
kime prie kranto, bet nusken
do. Kralikai ir zuikiai iszsi- 
gialbejo, nes vanduo nusileido. 
—-Sztai pamokinimas, kad lai
ke nelaimes visi esame drau
gai, nes esame tam paežiam pa
dėjimo ka ir musu nevidonai— 
visi drauge keneziarne.

Angliszkam, arba Ameriko- 
niszkam liežuviui kas metas 
priauga apie trys tukstaneziai 
nauju žodžau, kaip tvirtina F. 
if. Wizetely, redaktoris naujo 
žodyno “ 
tionarv. ” 
tos nuolatos mainosi ir pasige
rina. Tas kiszasi prie Anglisz- 
kos kalbos, kuri susideda isz 
Lotyniszku, Graikiszku, Fran- 
cuziszku, Vokiszku ir sanskir- 
tu žotlžiu.

Jt

New Standard Die- 
Kalba gyvosios tau-

Generolas Andrews, valdyto
jas prohibicijos skyriaus, pri
sipažino ant perklausymo 
pnesz senato, kad sugrąžini
mas ŽJnonims gero alaus, už
bėgtu daug visokio ergelio val
džiai, pagerintu žmonims gy
venimą ir valdžc turėtu dides
ni pelną. Nėra ko abejoti, kad 
su geru alum, žmogus galėtu 
nuryti karta prohibicijos pilu
le.

Dabar veidmainiai prohibi- 
crjos spiresi idant Andrews 
proszalyt nuo dinsto už toki 
savžininga prisipažinimo pro- 
h ibici jos v i rszin i nko.

Norvegiszkas karalius Haa
kon labai myli juokus krėsti. 
Apie ji apraszo sekanti juoką: 
Kada karalius turėjo posėdi, 
iszpuole jam skepetaite isz ran
kos. Kas tokia greitai pribėgo, 
pakele skepetaite ir padavė ka
raliui. Karalius Haakon deka- 
vodamas už patarnavimu pasa- 

“Ne turi tmista supratimu,
kaip svarbi man yra skepetai
te. ¥ra tai vienatinis daigtas 
in kuri karaliui galima inkisz- 
ti uosi.”

ke:

Ir isztikruju, Norvegiszkas 
karalius yra tiktai vardu ka
ralium o netikru, nes ne turi 
jokios valdžios ant savo pūdo
mi ir yru kurulium tiktai ant 
savo skepetaites in kuria tan
kiai inkisza savo nosi.

Neturintis ranku, vargingas 
gyventojas Foggia, Italijoj, 
staigai pagarsėjo po visa ap
linkiniu kaipo inspetojas atei
ties ir kitokiu atsitikimu, nes 
su jojo pagialba gyventojai to
sios aplinkines laimėjo ant lo
terijos suvirszum asztnonis mi-
lijonus lirų. Žino apie tai pa
sklydo toli ir Tarraee aplaiko

Sztni ir kitas panaszus žmo
gus atsirado Paryžiuje apie 
kuri laikraszcziai daug raszo, 
kuris turi taja dovana, kad ant 
kurio žmogaus pažiūri kėlės 
minutas, atminiu jojo būda. Vi
si praminė ji “raganium,” bet 
jojo vardas yra Latendort.

Viena diena atėjo pas ji pati 
žinomo kupeziaus, at si vesdama 
su savim 17 metu sunu. Vos 
Letendart pažiurėjo ant sūne
lio, paszauko: ‘ 
kandidatu in kalėjimą ?

Kadziaviczio isz Pil
ni i ch to, Vilka v i szk i o 

apskr. Gyveno •kadaise Conant, 
Ill., ir dirbo angliakasyklose.

Jono Žilinskio (sūnūs Anta
no) isz Bajorėliu k., Salaku v., 
Kauno aps. Priesz kara 
no’Chicagoje.

Juozo ir Kastanto Szvolniu 
isz Nnumiesczio, Szakiu aps.

Antano Bartkaus isz Dauba
ru kaimo, Ramygalos vai., Pa
nevėžio aps. Pirm karo gyve
no St. Louis, Mo.

Adomo Paliulio isz
Vaiguva vai., Sziauliu aps.
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Lietuviszkos Pasakos.
, , , , W

SUKINKO Dr. J. BASANAVICZIUS.

Apie viena burtininke.
Viepiame kaime gyveno bied- 

na bobele; neturėjo ji isz ko 
misti, elgetauti nenorėjo, tada 
ji prasimano burti. Nuvede 
viena karta szita bobele kai
myno ožka ir inki-szo in anglių
dudbo. Pasigedo kaimynas ož-* 
kos,

esi‘Tamista 
?” Moti

na tuojaus graudžiai apsiverkė

Pi keliu
k”
Gvveno kadaisia Pennsvlvani-
.10.1 •

Kosto Neverdasnko isz

pailsusi, o rytoj dalysimos at
rastais’turtais.” Ponas liepe 
tarnams pritaisyti atskirame 
kambaryje lova bobai ir palie
pė visiems tyliai vaikszcziot i j 
kad, nepabustu ji isz miego. 
Boba dar pirm (miego pareika
lavo nuo lekajaus trijų szimtu 
ru'bliu, bijojo kad paskui juo
du jai neatiduotu. Gerai iszsi- 
miegojusi ant ry*t paprasze po
no, idant lieptu lekajui eiti su 
ja in sodžel'ka, 
skrvnia esa>n’ti
Ponas, liepos lekajui, pats wy-( 
kiu ojo. Lekajus, pats paskan
dinęs ta skrynia, geriausia ži
nojo vidta, kur ji ’buvo ir nuo 
sykio iszeme jaja isz vandens. 
Ponas, biski dasiprotojos, klau
sia bobos: “ar no lekajaus ežia 

Ne, ne, sako boba,
jau vagis toli už kalnu ir misz- 
ku ir jis ežia dauginus nesu- 
gryž, ne dažinojo mane 
esant. ” 
ir, norėdamas iszbandyli boba
pasidalinės su ja turtais, esan- 
cziais skrynutėje, liepe pas sa- 

ant pietų visus 
kaiminysteje ponus 

ir kunigus. Tarnams liepe vi
siems svecziams pritaisyti po 
jerube, o 
varna. T 
Susėdo visi

Lletuvhzkas Grabortea

KREIPK1TES PAS DR. UODGENS 
Philadelphia Specialists 

Vito* Kronitzkoa Ligos.

Laidoja numirėlius pagal 
oaujausia mada ir mokala. 

Prieiname prekes.

S16 W. SPRUCE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonai! 149

K. RĖKLAITIS ;

t
(I

IV

I

nes ten aukso 
paskandyta.

W. TRASKAUSKA8

Silpni, Serganti Vyrai ir Motėm 
Ne Serganti bet viagi ka tik pajiege 

dirbti. Apilaaugokite pavojaus.

Serganti Vyrai ir
•h

pradėjo jeszkoti, bet ne
galėjo niekur rasti. 
Iiobele jam po 
matei mano 
jis jos. — ”
bobele — bet jaigu nori tai asz 
iszbursiu.” “Bursk” sako jai 
kaimynas. Boba inejo in savo 
triobele, po vallandeles iszejusi

“Tavo 
duoboje.

Pasisuko 
“Ar uo

li žkla use
akiu:

ožkos?”
Nemaez i a u, a t sa ke

darbas? M 4 4

i
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numeireliu. Paaamdo 
automobiliui! del laldotuvlu, krfksz- 
tiniu, veiellju, pasivažinėjimo ir i.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinimn laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna lanvaite——Seredomla, Ket* 
Vergai* ir Petnycziomia.
landos: 9 ryte iki 8 vakare.

BAUSUM NAME.
4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE. PA.

W. Szneideris ir Sūnūs
GRABEORIAI.ežia

Dar ponas neiniikejo
y

I
Patarnaujame šimpa tiurkai, 

mandagiai ir pigiai. 
Automobiliai vestuvėm 

kriksztynoms ir tt.
Roll Telefonoa 90

215 E. Centre St. Shenandoah.

Tel- 
sziu vaisi, gyveno Chicagoje.

Motiejaus ir Prano
Arina na ieziu k., Lygumu

i aps. Gyveno 
Amerikoje, leszkomi ju brolio 
Petro Muizes palaikams gauti.

Juozo ir 
ežiu. Gvveno kadaisia 
gojo po 
A v.

Prano Sutkaus isz
Szakiu aps.

M u ižu
sako: 
augliu

isz
ir prisipažino, kad josios sune- vals., Sziauliu
lis pavogė nuo auksoriaus pas 
kuri dirbo 50,000 franku, bet 
tėvai sugražino pinigus idanl 
neturėti sarmatos. Daugiause 
atmena jisai būda vaiku, jnju 
t i ngi n y s t a, melą gy s t es 
h ja u ri us pa proezi n s,
mus tėvams rodą kaip juos pa
tu isvt.

ir kitus 
duoda

Kėlės sanvaites adgal, bro- 
paaukavo savo gyvastį 

idant jojo dalis pinigu eitu del 
jojo 'ligotos sesutes. Sodas ne- 
pavelino jam atiduoti savo da
lies del sesutes, todėl atėmė 
sau gyvasti idant lengviau bu
tu jai tuos pinigus aplaikyti.

Stebetiina, ar ne, idant žmo
gus turėtu atimti sau gyvasti 
idant galėtu atsikratyt nuo pi
nigų. Juk daugeli kartu

lis

girdi
me kad brolis su sesere taso-i 
po sudus idant atlipti turtą 
vienas nuo kito, o ežia stebuk
lai! brolis mirszta idant pa
likti turtą seseriai o ne nuo jos 
at imtii.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

-♦Kti

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot.

ažmogus 
Knyga 

puikiai drucziai apda
ryta kietais audeklincis 
apdarais. Prpke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

immniiiiiiiihiiiiihiiiii

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Liudvikos Tolevi- 
Chica- 

Nr. 4632 So. Ashland

Bertuliu
Paežerių vai., 

Gyveno kadaisia, Chicagoje.
Vinco Valatka (ar Valtka). 

Gyveno Chicagoje po Nr. 4354 
So. Wood St.

Jono Seidat. Gvveno Chica- 
gojo po Nr. 4354 So. Wood St.

Czamisclovo Mikalausko isz 
Plunges miesto. 1922 metais 
gyveno Chicagoje.

Kas žino apie ežia

k.

miesto.

icszko- 
min asmenis, ar jie gyvi ar mi

nia loneki te praneszti
Lietuvos Konsulatui, 

608 S. Dearborn SI., 
Chicago, 111.

re,

NAZARETH POLICMONAS 
DUODA RODĄ.

Chief of Police
Marcy isz Nazareth, Pa. raszo: 
“Musu trysvaikai turėjo sun
ku kosuli,

of John P.

visokias 
bet be

pasekmes*. 
re barni vii 
Healer, ir

4 4 (r*

sunaudojimo
visisz-

bandomo 
gyduoles nuo kosulio, 

Mano draugas pata- 
Dr. White’s Iain
P°

bon kūtes vaikai likos
Visi geri aptie- 

koriai ir sztorninkai parduo- 
gyduoleh.

kai izgydyti. J !

da “J)r. White’s

Valgiu Gaminimas
y y

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pi%* 
ke tiktai .... $1.50 

W. D. B0CZK0WSKI-C0., 
MAHANOY CITY, PA.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintaia VyrszalsIii

8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZ1TA KNYGA

i

r J
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'Eikstaotis Ndkfci
irViend es

"Tukatantli 
už kuria tariu

ft

30
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Oerbemasle Tomistai:—<
Sulaukiau nuo juau alunczlamoa 

mano vardu knyga 
Naktų Ir Viena”
■zirdlnga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Toks t an tie 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra llngeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa^ 
■ijuntl kaip laikas szvontal Ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsit! ir visokį rūpesniai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, j 
18 d. Gegužio 1931m. 
Dv. Palazduonys, 
Czeklszkes vai.
Kaupo apsk. 
LITHUANIA.

ŽOKAfl,

Yra tai ketvirtai fezdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOCZKAUSKAS»00. MAHANOY OITY, PA.

Preke knygos Amerike $2.00

ve sukviesti 
esanezius

Of i»O« va*

Antras Floras,

artimo

4 4

? * > 
bet. k a

jaucziai galėjo pražūti ? 
sako boba,

t
Duosiu, jau duo- 

greicziau sakyk, kur 
prasze jos ūkininkas.

M H

Begk

raitas nujojo

ožka yra anoje 
” Ūkininkas 

nuėjo ir atradęs ožka dekavojo 
bobai už būrimą. Antra karta 
nuvede boba kito kaimyno jau- 
ezius in miszka ir pririszo, pas
kui pasislėpusi už medžio pa
lauke valandėlė. Žiuri, eina pa- V 
žinstamas Žydas isz
miestelio; pasidairė jis ar nie
kas nemato, atriszo jauezius ir 
nusivedė. Boba, sugryžo in na
mus. Netrukus atbėga pas ja 
kaimynas kurio jaucziai dingo.

Burk, susimildama, kur ma
no 
“Gerai” 
man duosi ? Duok rugiu pura 
(ai įnirsiu, 
siu, tik
jie yra?”
Boba inejo in prieangi, po va
landai sugryžusi sako: “ 
greitai in miesteli, ten pas Jo- 
seli juos rasi, tik skubink, kad 
nepapjautu!” Ūkininkas, atsi
sėdės ant arklio,
in miesteli, atrado pas Joseli 
besitaisant i pjauti jo jauezius, 
at cine juos nuo Žydo ir links
mas gryžo namon. Treczia syki 
nuvede boba treezio kaimyno 
ark Ii in miszka. ir pririszo prie 
aržnolo. AfhegO treežias ūki
ninkas prie jos tekinas ir mel
džia bobos “Bur- 

jai man duosi v
Kaip 

y 

in ta

szmota, uz- 
> y

jai viską pristatė
■sako: “Eik

asz ten 
ir vagi sugauti?” 

° Ne

kad burtu, 
siu, sako boba 
kiaulienos mėsos 
kulta ir kvietiniu miltu, 
ūkininkas 
boba jam
miszko dali, ten prie storinusio 
aržuolo pririeta rasi savo ark
lį.” “Ar ncgalecziaii 
pridabot i 
klausė dar jos ūkininkas?
lauksi, sako boba, vagis tik isz 
baimes ji ’ten paliko, 
but jis toli ir nepargryž.

’Poli aplinkui nuėjo garsas 
apie boba, gerai burianezia. 
Viena karta pas labai turtinga 
poną pavogė lekajus su vežėju 
skrynute su auksu. Ponas nie
kur negalėjo jos atrasti. Kas 
jam pasakė apie boba, gerai 
burianezia. Siunczia jis 'tada 
ta pati lekaju su vežėju, idant 
ja atvežtu. Boba nenorėjo nie
kaip važiuoti, bet jiedu per ne
valia insodi.no ja in puikiąją 
karieta ir veža. Isz baimes bo
ba tik galva kasinėja ir sako in 
save: ‘ ‘
bus, tai bus...
jui pasirodo, kad ji 
nanti. Persigandusi puolė jie
du prie bobos, pradėjo bueziuo- 
t i jai kojas, rankas ir melsti, 
idant juodu gelbėtu isz nelai
mes. Boba tuojaus susiprato ir 

gerai, bdt ka man už
Dorojosi, derejo- 

an't trijų
Jai atneszite

jan tur 
y y

kad bus, tai bus, kad 
y y Lekajui ir veže- 

vis>ka ži-

burianeziai bobai —
Tarnai 'taip ir padare.v n z

kartu. Susigėdo
lokiu 's
ir tarė sau pusbalsiai:
tu varna, 
tarp 'lokiu ponu

Niek a n nealt būti palydinama, kaip 
ištrynimas bu geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiSkimq laido, 
tuojaus naudokit garsų nanimj 
pagclbininkq, kad (žvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vatatinlbe. Timykit, kad 
butų Inkaro vaizbaicnklia ant pake*

F.”aD.’ RICHTER A CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn. N. Y.

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US

MILL & PATTERSON STS^ 
ST. CLAIR, PA.

sa ko:
y y

galo sutiko
4 4

O

4 4

tat duosite?
si, ant 
szimtu ru'bliu.
man tuos pinigus szi vakaru ir 
parodysite vieta, kur ta skry
nute paslėpta, nos man daug 
darbo ir vargo, kol iszJhursiu — 

“Gerai, 
Važiuosime

> >tai judu iszgelbesiu. 
gerai, sąko juodu, ’, 
pro szali tos sodžolkos, kur 
mudu ta skrynute inleidome.” 
Pasiputusi boba jau drąsiai ei
na prie pono ir tiesiai sako: 
“jai man to aukso treczios da
lios neatiduosi, nobursiu!0 Pa
siderėjo dar valandėlė ponas 
su taja boba, ant galo ka darys, 
sutiko. “Pirma asz turiu iszsi- 
miogoti, sako boba, nes asz esu

gerai, sąko juodu,;

jai man to aukso treczios da-

I

stalo ir boba 
nabage tarp 

zviesiu ponu ir kunigu 
“varna,

ar verta tu esi sėdėti 
ir kunigu!” 

Ponui pasirodo, kad ji pažinu
si, pats atėmė nuo jos varna ir 
Hope paduoti, kaip ir kitiems 
svecziams, jerube. Bobai dar 
viena nakti 
nas liepe arklius pakinkyti ir 
iszvežfi taja boba in jos name
lius. Palydėdamas jaja iki ve
žimui pamate isz tolo ka va
žiuojant. “ 
kas ten važiuoja ? 
ponas, 
szuko: 
meszla veža.” 
tarnu pažiūrėti — isz lieso 
žmogaus buvo

jerube. Bobai
pernakvojus, po

ant galo

v

Z' lt

PARSIDUODA FARMA.

Iszbslsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo* 
8zia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius del 
Iftidotuviu, vesellu, kriksztynlu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1S7S-M.

Pasakyk v
j ?” klausia jos 

Boba jau supykusi su- 
sziu Ink’s v a ž i u o j a, 

Nusiuntė ponas 
to 

pavarde Szu- 
duk’s ir jisai miežini veže. Ne

su- 
gryžusi namon ir turėdama ga
na turtu, pabūgo, kad vėl jai 
kas burti nelieptu. Paėmė ta- 

uždege savo grineziute isz

4 4

tikėtai laimėjo boba, bet,

da, 
vidaus ir kaip užsiėmė ugnimi 
visa, 
lakstyti verkdama ir szaukda-

4 4

padary neles

pradėjo boba aplink ja

65 akrai žemes dirbamos, 30 akru 
busziai ir medžiai, 7 kambariu stuba 
ir barne nu skiepu. Žeme yra derlinga 
purvas su moliu maiszyta, viekas ant 
jos auga. Kartu parsiduoda visi far
mos inrankiai ir maszinos. traktorius 
szcsziolikos arkliu pajėgos, viena ku
liama maszina ir viena javams pjaut 
ir visokį farmos inrankiai. Taipgi 3 
arkliai. 5 melžiamos karves, 25 visz-

bankas ir mokykla. 
Parsiduoda isz. priežasties senatvės 
labai pigiai, tik už $3,000. Inneszti 
reikia $2,000. O likusius gales isz- 
moketi per 33 metus, su 6 procentu. 
Atsiszaukite greitai. (t.34

to«. Farma pne miesto, arti gęlž. sto
tis, bažnyczfa, I

ma :
ge

padarvneles mano s tide,, 
sudoge, 

y y
jau 
Už

FRANK BARTEICII
Ulster, Pa.R. F. D. No. 4

r>v y

(langiaus burti negalėsiu!
gautus nuo pono pinigus pasi

auti namelius irstato sau naujus 
gyveno ramiai.

Apie Jezuvitus.
Senei tai buvo, kad dar Je- 

ziTvftai musu kraszte 'gyveno. 
O jie buvo dideliais provinin- 
kais. Važiavo jie syki pro vie
no dvaro pievas. Ant tos pievos 
dvaro szeimyna su urėdu pjo
vė sziena. Jezuvitai sustojo, 

padek Dieve!” Dar- 
‘ ‘ de- 

Tada zokouinkai iszlipo

sziena.
4 4

afsake jiems:
pasako: 
bininkai 
kui.” rJ 
isz savo ra’tu, užkalbino darbi
ninkus ir pradėjo praszyti, 
kad tie jiems lei.4tu dalgės, pa
mokyti sziena pjauti. Urėdas 
tuojaus liepe paduoti Jezuvi- 
tams dalges. Jezuvitai pjovė 
valandėlė ir klausia: uar mo
kame?” “Mokate, mokate, tė
veliai,”
“Na, ar atminsite dabar, kad 
(a pieva Jezuvitai nupjovė?” 
“Atminsimo, 
na. “
kite ant szitos popieros, kad 
ežia Jezuvitai sziena pjovė. 
Visi, ilgai 
pa s i ra szo,

atsake jiems urėdas.

” atsake szeimy- 
An't paminklo pasira'szy- 

szitos
y y 

nosanprotaudami, 
kas tik , mokėjo, o 

ureda's pirma's. Zokoninkai, nu
keliavo su ta popiera, užvedo 
byla ir laimėjo ta pieva nuo 
pono, nes visi liudijo, kad kita 
karta Jezuvitai ja pjovė. Ir 
taip visados labai gudrus ir 
buklus Jezuvitai 
ponus.

nuveikdavo

Tolia u s bus.

DAINŲ KNYGELE, telpgi tinkama 
kaipo eiles ir dekllamacijos, 92 pus* 
lapių, popierini apdarai. Preke 25c 

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

'I
I

LADIES!
YOUR DRUGGIST
RECOMM ENDS

ROYAL PURPLE
PILLS

ATTENTION!

ANT PARDAVIMO.

po 
312-314
a.

mai, nesenai sutaisyti ir geram 
at-

Parsiduoda trys namai, 
No. 315 Chestnut Str., ° 
Mino Str., Hazleton, P A a-

7 -A ■ * '

padėjimo. Norintieji pirkt 
siszankit po adresu:

Antans Bukantas
Box 77
Mahauov Oi t v, Pa. •Z > F

y

y

t. 34)
PARSIDUODA FARMA.

, 25 raguo
tu, 2 arkliai, didelis tvartas, 
9 kambariu stuba ir 'kiti rei
kalingi budinkai, visokios pa
darines del farmos. Puse mv- 
lios nuo miestelio, bažnyczios, 
mokyklos, 2 mylios nuo 
žinkolio stacijos, 
priežastis yra liga.

Mrs. Wm. Poszka

Karma 180 akeriu

golo- 
Pardavimo 

(M.18

R.D. No. 2 Box 67,
Pleasant Mount, Pa.

,1

CAPITAL STOCK >125,000.00 J 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

Mokamu S.czia procentą ant 4 
sudėtu pinigu. Procentą pride* ( 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio '* 
ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu i 
banka nepaisant ar mažai ar Į 
didelis. i

H. BALL, Prezidentą*
G W. BARLOW, Vice-Praa. 
j. E. FERGUSON, Kai.

" C

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
rlausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuftzio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. ASz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogo. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresą vokite sriteip:

M. ŽUKAITIS, ' 
25 Gitlet Rd. Spencerport, N. Y. II ■ I ■!» I ■ —«|l ĮįH > » 1 1 » ■ » H

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir U
suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. 

—t ; ., m||^m RP T
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VAGIS
— " 1 »

— Kada jam sakau, 
niekas tam nepatikęs!

kad

liaus Sorientas atsargiai atida
ro dirbtuves duris ir visa ar
mija inženge iii taip vadinama 
intartina teritorija.

Kuomet atsidūrėme viduryj, 
didelio kambario, apstatyto

kad esą 
Sorientas

— Ponai, paliauk i va! Ko
kia gi mes turime toise 
žmogų užmuszt?1

Sorientas susiglumijes atsa
kė :

szi
i

vos gyvas

Tatai nieko nekenkia, I kc.isc?inl,.si,,is d."ik-

•ku- 
szposu

tais, kuriuos tiktai dailininko 
kambary ir dirbtuvėje tegali
ma-užtikti, Sorientas suszuko:

— Tu buk generolas! Pa-> 
darykiva karini į 
Tu, Kirasire, atkirak 
kelia gryžimui atgal, t.y. 
daryk dūri, 
mas rakta, tu grenadyre busi 
mano palydovu!

Nurodyta manevru iszpil- 
džiau ir nuėjau susijungti 
vyriausiu armijos korpusu, 

pra-

pa si t ar ima. 
prieszui 

už- 
dusyk pasukda-

s n

valgomajam

pa pa Silk o k mums tai ir gana!
— Na, gerai... Bet pirm vi- 

soko jaueziu reikala dar karta 
jums primint, kad toji istorija 
yra tikras pasauly atsitikimas, 
nors jum gal pasirodyti netikė
tinas. Nebent vieni dailinin
kai gali in ja intiket ir paste
bėt, ir tai ne s^ios gadynes, bet 
senesnieji dailininkai, kurie 
atsimena laikus paszelusios 
linksmybes, ana gadyne, 
rioj palinkimas prie
taip ant visu vieszpatavo, kad 
net imdavo viražu rimeziau- 
siose gyvenimo valandose.

Tai buvo Barbizono kažko
kio viefezbuczio 
kambary.

Jis taip toliau kalbėjo:
— Taigi ana minėta vaka

ru valgome pietus pas Sorien
ta, sziandien nabagėlis jau mi
ręs, o jis buvo praszmatniausis 
isz mus visu. Mes buvome tik
tai tryse: Sorientas, asz ir, 
man regis Le Poittven, bet už 
ano atminti negarantuoju 
tai jis buvo treczias... 
suprantama apie Eugenija Le 
Poittven, sziandien jau taip- 
pat mirusi juru reginiu dai
lininką, o ne apie to vardo 
sveika, gyva ir pilna talento 
pėizažista.

Pietavome 
reiszkia inrismngino: 
gerokai nusilesė, 
vienas Le Poittven užlaiko są
mone, nors ir skestanezin vyne, 
bet dar sveika ir gyva. Anais 
laikais buvome jauni. Iszsitie
sė ant divonu, ginezijomes 
sznekucziavomes be jokios 
minties mažame 
szalia dirbtuves. Sorientas, gu- 1 ėdama s ant žemes ir kojas ant 
:edes užvertos, pasakojo apie 

Jcanis, apie.mundirus isz eieso- 
tijos laiku, ir staiga paszokes 
kiek galėdamas, ant lygiu ko
jų nubėgo in spinta, kurioje 

visoki artisti-

pas

a 82

, ar 
Kalbu

Sorienta, 
buvome 

Tiktai pats

be 
kambaryje

buvo sukrauti- • —«*••• *- - I

armijos 
kuris visa-k n m duodavo 
džia.

Toje valandoje, kai asz jau 
turėjau vyties kaž-koki no- 

. prieteliu, staiga pakilo didis 
sumiszimas. Veikiai priszokau, 
laikydamas žvake rankoje. Le 
Poittevin savo bagnetu pervė
rė kaž-kokio manekino, (dirb
tino žmogaus figūros,) krutinę, 
kurio galva Sorientas kind u
kapojo. Konstatavus klaida 
generolas sukomandavo:

- Bukime sąmojingi! — 
karinos operacijos naujai

.džiaja

Kaip Geriausia Virti 
Ryžius. I

M

Galima taip isžvirti ryžius 
kad kiekvienas grūdas pasilie
ka atskirai, sako Buv. Valsty
bių Agrikultūros Departamen
to maisto specialistai. Keikia 
gerai nuplauti ryžius, virinti in 
didelio proporcija vandens, ir 
ne porvirinti.

Vienam puodukui sausu ry
žiu reikia vainoti keturias arba 
penkias kvortas vandens ir vie
na szauksztuka druskos. Nu
plauk ryžius gerai per kelius 
vandenius pakol visas liuosas 
krakmolas atimtas, ir nusunk. 
Turėk gatava puodn su karsz- 
tii vandeniu, indek druska ir 
lengvai indek ryžius. Duok 

apie penkiolika 
arba dvideszimts miliutu, arba 
pakol grūdas spaustas tarpe 
pirsztu bus minksztas.

Kad ryžiai nepriliptu prie 
puodo pakelk laikas nuo‘laiko 
su szakūtėms, bet nemaiszyk 
nes taria isz ryžiu pasidarys 
kosze. Kuomet užtektinai vi
rintos reikia iszsunkti per ko- 
sziama sietą ir kuomet vanduo 
nubėga, reikia sietą su ryžiais 
uždengt ir padėt virsznj puo
do su karsztu vandeniu. Taip 
laikyta iki vartojimui, grudai

TAMAQUA MOTERE GIRIA 
JI.

— Kaip?gi! jog mes ji pa-' 
smorkeftle mirtini

Bet Le Poittevin atszove:
priimta civilius

Szita žmogų reikia

— Negalima, daleist, idant 
tas žmogus numirtu be tikybi
nes pągelbos. Keiktu jam kuni
gą pakviest!

Atkreipiau dome, 
pervelu. Tuomet
man kasiule, idant užimezinn 
kunigo vieta ir prakalbecziau 
in piktadari paukvatinant ji 
iszpažint priesz mane savo 
nuodėmės. atiduot in budelio rankas. Koi-

Ans žmogus jau per penkias kia in policija pristatyt. Argu- 
vartes

mane

miliutas vartos iszpustomis 
akimis, negalėjo suprast, 
kokios ruszies asmenimis turi 
reikalą.

In Soriento prakalba paga
lios atsiliepe užkimusiu, 
alkholiu sudegintu balsu:

— Ponai, rasit, norite szpo- 
sa iszkrest!?

Bet Sorientas priverto ji at
siklaupt ir abejodamas, ar 
gimdytojai kartais nebuvo pa-' 
mirsze ji apkriksztyt 
jam ant galvos 
baisiu balsu szaukdamas:

— Iszpažink priesz 
nuodėmes, paskutine tavo va
landa iszmusze!

Senas latras didžiai persi
gandęs pradėjo rėkt ne savo 
balsu: gelbėkite, kas in Dieva 
tikite! gelbėkite! ir roke tokiu 
balsu, kad mes buvome 
versti jam burna užkimszt 
idant visus kaimynus noprike- 
lus.

Tuomet parpuolė ant žemes, 
raieziot ies, 

draskyt kili

7 
stiklą

su

per

iflzpyle 
who,

poną

pri-
1

— Nora 
szaudyt.

mentas pasirodo mums priim
tinas. Tuojaus ta žmogų pakė
lėme nuo žemes bot kadangi jis 

, pagulde- 
arba teisiu-

n oga 1 ėjo va i k szcz i o t 
nie ji ant lentos, 
giau pasakius, ant bletos mo
deliu stalo, stipriai ji pririszo- 
me ir mudu Eugenijum ji nc- 
fezeme, o Sorientas apsiginkla
vęs nuo kojų ligi galvos, ėjo 
paskui mus užbaigdamas eise
na. 1

Ties policijos biuru sargy
ba mus aresžtavo. Dežuruojan- 
tis valdininkas, kuri mes 
szaukome, mus pažino, 
dangi jau buvo žinojęs 
visokius szposns ir 
mus iszradimus, isz

pa-'
o ka
lu u su

negali
mus

nelaimingojo viri 
t reczios

buvo pa

Jau po velniu! 
iszlikau ir kvapo neatgauna!

Tuomet Sorjenta.s staiga pa
liko gailestingas, kaij) tėvas 
prie sunaus... Isz visu kilpų ji 
isznarpliojo, pasodino ant suo
lelio, meiliai ir mandagiai ji 
kalbino ir eziupinejo ir — su
stiprinimui
trys rnoszemes prie 
porcijos vyno.

Vagis, ramiai fotely sėdėda
mas žiurėjo in mus ir žiūrėda
mas negalėjo atsistebėt.

Kai gorimas jau
rengtas, jam pilna stiklą vyno 
pripylėme ir padavėme. Botu
me noriai ji už galvos paėmė, 
idant jam gorima palengvinus 
ir... su juo stiklais cziauszki- 
nome.

Kalinys gero už viso pulko 
sveikata. Bet kuomet jau pra
dėjo szvist, atsistojo ir ramiai, 
kaip ir nieko nebūta, pareisz- 
ko:

BALTRUVIENĖ

su juo stiklais

indek 
greitai virti

Yra tai labai gerai, 
Ir didžiai naudingai, 
Mokslą i ne at’lankinet i, 

Szio to pasimokyti.
Jaigu ka*s diena laiko neturi, 

Tai vakarais atsilankyti gali, 
Tai vis sziek tiek naudoja, 
Negu po urvas slankioja. 
Mat vaikinai tari vakarais 

mokintis, 
Ba diena, turi apie darbeli 

rūpintis, 
Bet jaigu merginos in 

mokykla eina, 
Tai ant gero del juju neiszeina. 
Ana diena Centre ulyczia ėjau, 

Ir sztai ka maeziau:
Ant trepu merginos stovėjo, 
Kaip varnos priesz dargana 

kvarksėjo,
Ta narna vadina biznes 

kaledž szkala, 
Nes po velniu jau gana.
Ne viduryje mokinasi, 

Tiktai ant trepu szparkinasi, 
O gal ant “mokslo” susirenka.

Kitos prie bažnyczios 
susirenka, 

Ba reiko daryti praktika, 
Bei ko martele gerkles 

manksztyti, 
Kad dailiai gieddti.

Taip trauke ant praktiko 
dukrele, 

Ir tai kas miela naktele, 
O motina isz to džiaugėsi, 

Jog dukrele giedalo džiaugėsi.
Džiaugkis motinėlė, 
Girk savo dukrele, 

Bet tas ant gero neiszeis, 
Ba gal szlektai atsieis, 

Ant trepu szkalos, 
Sedetti ir riziana visados, 

Tai jau ne kas, 
Tokia praktikas.

* *

Apie Hazlctona nekuriuosę 
kaimeliuose, 

Bobeles kaip puslaukines. 
Ne prie Lauciaus, 

Ne prie rožaneziaus,
Davadni vyrai negali inkeltj 

kojos, 
Ba tuojaus prisigerus bobg 

iszkolios, j 
O jau ka Nedeliomi, Ji 
Tai eina gahromi,

Nuo pats ryto visokiu MJB 
prisirenka^ ’▼j

' I

— Busiu priverstas su po
nais atsiskirt, nes reikia eit 
namo!

Mes buvome drueziai 
mine, norėjome ji ūžia i ky t, bet 
jis užtikrino, kad ilginus nega
lįs pasilikt.

A tsisve ik i na n t pa span d eme 
jam ranjea ir Sorientas su žva
ke rankoje iszlydejo ji in prie
mene, smaukdamas jam 
mui:

nes

11I1SI-

iszradimus 
maskarado tiktai szypsojosi ir 
musu kalini nenorėjo priimt.

Sorientas priesztaravo, 
valdininkas jau 
tikrinaneziai liepe mums gryžt 
namo ir nekeli trinkszmo.

Tuomet visa musu armija 
apsisuko vietoje ir mes vėlei 
sugryžome in dirbtuve, 
paklausiau:

— Ka dabar dunksime 
vagiu! f

Le Poittevin sujaudintas at
kreipė dome, kad tasai žmogus 
esą labai nuvargintas. Isztikro 
taip surisztas, 
ant lentos isztemptas jis iszro- 
do kaip ir pusiau numiręs.

Ir asz taip-gi isz eiles paju
tau gailesti szirdyje, 
girtuoklio ir 
T hz burnos nosine
klausiau:

— Na, kaip 
n as palaidūne?

Szis tiktai sudejavo.

bet
asztriai ir in-

pavy-
mpasi liks atskirai.t (‘U— Beeidamas, tamsta 

gerai pasisaugok, iszeinant už
J

1pra,dojo szliaužt, 
daužyt baldus, 
mus, taip kad, pagalios iszejes 
isz krantvbos Sorientas suszu- 
ko:

Tada

su
vart u 
parpult!

esąs laiptelis, galima

** * Mrs. Tessie Juchinsky,
E. Union St., Tamaqua, Pa. ra-

“Sirgau ant sunkaus ko
sulio ir perszalimo per keletą 
motu ir niekas rodos man no- 
pagelbejo. Dagirdati apie “Dr. 
White’s Lung Healer”, ir nu
sipirkau koletą bonkucziu ir 
po keletą dienu vartojimo szal- 
tis perejo ir iki sziam laiku 
neturėjau szalczio. Asz visada 
lakau bonkuto “
Lung Healer” šluboj del grei
to pareikalavimo.” 
aptiekoso arba grosemese.
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ir 
prasidėjo.

Taip per dvideszimts miliu
tu perverteme visus dirbtuves 
kampus ir pakampes-be jokiu 
pasekmių, kai staiga pakilo 
Eugenijui mintis atidaryt di- 

spinta. Spinta buvo
tamsi ir gili, inkiszau ranka su 
žvake ir staiga atsilosziau bai
sia persigandęs., 
dėjo žmogus, i-- -

kuris žiurėjo in mane iszvers- 
tomis akimis...

Tame pat akimirksnyj smar
kiai užtrenkiau spintos duris 

dusyk 
rakta, 

paskui vėl dareme karini pasi
tarimu.

Nuomones buvo no vienodos 
ir labai skirtinos.

Sorientas norėjos vagi iszru- 
kyt, Le Poittevin pataręs badu 
priverti ji, idant pasiduotu, o 
asz siūliau podraug su spinta 
paraku iszkelt in ora.

Poittevino nuomone persvė
rė kitas ir kuomet jis su kara
binu, permestu per peki stovėjo 
argyboje prie spintos duru 
mes atsineszem dar kelis bute
liu vyno ir, užsirūko pypkeį, 
susėdome priesz spinta ir pra
dėjome gerti už 
kata.

Po pus-valandžio po apguli
mui Sorientas teeziau negalėjo 
susilaikyt ir suszuko:

— Norecziau ji vienok isz) 
arti pamatyt! Ar žinote ka, vy
rai, daleiskime ataka, ir sztur- 
mu ji paimkime.

Suszukau: bravo!... Kiekvie
nas isz mus griebėsi už ginklo. 
Toj pat valandoje spintos du-i 
rys tapo atidalytos ir Sorien-‘ 
tas nustatęs gaidį pisztalieto, 
kuris buvo neužtaisytas, 
matinis mėtėsi in vidų.

Me pavymui skubinome su 
kliksmu ir riksmu...

Tamsoje susidureme ir kits 
kita netyczia apkuleme, paga
lios po penkių miliutu nely
gios kovos, isztempeme in 
szviesa kaž-koki sena banditą 
— valkata žilais plaukais, ne- 
szvaru, apdriskusi... Suriszome

Spintoje se- 
gyvas žmogus,

ir
> apsukdamas

ir urnai ja užrakinau, 
spintoje

— Pribaikime ji!
Pildant savo paties insaky- 

ma nuleido savo pisztalieto, 
gaidi, kuris kureziai skambė
damas nupuble ant žemes. Pa
vyzdžiu padrasintas, iszszo- 
viau ir asz. Mano karabinas — 
arba teisingiau pasakius pa
prastas szaudymas su titnagu, 
iszdave žarija, kuri mane pati 
didžiai iszgasdino.

Tuomet Eugenijus tarė rim
tai:

slį ra i zgy tas ir

gailesti 
iszimdamas jam 

skarele, pa-

jautiesi, se-

Visi pilvus susiėmė kvatojo 
aplink pasakojanti, o jis atsi
stojo, užsirūkę pypke ir 
szai mus stovėdamas taip isz- 
didžiai pareiszke:

— Bet žingeidžiausia isz 
mano istorijos yra tai, kad joj 
nesą nei vieno melagingo žo
džio: teisybe, gryna teisybe ir 
tikra teisybe!
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 

Preke 15c
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY CITY, PA.

raszymo, del vaikams.

szo.
] kvie
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Dr White’s

Gausite

mai rubai, iszeme isz jos kom- 
plotini Iluzariszka mundira ir 
apsivilko in ji. Tolinus links
mybes karsztyje pradėjo in- 
lęalbinet Le Poittevinui, idant 
Izis persirengtu in grenadero 
/ » • • ... 
l>et mes ji nustvereme ir, 
minusia nurengė, ji prievarta 
ingrudome in nepaprastai di- 
delim undira, kuriame iszkar- 
to paskendo.

Asz persirengiau kirasiru. 
Sorientas pradėjo mums vado- 
vaut ir liepe pildyt visokius, 
kartais net labai komplikuo
tus manevrus. Pagalios suszu- 
5co: “ 
Gvardijai, tai gerkime kaip 
Gvardistai!”

Isztusztinome viena, kita ir 
treczia buteli wno ir musu «*
stikleliuose pasirodo dangisz- 

Ir dainavome, 
arba teisingiau pasakius, visa 
gerkle trankėme senoviszkas 
daineles, tas paezias daineles, 
kurias dainuodavo didžiosios 
armijos kareiviai.

Tuo laik Le Poitiven, kuris 
dar isz mus visu turėjo tvir
čiausia sąmone, davė ženklą, 
idant nutiltumėme ir po se
kundiniai tylai tarė psznabž- 
doms:

frubus. Eugenijus prieszinosi, 
pir-

Kadangi mes sziandien

ka liepsnele.

— Esu insitikines, 
dirbtuvėje kaž-kas vaikszczio- 
ja! , . . ‘

Sorientas vikriai paszoko ir 
suszuko:

— Vagis! kas do laime!
Ir toje pat valandoje suszu- 

ko Marselijietes obalsiu: 
ginklo, piliecziai!”

Paskui motėmis prie kaban- 
cziu ties durimis ginklu ir ap
siginklavome, prisitaikant prie 
musu mundiru. Asz gavau kaž
ką panaszaus in muszkieta ir 
dideli karda, Eugenijus nu-

kad

i i Už

dideli karda, Eugenijus 
Atvėrė didėli karabinu su bag- 
netu, o Sorientas, negalėda
mas rasti tai kas jam buvo rei
kalinga, sugriebė sena piszta- 
lleta ir dideli kiszenini kirvu
ką, kuriuo mosikavo ore. Ve-»*

♦i ’ O oil ui l i. ! * t 4 f”

kalinio svei-

kovos, isztempeme

•J*

pir-

jam rankas ir kojas ir pasodi
nome in foteli... Jis nei žodžio 
neisztare.

Tuomet Sorientas po intek- 
mo vyno ir degtines pateko in 
iszkilminga užsikarszcziavinui 
ir kreipdamasis in mus tarė:

— Dabar szi nenaudeli nu- 
teiskiva!

Buvau taip girtas, 
propozicija man pasirodė esant 
viena isz goriausiųjų.

Eugenijui buvo pavesta kal
tinamąjį gint, o man loszt pro
kuroro — valstybes ginėjo 
role.

Visais balsais buvo pasmerk
ta mirt, iszskiriant viena — 
būtent savo ginėjo baisa.... :

— Keikia sprendimas in- 
vykdint — ta¥o Soriėntite.

Bet staiga kaž-kokia abejo
ne jo szirdy atriliepo.

kad ta /
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Camel yra 
išbandytas ir užtikimas 
draugas milijonų patyrusių 

rūkytojų
4

I
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Nėra saldesnio, ar malonesnio kvapo, išei
nančio iš cigareto, koksai išeina jums is 
Camel. Nepasilieka cigaretinio atsidavimo, 
Camels nenuvargina skonio, nežiūrint kaip 
dažnai vartosite juos. Tik lengvas ir malo
nus skanumas, gilus užsiganėdijimas, kada 
tik ir kur tik Camel neužsirukytumet. Atida
rydami tą garsų Camels pakiuką, jus jau 
pažįstate tą kvepejimą, tą patenkinimą, kuris 
suteikia laimę milijonams.

Net popiera 
'T . » .

Camel cigaretams yra puikiausi, pagaminta' 
Franci joje. Del vienos tik šios cigaretų 
rūšies tapo sukoncentruota patyrimas ir 
sumanumas stambiausios tabako organiza
cijos pasaulyje.

ekspertų tobulybes darbas.

Jei jums dar neteko pažinti Camėl gerumo, 
pabandyk juos. Pakišk vieną Camel tarp 
savęs ir degtuko ir paragauk maloniausi, bei 
skaniausi, tabako mišinį, kada nors suvy-

Panašių cigaretų kaip Camels pasauly nSra. 
Camels susideda iš parinkčiausio Turkiško 
ir Amerikoniško tabako. Camel mišinis yra

niotą į cigaretus. Pasipažink su ištikimiau
siu durnų draugu, kokį žmogus yra kada nors

Jan net del vietiniu vynt į 
dakanka.

Negali pavalgyti pusrycrius, 
O ir pietus, 

O kada jau badas prispire, 
Tai sveczia už makaules 

nutvėrė, 
Iszmdta laukan per duris, 

Ir da per kupra gauna nekuris, 
O bobeles tankiai ir raudona 

kazoka szoka, 
Iszdarydamos visoki ledoka.
Kur taip buvo nesakysiu, 
Ant kito karto paliksiu, 
Bet jaigu da iszgirsiu, 

Tada tai jau su koeziolu 
kaili iszdirbsiu.

I

I
I

I
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.turėjęs. Imk Camel!

1Camel
CIGARETAI
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Apie Pittstona, mažoj peereje, 
Buvo vaina aibeeze, 

Vienas bobeles vyras sėdi 
dželoje, 

Ar gal ir kozoje.
Pati likusi apie tai ne nepaiso, 

" Tiktai sau szposelius taiso, 
Taip kita naotere bjauriai 

jaja pavadino,
Ir beroikalo niekus užkabino. 

Gyvanaszle kaip induko 
Ant bobeles smarkiai užklupo, 

Per koja permete, 
Anlt stalo moto,

’V 'F

Sulaužė kodo ir stala, 
Vos bobelei nepadaro gala. 

Kaip toliau buvo, nedažinojau, 
Ba tojiaus nusirabantinau, 
Turėjau in vales juokų, 

Ba da neinacziau szposu tokiu.
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Paskutines Žinutes.

— Gerai pažystama ežio- 
nais del daugelio 
Auszriute, kuri
Italije lavintis ant dainininkes, 
pranesza giminėms, kad szi 
menesi dainuos operoje Carka- 
no Teatre, Mila he.

— Subatoje Readingo pė
dė Mahanojui, Gilbertone ir 
Staniklij. Bus miestuose tru
puti krutėjimo.

— Mahanojui taip malszn
I 

neturi

pami Elena 
iszkeliavo in

kad negirdėt nieko. Žmoneliai 
vra užimti darbais ir 
laiko ant nliavojimu.

— Reikalinga 
prie siuvimo rankovių prie 
marszkinin usleevers. ” Dar
bas ant visados, atsiszaukite 
tuojaus pas Philip, Jones Corp, 
ant kampo Main ir Market 
ulycziu. (t. A.30
HOWARD SCOTT PRIBUVO 
CZIONAIS TIKSLE ATGA

VIMO 4-PROCENTINIO 
ALAUS.

merginos

sleeve rs.

Isz Shenandoah, Pa.

m irę Pa- 
Veliono paliko

nau-

t Marijona Sabaiauckieno, 
45 metu, isz Turkey Run, kuri 
pribuvo in vietinia ligonbute 
gydintis, Nedėliojo, 
nedelio ryta,
vyra ir kelis vaikus.

— Mikdla Nenartaviczius 
likos sužeistas Kehley Run ka
syklose. Likos nuvežtas in vie- • < 
tinia ligonbuti.

j- Praeita Petnyezia
jam ligonbutije mirė pirmuti
nis vvras Piuszas Kazlauckas 
kuris per koki tai laika sirgo 
ant invairiu ligų. Jisai paliko 
paezia ir du vaiku ir buvo 
palaidotas praeita Utaminko 
ryta. 

•F

Frackville, Pa. — Pasiulini- 
mai likos iszduoti kontrakto- 
riams ant statymo naujos Lie- 
tuvisz.kos bažnyczios ir iqoks- 
lainea ant East Side, per pra- 
baszeziu kun. Bakuna. Bažny- 
ezia bus dvieju augszezin 
džio, o moksląine užpakalije 
bažnyczios teipgi, bus statyta 
isz plieno ir plytų, 50x150 pė
du pagal naujausia 
Per storonia kun. Bakuno, pa
rapija kožna diena didėja ir 
skaitlis parapijonu dauginasi.

— Jonas Czesnoskis sunia- 
iszvažiuot in Allentowna be 

atsisveikinmo su locnininku 
šlubu, kuriam buvo kaltas 
keturis menesius randa, 
turėjo visus rakandus 
jes ir vežti ant geležinkelio, 
kad sztai atėjo dede ir uždėjo 
areszta ant rakandu, pakol ne
atsilygins su skolininkais.

mokslaine

I

Howard Scott vienas isz re
daktorių laikraszczio 
Prohibition News 
isz garsingiausia

Anti- 
, ir vienas

i i

4

I
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vyru kurie 
dirba prieszais prohibicija, dar 
lankosi Mahanojujc ir apielili
kėjo, kur varo savo agitacija 
prieszais Volstead akta.

Mr.-Scott ketina perstatyti 
savo nuomone del kliubu ir ki
tu organizacijų kas-link prohi- 
bicijos reikalu. Jisai taipgi ma
no atlankyti akvvesnius žino- 
uis kaipo kunigus, advokatus 
ir 1.1, ir dasižinoti ju nuomones 
•apie Volstead akta ir jos isz-
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pildymą.
, “Dalis asztru gėrynių, bnt- 

legeriu, nuodai ir kitokios taip 
vadinamos arielkos 1t 
numažinta jaigu bus pavelint 
dirbti ir
alų,” sako Mr. Scott.

* 4
Žodžiu sakant, Mr. Scott dir- 

basi ant to idant butu panai
kinta dabartine prohibicija ir 
del atgavimo 4q>rocentinio a- 
laus.* • r (lt.
CATASAUQUA MOTEREI 

PATINKA.

bus daug 
l<i 

naudoti 4-procentini

panai

I.

ne

di-

sistema.

v u z
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Miside-

StasysPittsburgh, Pa. — 
Gutkauskas, 17 metu nuo 2914 
Harkins Way, tapo perszau- 
tas per ranka, kada probibici- 
jos agentas szove in automobi
li, kuris nuo jo bego.

Windsor, Conn, f Vyri aušo 
dukrele ponstvos Juozu Czer- 
niausku, 21 metu, likos nukirs
ta per nelaba mirti 3 diena Ba
landžio per Didė ja Subata, pa
likdama neapsakitani nuliūdi
ni ia savo tėvelius, sesutes ir 
brolelius.
“Saule” kuria skaito 
liolikos metu. Gaila, kad nela
ba mirtis turėjo paimti skais
tu žiedeli, kuris tik pražydėjo 
del džiaugsmo teveliu, sesu-

Lai ilsisi am- 
o dusze josios 

terp palai-

Velione mylėjo 
nuo ke-

ežiu ir broleliu, 
žinam atsilsi 
lai būna priimta 
mintųjų karalystėje dangaus.

Nors
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rūkytas 21 centai, laszinei

taipgi yra labai brangus: svies
to svaras 60 centu, kiausziniu 
tuzinas 45 centai, bulviu pekas 
79 centai, pork czaps svaras 35 
c. szviežias kumpis 25 e. sva
ras,
sūdyti 1)0 25c. rūkyti po 40o. 
jautiena irgi ’brangi. Drabu
žiai irgi brangus pas mus, jai
gu nori pasisiūti siūleli tai turi 

daugiau, gatavi 
negu orderi uoti 

pas kriaurtziu. Žodžiu tariant, 
pragyveiximas yra brangus pas 
mus, o žmones mažai uždirba.

Ir mus no aplenkė ubagai išz 
Lietuvos atvažiavę. Kada tik 
koki atvažiuoja in Amerika, 
tai ir pas mus atsibaladoja. 
Dabar buvo ubagaudamas ku
nigas Dagilis — 13 diena Ba- 
f,kll?;d $.n,e-niyn -gOvtZZZ 
landžiu rinko pinigus del Agi
tacijos kad kunigu parbije lai
mėtu rinkimus Lietuvon in sei
mą. Surinko apie 35 dolerius, o 
už tai kunigas Dagiais apdova
nojo Amsterdamo Vyežius su 
pasveikinimais nuo Kauno pa- 
vasarninku arba Vvcziu.

—J. A. M.

mokėt 50 ir 
biski pigesni

Mount Carmel, Pa. — Pui
kios inkurtuves atsibuvo nau
jam name p.p. Petru Lubinsku, 
525 East Fifth ulyczios kurie 
kitados gyveno ant 140 Locust 
ulyczios. Daug užpraszytu svo- 
cziu atsilankė isz aplinkiniu 
miestu, kurie buvo kara'liszkai 
pavieszinti per ponstva Lu- 
binskus vėlindami jiems lai
mingo gyvenimo naujam name.

— Seredos vakaru bažnyti
nėje svetainėje vietinis bažny
tinis koras turėjo koncertą su 
bankietu ant kurio likos už
kviesti korai isz Mahanoy Ci
ty, Saint Clair ir Tamaqua. Va
karėlis buvo linksmas ir drau- 
giszkas.

Shamokin, Pa. — Ut a minko 
ryta kun. Duobinis suriszo 
mazgu moterystes daktaru 
Viktori Balota su pana Janina 
Dauksziute. l)r. Batuta buvo 
kelis motus czionaitinojo ligon- 
buteje ir'yra užbaigęs dakta- 
riszka mokslą Jefferson Medi
cal College Phi'ladelfijoi. Po 
trumpai kelionei, apsigyvens 
czionaissu savo paeziulo.

Duobinis 
moterystes

Jonas Sakolskis 
paleistuviu urvos 

Plane ana vakara

Mrs. Henry Onusczek moto
re isz Catasauqua, Pa. sako: 

Dr. White’s Oil of Youth Li 
nimentas” vra goriausias 

ir hkau- 
I'a liuimonta 

oso arba 
(A pg.)

4 4 4

” yra 
vaistas del nuilsusiu 
dancziii kojų.” 
galima pirkti aptiek 
grorteme.se.-

REIKALINGA.
Merginos prie kuknines dar- 

Turi but ne-
K reipkites

rr

bo ir prie stalu.
mažiaus 18 metu.
prie: (A.27

Food Administrator, 
Ashland State Hospital.

MOTERE ISZ SUMMIT
HILL UŽGANĖDINTA.

Stella M. Korschner, 
Summit 

Asz persitik-

Amsterdam, N. Y.
jau pavasario laikas, bet dar 
oras labai szaltas ir sniego dar 
daug yra vietomis. Darbai pas 
mus labai menkai eina dabar
tės isz kitur pribuvusiems dar
bas yra sunku gaut kadangi ir 
pas mus yra daug bedarbiu 
žmonių. Karpatų audinyczios 
dirba tik po 3 dienas ant san- 
vaites už tai, kad negauna ge
ru užkvietimu ant karpetu, 
dirba karpetus isz menko ma- 
terijolo, o nori parduot už di
delius pinigus, tai niekas ne
perka, o kas ka perka tai ir 
žiuri ka perka kad butu geras. 
Jaigu žmogus pirkdamas kar
pei a moka po $37.50 už karpe- 
ta 9x12 tai jis nori kad butu ir 
geras. Pamato kad menkos vil
nos ir kita materijolas tai ir 
neperka tokiu karpetu visai. 
Tai isz tos priežasties pradėjo 
dirbti po 3 dienas karpetaunos 
pas mus ir kiti fabrikai menkai 
dilba dabar, tai darbu niekas 
nevažiuokit in Amsterdamą 
jeszkot, ba graudysites atva
žiavę.

Kaip visas dienas dirba tai 
menkai uždirba, nuo 15 iki 30 
doleriu už 6 dienas. Žmones 
menkai uždirba pas mus, bot 
pragyvenimas yra labai bran
gus, kietu anglių tonas $14.50, 
minksztu anglių tonas $8.00, 
koksu tonas $12.00, pirma bu-

Misa
301 E. Hazard St., 
Hill, Pa raszo: “ 
rinau kad “Dr. White’s Lung 
Healer” yra stebėtina gyduole 
del perszalimo. Praeita meta 
turjau toki sunku kosulį jog 
ka tikga loja u szneketi ir ant
ra bonkute mane iszgyde. Asz vo $23.00 už tona koksu, 
teipgi turėjau gera pasekme 
nuo kitokiu “m*Dr. White’s

Raudos už stitbas ir yra la
bai brangios už menka stuba4 4

gyduolių.” Klauskite aptieko- reike mokėt po $20.00 o už ge-
se arba grosemese, jie parduo- resno moka po 35 iki 50 doleriu
da “Dr. White’s” gyduoles. ano menesio. Valgomi daigtai

Ashland, Pa. — Jonas Ve ne
kis likos sužeistas Bast kasyk
lose ir likos nuvežtas in Ash- 
lando ligonbuti.

— Kada 
iszejo isz 
Mahanoy
kas tekis uždavė jam per pa- 
kauszi su bile ir apiplesze ji 
ant 517 doleriu. Daktaras isz 
Picines susiuvo Jonui pakau- 
szi. Geriausia nelyst kur nerei
kė o ypatingai in tokos vietas.

FARMOS ANT PARDAVIMO

Didžiojoj Lietuviu Ūkininku 
Kolonijoj turiu 47 ukes ant 
pardavimo. Sztai keli barge- 
nai: ūke 40 akeriu, 2 arkliai, 5 
karves, 2 telyczios ir bulius, 50 
visztu, jevai ir padargai, tai 
pirmas toks bargenas; kaina 
$2,300 inmoketi $1,500.

Ūke 80 akeriu, didelis sodas, 
upelis teka prie pat ežero, ne
toli Lietuviu bažnyczios ir mo
kyklos, 2 arkliai, 4 karves, dvi 
kiaules, padargai ir jevai; kai
na $4,200.

Ūke 100 akeriu žemes, pui-
kus dideli budinkai, sodas, 
upelis teka, užsėta 38 akeriai
dobilu ir 13 akeriu alfalfa; kai
na $5,300, inmoketi $1,500. Del 
platesniu žinių raszykit:

John A. Žemaitis
R. No. 1 Box 17 

t.33) Fountain, Mich.
ANT PARDAVIMO.

« \....... .
/

Puikus namas ant viso loto 
po No. 525 E. Centro St., Ant 
kito galo loto randasi namai 
ant dvieju familiju. Viskas go
riausiam padėjimo. Atsiszauki- 
te ant adreso.

II. J. Kirschner
Record American Ofiso, 

Mąhąnoy City, Pg.

John A. Žemaitis

(t.25

PENNSYLVANIJOS LIETUVIAI, AMERI
KOS UKESAI, PRIVALOTE BALSUOTI 

UŽ HON. WILLIAM S. VARE

Kongresmono Vare’o Patarnavimas 
Visuomenes. Jo Liberalizmas ir

Iszmintinga Tolerancija.

1

Del

Amerikos ukosai, kada kur tik susirenka ir kur tik 
nominacija Repu'blikoniszko Suvienytukalbama apie

Valsbiju Senatoriaus — visuomenes nuomone parodo kad 
William S. Vare gaus didesne dali balsu ir be abejones 
bus aprinktas. Jisai yra kandidatas ant Republikoniszko 
tikieto laike nominacijų kurios atsibus 18 diena Mojaus. 
William S. Vare yra vienas isz trijų kandidatu kurie 
yra pasidavė ant Rcpublikoniszku nominacijų, bet Vare 
yra vienatinis kandidatas kuris tikrai perstato arba 
rūpinasi apie gerove žmonijos. Vare ne yra korporacijos 
advokatas, jisai yra bizniavas žmogus kuris (pradėjo 
savo gyvenimą nuo žemutinio'laipsnio, ir per sunku dar
bavimosi ir gabuma dasigavo prie pasekmes. William S. 
Vare ne yra aristokratu, jisai yra vienas isz paprastu 
žmonių, paisantis apie ju būvi ir gerove, stengentis idant 
pagerinti ir palengvinti gyvenimą del tu kurie sunkiai 
dirba del gyvenimo užlaikyma.

William S. Varo yra gerai žinomas dol paprastu 
žmonių. Jisai visados dirbo del ju‘labo. William S. Varo 
'Silpninta reikalavimus darbininku žmonių — jisai buvo 
vienas i|Sz ju ir visados ome dalybas bile kokiam reikale 
kas-linlį pagerinimo ju padėjimą. Niekas neturi geresni 
.supratiifna ir didesni apiprekiavima kas-link paaukavi-
mo del .millžiniszko skaitliaus ateiviu gyventoju negu 
William S. Vare. Laike kada nekurios partijos užpuldi
nėjo ant ateiviu gyventoju, norėdami insteigti visokos 
tiesas idant '(langiaus suvarginti juju buvimą, tuose 
laikuose William S. Vare užstojo prieszais tokius inne- 
szimus. Už ta viena tik dalyku musu žmones ateiviai 
privalo ji už tai ncpamirszti.

Kongresmenas Vare atliko savo prideryste atsakau- 
ežiai kada buvo kongresmonu Washingtone. Visados 
rūpinosi apie tiesas del gero žmonijos. William S. Vare’o 
platforma arba programas y]7i akyvas suraszas. Vienoje 
vietojo yra paraszyta:

“Asz visados tikiu in sanlygas kurios apsergsti 
Amerikos darbininką dirbtuvėse per apsaugosima 
tarifu kuris suteikia darbo.”

Balsas u'ž William S. Vare yra balsas del visiszkos 
geroves.

r <Mi-« ■’ i( > •

Ir ežia yra kiti akyvi isztraukai isz Varo’o plat
formos kurie labai interesavos kožna žmogų Pennsylva- 
nijos st ei te:

“Asz turėsiu du prieszininkus laike ateinaneziu 
nominacijų,'tie du prieszininkai tiki ir nori užlaikyti 
prohibicijos instatyma. Asz nemislinu kad tas repre
zentuoja jausla arba noru didesnes dalies Pennsylva- 
nijos Republikonu visu klasu; ir tasai dalykas turi 
būti labai svarbus dalykas laiko ateinaneziu nomi
nacijų, ir kandidatas kuris yra tosios nuomones kad 
•szitas instatymas turi būti permainytas arba panai
kintas balsuotojai privalo paremti.”

“Invykdymas Volstead’o instatymo neiszsipi'lde. 
Tasai faktas yra visiems žinomas ir nesiranda tame 
jokios abejones. Ne yra iszpildoina už tai kad tiesa 
yra priverstina pagal dabartiniu tiesu.”

“Asz pristoji! del didžiausios liuosybes del žmoni
jos pagal tiesu atsakaneziu instatymu ir esmių prie- 
szingas tokioąn tiesom kurios atima ta liuosybo. Asz 
pristoja prie inneszimu tokiu tiesu kurios pavėlintu 
naudojima ir paVdavima lengvu vynu ir alaus.

William S. Varo yra teisingas, William S. Varo yra
a t vi ras. William S. Vare yra tai neprietelius veidmai
nystes įr tikejimiszku kvailiu. William S. Vare yra tai , 
teisingas tarnas žmonių, apgynėjas progreso, užtarėjas 
apszviestuju principalu ir nuomonių.

Visi žmones dabar užstoja už William S. Varo. Jisai 
'bus nomina volas per didžiausia skaitli baliau kurie kada 
nors buvo balsuoti už bile koki kandidata. Ir musu Lie
tuviai, Amerikos ukesiai privalo už toki kandidata savo 
baisa duoti. Todėl Pcnnsylvanijos Lietuviai laike a tol- 
naneziu nominacijų balsuokite ant Senatoriaus 
William S. Varo. ......................   .
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Apgarsinimas

New Yorko Valstija.
New York’as netik skaitlin

giausiai apgyventa valstybe 
•lung. Valstybėse, bet imigran
tams yra interesingiausia, nes 
beveik ketvirta dalis visu imi
grantu, kuomet atvyksta Ame
rikon, laikinai arba nuolatai 
joje apsigyveno-

Albany yra New York’o sos- 
tapyle.

\ral.4tyl)cs plotis yra 49,204 
ketvirtaines mylės, arba Ang
lijos didumo. Oras mainantis, 
gali būti labai szaltas ar labai 
sziltas. Žiemoj sziauruose daug 
8741*1 ežia u negu pietuose kur 
randasi New York’o miestas.

In sziaurus randasi Ontario 
ežeras ir Canada, in rytus Ver
mont, Massachusetts, Connec
ticut, ir Atlantiko Okeanas, in 
pietus AtHantiko Okeanas, New 
Jersey ir Pennaylvanijn, in va
karus Erie ežeras. Hudson upe 
su savo pricupe. Mohawk, yra 
szios valstybes svarbiausia 
upe. Tos dvi upes padalina 
valstybe in dvi dalis, praside
dant nuo Buffalo ir dasiekiant 
New York’o miestą. Yra svar
biausias susineszimo kelias 
Suv. Valstybėse, nes sujungia 
vakarus su Atlantiko Okeanu.

1920m. New York’o valsty
bėj buvo 10,385,227 gyventojai, 
isz kuriu, 82.7 nuoszimtis mies
tuose gyveno. Dilgelis Ameri
kos didžiųjų miestu randasi 
szioje valstybėj. New York’as, 
didžiausias miestas Jung. Val
stybėse, po London’u. Didžiau- 

dabar užima

Io. Albany turi *113,344 gyven
tojus ir randasi 143 mylės in 
sziaurus nuo New York’o mies
to ant Hudson ttpes. Yonkers 
su 100,176 gyventojąis randasi 
visai netoli New York’o mies
to. Su lyg federalio cenzo Uti
ca 1920 metais turėjo 94,156 
gyventojus, bet 1925 m. turėjo 
101,604. Visi kiti miestai turi 
mažiaus 100,000 gyventoju.

Dauginus kaip ketvirta da
lis (26.8 nuoszimtis) gyvento
ju yra svetimszaliai kuomet 
vaikai svetimszaliu ir maiszy- 
tu tėvu sudaro didesni nuo- 
szimti gyventoju negu pilie- 
cziai vietiniu tėvu.

Beveik visuose
yra tiek daug invairiu svetim
szaliu kad beveik kiekviena 
Europos valstybe atstovauta.

New York’e daugiausia yra 
Rusu, Italu, Vokiecziu, Czcku, 
Lietuviu. Sziame mieste yra

miestuose

<0

valstybes 
Tos

susineszimo
3

sias pasauly, 
pirma vieta kaipo pasaulio di
džiausias iszsiuntinejimo uos
tas. Sulyg paskutines gyvento
ju cenzos, gyventoju turėjo 5,- 
620,048. Buffalo, ant rytinio 
krasZto Erie ežero apie 450 my
liu in sziaurvakarus nuo New 

yra valstybes antras
didžiausias miestas. Roches
ter, su 295,750 gyventoju ran
dasi netoli Ontario ežero, apie 
80 myliu in rytus nuo Buffalo. 
Syracuse su 171,717 gyventoju dūktai, ir Lt.

York’o

dauginus Žydu negu bile kita
me mieste pasauly. Buffalo •— 
Lenku, Vokiecziu, Italu. Ro
chester — Italu, Vokiecziu, 
Rusu, Lietuviu. Utica — Italu, 
Lenku, Vokiecziu. Albany — 
Italu, Vokiecziu ir Rusu. Syra
cuse — Italu, Vokiecziu, Len
ku. Yonkers — Italn, Austru ir 
Lenku. Schenedtady — Italu, 
Lenku ir Vokiecziu. Troy — 
Italu, Vokiecziu ir Lenku. 
Binghamton — Czeku, Italu ir 
Lietuviu.

Kaipo pirklybine valstybe, 
New York’as užima pinna vie
la tarpe visu Amerikos valsty
bių. Industrijų yra visokiu ir 
per visa valstybe randasi. Tar
pe svarbiausiu industrijų yra 
sekanezios — drabužiu, szilku, 
kailiniu — veltiniu skrybėlių, 
paneziaku, megztiniu, kauni, 
kailiniu, skerdyklų, mėsos pa
kavimo, ezebatu, kurpiuj, pa-? 
tentuotu vaistu, ir muzikalia^! 
k u instrumentu industrijos, 
skalbinycziu ir maszinu dirbtu
vių produktai, statymo medžia
gos produktai, geležies ir plie
no dirbtuves, popieriniai fab
rikai, elektrikines maszineri- 
jos, sviesto, sūrio ir pieno pro-

Vokiecziu

tentuotu vaistu, ir muzikalia^!

randasi tarpe Albany ir Buffa- — F. L. I. R

m
Važiuokite Tiesiog 

Klaipeda 
Amerikos Lietuviu Ekskursija

Po A. L. R. K. Federacijos atstovo priežiūra rengiama 
Ekskursija in Lietuva,

TIESIOG IN KLAIPEDA BE JOKIO PERSEDIMO 
Baltijos-Amerikos Linijos didelis laivas LITUANIA 

Iszplauks isz New Yorko 27 Balandžio 
EKSKURSIJAI VADOVAUS p. L. SZIMUTIS 

“GARSO” REDAKTORIUS.

Ekskursija Lietuvon nuvažiuos gražiausiu laiku, 
Bus Kaune ir matys 

dideles iszkilmes, paroda Gegužes menesio 15 d. 
Lietuvos Nepriklausomybes Szventej.
Seimo rinkimus, Seimo atidaryma ir Prezidento 
rinkimą.

Gegužes menesi pradžioj.

Matys

Kelione tiesiog in Klaipeda sumažins 
varga, iszlaidas ir važinėjimu kitu valstybių trau
kiniais. Ekskursantams nebus jokio apsunkinimo 
atgal sugrįžti, nes visi sugrįžimo rasztai bus isz- 
rūpinti. Užsisakykite laive vietas tuojau. Laiva- 
koreziu kainos ekskursantams žymiai nupigintos.

Žiniom kreipkitės in vietos agentus, ar

A. L. R. K. FEDERACIJA 
222 S. Ninth Street. Brooklyn, N. Y.

DYKAI — BAROMETRAS IR REVOLVERIS — DYKAI
BarometrasImportuotas 

kuris parodo permainos oro. 
Tai yra labai gražus ir gerai 
padirbtas daiktas su tikru 
Fahrenhein termometru, ir 
priesz gražu orą lele-moteris 
iszeina in tarpduri o priesz 
lietu vyras iszeina in tarp
duri, priesz permaina oro tai 
abudu iszeina in tarpduri. 
Labai naudingas daiktas del 
kiekvieno. Taipgi revolveris 
B. C. 22 kalibro kuris yra 
padarytas gražiai ir dructel, 
szauja su B.C. kuliais. Kas

jin turi gales apsaugoti savo namus. Szitus 2 brangiu daiktu mes prisiusim 
dykai kožnam kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodyta laikrodėli. Tai
yra labai geras laikrodėlis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikotinuose luk- 
sztuose, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metu. Vertas na 
mažiaus kaip $5.00 bet mes per trumpa laika nutarėm patduot tik už S8.7& 
Prisiuskite 35c. stempomis už prisiuntima o $3.75 užmokėsite kada aplai- 
kyšite tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojame kad busite užganėdinti 
arba sugražiname pinigus. Raszyklte sziandien ant adreso: 
FRACTICAL SALES CO. 1219 N« Irvins Ave, Desk 25. Cklcago, HU
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