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KERSZTAS

ŽMOGUS 85 METU
AMŽIAUS SZOKO ISZ 

LANGO LIGONBUTES.
Philadelphia, Pa. — John 

Newcomer, 85 metu amžiaus, 
isz Pottslown, Pa., szoko per 
Įauga nuo antro laipsnio Wills 
Eye Hospital prie Kace ir 18- 
tos gatves nusilauždamas sau 
sprandą nuo ko mirė.

Senukas buvo atvykęs del 
operacijos ant akiu. Nesužino
ta jokios priežasties dūlei sav- 
žudinstos.

MIRĖ TOMAS NORUS- 
NARUSZEVICZIUS.

AVshington, D. C. Isz Lietu
vos Pasiuntinybes Amerikai. 
— Elta pranesza, kad Rugsėjo 
szesziolikta diena mirė Toma* 
Naruszcviczius.

Toma s N o rus- X a f u sze v i e žiu s 
buvo kilos isz Daugirdu Kro- 
kelaukio vaslcziaus, Alytau*

Profesija buvo in- 
ba i ges

I

apskrities.
žinierius, baigos auksztaja 
technikos mokykla Maskvoj. 
1918 metais jis buvo atvykęs 
in Amerika informuoti 
Lietuvius apie Lietuva, 
laika jis buvo ežia savo laiku 
žinomo Vykdr’*'r'' Komiteto 

. nkn. 1920
.ugustiiib r 

Voldemaru, atstovavo Lietu
vai Tautu Sąjungos konferen
cijoj Gencvoje, '_____ ___
Lietuvos atstovas Londone 

^£**^’* ■'* • ■ * 
Buvo* girdėt, kad dabar jis 

buvo skiriamas Lietuvos pa
siuntiniu AVnshingtom*, vietoj 
iki sziol buvusio p. Bizausko.

ežia
Kuri

IJ*“

vėliau buvę

nvo* girdėt, kad dabar ji

ISZ KIEKVIENOS DESZIM- 
TIES ŽMONIŲ VIENAS 1 

MIRSZTA VĖŽIU.
Mėtinėje 

ydytoju ir chirur/ 
gu asociacijos konvencijoje 
D-ras William P. Healy, New 
Yorkietis, savo referate pasa
kė, kad isz kiekvienos deszim- 
ties žmonių vienas mirsztas ve-i 
žio liga. Motoru, amžyj tarp 45 

vėžiu mirsztanti 
isz kiekvienu

Ashville, N. C. — 
Amerikos g 

asociacijos

ir 65 metu, 
viena isz kiekvienu penkių. 
Pasak to gydytojo, vėžio liga 
vis labiau plintanti.

LIETUVIAI STATO 
LIGONINE.

.Chicago. — Labdarybės Są
jungos vadai ir veikėjai pradė
jo kasti pmnata Lietuviu Szv.

Ligoninei. Jos pa
statymas kainuos apie $324,- 
<KX). Lietuviai turės viena isz 
gražiausiu Ligoniniu kuria ves 
ir prižiuręs Szv. Kazimiero Se
se r v s.
MOTERIS 21 DIENA ANT 

VĖLIAVOS STULPO.
Los Angeles, Cal. — Ir ko 

tie žmones neprasimano. Sėdė
ti ant vėliavos t alpo yra tai 
sumanymas sporto srityj. Lig- 
sziol vis sėdėdavo vyrai ir 
lenktyniaudavo. Bet dabar at
sirado ir mergina Bobly Alack, 
21 metu amžiaus. Ji jau iszse- 
dejo ant 
sustojimo 21 diena. Pcrvirszijc 
ir vyrus ir sumusze visus 
kordus.

Krvžiaus
*

virszunes stulpo be 
> 

re-

MOTINA IR DUKTĖ ISZTE- 
KEJO TA PACZIA 

VALANDA.
Shamokin, Pa. — Nepapras

ta svodba atsibuvo Szv. Stepo
no baŽnyczioje czionais, kada 
tuo paežiu laiku stojo prie al
toriaus Franciszka Czervins- 
kiene, naszle isztekejo^už Jono 
Kaminsko isz miesto, o josiok 
duktė Paulina pasiėmė sau už 

/ Įvyra' B. BasUu Filadelfijoj
1.

<
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UŽSIMUSZE AERO
PLANUI SUDUŽUS

5 KITI MIRTINAI SUŽEISTI 
LĖKTUVAS PAĖMĖ DAU

GIAU, NEI GALEJES,
PASAŽIERIU.

ARKLIA VAGIS PADEGE 
RAIMA ISZ KERSZTO.

______________L.
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New Brunswick, N. J. — 
Septini asmenys vakar užsi- 
musze ir penki pavojingai, tur 
but mirtinai, užsigavo, nukri
tus žemen milžinisz-kam Fok- 
kero monoplanui, 'kuriuo dvy
lika asmenų buvo iszleke isz 
Hadley aviacijos lauko del pra
mogos deszimti minueziu pu
sk raidvti ore.

Aeroplanui pilotavo oru 
paszto pilotas Harry Chandler, 
kuris irgi užsimusze.

Reynolds Airways v »

cija, kuriai priklausė aeropla
nas, per kelias dienas skelbė, 
kad szesztadieni ji pigiai ve
žiosianti pasiižierius, imdama 
už deszimti minueziu po viena 
centą nuo svaro. Paprastai 
imama nuo $5 i'ki $20 nuo žmo
gaus. Dėlto ta diena in aviaci
jos lauka suplaukė tukstan- 
cziai žmonių, 
palakstyti ore, 
kompanija 
Sak
M •/w.fsmw-VtFj rvcivi m 
ji buvo paimta perdaug pasa- 
žieriu: monoplanas buvęs sta
tytas tik asztuonienis 
nems gabenti, 
paernes dvylika žmonių.
182 ŽMONES MIRĖ; GAUS 

PO DAUGIAU KAIP $1,- 
‘ 000,000 APDRAUDOS.

New Yortcas. — Spectator 
kompanija paskelbia surasza 
182 žmonių, kurie savo gyvy
bes yra apsidraudė po milijoną 
ir daugiau doleriu. Stambiau
sia suma apsidraudęs yra New 
Yorko milijonierius Rodman 
Wanalmtker, turintis Į$7,5OO,- 
000 a j xl ran d os polisą. Antras 
didžiausia suma 
asmuo vra Dr.
Bailing, 
diabetui gydyti; jis turi $5,- 
000,000 apdraudos polisą. Beis
bolo plickikas George 11. Ruth 
(“Babe Ruth”), taipjau Adol
phe Zirkor ir William Fox ap- 
sidraude irgi po $5,000,000. Ži
nomas aktorius John Barry- 

ir filmu aktore Gloria 
apsidraudė po $2,- 

000,000^ po tiek pat apsidrau
dė E. W. Maldami, Oklahomos 
aliejaus magnatas, ir Clarence 
H. Madkay, Postal Telegraph 
kompanijos galva. Tarp tu, ku
rie yra apsidraudė nemažiau 
kaip po milijonu doleriu, yra 
ir žinomi filmu aktoriai Char
les Chaplin, Mary Pidkford 
Douglas Fairbanks ir kiti.

more 
Swanson

i A*

pilotavo

korpora-

norėjusiu pigiai 
ir aeroplanu 

bizni.
*111

~nra

W1 tAFj IV Cltl

žino-
o jis szi karta

iszra'dejas

apsidraudęs
Frederick G. 

insulino

J

Trupinėliai apie viską.
~~ ~ t

A laikoje auga žole sze- 
sziu perlu augszczio.

* Paprastas laikas suruky-
mo pa perono užima septynes 
miliutas. '* ■

* Lelije yra žinoma po vi
sa svietą kaipo ženklas nckal- 
tvbesj 1 , l,b’

Gyvulėliai gazella ir lia- 
ma niekados neriję vandens.

* Montreal ujo, Kanadoje, 
šugaVo karveli su žiedu ant 
kojelės aut kurio buvo isz'kal- 
ta miestas “ Lillie, Francije.

Daugiau neturime.

H

Luek, Lenkije. — Steipaniuo- 
, paviete* Kostopols- 

naklies 'laike įkilo baisi 
kuri sunaikino 14 grin- 

cziu, 40 tvartu su daugeliu gal
viju. Gyventojai isz pradžių 
nežinojo isz kokios priežasties 
ugnis kilo, nes prasidėjo isz ke
liu vietų ant kart ir palicije 
pradėjo tuoj tyrinėti.

Mote 1925 lilkos suimtas per 
gaspadorius aiklia-vagis Pro- 
kopas Filip, kuri gerai apdau
žė ir uždare kalėjime. Filip 
kerszino gaspadoriams kad už 
tai atsimokės kada sugryž isz 
kalėjimo. Tomis •dienomis li
kos paleistas isz kalėjimo ir 
buvo matytas po aplinkine. Po 
ugniai Filipas dingo isz aplin
kines ir nužiūrėjimas tuojaus 
puolė ant jo. Bledes ugnis pa-, 
daro ant 150 tiikstancziu dole- 
nu.
PAVOJINGI ŽEMES DRĖ
BĖ JIMAI; TUKSTANCZIAI 

ŽMONIŲ SUŽEISTA.
Shanghai. — Žemes drebėji

mai kurio invyko Lanchow, 
Minghaufu ir Kulang per Ge-

kaime 
kam, 
ugnis,

se

1

PASAKA -
NEPASAKA 

| rr ■

ARBA KAIP VIENAS 
PRANCŪZAS TRUKIJE 

NETEKO KELNIŲ.
»i

Paryžius.?
del kuklumė tikro jo vardo ne 
minėsimo — gerbiamas St. 
Ophortune mies'telio pilietis; 
savais reikalais keliavo in Ba- 
niolc miestd. Briose stotyj jam 
teko ilgoka laika laukt i trauki
nio, b todėl jis nuėjo in artima 
miszkeli, atsigulė po medžiu ir 
užihigo. Kai palindo, traukiny.*; 
jau buvo ktbtyj ir besiruoszias 
iszeiti. Monsieur X greitai szo- 
ve vagonai).
Sėdėdama^ vienas perskyrio- 

je, jis pajuto kaž-koki kuteni
mą apie szlaunjs ir blauzdas. 
Atsargiai pAtirinejes, jis paste
bėjo, kad jb kelnes buvo pil
nos skruzdžių. Matyt, iniszke- 
lyj jis buV<Q atsigulęs 
nuo skruzdyhp.

Atsargiai uždaręs perskyra

PRANCŪZAS TRUKIJE

Monsieur X. —

O phor tu n e m i es't e I i o

GALIMYBE KAD VALDYS

i-;:: < j'-

M

netoli

VENGRIJA.
Sakoma, yra suokalbis kad 

pavedus sostą Vengrijos del 
d ’ Acosta,, k il

gimi ne Italijos kara
liaus ir didžiai 'prielankus del 
Mussolino. Manoma kad planai 
yra remiami Didžiosios Brita
nijos ir Italijos, kas gales ne
patikti Francijai.

kimi 
ris

v ra

gaikszczio 
v ra

IISZ LIETUVOS
SUIMTI TRAPENU ŽM0G- 
ŽUDYSTES PIKTADARIAI.

Sziu metu Gegužes menesio 
16 dienos nakti nežinomi pik- 

kėsinosi i szpleszt i 
Kadžuvaiczio krautu-

duris, jis nusimovė kelnes ir 
iszkiszes jas pro atdara langa^ 
ome purtyti; Atsitiko nelaime: 
T ritu kiniui jbegan t pro> viena 
mažyte sta|i, kelnes užkliuvo

PENKI KARIAI ŽUVO 
AEROPLANUI 

NUKRITUS. 
Austrija.Vienna

/ J

paimamouž paszto ftuintiniu 
kablio ir pateko in nustebusio 
paszto tarnautojo rankas, tuo 
tarpu kai traukinys dundėjo ir 
nudundėjo tolinus.

Nusigandęs, monsieur X pei
> * i ** -i/' , -

gūžio, Birželio ir Liepos meno- dvi stotis Jįovojo ir .spyrėsi nu
sius padare .daugybe bledes.: 
Sužeista tankstaneziai, isznai- 
kinta namai, ukes, mažesni 
miestai tapo visiszikai sunai-' 
kinti. Dr. L. P. Rail'd, direkto
rius China Inland Mission 
pranesza kad likos sužeista 35,- 
536; namu sunaikinta 43,218; 
tikiu sunaikinta 25,318; di
džiausiam varge randasi 98,- 
346 asmens. Užmuszta viena 
Sesuo. Staigus drobėj ima s kal
no kuris iii vyko Birželio 1.7 
pravėrė kelia užliejimui van
dens kurioje nelaimėjo žuvo 
113 asmenų ir daugybe gyvu
liu. 10,000 žmonių likos be pa- 
toges per szita užliejimą.

BAISIOS PASEKMES 
GRANADO.

Pio’tnkow. — Laike pjovimo 
szieno ant 'lauko, Jonas Pran- 
keviez su dalgiu pataikė ant 
granado, kuris tuojaus ir eks- 
plodavojo. Pasekme eksplozi
jos 'buvo baisi 
drasko ant szmoteliu. Badai 
granadas radosi ant lauko da 
nuo kares.

ISZGELBETA PER SAVO 
PLAUKUS.

Paryžius. — Sziadien miote- 
res ir merginos duoda sau riu- 

“babv-

insileisti kitupasaž ’uiriu in sa
vo perskyra, bet ties treczia 
stotim xlvi moterys, (raukinio 
tarnautoju padedamos, laužte 
insilauže vidun — insilauže ir., 
klykdamos smuko atgal.

Kilo trukszmas. Pasirodo 
žandarai ir, nežiūrint protes
tu, boksinis monsieur X buvo 
nugabentas in ląstą, kaino tik 
su dideliu vargu jam 
iszaiszkinti dalykas.

pavyko

nes žmogeli su- 
szmo toliu.

y

sikilipti plaulkus pagal 
ta”mada, bet randasi ir tokiu, 
kurios in tai netiki, nei- 
nlankai užlaiko mifo<yti
kurios in tai ne'tiki, nes puikus 
plaukai užlaiko patogumą mo
teres.

Taigi

DIDELIS BADAS MEKSI
KOS UŽLIETOSE VIETOSE; 

30,000 BE PASTOGES.
Meksiko Cit v. — Didelis ba

das vaidinasi užlietam Lerma 
Valley. Užlietos vietos apiolin- 
kejo Acambaro, Guanjuato 
Valstijoj. Užliejimas taip di
delis kad negalima suteikti 

reita pagalba. •
Daroma visos pastangos kad 

iszgelbejus žmones. Maistas 
yra jiems siimcziamas ir iszda- 
lintas. Graudus yra regėjimas 
kada kareiviai pristato mais
tu, badaujanti ant stogu sulipė, 
verkia, 
pagalba, 'daugybe tu namu su
griuvo ir dingo vandenyje. 
Apie 30,000 žmonių randasi be 
pastoges.

Keli namai su szeimynoms 
tapo nuneszti per vandeni. Tik
ros sumos nesužinota kiek vra 
'žuvusiu ir kiek bledes padary-

A ca nd >aro

<r

maldauja kad, gavus

dingo

ana diena kokis tai 
save 

vienas szuvis pa-

Castelnuovo pranesza, kad ties 
nukrito 
kuriuo 

Visi jie

Catta ro, Da Ima t i joje, 
žemen

Pl on go u pes.

Bea- 
Lac la 

misije ir

todėl negalima aplaikyti

hidroplanas, 
skrido penki kariai, 
užsimusze.
EROPLANO SPARNAS ISZ- 

PLAUKE IN KRANTA.
Honolulu. — Žinios prane- 

šža kad netoli Kailua; prie O- 
ahu salos'kranto rado isz{51au- 
ta sudužusio erupflano sparna. 
Manoma kad ar tik nebus spar
nas Golden Eagle eropllano ku
ris žuvo kelionėje isz Oakland, 
Calif, in Havajų salas.
22 VAIKAI SUDEGE 

PRIEGLAUDOJE.
Prince Albert, Kahada. — 

Du žmonys ir 22 vaikai sudegė, 
kada ugnis kilo misijoj 
vanl, kuri radosi prie

Toji
prieglauda yra atitolinta nuo 
miestu Snskatrhewano girrio- 
sia, m 
aiszkesniu žinių.
STEBUKLINGAS AKMUO.

Cork, Irlandija. — Senoj 
Blarney tvirtovėj, yra inmury- 
tas vienas akmuo, kuri atlan
kantieji žmonos bueziuoja. Szi- 
nict jau ji pa'bucziavo 27,000 
Amorikiecziu lankytoju. Ka
dangi prie to a'k'mens sunku 
prieiti ir ji pabueziuoti galima 
tiktai misi kariant galVa žemyn 
ir kitiems bueziuojanti už kojų 
laikant, norima uždrausti to 
akmens bucziaviina. Kurie ta 
akmeni pabueziuoja, sako tos 
tvirtoves kuratorius, pavirsta 
puikiausiais 
moteres,

Irlandija.

melagiais, ypacz 
ir ima pasakoti apie 

nebūtus patyrimus.

Pasiskaitimo Knygele No. 199 
visos jau likos iszparduotos ir 

(langiflu, neturį^, l( 
ižsigakykitc szinygele?.

* I

♦ ' II « 4ik ,

ju„djUigiau. neturim, 
nen

beprotis pradėjo aplink 
szaudyt ir
taikė in mergaite kuri turėjo 
puikius 'plaukus. Mergaite su
krito ant žemes o kada ja ja pa
kele, rado kūliką plaukuosią ir 
visai nesužeista. ■ ’

278 KINAI NUSKENDO.
Peking. — Du szimtai septy- 

nes.-deszimt asztuoni Kiliai nu
skendo kliomet laivas Gentoku 
Maru nuskendo prie Tsingtas 
Bay.

Nelaime atsitiko kuomet pa
stebėta vandens prasimuszima 
per skylute kuri prasivėrė lai
vo. Praneszta kad 159 kūnai 
tapo atrasti. Amerikoniszki 

uMęjai*11 |buwj pagyroje, jjuva
A ihdpju^Į.

th. Hotel i s k u rijime radosi 150 
svecziii taipgi sugriuvo, žuvo 
visi.

Trukiai yra siuneziami per 
prezidentu Gallbs in tas vietas 
kad davus badaujantiems pa
ged Įjos.

DA 20 ŽMONIŲ SURASTI 
KALTI PASIKĖLIME.

Riga,’Latvija. — Da 20 žmo
nių surasti kaltais pasikėlime 
kuris invyko Tauragėj^ Asz- 
tuoni likos nuteisti mirti, vie
nok del 7 atimta mirties baus
me o padėti visam amžiui in 
kalėjimu. Bitusmo pakeitė pre-
zidentas Smetona. Devyni ga
vo kalėti per visa gyvasti prie 
sunkaus darbo, kiti gavo leng
vesnes < bausmes. Bzeszi *>guvo! 
mirtiefihibau'sme;‘» i H i tu t

> m MMfe»

NAUJOS MADOS MOTERE.

— kalbėjo— Taip', taip,... 
lingiicdamas galva senas kuni
gas žiūrėdamas ant jaunos mo- 
teres, kivi turėjo szlebe lyg ke
liu, szilkinems užraitotoms 
puncziakbms, nubabitais pla
kais ir raudonai pamalavotoms 
lupoms.

— Taip, taip —s paantrino 
pasiutisZkas skambinimas nau
jausio džiazo por tuja moterių.

Ant galo negalėdamas susi
laikyt prakalbėjo in ja savži- 
ningai: »

Argi m i šule kh4a girdė-

liu, szilk iriems

, ,'11 "r~
jai Apie deszimts prisakymus*

— Ugi ne, tegul kunigėlio
kėlės dilutes paszvilpia o isz-

tadariai 
pirklio 
ve Trapenuose. Pleszikai būvu 
užklupti pleszimo vietoje ir 
besigindami nuo juos pastebe- 

nuszove pirklį Richerta, 
(pasislepe arti ma me 
Isz karto spėjo, kad piktada
riai bus 
krasztan, bet paskiau 
policiiai pavyko iszaiszkinti ir 
suimti pora intariamu asmenų 
isz Tilžės kraszto — dailide 
Lukau isz Pakalnes apskriezio 
ir ūkininko sunu Žila isz Til
žės apskriezio, 
piktadari nepavyko suimti. 
Tik dabar nesenai ir szi suome 
Saarbrn'ke. Tai buvo žinomas 
pleszikas Braunszveigas ginies 
Esuose, pasivadinės “Wal
ler”
toje paliko viena dirbtinu dan
tų pUse, kepure ir revolveri. 
Policija aprasziusi
dantų iszvaizda ir sistema isz- 
siuntinojo visu dantų gydytoju 
žiniai. Pas viena Tilžės dantų 
gydytoja kreipėsi tūlas asmuo 
indeti jam dantis. Gydytojas to 
asmens žymes pranesze polici
jai. Policija ji sekdama iszt y re 
antra piktadari ir paskiau 
treczia — Branszveiga. Pasta
rasis buvo jau pasiruoszes isz- 
eiti in Fiuncuzu avetimtaueziu 
legionus.

GIRTUOKLIU NUOTIKIAI. 
t

Kelboniszkiu kaime, Turžė
nų vai., Kauno apskr. gyvento
jai Žukauskas Povilas ir Gvoz- 
dzinskas Karolis, begirtuo
kliaudami susiginezijo, ir Žu- 
kautfkas peiliu supjaustė Gvoz- 
dzinskiui ka'kla ir ranka. Gvoz- 
dzinskas nugabentas ligoninėn 
kur gydytoju pripažinta, kati 
padarytas jam sunkus sužaloji-

vietojo

jusiu
misz>ke.

mitingu^ 
gautas 

ap-

perbėgi* Klaipėdos 
Tilžės

bot vyriausia 
nepavyko

pasivadinės
. Piktadariai invykio vie-

dirbtiniu

mas. Žukauskas tardomas sa
kėsi buvęs tiek girtas, kad ne
atsimenąs ka daros ir kaltu ne 
prisipažino.

Leva nd ausk as VI. isz 
kad jis

1J nei

Pil.
Slabbados, pranesze, 
viena vakara gatvėje susipaži
no su kaž kokia, moterim ir 
paskiau su ja girtuokliavo. 
Prisibaliavoje kiek reikia, abu 
važiavo namo, bet apie 1 vai. 
nakties pabudęs pamate esąs 
ties gusaru kareivinėmis ir pa
juto, kad nei jo ‘^drauges.
50 litu, nei dvieju szliubiniu 
žiedu pas ji nebera. Kriminali
ne policija iszaiszkino, kad tai 
darbas žinomos aferistes Vvsz- 
niauskienos Mares, kuri prisi
pažino isztraukusi 50 litu ir 
pragėrusi, viena žiedą gražinu 
nukentėjusiam, o kito sako 
neemusi. Be to, ji sakosi visa 
tai padare būdama labai girta 
ir jei butu blaiva, butu to viso
nudariusi.

tik»Uj^n<jumiHiptt^jiptti^taji ddtine i 
szmpteli, * .. />u>ni Į .wfogy n įrftfi!tbs 1

M

NUSISKANDINO. %
Rugsėjo menesio 2 diena po 

pietų nuo Akmenos gelžkelio 
tilto szoko upėn Centralkaval- 
nes patarnautojas Franc Rose. 
Nuszokes trumpa gala , dar 
plauke ir szaukesi pagelbos. 
Tuojau vienas praeiviu inszo- 
kes vandenin skubinosi suteikt 
pagelbos, bet tuo tarpu pasikė
sinęsis nusiskandyti nuskendo 
ir daugiau neiszkilo. Tuojau in 
vykio vieton atvykus policijai, 
po dvieju valandų pavyko su
rasti skenduolio lavona. Sako, 
jis susiginezijes su savo sužie- 

iY del tos priežasties tfu-
- ■ ‘“ -<**-- I *

SPAUDA LIETUVOJ DAR 
ARSZIAU SUVARŽYTA.
Ryga, Latvija. — Karine 

diktatūra Lietuvoj dar smar
kiau suvaržė spauda. Visiems 
laikraszcziams insakyta, kad 
valdžios proklamacijos butu 
per dvi dienas paeiliu skelbia
mos be jokiu pakeitimu ir be 
jokiu pastabu.
Laikraszcziams užginta skelb

ti praneszimai apie
ar paskaitas, kol nebus 
isz karo komendanto 
skridęs vi rszini n ko tani tikras 
rasztis^kas leidimas.

Už nesilaikymą szitokiu vai- 
džįos insakymu nusikaltus bus 
baudžiami 5,000 litu pinigine 
pabauda ir trimis menesiais 
kalėjimo.

NUBAUSTI SMARKUOLIAI.
Kaip jau buvo viena karta 

praneszta, viena Liepos Sek
madienio vakara gryžo isz Pa
langos Klaipedon dviraeziais 
paszto valdininkas M. su žmo
na ir pažystamais. Bevažiuo
jant juos ties Tauralaiikiais 
pavijo važiuotu pilnas 
mas ir vieton keliu 
vežėjas tiesiog ant ju, važiu 
janeziu taku pasuko. Sužeidė 
viena panele ir paszto valdi
ninko žmona ir leidosi toliau. 
Valdininkas M. norėjo iszaisz
kinti piktadariu vardus ir Li< - 
tuviszkai paklausė ju vardu, 
tuomet vežikas ir vienas kita • 
keleiviu dar atkakliau puoie 
muszti valdininką, jo žmona ir 
kitus, bet dėka valdininko at
kaklaus gyuimoM moteriške^ 
suspėjo pasiszalinti, o paskiau 
ir jis norėjo pabėgti, bet užpuo
likai paome jo dvirati ir valdi
ninkui teko peseziam bėgti 
Klaipedon. Atbėgės Klaipedon 
pranesze policijai ir draugi* su 
policija vyko užpuolimo vie
ton. bet ten, piktadariu nerado, 
mat, jie norėdami pasislėpti 
gryžo atgal ir sustojo viename 
restorane, kur juos ir surado. 
Sziu metu Rugsėjo menesio I 
diena Klaipėdos priesedu teis
me buvo nagrinėjama sziu už 
puoliku byla. Jie kaltinami del 
pavojingo kimo sužeidimo. 
Kaltinamieji teisinosi, kad jie 
nenorėjo keleiviu ■sumuszti ir 
nemusze, bet liudininku inro- 
dyniais ir gydytojo liudynm ju 
kalte inrodyta. Kaltinamieji 
nuteisti nuo vienos iki dvi<*ju 
savaieziu paprasto kalėjimo, 
gi vežikas, kuris už pana>zin> 
prasižengimus jau keturis kar
tus nubaustas — gavo szeszia> 
savaites paprasto kalėjimo. Be 
to, du užpuoliku nubausti po 
750 litu del to, kad neturėjo sv. 
savimi asmens dokumentu. 
Tai maža pamoka panašiems 
“karžygiams”, o ju pilnos gal - 
ves vakąrais, A’paežiai Klaipė
dos priemieseziuose Smeltėje ir 

pilna.
“isztrauke” tai 

volu vakara praeiviams, ypa- 
cziai moterims sunku praeiti. 
Kiek tikrai baustinu panasziu 
atsitikimu praeina 

nemato.
tokiems

ir trimis

kūno

Viteje tokiu 
Jei dar kiek

ar

veži - 
važiuot i

< >-

karžygiu 
iszt raukt*

visai teis
mo šieno nemato. (> reiketu 
rasti budu, tokiems reiški
niams praszalinti. Gal isz tik
ro tam galėtu gelbėti tokiu 
sektus piktadariu 
nubaudimas, 
’t*n i »•

Sll- 
smarkesnis 

prieszingai ardo 
ramybę, ii^ziaip, ar taip, bot
perdidelos garbes tokie jirdai- 
baf nedaro.

i

PAJESZKOJIMA S.

Pajeszkau savo tetos Mari
jonos Brazi nokintos po vyru 
pavarde Kviedkauckiene, jeigu 
kas apie ja žino meldžiu pra- 
neszt. lt.

nusiskandyti. ‘
' Thomas Bl^^is 

3HWood SL,f ‘ tonBoiSj Pa.
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ISZ AMERIKOS S'ž“ Isz Visu Szaliu__ i  tlZSlMUSZE AEKO- —?— 
PLANUI SUDUŽUSŽMOGUS 85 METU 

AMŽIAUS SZOKO ISZ 
LANGO LIGONBUTES.

Philadelphia, Pa. — John 
Newcomer, 85 metu amžiaus, 
isz Pottslown, Pa., szoko per 
Įauga nuo antro laipsnio AVills 
Eye Hospital prie Kace ir 18- 
tos gatves n usi lauždama s sau 
aprauda nuo ko mirė.

Senukas buvo atvykęs del 
operacijos ant akiu. Nesužino
ta jokios priežasties dūlei sav- 
žudinstos.

5 KITI MIRTINAI SUŽEISTI 
LĖKTUVAS PAĖMĖ DAU

GIAU, NEI GALEJES, 
PASAŽIERIU.

KVAILAS
KERSZTAS

- - ---------------------- ---------- —.

PASAKA-
NEPASAKA u. į-T......... ■ ‘

RBA KAIP VIENAS
PRANCŪZAS TRUKIJE '

NETEKO KELNIŲ.
»I ,

A

arklia vagis padege
RAIMA ISZ KERSZTO,

MIRĖ TOMAS NORUS- 
NARUSZEVICZIUS.

Wshington, D. C. Isz Lietu
vos Pasiuntinybes Amerikai. 
— Elta pranesza, kad Rugsėjo 
szesziolikta diena mirė Toma> 
Naruszcviczius.

Tomas N orus-X a f uszov i czi u> 
buvo kilos isz Daugirdu Kro- 
kelaukio vaslcziaus, Alytau> 
apskrities. Profesija buvo in
žinierius, baigės auksztaja 
technikos mokykla Maskvoj. 
1918 metais jis buvo atvykęs 
in Amerika informuoti 
Lietuvius apie Lietuva, 
laika jis buvo ežia savo laiku 
žinomo Vykd*'**'^'' Komiteto 
Wn-i.;. nklt H)20

.ugustim-1 
Voldemaru, atstovavo Lietu-.' 
vai Tautu Sąjungos konferen- 
<djoj Genevoje, vėliau buvę 
Lietuvos atstovas Londone,

I

baigės

♦vi 4- * \

ezia
Kuri

Bnvo-girdot, kad dabar jis 
buvo skiriamas Lietuvos pa
siuntiniu Washingtone, vietoj 
iki sziol buvusio p. Bizausko.

ISZ KIEKVIENOS DESZIM- 
TIES ŽMONIŲ VIENAS 

MIRSZTA VĖŽIU.
Ashville, N. C. — Metinejė, 

Amerikos gydytoju ir chirur
gu asociacijos konvencijoje 
D-ras William P. Healy, New 
Yorkietis, savo referate pasa
ko, kad isz kiekvienos deszim- 
ties žmonių vienas mirsztas ve-i 
žio liga. Moterų, amžyj tarp 45 
ir 65 metu, 
viena isz 
Pasak to gydytojo, vėžio liga 
vis labiau plintanti.

LIETUVIAI STATO 
LIGONINE.

.Chicago. — Labdarybės Są
jungos vadai ir veikėjai pradė
jo kasti pamata Lietuviu Szv. 
Kryžiaus Ligoninei. Jos pa- 
statvmas kainuos 
<MM>. Lietuviai turės viena isz 
gražiausiu Ligoniniu kuria ves 
ir prižiuręs Szv. Kazimiero Se
se r v s.
MOTERIS 21 DIENA ANT 

VĖLIAVOS STULPO.
Los Angeles, Cnl. — Ir ko 

tie žmones neprasimano. Sėdė
ti ant vėliavos tulpo yra tai 
sumanymas sporto srityj. Lig- 
sziol vis sėdėdavo vyrai ir 
lenktyniuodavo. Bet dabar at
sirado ir mergina Bobly Alack, 
21 metu amžiaus. Ji jau iszse- 
dejo ant virszunes stulpo be 
sustojimo 21 diena. Pervirszijo 
ir vyrus ir siirnusze visus 
kordus.

asociacijos

vėžiu mirsztanti 
kiekvienu penkin.

Jos 
apie $324,-

re-

MOTINA IR DUKTĖ ISZTE- 
KEJO TA PACZIA

VALANDA. ;
Shamokin, Pa. — Nepapras-

pilotavo oro

aeropla-

ve

norejusiu pigiai 
ir aeroplanu 
gera

New Brunswick, N. J. — 
Septyni asmenys vakar užsi- 
musze ir penki pavojingai, tu r 
but mirtinai, užsigavo, nukri
tus žemėn milžiniszkam Fok- 
kero monoplanui, buriuo dvy
lika asmenų buvo iszleke isz 
Hadley aviacijos lauko del pra
mogos deszimti mimiežiu pa- 
skraidvti ore. v

Aeroplanui
paszto pilotas Harry Chandler, 
kuris irgi užsimusze.

Reynolds Airways korpora
cija, kuriai priklauso 
nas, per kelias dienas skelbi
kad szesztadieni ji pigiai 
žiosianti pasažierius, imdama 
už deszimti minueziu po viena 
centą nuo svaro. Paprastai 
imama nuo $5 ibi $20 nuo žmo
gaus. Dėlto ta diena in aviaci
jos lauka suplaukė tukstan- 
cziai žmonių,
palakstyti ore, 
kompanija dare gera bizni, 

su sziuo monoplanu 
nelaime del to, kad in 

ji buvo paimta perdaug pasa- 
žieriu: monoplanas buvęs sta
tytas tik asztuoniems žmo
nėms gabenti, o jis szi kartn 
pae’meė dvylika žmonių. . ’ 
182 ŽMONES MIRĖ; GAUS

PO DAUGIAU KAIP $1,- 
' 000,000 APDRAUDOS.

New Yoėkas. — Spectator 
kompanija paskelbia surasza 
182 žmonių, kurie savo gyvy
bes yra apsidraudė po milijoną 
ir daugiau doleriu. Stambiau
sia suma apsidraudęs yra New 
Yurko milijonierius Rodman 
Wahamwker, turintis |$7,5OO,- 
000 apklraudos polisą. Antras 
didžiausia suma apsidraudęs 
asmuo v ra
Baiiting, iszra'dejas insulino 
diatbetui 'gydyti; jis turi $5,- 
000,(MX) a|xiraudos polisą. Beis
bolo pliekikas George 11. Ruth 
(“Babe Ruth”), taipjau Adol
phe Zirkor ir William Fox ap
sidraudė irgi po $5,000,000. Ži
nomas aktorius Jobu Barry- 

ir filmu aktore Gloria 
Swanson apsidraudė po $2,- 
000,00(fc po tiek pat apsidrau
dė E. W. Mainland, Oklahomos 
aliejaus magnatas, ir Clarence 
H. Madkay, Postal Telegraph 
kompanijos galva. Tarp tu, ku
rie yra įsi d raude
kaip po milijoną doleriu, yra 
ir žinomi filmu aktoriai Char-

Sak
M

more

Ludk, Len*kije. — Steipaniuo- 
se kaime, paviete* Kostopols- 

naklies 'laike kilo baisi 
kuri sunaikino 14 grin-

St. 
pilietis;

kaime 
kam, 
ugnis, 
ežiu, 40 tvaėtu su daugeliu gal
viju. Gyventojai isz pradžių 
nežinojo isz kokios priežasties 
ugnis kilo, nes prasidėjo isz ke
liu vietų ant kart ir palicijo 
pradėjo tuoj tyrinėti.

Mete 1925 lilkos suimtas per 
gaspadorius aiMa-vagis Pro- 
kopas Filrp, kuri gerai apdau- 

ir uždare kalėjime. Filip
kerszino gaspadoriams kad už . . . . .k . . . .».,.,,1 v . be io, kad ib kelnes buvo piltai atsimokės kada sugrvz isz , .r . . . .r • r ’• r uos skruzdzju. Matvt, miszke- 1 omis dienomis Ii- , . .. , ? , . •,, .. . Ivi iis buvfc atsigulęsisz kalėjimo ir •
buvo matytas po aplinkine. Po 
ugniai Filipas dingo isz aplin
kines ir nužiūrėjimas tuojaus 
puolė ant jo. Bledes ugnis pu-.

Paryžius.*-— Monsieur X. — 
del kukhunė tikro jo vardo ne 
minėsime — gerbiamas 
O ph or t u n e miestelio 
savais reikalais keliavo in Ba-
niole miostd. Briosc stotyj jam 
teko ilgo'ka laika laukti trauki
nio, b todėl jis nuėjo in artima 
miszkeli, atsigulė po medžiu ir 
užihigo. Kai pabudo, traukiny.* 
jau buvo ktbtyj ir besiruoszias 
> ” a • . a

iszeiti. Monsieur X greitai szo- 
ve vagonan?
Sėdėdamas vienas perskyrio-

ze

T . 
paleistas

kalėjimo, 
kos

siima
Dr. Frederick G. 

iszra'dejas

Sėdėdamas vienas perskyrio- 
je, jis pajuto kaž-koki kuteni
mą apie szlaunjs ir blauzdas. 
Atsargiai pdtirinejes, jis paste-

netoli
nuo skruzdyno.

Atsargiai uždaros pervyra 
duris, jis ntisimove kelnes ir 
jszkiszes jas pro atdara Įauga,

dare ant 150 tulkstaneziu dole* r
jszkiszes jas pro atdara Įauga, 
eme purtytį; Atsitiko nelaime: 
Traukiniui įbėgant pro 
mažyte stoįi, kelnes užkliuvo 
už paszto suintiniu paimamo 
kablio ir pateko in nustebusio

vienariu.
PAVOJINGI ŽEMES DRĖ 
BE JINAI; TUKSTANOZIAI

pnHzto tiirnnutojo rankas, tuo
• > 1 k a I1 1 ’ ’ ti t <«•»

ŽMONIŲ SUŽEISTA.
Shanghai. — Žemes drcbęji 

invvko Lanchow,
Mitighaufu ir Kulang per Ge
gužio, Birželio ir Liepos mene- 
siuM pūdai*© . daugybe bledcs.;
Sužaista faūkstaneziai, isznai- vo perskyra, bet ties troezia 

namai, nkes, mažesni stotim dvi moterys, traukinio

inai kurie
tarpu kai traukinys dundėjo ir 
nudundėjo tolinus.

Nusigandęs, monsieur X pei
dvi stotis kovojo ir .spyrėsi ne 
insileisti kiht pa sužiūri u insa-

« •*

kinta namai, irkes, 
miestai tapo vi-siszikai s u na i-Į* 
kinti. Dr. L. P. Rail'd, direkto
rius China
pranosza kad likos sužeista 35,-
536; namu sunaikinta 43,218; žandarai ir, 

sunaikinta

Inland Mission

tarnautoju padedamos, laužto 
insilauže vidun — insilauže ir., 
klykdamos smuko atgal.

Kilo trukszmas. Pasirodo 
nežiūrint protes

tu, bekelnis monsieur X buvo 
nugabentas in ląstą, kame tik 

pavyko

GALIMYBE KAD VALDYS

I

kimi 
ris

gaikszczio 
y ra

VENGRIJA.
Sakoma, yra suokalbis kad 

pavedus sostą Vengrijos del 
d’Acosta,, k il

gi m i ne Italijos kara
liaus ir didžiai 'prielankus del 
Mussolino. Manoma kad planai 
yra remiami Didžiosios Brita
nijos ir Italijos, kas gales ne
patikli Fra nei ja i.

PENKI KARIAI ŽUVO 
AEROPLANUI 

NUKRITUS. 
Aust rija.Vienna Isz

Castelnuovo pranesza, kad ties 
Ca tt a ro, Da 11 na t i j < > jo, 

hidroplanas, 
skrido penki kariai. 
užsimusze.

zeinen
nukrito 
k u riuo 

Visi jie

EROPLANO SPARNAS ISZ- 
PLAUKE IN KRANTA.
Honolulu. — Žinios prane- 

šža kad netoli Kailua; prie O-
*"

ISZ LIETUVOS
SUIMTI TRAPENU ŽMOG-
ŽUDYSTES PIKTADARIAI.

Sziu metu Gegužes menesio 
16 dienos nakti nežinomi pik
tadariai kėsinosi Iszpleszti 
pirklio .Radžuvaiczio kraut li
ve Trapenuose. pleszikai buvo 

i vietojo ir

sniar-
Visiems 

kad

tadariai ir be

i
r R

iif

I

iikin sunaikinta 25,318; di
džiausiam varge randasi 98,- 
346 asmens. Užmuszta 
Sesuo. Staigus drebėjimas kal
no kuris invyiko Birželio J7 
pravėrė kelia užliejimui van
dens kurioje nelaimėje žuvo 
113 asmenų ir daugybe gyvu
liu. 10,000 žmonių likos 'be pa
stoges per szita užliejimą.

BAISIOS PASEKMES 
GRANADO.

Piutbkow. — Laike pjovimo 
szieno ant ’lauko, Jonas Pran- 
keviez su dalgiu pataiko ant 

] ' granado, kuris tuojaus ir eks- 
plodavojo. Pasekme eksplozi
jos buvo baisi, nes žmogeli su
drasko ant szmoteliu. Badai

viena su dideliu vargu jam 
iszaiszkinti dalykas.

DIDELIS BADAS MEKSI
KOS UŽLIETOSE VIETOSE; 

30,000 BE PASTOGES.
Didelis ba-Meksi/ko Cit v.

das vaidinasi užlietam Lerma 
Valley. Užlietos vielos apielin- 
keje Acambaro, Guanjuato 
Valstijoj. Užliejimas taip di
delis kad negalima suteikti 
greita pagel'ba. •

Daroma visos past angos kad 
iszgelbojus žmones. Maistas 
yra jiems siuneziamas ir isztla- 
1 intas. Graudus yra regėjimas

grumulas radosi aut lauko da k'!lda kareiviai pristato mais-

šza kad netoli Kailua; prie O- 
ahu salos 'kranto rado iszfllau- 
ta sudužusio e roplį a no spania. 
Manoma kad ar tik nebus spar
nas Golden Eagle eroi^lano ku
ris žuvo kelionėje isz Oakland, 
Calif, in Havajų salas.
22 VAIKAI SUDEGE 

PRIEGLAUDOJE.
Prince Albert, Kanada. — 

Du žmonys ir 22 vaikai sudegė, 
kada ugnis kilo misijoj Bea- 
vniil, kuri radosi prie 

Toji i 
prieglauda yra atitolinta nuo 
miestu Snskatrhewano girrio- 
sia, todėl negalima 
aiszkesniu žinių.
STEBUKLINGAS AKMUO.

Cork, Irlandija. — Senoj 
Blarney tvirtovėj, yra inmury- 
tas vienas akmuo, kuri atlan
kantieji žmones bueziuoja. Szi- 
met jau ji pa'bucziavo 27,000 

lankytoju. * Ka- 
a’kmens sunku

užklupti pleszimo 
besigindami nuo juos pastebė
jusiu, nuszove pirklį Richerta, 
pasislėpė artimame 
Isz karto spėjo, kad piktada
riai bus perbėgo 
krasztan, bot paskiau 
policijai pavyko iszaiszkinti ir 
suimti pora intariiunu asmenų 
isz Tilžės kraszto
Lukau isz Pakalnes apskriezio 
ir ukiipnko sunu Žila isz Til
žės apskriezio, bet vyriausia 
piktadari nepavyko suimti. 
Tik dabar nesenai ir szi suome 
Saarbru’ke. Tai buvo žinomas 
pleszikas Braunszveigas ginies 
Esuosp, pasivadinės “Wal
ter”. Piktadariai invykio vie
toje paliko viena dirbtinu dan
tų puse, kepure ir revolveri. 
Policija apraSziusi dirbtiniu 
dantų iszvaizda ir sistema isz- 
siuntinėjo visu dantų gydytoju 
žiniai. Pas viena Tilžės dantų 
gydytoja kreipėsi tūlas asmuo 
indeti jam dantis. Gydytojas to 
asmens žymes pranesze polici
jai. Policija ji sekdama isztyrc 
antra piktadari ir paskiau 
troezia- Branszveiga. Pasta
rasis buvo jau pasiruoszes isz- 

i eiti Jn Prancūzu svotimtaueziu 
legionus.

j. /•

mis’Akc.

Klaipėdos
Tilžės

pasivadinės

dailide

nemažiau

les Chaplin, Mary Pidkford 
Douglas Fairbanks ir kiti.

baby-

Plunge upes.
La c la 

misije ir

aplaikyti

•)

gautas
ap-ar

SPAUDA LIETUVOJ DAR 
ARSZIAU SUVARŽYTA.
Ryga, Latvija. — Karine 

diktatūra Lietuvoj dar 
kiau suvaržė spauda,
laikraszcziams insakvta, 
valdžios proklamacijos butu 
per dvi dienas paeiliu skelbia
mos be jokiu pa'keitimu 
jokiu pastabu.
Laikraszcziams užginta skelb

ti praneszimai apie mi tingu- 
ar paskaitas, kol nebus 
isz karo komendanto
s k rities virszininko tam tibras 
rasztiszkas leidimas.

Už nesilaikymą szitokiu val
džios insakymu nusikaltus bus 
baudžiami 5,(MM) litu 
pabauda ir trimis 
kalėjimo.

NUBAUSTI SMARKUOLIAI.
Kaip jau buvo viena 

praneszta, viena Liepos
madienio vakaru gryžo isz Pa
langos Klaipedon dviraeziais 
paszto valdininkas M. su žmo
na ir pažystamais. Bevažiuo-

Tanralaukiais
veži -

važiuot i

pinigine 
menesiais

karta
Sek-

užima septynes

1

save

GIRTUOKLIU NUOTIKIAI.

Kelboniszkiu kaime, Turžė
nų vai., Kauno apskr. gyvento
jai Žukauskas Povilas ir Gvoz- 
dzinskas Karolis, begirtuo
kliaudami susiginczijo, ir Žu- 
kau.4kas peiliu supjaustė Gvoz- 
dzinskiui kabia ir ranka. Gvoz- 
dzinskas nugabentas ligoninėn 
kur gydytoju pripažinta, kad 
padarytas jam sunkus sužaloji-

jant juos ties 
pavijo važiuotu pilnas 
mas ir vieton keliu 
vežėjas tiesiog ant j u, važiuo- 
janeziu taku pasuko. Sužeidė 
viena panele ir paszto valdi
ninko žmona ir leidosi toliau. 
Valdininkas M. norėjo iszaisz
kinti piktadariu vardus ir Li< - 
tuviszkai paklausė ju vardu, 
tuomet vežikas ir vienas kita • 
keleiviu dar atkakliau puolė 
muszti valdininką, jo žmona ir 
kitus, bet dėka valdininko at
kaklaus gyniinoM inoteriszki’s 
suspėjo pasiszalinti, o junskiaii 
ir jis norėjo pabėgti, bet užpuo
likai paėmė jo dvirati ir valdi
ninkui teko peseziam bėgli 
Klaipedon. Atbėgės Klaipedon 
pranesze policijai ir draugi 
policija vyko užpuolimo 
ton. bet ten, piktadariu nerado, 
mat, jie norėdami pasislėpti 
gryžo atgal ir sustojo viename 
restorane, kur juos ir surado. 
Sziu metu Rugsėjo menesio I 
diena Klaipeilos priesedu teis
me buvo nagrinėjama sziu už 
puoliku byla. Jie kaltinami del 
pavojingo kimo sužeidimo. 
Kaltinamieji teisinosi, kad jie 

. nenoreje keleiviu sumuszti ir 
nemusze, bet liudininku inro- 
dymais ir gydytojo liudymn ju 
kalte inrodyta. Kalt inamieji 
nuteisti nuo vienos iki dvieju 
sgvaieziu paprasto 
gi vežikas, kuris už pana>ziu> 
prasižengimus jau ketinis kar
tus nubaustas — gavo szeszia • 
savaites paprasto kalėjimo. Be 
to, du užpuoliku nubausti po 
750 litu del to, kad neturėjo >i- 
savimi asmens dokumentu. 
Tai maža pamoka panagiems

vie

mas. Žukauskas tardomas sa
kosi buvęs tiek girtas, kad ne
atsimenąs ka dares ir kaltu ne 
prisipažino.

Pil. Levandauskas VI. 
Slabbados, pranesze, 
viena vakaru gatvėje susipaži
no su kaž kokia, moterim ir 
paskiau su ja girtuokliavo. 
Prisibaliavoje kiek reikia, abu 
važiavo namo, bet apie 1 vai. 
nakties pabudęs pamate esąs 
ties gusaru kareivinėmis ir pa
juto, kad nei jo “drauges” nei 
50 litu, nei dvieju szliubiniu 
žiedu pas ji nebera. Kriminali-

ISZ

kad jis

kalėjimo,

A me r i k i e ežiu 
daugi prie to 
prieiti ir ji pabueziuoti galima 
tiktai ausi kariant galVa žemyn 
ir kitiemsbueziuojanti už koju 
laikant, norima uždrausti to 
akmens bueziavima. Kurie ta 
akmeni pa'bucziuoja, sako tos 
tvirtoves kuratorius, pavirsta 
puikiausiais melagiais, ypacz 
motoras,

ta, badaujanti ant stogu sulipė, 
verkia,
Įjagefba, 'daugybe tu namu su
griuvo ir dingo vandenyje. 
Apie 30,000 žmonių randasi be 
pastoges.

Keli namai su szeimvnoms 
tapo mmeszti per vandeni. Tik
rins sumos nesužinota kiek yra 

'žuvusiu ir kiek blėdes padary- 
th. Hotel i s k įtriame radosi 150 
svecziu taipgi sugriuvo, žuvo • • VISI.

Trukiai yra Siuncziami per 
lirezidonta dailės in tas vietas 
kad davus badaujantiems pa
galbos.

D A 20 ŽMONIŲ SURASTI 
KALTI PASIKĖLIME.

Riga/Latvija. — Da 20 žmo
nių surasti kaltais pasikolime 
kuris invyko Tauragėj. Asz- "“•t j • j • • i, • •
nok del 7 atimta mirties baus
me o padedi visam amžiui in 
kalėjimą. Bausme pakeitė pre-

maldauja kad gavus

dingo

ir ima pasakoti apie 
yra nebūtus patyrimus.

« c

ne policija iszaiszkino, kad tai r
... .. . . . “karžygiams”, o įu pilnos gal -

ii 1 .i tiriK Ir i i 11 i »• t it 1 * *' •

ves vakarais, Y paežiai Klaipė
dos priemieseziuose Smeltėje ir 
Vite jo tokiu 
Jei dar kiek
vėlu vakaru praeiviams, ypa- 
cziai moterims sunku praeiti. 
Kiek tikrai baustinu panasziu 
atsitikimu praeina visai teis
mo šieno nemato, 
rasti budu,

darbas žinomos aferistes Vysz- 
niauskienes Mares, kuri prisi
pažino isztraukusi 50 litu ir 
pragėrusi, viena žiedą gražino 
nukentėjusiam, o kito sako 
nuėmusi. Be to, ji sakosi visa ‘ 
tai padare būdama labai girta 
ir jei butu blaiva, butu to viso

karžygiu pilim.
” taii i iszt rauke

NAUJOS MADOS MOTERE.
■ I ■■ 11.1 . . ĮI IK I

— Taip’, taip,.
nedariusi.— kalbėjo 

linguodamas galva senas kuni
gas žiūrėdamas ant jaunos mo- 
teres, kiyi turėjo szlebe lyg ke
liu, szilkinems užraitotoms 
puncziakbms, nubabitais plan-

nuo kares.
ISZGELBETA PER SAVO 

PLAUKUS.
Paryžius. — Sziadien moto

rus ir merginos duoda sau nu- 
sikiupti plaulkus pagal “
ta”mada, bet randasi ir tokiu, 
kurios in tai neliki, nes puikus 
plaukai užlaiko patogumą mo
torus.

Taigi, ana diena kokis tai 
beprotis pradėjo aplink
szaudyt ir vienas szuvis pa
taikė in mergaite kuri turėjo 
puikius 'p’lau'kus. Mergaite su
krito ant žemes o kada jaja pa
kele, rado kūliką plaukuosią ir 
visai nesužeista. • <

278 KINAI NUSKENDO.
Peking. — Du szim ta i septy- 

nen,-deszimt asztuoni Kibai nu- 
skcmlo ktiomet laivas Gentoku 
Maru nuskendo prie Tsingtas tuoni likos nuteisti mirti, vie-

O reikėtų 
tokięms reiszki- 

niams praszalinti. Gal isz tik
ro tafn galėtu gelbėti tokiu su
sektu piktadariu smarkesnis 
nubaudimas, prieszingai ardo 
ramybę, ir ^zinip, ar taip, bot

* Ri • « 1,1 « a «

NUSISKANDINO.

Rugsėjo menesio 2 diena po 
pietų nuo Akmenos gelžkolio 
tilto szoko upėn Centralkaval- 
nes patarnautojas Franc Rose. 
Nuszokes trumpa gala . dar 
plaube ir szaukesi pagelbos. 
Tuojau vienas praeiviu inszo- 
kes vandenin skubinosi suteikt 
pagalbos, bet tuo tarpu pasikė
sinęsis nuaiskandyti nuskendo 
ir daugiau neiszkilo. Tuojau in 
vykio vieton atvykus policijai, 
po dvieju valandų pavyko su
rasti skenduolio lavona. Sako, 
jis susiginezijes su savo sužie- 
ddHne ir del tos priežasties su-

liu, užraitotoms

Trupinėliai apie viską.
——— t

Alas’koje auga žole sze- 
sziu pėdu augszczio.

* Paprastas laikas suruky- 
mo paperoso 
miliutas.

Lelija yra žinoma po vi
sa svietą kaipo ženklas nekal
tybei ll,v

Gyvulėliai gazella ir Ka
rna niekados nerijo vandens.

• Montreal i aje, Kanadoje, 
sugavo karveli su žiedu ant 
kojelės ant kurio buvo įszkal-

.1 ■! H ' , ■ ~
ta svodba atsibuvo Szv. Stepo- tamie8tas “Lillie, Francije,’
no baŽnyczioje czionais, kada 
tuo paežiu laiku stojo prie al
toriaus Franciszka Czervins- 
kiene, naszle isztekejo už Jonę «« • • W • • t /

Daugiau neturime.

.... ...  > Pasiskaitimo Knygele No. 199 
KaminHko isz miesto,*o josiok visos jau likos iszparduotos ir

Paulina pasiėmė sau uzduktė Pai
7 įvyra B.fPašilu Filadelfijoj

*

t •jndaugiau, neturįs į, S 
tnoii&aiaciV viri in Q^ii/xa *1 nv<Į neu&isalcykUe szjį^Ji nygeleę.

Bay.
Nelaime atsitiko kuomet pa

sielgta vandens prasimuszima 
per skylute kuri prasivėrė lai
ve. Praneszta kad 159 kūnai 
tapo atrasti.

zidentas Smetona. Devyni ga
vo kalėti per visa gyvastį prie

Amerilkoniszki smukaus darbd, kiti gavo leng-
T|Od^Įąį^i|buAfOj(>aig<flilM)jft iu 
gėlo?, meje. * J

u /UX>laU veanes .bausmes. Szeszinguvo 
mirtiesįbansmoįm Him |

. * *■ - ■ Jj . '

kais ir raudonai pamalavotoms 
lupoms.

— Taip, taip —, paantrino 
pasiutiszkas skambinimas nau
jausio džiazo per taja moteria.

Ant galo negalėdamas susi
laikyt prakalbėjo iii ja savži- 
n ingai: >

— Ajrgi misule katja girdė-
I

— Ugi ne, tegul kunigėlis 
i o isz- 

tikiui>n‘jum>Hipttgr«jiL^‘-laji 
szmptoli, * „ ,0(,9£n

• a I

jai apie deszimts prisakymus?

kėlės eilutes paszvilpia

Wifes nusiskandyti?

pęrdideles garbes tokie jirdar- 
bat nedaro.

I

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo tetos Mari
jonos Brazinckiutes po vyru 
pavarde KvieKkauckiene, jeigu 
kas apie ja žino meldžiu pra- 
neszt. lt.

H' Thoipa BWi zg is 
314 Wood SL, bilBois, Pa.
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ADRESAI LIETUVISZKO
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Lithuanian Legation, 
2022 16-th Stroat, N. W., 

Washington, D. C.r
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Kas Girdėt
Fabrikai automobiliu prigu

linti prie Henry Ford, River 
Rouge ir Highland Parke ko- 
nia per visa meta dirbo tiktai 
po ketures dienas ant sanvai- 
tes, o nekurie skyriai dirbo tik 
po tris dienas su mažiau dar
bininku. Paskutines žinios pra
nesza, Imk visi skyriai dabar 
dirbs po poakes dienas ant san- 
vaites.

Tokia žinia Detroitas nu
džiugo, nes žmones turės darbo 
ir kefiolika tukstaneziu žmo
nių turės darbus.

Fordas 
iszdirbimo 
liaus ir iszilavinojo milijonus 
doleriu ant pagerinimo ir per
ina in vmo maszinu.

Ka Fordas ketina iszdirbi- 
net, tai visas svietas lauke su 
nėkantrumu. Žinome, kad isz- 
h-is nauja aiitomdliiliu da szi- 
met, po tam eroplanus, bet tre- 
czio dalvko <la niekas nežino. 
Tokiu budu tirkstaneziai žmo
nių turės užsiėmimus ne tik 
Detroite bet ir kituose mieS- 
1 uose.

Lithuanian Conaulate, 
608 So. Dearborn St, Chicago, Ill.

Lithuanian Conaolate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

u>

Isz’ Eiel>dr
ISZ LIETUVOS EKSPOR

TUOJAMA DAUGIAU 
ARKLIU.

Kaunas. — 1927 metais pir
majame pusmetyje iszvožta isz 
Lietuvos in kitus kras/dus 15- 
300 invairios veisles arkliu už 
6,700,000 litu.

Tuo tarpu praėjusiais motais 
pirmas pusmetis davė tik' 2,000 
000 litu pajamų; arkliu buvo 
iszvožta 4,788, tai yra mažiau 
tris kartus.

Daugiausia perkami vietines 
Lietuviszkos veisles 
lau ko
Olandija ir Anglija. Liefuvisz- 
kas arklvs laikomas labai isz- 
tvermingu lauko darbams.

arklini
darbams in Belgija

o

Detroitas

antpasirengi nėjo 
automobi-na ujo

Ja., 
vaiku temiitiniu
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VIR3ZININKAS 
KALĖJIMU.

R. (Siss, kuris tapo isz- 
pirmininku American

E. 
rinktas
Prison Susivienijimo ju meti
niam kongrese 'kuris atsibuvo 
Taeoma, Wash.

lasai sklypas,si ir trumpa, o 
kuris ne bus pasirengės, pražus 
in laika 48 valandų. Aut žemes 
ir mariu bus naudojami gazai, 
apie kdkins svietas neturi ma
žiausio suprat imo.

Labai man liūdna, kad vie
natiniu mano pagehliinu yra 
valdvti savo tevvno vela idant • •
parodyt svietui kad asz esmių 
už visiszka 'pakaju ir parody- 
cZia kokiu bildu ji apturėti, bet 
svietas mane sziadien laiko už 
oži.”

EI ta pranesza, 
laikriszcziuose tilpo žinių 
Ta u rages a py 1 i n k e j

invvkoS1'

GUDRUS APGAVIKAI.
Panevėžys. — Czia in vyko 

toks atsitikimas: du piliecziai 
susitarė nuėjo in turgaviete 
pardavinėti metalinius daik
tus už auksimls. Vienas isz ju, 
Meczys Stankeviczius, priėjės 
prie pilieczio Jono Pajuodžio 
pasinio jam pirkt, auksini laik
rodi, tuo laiku priėjo kitas ap
gavikas Szmugelskis Augustas 
ir taipogi pradėjo derėtis, bet 
Stankeviczius pareiszke jam 
neparduosias, nes jis yra spe
kuliantas. fTuomet (Szmugels
kis paprasze Pajuodžio nupirk
ti szi laikrodi, žadėdamas nuo 
jo atpirkti ir sumokėti 30 litu 
daugiau. Pajuodis sutiko, bet 
jam sumokėjus pinigus ir paė
mus laikrodi, pardavėjas ir 
“spekuliantas”
licijos pastangomis surasti Ir 
atiduoti teismui. Pasirodo, kad 
Stankeviczius ir Szmugelskis 
yra profesionalai. Panevėžio 
taikos teisėjas Stan'kevicziu ir 
Sniugelski nubaudę po G mene
sius kalėjimo. Panevėžyje toki 

pasikartoja,
valstiecziams

dingo, bot po-

Miestelyje Washington, 1 
du szimtai 
straikuojaneziu angliakasiu isz
ejo isz mokslaines Sunnyside, 
Allegheny paviete, kada in 
mokslaine atėjo 40 vaiku sko
bu ir laužytoju straiko. Strai- 
kuojanti vaikai užsispyrė ne 
eiti iu mokslaine, pakol nepra- 
szalins negeistinu draugu.

Tekis pasielgimas tuju vai
ku, ne yra gervalis, bet buvo 
prikalbinti per agitatorius ir 
yra paniekinantis.

Kožnas geras žmogus ir laik- 
raszcziai yra prietėliais strui- 
kuojaneziu angleka>siu juju ko
voje su kapitalizmu ir vėlina 
pasekmingo laimėjimo už 
szmoteli duonos. Bet inlraukti 
vaikins in suaugusiu reikalus, 
tai kvailas užmannnas. e

kad užsienio 
esą 

tarpe ka- 
riuonu'iies ir sukilėliu
ar vvksta smarkios kovos. Su
imti Darbo Pedcracijos vadai, 
paskelbtas visuotinas streikas, 
kraszte apsiausties stovis, 
szamlomi nio'ksleiviai ir suim
ta virsz dvieju tukstaneziu as
menų. Žinios neteisingos. 
Kraszte ramu. Nėr jokiu striu
ku ir susirėmimu. Pasilieka tik 
karo stovis, 
szaml v t a.
200 asmenį’ 
ta.

apsiaustit s

, Moksleiviu nesu- 
Buvo suimta apie 

bet didis ju paleis-

laimėjimo

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

dalykai dažnai 
Reikia būti 
sargesniais.

ai-

Kauno Karo Komendantas
nubatide “T ”

Mokamo 3-czia proconta ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prio jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vico-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.
plėtoti ske|>etaitems

Ne taip senai raszejas va
žiuojant trukiu isz Indianapo
lis in Pennsylvania, patemino 
su kitais pasažieriais ‘paskuti
niam vagone akyva regini: trū
kis ėjo mažiausiu 60 myliu aut 
valandos, kad sztai atlėkė ero- 
planas. Lekiotojas nulėkė taip 
žemai, kad pasažieriai aiszkiai 
mate jojo veidą. Visi pradėjo 

o eropla-
nistas mosavo su ranka, po tam 
nulėkė toliau. Tame paežiam 
laike plentu ėjo didelis auto
mobilius, o szale farmeris veže 
sziena ant vežimo su arkliais. 
Sztai in kėlės miliutas'pasažie
riai maty ket-uris budus trans- 
portacijos sziam 20-tam am
žiuje. Taigi lekiojimns eroplu- 
nu pralenkė visus kitus budus 
ir žmogus sau nekarta užduo
da klausymą: Kas karta para
gavo greita kelione eroplanu, 
tasai neimsis prie kitokio bu
do ir nors lekiojimas jau pa
ėmė daug a irk u, bet žmones 
nenžifgio ingales orą kaip in- 
galejo automobiliu.

JOS. P. Milauskas
Lietuviuką* Skvajeri*

Apdraudžia muo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
goriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

I

Valgiu Gaminimas 
-- IR -- rs.*

Namu Prižiūrėjimas

Praszalintas Vokiszkas kai
zeris ana drena turėjo pasikal- 
bejima su reporteriais Kopen
hagos laikraszcziu. Tarp kit-ko 
ktVlbejo jisai:

“Korinte ministerial ir am
basadoriai kalba apie Kvietine 
Tarka, bet užvydojimas tarp ju 
vra k nedidžia usias. Visi sklv- e *
pa i daro 'bandymus su torpe
dai*, sprogstaneziu materijohi 
ir gazais o ir mano naudoti tru- 
cinanti gaza ant mariu.

Tikiu, kad turėsimo kita ka
re apie 1937 mete kuri bus bai-

*' į t i *

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti azia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

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

KVITU knygele Draugystėms del isa- 
mokejimo pinigu ligoniams.Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Eta- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimą. Preke - • • 25c.

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

Preke - • - 25c.

“Lietuvos Zinias 
250 litu ar 14 parų areszto.

Rugpiuczio 27 ir 28 diena 
Kaune buvo atsilankęs Tarp
tautinio Darbo Biuro direkto
rius Alb. Thomas. Rugpiuczio 
27 diena jis turėjo pasikalbeji- 
nia su profesiniu sąjungų at
stovais. Profesiniu Sąjungų 
Centro Biuras inteike jam 
tam tikra memorandumą. Me
morandume nuszviesta, kokioj 
būklėj dabar gyvena Lietuvos 
darbininku profesines 
gos.

Karo teismas prie 
ninku pulko Sziauliuosę Rug
piuczio 20 diena G. Kaberbla- 
ta, Z. Kirkei i ir L. Vilencziky- 
te nuteisė po 15 metu sunkių jų 
darbu kalėjimo ir B. Biskaite 
9 metais. Nubaustiesiems atim
tos visos teises. Kadangi visi 
nuteistieji nepilnamecziai jiem 
bausme treczdaliu sumažinta. 
Visi buvo kaltinami kaip Ko
munistai.

Palangoj nusiszove 
dos virszininkas Leonas Piku
lius. Jis, tarp kitko, vede tar
dymu p. Romano. Nusižudymo 
priežastis, spėjama, tarnybi
niai dalykai.

Nakti isz Rugpiuczio 21 in 
22 diena Alytui policijos ir ka
reiviu pagalba padaryta krata 
pas visus Alytaus gyventojus. 
Tikrinta dokumentai ir suimta 
apie 150 asmenų, kurie, regis, 
vėliau paleisti.'

sajun

8 pešti-

nuova-

T

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanęjaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salunu prie 
gero trakto, linksma, i 
apelirjke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos ,loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi- 

t.f.
I i/' 1 ; I;1-

skubinkite.
Wm. Kunsavage, 

Locust Valley,
Barnesville, Pa<
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Velnio Dauba” buvo pla-Į vedinais visus nuo jos nubaido 
dnuuielius ir nugalabyja.

l i

ežiai visiems žhioma ir turėjo’o
taip bloga vrtrda, kad niekas, Atėjau su Plaktuku ir Kaliu, . « • • ♦ i ♦ . • * I • • i !.......

tais'paežiai1* metais mus

1

' I
neiszdryso jon ineiti, o kas ir.su kuriais asz pasizystu jau se- 

Ta ■ ta k>

norėjo pvisiurtinti, tai mate to-1 nai 
kins baisenvWs, kail klausan- kartu isz.varo Sibiran už žmog- 
tiems net plaukui ant į 
sziauszes. Buvo du drąsuoliu, 
kurie nuėjo in ta dauba 
mate ton tokias baidykles, kad 
net isz proto 
szau'ke: “Velnias su nagais! 
Velnias su nagais!” Nuo to lai
ko žmones ir praminė.szita vie
ta “Velnio Dauba.”

Buvo tai gili, gili dauba tarp 
dvieju au'ksatu kalnu. Tartum 
kas kaina perkirto kirviu ir, 
užmirszo atgal suglausti, pali
ko dalis bestovint taip arti vie
na. antros, kad szimtmetiniai. 
medžiai, augdami ant daubos 
skardžiu, savo szakomis pa
siekdavo viens kitu ir padare 
skliautu, per kuri negalėjo pra-

ipaszalpos, bet

Pusgyvis 
namo,

“ O k a asz ten voksiu II"-*-- 
Nieko nemoku: motina su te
veliu Idpėaio, nek'/kio darbo ne- 
iszmokjuo pripratau tinginiau
ti, tai ar badu dvėsti ten va
žiuosiu ?

“Joneli, esi sveikas, stiprus, 
tai ir darlio gausi. Tiesa, isz. 
pradžių bus sunku prisispirti 
prie darbo, bet pamažu pripra
si, užsidirbsi pinigo, sugra
žinsi skriaudas ir trypsi žmogu
mi; ir tlunnos turėsi, ir sanžine 
bus laisva, ir žmonių nebijosi, 
ir mirti bus ramiau. Bėk Jone-

” (’zia senis įpuolė ant keriu,
bėk tavo nalbaszn'inku teve

liu vardan! Bėk, gailėdamas 
pats saves! Bek, žiūrėdamas in 
mane, kuri visi praminė krau
geriu

4 4

riu ne skatiko?!”
i 4 

senis,

jeszkodnmas 
nidkur nieko nepesziau ir pa- 
maeziau beesąs svetimame 
mieste ant gatves, be draugu, 
be priedeliu, be skatiko kisze- 
niuje, alkanas ir apdriskęs.

nuėjau pesezias
bet t evas i szva re < lyg 

szuni, iszke'ikdamas ir iszsižu- 
/ledainas manės, kum nejau in 
kunigus. Motute slaqita pasivi
jus mane už kaimo indojo tre
jetą des:iniežiu ru'bliu, peržeg- 

begti isz katorgos pirmaisiais j *r aszarose Ipaphidusi ut
ine! a i s, usz-gi prasėdėjau ka
torgoje dvylika metu ir, tiktai 
aržiu bolszevikamw, pasiliuosa- 
ves sugryžau Lietuvon. Lai
mei, pirmoje smuklėje susiti
kau su Plaktuku ir Kaltu, ku
rie atsivedė mane ežia, sakyda
mi, kad ežia niekas neatras ma
nes ir galėsiu kartu su jais pu
si pelnyt'i, nes žmones labai isz- 
bailginti visko bijo.

Szia nakti sapnavau toki 
sapna rodos, kail pribėgo prie 
mainos tavo motina ir, visa pa
plūdusi aszaroso, isziblyszkusi, 
apdriskusi ir apkabinus mane 
pradėjo graudžiu balsu szau'k- 

Broliukai! broliukai! gel-

galvos žudyki e, 'bet jiems pasisekė i'sz-

bėt

iszejo ir tiktai 
Vidui as

simuszti ne vienas saules spin
dulys.

Tacziau ne visi 'bijojo szios 
daubos. Ant daubos dugno kū
renosi ugniakuras, o prie jo 
sziĮdėsi du žmogų: vienas iisz ju 
dar jaunas 19-20 metu vaiki
nas, gana gražaus veido, ant 
khrio tacziau jau buvo placziu 
bruožu užbrėžta be miego pra
leistu naktų pluosztas, 
tuokliavimo «ir paleistuvavimo 
žymos; kitas-gi jau senas, ži
lais plaukais ir barzda, paniu
rusio veido ir vilko akiu žmo
gus.

Senis sėdėjo ant akmens su
sikūprinęs, rankomis atsirė
męs keliu ir kažko gailiai žiu
rėjo in jaunaji, kuris pagaliu
ku maisze ugnįa'kuro žarijas, 
kuriose kepo bulves.

Na Kirvy!” kotu sziadien 
taip nuleidai uosi? Ko dūsauji 
be paliovos, lyg sena žydmer- 

p ra szn e k o jauni asi s:
degt ineS 
bent kiek, tuoj atgausi szirdi. 
Plaktukas su Kaltu neužilgo 
grysz ir atnesz.” ,

Kirviu vadintas senis, nieko 
neatsako, tiktad dar labiau su
sitraukė, dar labiau susiraukė, 
dar giliau atsiduso ir insme'ige 
in jaunaji savo akis, kuriose 
prablizgo kažkoks gailus, gai
lus žvilgsnis. ( 
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dama žąsies?
“Ko in mane žiuri 

iszpletės akis?”
Czia senis atsistojo ii r, prisi-

“Jo-

go be-t szis graudus

o

i c

? y y “Ar
pasiilgai/ Palauk

Na, ko tyli, lyg lapo tyko- 
p rasi juo'ke vėl>>

jaunasis:

artinęs prie jaunojo, tarė: 
uoli!”

Szi žodi iszgirdes jaunasis 
paszdko lyg 
pilnu baimes įtaisu prasznibž- 
dejo: “Isz kur žinai, kad asz 
Jonas? Asz ne Jonas! asz Pet
ras! asz esu Titnagas! Ka czia

ar'tebegyva tavo

* I

gyvates kirstas ir

niekus p'lqii
Pasakvk, 

molina Morta, 'tavo tėvas An
drius?”
senai nuo ju atsitraukei?

Nutilk, nutilk, jei nori lik- 
priszolko jaunasis: 

nu’tilk jei nenori kirvio pen-

4 4

paklausė senis: “Ar 
y y

gyvas it”

iii nieką neatsi-

ti: “ 
liek mano sūneli, gclliek mano 
Joneli! neduok jam žūti! isz- 
trauk ji isz žmogžudžiu globos! 
Metai, kaip asz už ji keneziu 
del to., kad nemokėjau jo auk
lėti, per daug'lepinau, •Bemoki
nau nieko gero, nepratinau 
prie darbo! Gelbėk, gelbėk!”

Visas prakaituotas pašnekau 
isz 'miego,
maldavimas dar tėbeskambejo 
mano ausyse ir taip suspaudė 
man szirdi, kad jau nebėga Įė
jau užmigti ir lyg iszausztant 
galvojau, ka reiksztu szis sap
nas.

Sztai pažvelgiau in dar be
mieganti tave ir žaibu paszo- 
kau isz vietos — pamaeziau sa
vo sesers Mortos, veidu ir su
pratau, kad tu esi jos sūnus

“Tai, tamsta Kirvy, esi ma
no dede Petras?” staiga suszu- 
ko jaunasis.
“Taip, taip vaikeli! Bet klau- 

svk toliau.” 
•k

Jonelis visas pabalęs, nulen
kė galva, o senis tolinus tese: 
“Supratau takia,
reiszkia; supratau, jog tai pats 
Dievas davė man gryfti isz ka
torgos ir ežia ateiti, kad, kol 
dar novelų, isztraukti tave isz 
žmogžudžiu 'tarpo. Ko asz ne
priima n sezia u per tas kelias va
landas, kai 'tu miegojai?! Pri
siminiau visa savo gyvenimą;

savo

> 7

k a sapnas

sisveikino.
Gavau rasztininko vieta su 

15 rubliu hlgos menesiui. Pra
dėjau raszinefi pas turtinguo
sius gimines ir pažinstamus, 
praszydamas pagalbos, bėt at
sakymo negaudavau.

Asz taip troszkau mokslo, 
taip geidžiau apsiszvicsti, tap
ti iszmintingu, darbszcziu žmo
gumi, kad bemaž kasnakt sap
nuodavau, lai baugias universi
tetą, lai užimąs 'aukszta vieta, 
daug gero kiliems duras, daug 
žinąs, daug iszmunas.

Isz 'niekur negaudamas pa
galbos, maeziau, kad mano 
troszkimai tai vien svajone, 
mano likimas'tai vien rasztine, 
mano draugai “piszoriai,” 
“u red n i n k a i ” ir“ žandu ra i. ”

Pradėjau gerti taip, kad man 
atsake vieta už girtuokliavimu. 
Bascziaus dar isz vietos in vie
ta. Pagaliau susidėjau 
gi mis ir žmogžudžiais.

Kiek vargo prikentėjau — 
kas gi beapsakys! Gyvenau lyg 
vilkas tarp medžiotoju: ir ba

ldavau, ir szalau; naktimis, lie
tui lyjant, žaibams žaibuojant, 
perkūnams trenkiant, vėjams 
pucziant, per purvynu ar pus
nis slankiojau pakluonėmis, 
jesz'ko<lamas ka pavogus, dre
bėdamas kiekvieno suszlameji- 
mo, kiekvieno szunes su lojimo; 
diena gi tai slapscziausi po 
sziokias daubas, tai pas Žydą 
ant aukszto užlipęs, tai tokia
me urve, lyg gyvate laužuose.

O kiek keiksmu su savo sėb
rais! Kiek barniu ir pesztyniu) 
Keksai girtuokliavimas ir pa
leistuvavimai * - • 

Į Būdavo, iszsiblaivai ir sztai 
stovi akyse moitina su kryžiaus 
ženklu; suspaudžia szirdi— ro
dos, plyszta ir vėl pili degtine 
gerklei),

i i

< i
piszoriai 

žandarai.

su va-

prisiminiau savo laimingas 
dienas; paskui 'kaip diena isz 
dienos pradėjau pasileisti, 
kaip tapau vagimi ir žmogžu
džiu, kiek vargo kentėjau ir... 
pasakiau sau: arba isztrauksiu 
ji isz szios Plaktuko draugijos, 
arba padarysiu gala ir jam 'ir 
sau...

Žinai, esi girdėjos, kad asz 
lankiau gimnazija. Mano tėvas 
buvo turtingas u’kinin'kas, isz- 
min’ti'ngas, troksztas szviesos 
žmogus, bėt per kietas. Jisai 
mane leido gimnazijon tam, 
kad bueziau kunigu. Nelaimin
gas! Nepagalvojo, kad kuniga
vimui reikalingas tikras pa- 

o kunigais be pa- 
szaukimo tai .no 'kunigas, bet 
R u s u “ cz i n a u n i nk a s.

leido

szaukimas J

Ii!
( k

Kirviu!”
Kur asz bėgsiu, kad netu-

Szo vaikeli!” paszėko ežia 
ardydamas rudines pa- 

muszala,: “'tai du szimtai rub
liu! Tiesa, jie yra vogti, bet 
atidirbęs atiduosi bažnveziai 
ar pavargėliams. Szo imk ir 
In'k tuojaus, kol Plaktukas su 
Kaltu nesu'gryžo! Bėk vaike
li!” 

4 4
se .Jonas 
pinigus.

“Manim nesirūpink, vaikeli! 
Asz sziryt apgalvojau viską. 
Negaliu toliau neszti to praga- 
riszko jungo, kursai kankina 
mano Miela! Eisiu pas kunigą, 
atliksiu iszpažinti, o paskiau 
nueisiu policijoj! ir pasiduosiu 
— teilaro su manimi, ka nori — 
ilgiau taip gyventi negaliu — 
geriau kilpini lysti! Eik, vaike
li! Asz palydėsiu tave bent 
kii'k! Eime!”

Czia abudu įprisiglaude apsi
kabino, nuoszirdžiai apsiverkė, 
pasibueziavo ir .valamlele pa
stovėjo, greitu žingsniu nu
žingsniavo sau žinomais takais 
per dauba.

Ir isz kažin kur prasrmusze 
skaistus Hpindulelis pra me
džiu skliautus ir lydėjo juos, 
lyg tartum szviesdumas*kelia 
amžina ja sz vieša...

| .—-—-r-rr—r ■-‘-’ri"■ i .
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ties paragauti!” 
“Joneli!”

žvelgdamas tose toliau senis: 
“pasakyk ti'ktai, ar jie 'tebegy
vena?”

“Numirė abudu pernai!” su
niurusiu balsu >per dantis pra
taro jaunasis, o senis, tuos žo
džius iszgirdos, nusigręžę ir 
pradėjo graudžiai verkti.

“Sakyk, isz kur mane pažya-' 
ti? Isz kur pažinai mano tė
vus? Pasakyk, o ne, tai tuojaus 
pragaran nuburbesi!” jau rus- 
cziai ir skurdžiai susznko jau
nasis ir priszokes prie senio 
grie’be jam už poeziu.

“Na, Įai .'klausyk, Joneli, ir 
smagi nešikąrszcziudk!” liūdinai pra- 

* bilo sen'is: “Sėsk »ir klausyk! 
Pasisakysiu, kas asz esu, ap
sakysiu visk savo gyvenimą.

Kaip jau žinai, asz užvakar

bilo sen'is: “Sėsk 'ir klausyki

a'tejau szįton daubon, kurion 
nidkas nedrysta inžengti, nes
vagys ir žmogžudžiai apsirodė

f
I

y y

Mokinausi labai gerai. Per
ėjos penkton klaseji, sugryžau 
namo atostogoms. Sztai, tėvas 
man sako: “Petrai! Rudeni va
žiuok Kaunan seminarijon'!” 
Asz pradėjau praszytis tėvo, 
kad leistu užbaigti gimnazija, 
bet 'tėvas ne žodžio notlave isz- 
tarti: arba seminarijom, arba 
bernu irt i.

Asz neturėjau palinkimo se- 
minarijon, taigi, nieko negavęs 
isz tėvu, atsisveikinau su Moti
na — sesute, kuri inbru'ko man 
keliolikn rubliu ir nuvažiavau 
atgal gimnazijon, turėdamas 
vilties, kad man pasiseks gau
ti 'pamoku ir užsidirbti pinigu 
mokslui.

Nėlaimdi apsirgau, iszgulo- 
jau ligonbuty pustreczio mene
sio ir galu gulo turėjau 'palikti 
gimnazija, nęs pinigu netekau ■ M * « M « Vir liga sutrukdo mokslą.

Kreipiaus ir szon, ir teu,
♦

fej'U'i' J'j I] I
f
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kad tiktai užliejus 
sau žinos baisa.

Kelėta kariu vos gyvas iszli- 
kau, sugavus mane vagiant. 
Ant visu, ir ant paties Die\ro, 
impykau taip, kad tapau pik
tesnis už žveri! Pradėjau plesz- 
ti žmones. Už skatiką at imda
vau gyvybe.

Ir szuvti mane sugavo, nutei
sė ir iszveže in katorga — ta 
žemes praipara. Ko tenai neper
gyvenau: sziurpas ima atsimi
nus!

Sziiryt, tave pamaezius, asz 
isz naujo pergyvenau ta visa. 
Jaucziu kad man nebeilgai 
kentėti raikės. Toksai nežmo- 
niszkas gyvenimas, koki asz 
gyvenau, negali ilgai testis — 
džiova skubiai jau veda gilti
ne, kurios kirti asz*jau jaueziu 
arti. Turiu tiktai,45 metus, o 
iszroilnu 'mažiausia 70 metu se
nis.

Vaikeli! nėra žmogaus nelai
mingesnio už vagi dr žmogžu
dį! Tai'gi, Joneli, kol dar nežu
vęs. bėk isz czia! Bok kuo grei- 
eziausiai, nes paskui bus per- 
velu!”

“O kurgi
Namus pragėriau, gimines ap- 

ir tie nebepriims ber-

asz }>asidesiu *1 • •

vogiau 
naubu!
a

r

• • •
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Bėk nors Amerikon! > y
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KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialist* 
Viso* Kroniaxko* Ligo*.

Silpni, Serganti Vyrai Ir Motera* 
No Serganti bet viegi ka lik pajiege 

dirbti. Apeiaaugokite pavojau*.

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

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

JJe operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverge ir Petnycaia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki S vakaro 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antra* Flora*,

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksi- 
ciniu* veteliju, pasivažinėjimo Ir L t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

T 1 ................ '-'■■"I--" * I ...... ... ..

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

-- $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra goriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Danka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga sū padauginimu Procento.
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Kaukuole
Tuo laiku Margarita, 

prastu budu, isztisns dienas 
eededavo prie lango, Senojo 
Kaimo, zakristijono. Sėdėjo be 
judesio, kaip baldas; isz lupu 
nebuvo girdėti jokio žodžio 
iszskiriant: ar nėra laiszko isz 
Varszuvos ? Visas jos gyveni
mas buvo atsiminimai, kurie 
ilga eile ir visuomet tuo paežiu 
budu traukėsi per a'pleista jos 
szirdi kaip saule per dangų. O 
naktyj! Sapnai, praeities sap
nai apie Jurgi, amžinai apie 
Jurgi!

Viena ryt mot i, vos tik seno
le akis pratrynė visus nustebi
no savo posakiu: 
Jurgio žinia!

— Isz kur gi Tamsta žinai? 
— paklauso susimastęs zakris 
t i jonas.

— Sapnavau, kūmai!
Tamsta,

nui! Dievas žiu kas prisapnuo- 
ja, bet isz to nieko nebūna. 
Sztai, nesenai man prisisapna
vo, jog buvau vyskupu ir kas- 
gi? ar asz vyskupas?

— Bet gi, kūmai, ežia ne
toks sapnas, kaip mano. As? 
sapne maeziau Jurgi motino*, 
vele, kuri man ir sake, jog 
sziandie nuo jo gausiu žinių.

Zakristijonas pat rauke
Henek 

vietoji

pa-

— Bus mu

Netikėk, sap

ju.s juo nesiindomaujatoplasfc- 
• gi žinau nuo žmonių, jog Jur
gis rasze kunigui klebonui, 
kunigas klebonas jam atrasze 
taigi ir turi žinoti jo butą.
-Zakristijonas iszgirdes jos 

kalbu isztempo akis, o jos žo
džiai per visa jo kuna perioke. 
Ant jo veido pasirodo piktas 
juokas; padidino baisa, kad j 
visi girdėtu ir suriko: 
tin, motin! silpna pas jus gal 
va! Ta asz jums sakiau. Pate 
klebonas parodo man nuo Jm 
gio laiszka, ir liepi' jums pi 
nesat i apie gera sveikata

Mo

y
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pasisekimu jusu mylimo vaiko
— Dovanok, kūmai! iszga 

ravo man isz atminties; bei at 
įsimink, jog ryt važiuoju Vai 
szuvon.

— Važiuojam — atsako pil
ka 1 bet a s za k r i st i jonas
žinosiu su jumis, motin!
pati ne vienos mylios nenuva
žiuosi. I r taip bijau, kad kelyje 
nenusilptumet.

— Nebijok, 
.Jurgi pamatysiu

— va
nes

kūmai!
, tai tada til*

Kai
1 

su manimi turėsi beda.
Nuo to laiko 

ruosztis kelionėn, 
jog kokia tai 
inplauke in jos senus kaulus. 
Vaikszcziojo po troba, 
sau sziltus drabužius ir nedavi 
ramumo zakristijonui kol szi: 
nepa niosze dovanu Jurgiui 
susidedaneziu isz sviesto, 
riu, vaisiu džiovintu ir kitokii 
sod ž i a u s prieskoniu.

Sekanczia diena iszvažiavo 
Zakristijonas kelis sykius ma 
no gryžti, nes seneles jogos nuo 
keliones vargo ir szalczii 
matomai silpo. Margarita vie 
nok viską ramiai kente; joki; 
skundas, joks skaudus atdusb 
neiszplauke isz jos lupu. Su už 
sigavimu tolino minti gryžinu 
atgal. — Važiuokim! važi no 
kim! — szanke be persto jo — 
ar dar toli Varszuva? — Fagr: 
liau pervažiavo Visla, nauja 
padengta ledu. Ledas būvi" 
silpnas ir braszkejo, nors del 
atsargos pabarstytas sziaudai: 
ir buvo leidžiama tik 'po viem. 
važiuoti. Žak rišt imas bijojo ii 
gailėjosi, kad leidosi prikalbo 
t i save in kelione. Senele mel
dėsi ir buvo rami.

Jurgio butą rado lengvai p< 
antraszu, kuri gavo nuo k lobo 
no. Senele kopdama laiptais n 
ketvirta aukszta drebėjo is7 
džiaugsmo. Visas jos džiaugs 
mas buvo tame jog tikėjosi pa 
matyti savo mylima vaika, i»- 
toje mintis taip ja* nusilpnino.

Jurgio kambarii 
puolė jam ant kaklo suriko ii 
apalpo. Jurgis sėdėjo užsimes 
tos prie stalo; kai inojo Marga
rita, iszgirdo staigu baisa: — 
Jurgi! mano vaike! — paskiau 
pajuto stipru apkabinimu se
neles.

Nuo senai užsimirszes ger 
Nepažystamoji paaiszkino, jog szirde senele, kuri ji iszaukle 

jo su motinos jausmu, jaunas 
akademikas kiek iszsigandc 
ta ja scena, visai nepatenkin
tas buvo isz netikėtos vizitus ii 
su zakristijonu gana 

isz pasisveikino.
Zakristijonas parode jam se

nele, kuri baigė atgauti sąmo
ne.

senele
Jai rodėsi, 

slaptinga jegr

enu

rinko

su
po

gėlo- vargo

ežiais ir nusiszypsojo; 
gi atsisėdo paprastoje 
prie lango.

Pirmas žiemos szaltis apden
gė langu stiklus sniego
mis, per kurias nebuvo galima 
matyti sodžiaus. Vienok Mar 
garita pasilenkusi prie lange 
savo kvapu isztirpde dali ledo, 
atidengdama sau gatve. Visa 
diena sėdėjo bevaisiame hike 
syj. Valgi* ir gere, senele, 
atsitraukdama 
kai ir vakaras
prie lango nepamesdama 
ties.

Vakare zakristijonas uždu 
sės inpuole trobon, invede ka? 
kokia moteris^ke ir atsigrež 
damas prie Margaritos

— Tamsta! sztai kažkokia 
pakeleive nori su jumis pasi 
kalbėt.

Margarita sėdėjo tylėdama 
ir nesijudino.

~~~~ Plotini 
zakristijonas
nori su jumis apie Jurgi pakai 
beti.

Tuomet staiga 
slaptinga liepsna sužibo Mar
garitos akysna. Septyniasde- 
szimts metine senele, kuri ne
galėjo pereiti per pirkia be pa- 
gelbos, paszoko nuo sėdynės Ii 
pribėgusi 'prie nepažystamos 
drebanezio isz džiaugsmo bai 
su prasze laiszko nuo Jurgio

ne 
nuo lango, net 
užėjo pasilikę 

vii

t a ro

— vėl suszuko
— toji moterį.'

kažkokia jog inejus

jokio laiszko neturinti, bet no
rinti su Margarita pakalbėti 
del Jurgio. Abi moterys atsi
sėdo prie krosnies ir ilgai ty- 

Margarita kete
rankas, 

vaikas,

kiai kalbėjo, 
aukszt vn 

tor

džiaugsmo lyg vaikas, per 
traukdama aszarojima dažna 
malda. Buvo matyti, jog dasi- 
žinojo, ka tokio neapsakomai 
indomaus savo auklėtiniui. 
Pagaliau atsisveikino su nepa 
žystama ir tarė zakristijonui:

—- Kūmai! rvt asz turiu 
važiuoti pas Jurgi.

— Motin! — suszuko nesu- 
prasdamas ir nustebės zakris
tijonas — kas jums yra? tokia
me amžiuje? žiemos laiku, 
Varszuvon! Pamanykite sau, 
del Dievo meiles, dvylika my
liu.

< i

szaltai
verk e

žiemos

— Kas jus atgabeno? Mar
garita! paklausė Jurgis.

Senele, laikydama in
h

I

M.

r*

c?

I

NAV ATNIAUSES NAMAS ANT R ATU.
K. A. Wade ir jojo pati isz Illinojau'S valštijaus keliauna po Amerika savo uavatniau- 

siam namelyje ant ratu. Namelis yra padarytas isz vienos da lies medžio kurio vidurbs yra 
iszdrožlas. Medi nukirto Washingtone, kur daug panasziu milžinu auga, 
ruimus, 16 pėdu ilgio o 9 augszczio,
keliones. Medis raudasi ant 1 JA tono triiko.

m

bloga! In net inkamai 
mėtydamas

i apvilia:
elgies, mėtydamas mirusiu 
kaulus, lyg sziu'kszles ar pur- 
vvna. 

9'

elgies,

— Neaptijresi Dievo palai
mos! — pratarė zakristijonas

Namelis turi du 
tnri dvi lovas, kuknlair viska kas yra rci'kaliinga laike

nuo ne
I

nogaliu greitai sakyti.
Ir apsakė jam dažnai pasil

sėdama. ta, ka girdėjo
>ažvst a mos Sename Kaime.

Kalba seneles nepaduodama
originale tai paduodame skal
ytoji! i .sutrumpinta ir kiek ga

lima sutvarkyta. t7
Liubline buvo minime nasz- 

le, neturtinga moteris, vadino
si Zubricne ir turėjo vioninte- ne kalta motina 
le dukterį, kuria mylėjo neap
sakomai. Vienas oficialistas isz 
THbunolo, girdėdamas apie 
Marijonos Zubry tos 
tol neturėjo ramybes, kol jos 
n e pa i n ate. Pe rs i t i k r i n es 
tikrenybėj buvo užsitarnavusi 

garbes, kuri buvo atiduo- 
jos asmeniui

girdėdamas 
gražuma,

Jog

tos garbes, kuri buvo alidm 
dama jos asmeniui, sumanė 
neteisėta, pasikosinima, iszvež- 
ti mergaite. Szetonas tokiame 
dalvke niekuomet neatsako s::- to1
vo pagalbos. Oficialistas trum- 
paine laike pasiekė savo tikslą 
ir paskiaus abejingai mergini 
pamote. Marijona prisigirde. 
Zubricne 1 
gailosezio;
kiai; paskiau teismo keliu no 

savo dukters už-
žmon i v 

a t sa kanezia 
prasi

Marijona 
bemaž nenumirt' isz 

sirgo ilgai ir sun

rojo kerszto 
bet 

t tiri
muszejm;
teismas
bausme tokios
žengimui ?
žengimas,

> ar-gir>

rnszies
Nepaprastas prasi 
nes lai v ra auksz 

cziausias nusikaltimas, gedo; 
žmogžudyste, teisingumo, viso: 

visuateities mergeles, 
mineziu; užmuszimas szirdios 
ir kas daugiausia,
mas sielos! ()! bejege. yra viso.* 
<eme.s galia tokiame abvejy! gi 
publikos opinija toleruoja t? 
niekszyste ir dažniausiai prita 
ria niekszams! Zubricne male, 
jog visi jos skundai nepaleng 
vins jai szirdies skausmo; tai 
gi atsidavė Dievui, tikėdamas 
kad Dangus ankszcziaus
vėliaus nubaus Marijonos už 
muszeja. Kartais pragariszkos 
mintys vargino Zubricne. 
ypacz kada sutikdavo Mari jo

, gražiai a<psiro
džiusias szventes dienoje. Da; 
blogiau, 
pora, rože skausmas motinai 
szirdi. Ji mate kaip jos duktė 
galėjo būti laiminga ir kaip, 
vienas žmogus jszpleszo ta jos 
laime. Panasziuose atsitikl- 

užmuszt:

JOJ*

UŽlllUszl

a i

vargino

uos vienmetes

kada mato jauu uju

Panasziuose 
muose pasiryždavo 
ta žmogų. Tuo laiku oficialis- 
tas, o keliu metu laisvo gyve
nimo, pamilo pagaliau jauna 
turtinga panele ir apsivedė.

Po metu jam Dievas dav<\.

f) J

laikydama in ji sunu ir titda.. (vis-gi pasaulyj 
stipru žvilgsni, blizganti pas 
kutiniomis gyvenimo aszaro- 

kupina džiaugsmingu 
jausmu negalėjo duoti atsako.

ja pavadavo ii

mis,

Zakristijonas 
tarė:

— Turiu, turiu važiuoti — 
tarė drebaneziu balsu senele. 
— Dievas ir Szvencziausiojl 
Panele neapleis musu. Turiu ji 
dar syki matyti, priesz mirti, 
turiu jam gera naujiena, turiu 
jam pati pasakyti. Parduok vi
sa mano manta ir pasamdyk 
vežiką in Varszuva.

— Bet-gi, tamista, kaip ji 
rasi Varszuvojef vis-gi tai ne 
Sedlyczia. 1

— Jus nieko nežinoto — 
Jare ramiai Margarita — nes •

— Atėjo jusu atlankyt, po
nas Jurgi, ir pasakyti, kas bu
vo jusu gimdytojais.

-— Mano gimdytojai! — 
suriko su džiaugsmu saky
kit, Margarita! del susimyleji- 
mo ant manes, sakykit 
cziau!

Sedlyczia.

grei-
I

— Duok man insi žiu reti iii 
tave, mano vaikeli! nes tai yra 
paskutinis džiaugsmas mano 
akims žemoje.

— Ar-gi negalit žiūrėt ir 
sakyt, Margarita?!

—► Teisbc, mano vaike! Pa
sakysiu tau viską, tik turėk

dedasi juokingi dalykai) tada 
szirdyjo lig sziol užmusztoje 
atgimė pirmas grynas jausmas
— tėvo meile. Tėvas persimai
nė pirmuoju savo sununii. Ge
riausi jo jausmai buvo tame 
vaike; pasiekė tokio aukszto 
prisiriszimo, jog visas Lubli- 
nas isz to stebėjosi ir juokės. 
Buvo ir tokiu, kurie tame ne
paprastame jausme prie vai
ko, mate dali pamiszimo. Zu- 
briene ta sužinojusi stebėtinai

' persi maine. Visas laisvas die
nas praleisdavo vien manyda
ma apie oficialisto kūdiki. Nei 
trukdymas, nei darbas, nei 
jdks užsiėmimas negalėjo', jai 
nutraukti tos minties. Mate 
bepeiktojo paveikslu kūdikio,
— naktyj sapnavo ji. Kada ji 
syki pamate turgavieteje, sau-

kantrybes. Mano liežuvis so- valiszkai isztioso rankas prio
natveje liko perdaug palaidas, kųdikio; persigando pati savos

ryžo ant visko. — Tiesa

ir nubėgo namo.
Nuo to laiko piktoji ome j; 

siundyti; ’kažkoks slaptinga; 
balsas sake jai aiszkiai in ausi 

■— Iszvogk szi Vaiku — alker 
szysi už Marijona. — Pamaži 
paprato prie tos minties, is? 
jos padare sau pareiga ir pusi 

sa
ko sau Zubricne — jog kentei 

, kuri nieki 
nepadaro. Galila jmoterisKkeA,- 
bet 'ka padarysi'? 
kanezia Dievas Dangumi ally 
gina. — Pagaliau po ilgu svy 
ravimu, surado atatinkama va 
landele, pavogė vaika ir aplei
do Liubliną. Paskelbimas laik 
raszcziuose ir policijos žygia 
liko be vaisiu. Nulindęs tevar 
isz didelio gailosezio sudžiūvo 
pagelto, susikūprino...; molius 
gavo džiova ir po keliu mene
siu Varszuvoje mirė.

Zubricne 
norėjo bėgti pas savo 
Paini sz kiliose, 
savo žygiu ir 
stumti nuo saves intavima

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus 
ir Dvasios Szv! Motin! žiūrė
kite kame Ponas Jurgis žvake 
instate! Dievo meile su mumis!

— O Dieve! ko asz susilau
kiau! — suriko senele verian- 
cziu balsu; jis velniui siela už

— ir parpuolė ant že- 
Jurgis ir zakristijonas

van-

tegul jai u?

apsivedė, 
savo k(srsz

su iszvogtu vaiki 
gi m iries 

bet iszgazdinta 
norėdama nu-

, Pa
mėto ji pilsilurincziam sodie- 
cziui Sename K/iimo prie Sėd 
lyoziu; pati gi gryžo in Liubli
ną. . Tr teisybe, - ji nebuvo nei 
kuo intarta. Po keliu motu vis 
k<is nutilo. Tėvas 
Zubriene gailėjosi
to; norėjo atitaisyt i," bet baur 
mes baime ja nuo to suturėjo. 
Pagaliau priesz Uiirti apsako 
savo susiodei visa istorija ir po 
priesaika tei'kalftvo, kad vaika 
surastu ir gražintu tėvui. Szta«' 
kodėl neprtžystaitia moteriszki 
apsilanko pas MiiTgarita Sena
me Kaime. Jurgio nerado, tai
gi visa dalyku perdavė 
bėjai.

Jurgis visa laika ramiai 
klauso senoles jiasa'kojimo 
staiga paszoko isz vietos, ka
da užbaigė, 
susirupiniinu užklauso:

Vadinas mano tevas'gy- 
vas! koks asz laimingas! gyvas 
ir turtingas! bet nepasakei 
man kaip vadinasi? Dievo ma
no! sakvk greieziau.

— Žinau kaip vadinasi — 
tarė senele — palauk, tuojaus 
pasakysiu. Jėzau, Marija! ai 
neužmirszau? Tavo motina va
dinasi Elena.

— Bet tėvas? tėvas? 
Dievo meiles!

— Palauki...’palauki, atsi
minsiu. Buk ramus. Szioji pa
varde prasmego mano szirdyjo, 
bet surasiu ja, 
Užžiebk tuo laiku žvake

visa laika

v

jo glo-

ir su didžiausiu

del

žinos*.
, nęs 

tamsu, mano akys tavos nema
to, užžiebk greiožiau.

— Gal Tamsta atmeni1? — 
paklauso Jurgis zakristijono.

— Apie ta nieko nežinau— 
Šen oio

viską

atsa'ko zakristijonas.
minė užmirszta ’pavai'de. Jur
gis suradęs žvake su paskubi u 
joszkojo žvakydes, bčt niekur 
negalėjo surasti; pagaliau ne
kantraudamas sueziupo kaž k a 
nuo špili teles, mete su kureziu 
bildesiu ant stalo, uždega žva
ke ir instate ja — in kaukuole. 
Akiu ir nosies duobes ir dvi 
eile dantų atgryžta buvo sene
les ir zakristijono pusėn,.

Tas netikėtas kauk uolos re
ginys su instatyta žvake, nepa
prastai iszgasdino zakristijo
ną; jis visas sudrėbėjo ir suri
ko: ' Į

— Jėzau Nazarieti, Kara
liau Žydu! susinlilk ant musu!

s

auszo, lupos ilgai 
szventus žodžius 
besibaigiąs

rasze!
mes.
puolė prie jos, pyle szaltu 
deniu, tryne, liet viskas per 
niek. Seneles kūnas iszlcngvc 

kažkokius 
sznibždejo,

žvilgsnys buvo 
py keži u Jurgio žvilgsniu. Pa
galiau viskas ])asil>aige 
stingo, mirė.

— Apopleksija! kraujas ja 
užmusze — tarė po kiek laiko 
akademikas.

— Ne kraujas, Ponas J in
gi! — tyliai pasa'ke zakristijo
nas — gailestis ja užmusze.

— Koks gailestis? — su 
szuko nekantriai Jurgis — ko? 
ko jai gailėti ?

— Tavęs, tavęs, žmogau!— 
atsake zakristijonas. — Ji tavi 
perdaug mylėjo, perkeli!e tavo 
atszalima,

su-

nedėkingumą, 
murinojo priesz tavo 
szirdi, bet neiszlaike del 
ties, jog savo siela prapuldei 
per amžius!

— 'Ar Tamsta j 
riktolėjo su pykeziy Jurgis — 
isz ko gi 
la velniui užrasziau ?

— Matai, 
maldingi žrtiones nevagia mi
rusiu kaulu nuo szventoriaus. 
o jeigu ir randa kur, meatatin- 
kamoje vietoje, tai nunesza in 
kapines, amžina atilsi sukalbė
jo. Kamgi tu kaukuole vietoje 
žibinto laikai?

burtininkvsto! — 
9^

szanke Jurgis bėgiodamas po 
kambari lyg pasiutęs —o kvai

li* sako jog 
musu amžius apsiszvietes! 
Prakeiktas melas! Baisu pama
nyti, # 
žmonija!

ne- 
ak mens 

min-

pasiutai ?
i*.*, . .* T'i daleidai, jog savo sie-

Ponas Jurgi!

0

lybe! tamsumas! 
amžius

kurio net

žegnojasi ir bėga 
j u bur-

kaip dar kvaila musu 
Szmotas kaulo, pu

siau sutrūnijusio, 
szuo neliestu, skaito kokia tai- 
szventenybe;
nuo tu, kurie neduoda 
tams užtarimo...

— Ponas Jurgi! —pertrau
ke ramiai zakristijonas — ga
limas dalykas, jog Tamsta esi 
labai protingas, bet tikėk tam-
šuoliui, kuri nujautimas retai
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DIRBS UŽ GUBERNATORIŲ
Fred St arėk dirbs ir rūpin

sis iszi’inkimu Frank 0. Low
den ant gubernatoriaus Illiuo- 
jaus valstijoj.

f 
susimasto giliui ir po valandė
les užklausė:

I — Ka manai daryti su Mar
garitos kurni l

| — Tamstos tai dalykas, ar
ba policijos — abejingai atsake 
akademikas.

Tylėdamas zakristijonas už
simėto ant suves Margaritos 
kuna ir laisvu žingsniu iszejo 
isz kambario. Kada laiptuose 
nutilo paskutinis jo žingsniu 
atgarsys, Jurgis tare pats iu 
savo:

— Gerai kad tai nors syki 
užsibaigė! Paskutine žyme ma
no niužikiszko iszauklejimo žu
vo. Dabar nebeturiu jokiu pa
reigu, esu visai laisvas! 
gyvenimo geriausia!
paslaptis, toji prakeikta 
slaptis! bet maža to. Yra gal- 

pasiryžimas ir 
viltis; ko daugiau reikės, atsi
ras. Tolinus bus.

Tai
Tik toji 

pa-

rai

va ant pedziu

m

Tikietas

EKSKURCIJA 
in New Yorka 
NEDELI0J 2 0KT0BERI0 

$4.00^ubcltavas
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
Baseball Giants su Philadel
phia, New Yorke 2 Oktoberio.

Lelil^hVaHey 
Railroad

Route Block. Dlanwnrf

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos pcrszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojam* su 
jtebotina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta Ii 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

Lietuviszkaa Graboriua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

fi 10 IV. Spruce Su.
MAIIANOT CITY, PA.

300 MAUKHT ST., 
TAMAUUA, T A.

|WHIBiaBHBiHafeaaiaaM0MMM 
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GYD1KIS SU ŽOLĖMS

Geriausias budai gyditls bu žolemi, 
nei žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytai Ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo noa žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kbrios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome Invai- 
riausius žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietSjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapinl* 
mosi, pemalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdios drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virst 
minėtu ligų, tai groieziaus kroipkitee 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
artais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knyga 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lletuvisikui 
kolonijas. Adrosavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 QUlet Rd. Spencorport, lį, Y,

ė

Ant vienu kriksztynu, 
Buvo biski musztyniu, 

Vyras turėjo pi'ktunria ant 
bobos,

Ant senovės savo mergos.
Pagriebė buteli,

Ir nebagei ant galvos sukule, 
Apie valanda negyva gulėjo, 

O žaidulius daktaras susinti 
turėjo,

Už tai tokio vvro nereike barti 
Tiktai ant virvutes pakarti.

jk * *
Isz tikro juokas ima, 

Kaip žmogus atsimena, 
A pie Szenadorio baraban- 

czikus, 
Kaip praminė nekuriuos 

vaikinus.
O praminė t uosius, 

Ka geru drapanų neturi 
Pasinei i a iszžiuri,

Nikeliais barszkima,
Save sportais vadina, 

Ūsus brazduoja.
Baltas nektaizas neszioja. 

Pilvas tuszczias gurguliuoja, 
Rodos ant varles kurkuoja. 
Tokius tai barabanezikais 

vadina, 
Ir isz juju kvailumo szidina.
Tinginiai, darbo dirbti 

nemoka, 
Norints tuszczios gaflvos, o 

augsztai szoka, 
0 ir tabaka kramtyti moka.
Tarp davadnu vyru negali 

pasirodyti,
Ba tuojaus būna aszjuokti, 
Ir kožnas toki vaikina, 
‘' Barabanczik u'1 vadina. 
Jaigu toki protą turėtu, 

Tai beždžionku nepamegž- 
cziotu,

Skaityt ir raszyt iszmoktu, 
Tszmintingaiis pastotu, 

Tada nuo visu nebu'tu 
iszjuok'ti

Ir galėtu tarp žmonių
pasirodyti.

* * *
Jus iponai biznieriai sutikime 

gyvenkite,
Viens ant kito nespcns'kite, 
Taip kaip vienoje apygardoje 

darote,
Viens kitam gadyti bizni 

žadate.
Tai ne broliszkai, 

Tiktai pagoniszkai, 
Kaip broliai gyvenkite, 

Gražiai, viens kitam ne- 
pavydekite, 

Jaigu katras pinigu ir 
banlbiLiu turi, 

Tegul ant vargingesnio 
kreivai nežiūri.

Ba žinote 'kad 'biednesnis, 
Yra del 'kostumeriu 

lipszncsnis. 
Meilesnis, 

Ir geresnis.
Su lobiu ne reike girtis, 

Tiktai ypacz slėptis, 
r Ba harszcziai pagyro, 

Ne turi uždarbio gero.
Brolycziai su tokiu pasiel

gimu nepralobsite, 
Tiktai apsiskelbsite, 

Žmones nuo saves atgrasysite, 
Ir ant juoko pasiliksite, 

Kas tau ne miela, del kito 
nedaryk, 

Ant paskutines valandos 
atsimink.

Tiktai ypacz slėptis,

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Ittbalsamuoja ir laidoja mirusiai 
ant visokia kapinio. Pagrabui paruo
sti* nuo papraBciiauilu Ik! prakil
niausia. Parsamdo automobilius dal 
laldotuviu, vąšeliu, kriksstynlu to 
kitiems paslvaiinbjimams.

BtU Telefonai HTML
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1 — Po rinkimu.
— Bet nenusiminkim, da 

bus daugiau “ezianeziu“.
- Bet nokurie buvo 
ir tokiais pasiliks.
- Petnycjftioj pirma diena 

rudens.
— Subatoj Readingo kasi

kiu pėde.
— Musu > kandidatai Ze- 

tauskas ir Cziskus pralaimėjo. 
A'izgirda kandidatas ant kon- 
Kclmono teipgi likos sumusztas. 
Bnyderis sumusze Spickeri ant 
District Attorneys. Kirchner 
ir AValton aprinkti kandidatai 
ant Kamisoriu. Ailamson ant 
Kontroleriaus. Jenkins ant Ke- 

Reese ant Rekor-gisteriaus. 
derio.

— Praeita Panedelio rvta 
Pai'k Place kasykloje likos už- 
musztas per nupiu/Iima anglies 
Lukoszius Visloski 38 metu se
numo Kusnakas. Nelaimingas 
vyras gyveno Shoemaker pe- 
czeje. Paliko paezia su 6 vai
kais.

Aleksandravi-— Juozas
^zius po No. 318 AV. Pine u I i., 
pavojingai serga nuo plauczir. 
uždegimo. Likos nuvežtas m 
Ashlando ligonine gydytis

— Sziadicn klausykite ant 
radio Tunney-Denipscy
szio kuris atsibus Chicago isz 

stoties. Apszaukimas 
prasidės 9 valanda

mu-

AV.J.Z. 
muszio 
standard laika.

— Musu tautietis dentistas 
J. F. Baneviczia jau yra atida
ręs savo ofisą ant antro floro 
Befavicziaus name 107 W. 
Centre St. Laike pareikalavi
mo kreipkitės pas saviszki.

107

ATEIVIAI APGAUTI.

BOCZKAUSKAS 
PRALAIMĖJO VIENU 
BALSU ANT MOKSLAI- 

NIU DIREKTORIAUS.

Kova pasibaigė, bet vela ne 
ant naudos ateiviu, nes savo 
kandidatu neiszrinko, už tai, 
kad vieni tingėjo balsuoti, kiti 
parsidavė, o daugelis buvo to
kiu ka nemokėjo balsuot, davė

I h 11
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BEŽDŽONKOS APSIVEDĖ ŽVERINCZIUJE.
I

D\ i beždžones isz St. Louis žverineziaus buvo suvinezia- 
volos ana diena ,su didėlėms ceremonijoms. Kada szitas pa
veikslas buvo iin’ias, “nuotaka“ pakele savo bukietą nervisz- 
kai painosuot, bandydama net suėsti.

nuotaka

Daug, labai daitg, buvo pric- 
teliu ir iszmintingn žmonių ku
rie nesidavė isz sieves padary
ti avinus, Lietuviai, Lenkai, 
Slavokai, 
balsavo už

Lietuviai,
Husai ir ,lT|krajinai 
saviszki u s, o kas ar- 

sziausia, kad tieji, kurie turėjo 
baisa, sėdėjo namie ir lauke 
ant Dieviszko susii nylejimo, 
manydami kad ju balssis nieko 
iH'ženklina o ir nckurios bau
gino idant nebalsuotu.'

Aut gi 
dėkingas 
szelpima laike rinkiniu.

ži- 
Juozas 

a>m-

t

INFORMACIJOS
APIE KANADOS
IMIGRACIJOS

REGULACIJAS

, sėd i‘jo i 
Dieviszko

alo p. Boczkauskas yra 
visiems už juju su-

Ketverge pradės skaityti isz 
naujo balsus sude ir gali da 
Imli szickia tokia viltis ir per
maina.

sude ir

U

SHENANDOAH, PA.
ksandro 

Czesonio atsibuvo Panedelio 
ryta su bažnytinėms apeigoms. 
Szv. Miszias atlaiki* K nu. A. 
Smulstis SzV. Jurgio bažny- 
czioje prie kurios velionis bu
vo narvs.

j* Laidotuves 
atsibuvo

Alei

Waukegan, Ill. — Pereita 
{Subatos ryta Rugs. 17d., uety- 
cziomis nusiszove Placziai 
nomas apt iekininkas 
Bruzeviczius, apie 45in.
žiaus, laikės AVankegane aptie- 

i ka jau apie 18 metu — prie 705 
S. Genesse St.

Nelaime atsitiko apie 8 vai. 
ryte, tuoj po atidarymo aptie
kęs. Bruzeviczius davės reika- 
. .... Irukciju klerkams nu
ėjo in užpakalini kambari, ku
riame jis ir gyveno, pasiimti 
smulkiu pinigu. Prie 
buvo
Spėjama, kad Bruzeviiczius isz- 
enies isz staleziaus pinigus, dė
jo revolveri atgal in stalcziu, 
kuomet revolveris iszsiszove ir 
kulka nerve re Bruže v i ežiu 

l'a paezia diena

‘ ’lingu inst

gy veno, 
pi nigu.

padėtas ir
pinigu 

revolveris.

t Iii’

»

l-J

Mysore,paveiksle matome grožybe puikaus paloeiaus Maharajo, Mysore, Indijoje,, 
kada sutemus buna visi žiburiai užžiebti. Kuomet kitu žemiu turistai lanko szia szali, ne-* 
praleidžia progos nepamaezius szio paloeiaus.

MAHARAJO PAL0CIUS P AN ASZUS TEATRUI, 
matome grožybe puikaus paloeiaus Maharajo,

r i

<

No lengva iszgauti tikru in
formacijų apie Kanados Immi- 
gracijos regulncijas. Bet ka
dangi labai daug žmonių pra- 
szo invnirįu informacijų apie 
tos szalies immigraeijos regu- 
laeijas, stengsime czionais pa
duoti nors kelis svarbesnius 
pjmktus tos szalies regulaciju 
Kadangi nebuvo galima tas in
formacijas autoritetiszkai pa
tikrinti, jos iszleistos be val
džios patikrinimo. Sekantis 
apraszymas inima tik tokius 
Kanados immigraeijos instaty
mo aprūpinimus ir procedūra, 
kurio užinteresuoja Suv. Arals- 
tiju gyventojus.

Amerikos Piliecziu 
Sužiedotines.

Tankiai, Amerikos pilietis, 
sužiedotas su /ateive motore, 
matydamas, kad .jis negali, ar 
jam nepatogu, vykti in jos sza
li, nutaria ja parsitraukti in 
artimiausia szali ir su ja tonais 
apsivesti. Beveik visuomet 
toki pasirenka Kanada.

Yra gerai žinoma, kad Ame
rikos pilietis gali 
Form 633 naudai jo sužiedoti
nes apie menesi priesz sutuok- 
tuviu. Tikslas yra iszgauti 
užtvirtinimą nekvotinio-stovio

m 
vvru 

tuojaus, arba tuoj po su tuok
tuvių.

Bet jeigu Form 633 parodo 
Immigraeijos Biurui kad Ame
rikos pilietis ketina parsi
traukti savo sužiedotine iii Ka
nada, kad lenais, galėtu susi
tuokti,. jam p ra neszta kad jo 
“immigraeijos vizos praszy
mas“ atsakytas. Praneszimas 
skaito sekaueziai.,

“Tamsįa pranoszta,
Immįgrac.ijos vizos praszy-

, kuris sziuomi sugraži
namas, turi but pakeistas kur 
pažymėta, ir sugražintas Com 
missioner General
g rat ion, Washington, D. C. 
sykiu su fipiituom laiszku“.....
Departmentas
praszymus sužiedotinems, ku
rios atvyksta isz
•szalies in Kanada su tikslu 
iszteketi už Amerikos pilie-

Joigu paduosi kitu 
svetimoje szaly je,

J

vizos

Tikslas

Kitas Kanados Immigraeijospasirodė, kad jai reikėjo nu
vykti in Montreal apsigyventi instatymo aprūpinimas su kū
pa kol vyro praszymas 
Washingtone. 1 
reikalu jos vyras

riuom norinti važiuoti Kana-

pasiust i

kad ji galėtu vykti 
Suv. Valstijas su savo

y

naites atvvksLint Kanadon isz 
Suv. AYdstijii.
trys klia.sos pavėlintos enlyg
P.C. 183 invažiuoti in Kanada

aprnpinį-

Paskutines
spręstas

Del bizniszku ; don isz Suv. Aralstiju turi skai-
i negalėjo su j lytis,

ja vykti. Kuomet ji nuvyko in mai. Regulacijos P.C.185, gal<>ii !
nuo Vasario 15d., 1923m., rei-1 Kanados Immigracijos regu- 

jai uždraudė apsistoti ir ji tu- kalauja, kad kiekvienas immi-j laciju, jeigu tik gali darodyti, 
ta gruntas turi turėti 1

paezia diena. .Ji gavo p. ra t esi-' pasporta, kuris neilgiaus vieno 
, ir ta-'meto senumo, ir aprupinima- 

. I i.j:...... ,...:izoi....i,.. i

negalejo su ! lytis, yra pasportu reikalavi- 4 k nepaisant P.C. 23 
jaigu prisilaiko prie kituin II, ? 1

Montreal, tonais virszininkai

rojo gryžti New Yorkan

ma laiko Suv. Valstijose, i 
da parasze laiszka 
Konsului Montroale, 
jo jai užtelegrat'uoti kaip 
greit jis autorizuotasJis

, tikiu darbi
ninkai arba namines tarnaites, 
“kurie važiuoja Kanadon sok- 

“ ir jeigu 
l'kininkai

teisingi- kad yra ūkininkai

Am 'l ikos toliauH reikalauja, kad 
prasznnt 

tik 
i s z

4 i

norias ateivio-i'mmigranto, ku
ris iszvažiavo tiesiog arba ne- 
tiesiog isz Europos turi tureli

pas- į Ii savo paszankima, 
| j j C I 1 i k jl«t1slk4k ’

AVashingtono jai iszdmdi Ne-i viza gauta nuo Kanados linmi
immigracijo;-; gracijos oficieriaus, kuris n 

viza. Ta jis ir attiko ir su tuom ' dusi Europoj.
kvotinio-stovio an

gauti darbo, 
privalo turėti 
nigu 
d. J.“

Ministeri, kad jo dar- 
tarnvste reikalauta

atsiminti, kad Kana-

I (((Mil'/ II * ’ I I

’ kirais virszminc- 
tais dokumentais, ji vėl isz\ 
ko in Kanada ir szita karta pa
vėlintu apsistoti. Gaudama vi
za, nes buvo inleidžiama, ji su 
gryžo in Suv. A’alstijas be j 
kios bėdos.

Nelegaliszkai Atvykusioms ar 
Laikinai Apsistojusiems A- 
teiviams in, Suv. Valstijas.
Paprastai, Kanada

telegramų ii
v - Kitiems Ateiviams įvažiuo

jant in Kanada isz Suv.
Valstijų.

Atrodo, kad P. (1.

r

i

“užtektinai pi- 
sekti irkininkvste Kana- 
P.C. 183 taipgi pavėlina 

inleidima žmogaus, kuris ;>cr-
t ik riua 
bas arba 
Kanadoj.

Reikia
dos immigraeijos apriipinhnui, 
skiriasi nuo Suv. Valstijų tno- 
mi, kad Kanada pageidauja 
“kimi raki not u darbininku“ ir 
immigrantas turi geresne pro
ga būti i ule i st u jeigu turi dar
bo. Km mot Suv. ATalstijose to
kius immigraiitus draudžiama.

Reikia atsimint ir kita punk
tą — apie pinigus — kidk pi
nigu immigrantas privalo tu
rėti pirm inleidimo. Suma mai
nosi su kiekvienu immigrantu, 
“bet .kiekvienas turi turėti už
tektinai pakol gauna darba.“ 
Pirmiaus reikalavo $250.00, ir 

net <1 
. Bet

pervėrė 
virsz szirdies. rl' 
po piet mirė ligoninei.

Bruzeviczius pastaruoju lai
ku gyveno \’ienas. Jo žmona 
pusantrų metu laiko atgal isz-' 

gydytis' in Colorado 
gs. Su motina yra ir Ju 

Juozas, 8 metu, 
serga džiova ir taipjau gydosi 
Coloradoj. Jiems skubiai prr.- 

apie įvykusia neini
— N.

vv’ko 
Spring 
sunūs ku ris

44 
mas“

t b

s
kad

23 ir P. C. 
185, tarpe abieju neleidžia atei
viui isz Suv. Aralstijn invažiuo
ti in Kanada, tik tiesiog isz 
Europos. Bet na taip. Ateivi
apsigyvenom Suv. Aralstijose 
gali važiuoti iii Kanada kaipo 
ne-immigrnntas 
tas. Bet turi darodvti Kanados 
immigraeijos 'inspektoriui kad 
neturi noro jeszkoti darbo Ka
nadoj, ir kad turi užtektinai 
pinigu save užsilaikyti gyve
nant Kanadoj, ir svarbiausia, 
kad buvęs legaliszkai inieistas 
iii Suv. Ar aisti jas del nuolatinio 
apsigyvenimo, ir kad 
sugryžti in Suv.
“jS 11 g r y ž i m o leidi mai 
mit ‘to Reenter)
nuo ateiviu, kurie gryžta nuo 
“aplankymo szaligrecziu teri
torijų,“ bet
immigraeijos inspektoriai ga
li sulaikyti kuomet privažiuoja 
prie rubežiaus, ir aiszkiai turi 
darodyti, kad turi teise gryžti 
kaipo legaliszkai apsigyveno 
Suv. Arnls>tijose.

Kaikurie ateiviai
žinoti isz Suv. AraNtiju iii Ka
nada kaipo immigrantai ir ne
turi prisilaikyti prie P. (’. 23 ir 
P. (’. 185 aiprupiniimu. Kaslink 
pa sport o reilkalaviimo, P.C. 185 
sako, kad nelieczia 
tiju pi’lieczius,

T*
Bei n lei

džia ateivius, kurie nolegalisz- 
in Suv. Valstijas, 

arba, kurie czionais atvyko ti’k 
laikinai.

kai atvvko

kaip t oriš

Snvukinas kuris 
No. 1 15 S. Bower 

rvta.

■f J uozas 
gyveno po 
nli., mirė Nedėlios ryta. A’e- 
lionis priklausė prie S. L. n. 
K. A. vietines Kuopos. Paliki, 
nuliūdime motore, ir 
ežia szcimvna: Ona A'alnitiene. 
Joną, Juozą ir 
viena anūke, 
tavoje ir viena broli Joną isz 
Tamaqua. Laidotuves atsibuvo 

i pamaldoms 
Szv. Jurgio parapijos 
ežioje.

savo balotus paženklint ki
tiem.*, kurie davė kryžiukus 
kitiems o saviszki apleido.

balsavo teisingai 
geisdami iszrinkli saviszkius 
kuoskaivlingiau"ia. Boczkaus- 
kni prižadėjo draugas kandi
datas dirbti teisingai, bet ar 
taji žodi dalaike sunku paša- 1 
kyt, nes pagal balotus, tai aisz- 
kiai galima matyti, kad penk- Ketvergi) ryta su

Szimtai

kyt, nes pagal balotus, tai aisz-

nė v ra oficialiszkas 
sus balsus turės

tam vorde užkirto kelia.
Thomas gavo visam mieste 

1710, Boczkauskas 981, Rich
ards 982, Kinsinger 664, Docb- 
ney 472 — taigi Richards su- 
musze( ?) Boczkauska ant vie
no balso, bet tasai skaitlis da 

, nes da vi- 
perskaityli

l’ottsvilles sode, Ketverge.
Czcczkus, ant Poor Director, 

gavo mieste 906 balsus, Zetus- 
kcy 244, Pajaujis ant Konszta- 
ladio 569 ir 1.1. Žodžiu ateiviai 
negavo nieko, visur juos ap
gaudinėjo visokiais budais ir 
prižadėjimais.
gavo puiku baisa nuo tujų ka 
už ji balsavo ir yra visiems už 
tai dėkingi. Nekuriu nuomone 
yra idant Boczkauskas dabar

Boczkauskas

eitu ant Independent tikieto, 
bet 'kova ant to m*pa'liaus, nes 
jeszkos teisingystes, kokiu ba
du likos sumusztas “vienu bal
au.“

Stebisi Amerikonai kad pir
mam vorde nekurto musu atei
viai davėsi trauktis už uosiu 
kitiems ir ėjo balsuoti ant ju 
paliepimu ir keružiuimu kad 
net sarmata buvo žiūrėti, o ke
lios moterėlės net ėmėsi už 
plauku! Didele garbe del Lie
tuviui!!

Argi dabar sėdėsimo nulei
dę rankas? Ar da ilgai kentė
simo po jungu galybes Airi- 
aaiu, Vdsziu ir kitu tautu! Tu
rėdami rankose tokia galybe 
balau pasirodėm mažiuleliais, 
vaikais ir bovaldytojais savo 
proto! ( -

seka n-

Agota, taipgi 
viena seserį- Lin

bažnv-

— Pati S. Valento isz, Wil
liam Penn puldama nuo trepu 
iszsinerino sau ranka.

— Wilkes-Barre, ana diena 
ome szliuba Ona Holderman su 
Leonu Melauskii, sunum Vero- 

niio So.

M ulkauskas

rikos Melą lįsk ienos 
Ja rd in ui veži os. •r

— Antanas
443 W. AVushinglon avė. turėjo
stebėtina iszsigelbejima nuo 
mirties kada jo fordukas tren
kė in konkretine siena prie 
Turkey Run. Fordukas apsi
verto ir visus prisliege, bet kit i 
pamate nelaime iszgelbejo juos 
isz po maszinos.

Norristown, Pa. — Jonas 
Bomba, 40 metu amžiaus gu
li vietinėje ligonbuteje gydin- 
damasis nuo suplaustymu pc- 
ežiuose, krutinės ir pilvo ku
riuos padare Jonas M on is tęs
kis. Priežastis to supiaufeįymo 
policija da ne isz tiri ne Jo*’ 
nistęskis sėdi kalėjime.

Mo-

Gilberton, Pa. — Franas
Braic isz Turk e v Run ir Pet- r
ras Kuuzonis likos apdeginji 
per gaza Gilberton kasykloje. 
Sakoma kad eksplozija kilo 
nuo nutrūkimo seifty lampos. 
Braic yra gydomas namie; Ku- 
czionis pavojingai apdegė vei
dą, ’kakla, rankas ir peczius, 
gydomas Locust Mountain li- 
goifbutyjo.

neszta 
me.

of Imnii-
D. C.

Baltimore, Md. — Antanas 
Danielius, 55m., nuszove savo 
paezia

oom.,
Anele Danieliene, apie 

40m., ir po tam pats save 
siszo ve.

Kalbama 
ju paežiu 
Lombard i 
pietų laike. Danic’lius su savo 
paezia nesugyveno jau gana

J is szita savo pik- 
pareiszkes dau

gelio savo kaimynu, sakyda
mas, kad jo pati turinti 'kita 

anuo gyvenanti ir jo 
užtai jis sakydavo,

t ragėdi ja 
namuose, 

13d.St.,

senas lai kas., 
tadarvbe vra t

savo

mi

iuvvko 
70!) ’ W. 

K ugsejo,

jau

vyra, su 
nemylint i, 
kad nuszaus ja ir jos meiluži 
ka jis dalinai ir padare. Meilu
žio tuo kart nebuvo namuose, 
taxi Danielius nuszove tik sa
vo paezia ir pats nusiszove.

Danielius buvo kriauezium.
Mirusieji paliko viena (luk

teri Ona 21 m. kuri rengėsi isz- 
teket. —N.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, bu dau- 

. gybo nauju paveikslu, 
iflzaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audoklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

Knyga

1
W. D. Boczkauskas•Co.

Mahanoy City, Pa.

nepatvirtina

svetimos

4 4 
adresu, 
apart Kanados, kur sutuoktu- 

, ir kada, peticija 
bus patikrinta. Atgal sugra
žink visas korespondencijas 
jeigu taip darysi.“
Amerikos Pilieczio Žmona.
Padėjimas kitokis kur Ame

rikos pilietis Suv. Valstijose 
apsiveda su ateive kuri atvy
kus tik laikinai iii szia szali — 
kaipo 
moksleive. Pasilikti Suv. Vals
tijose nublatai, žmona turi 
pe r ma i ny t i ‘ sa v o immi g rac i j os 
stovi, ka galima atlikti tik per 

, bet ne 
Tokia mote-

ežio.

t ves invyks,
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Amerikos Konsulą ta 
Suv. Valstijose.
ris, paprastai, bus inleista in 
Kamtda tikslui iszgauti nekvo- 
tine-imihigracijos viza Ameri
kos Konsulate. Netur - teitais 
vykti pakpl vyro 
del nekvotines
vizos užtikrintas.
laukti pakol Amerikos Konsu
las, pranesza, kad jis pasiren
gęs jai iszduoti viza.. Konsulas, 
pa telegrafuos jai, jeigu ji to- 
praszo, 
iszlaidas. Ji turi su savim isz- 
sivežti vyro pilietystes priro
dymu, apSbivodipto cortifikatn 
ir duplikatines kopijas jos gi
mimo cevtifjkato.

bet ji turės užmokėt -

Galime imti sekanti atsitiki
ma kaipo pavyzdi. Sziu metu
Birželio inonesi, jauna mergL 
na, atvykus in Suv. Valstijas 
laikinai, isztekejo už Ameri
kos piliečio. Jis tuoj iszpilde
• J • % • 1ir pasiuntė Form 633 jos lega- 
liszkui inlcidimui. Ir kadangi 
jos aplankymas “sziojo szalyje 
jau baigėsi už keliu dienu,

Tūlas garsus Kana
dietis sake, kad tos s*zalies ofi- 
cieriai asztriai 

“szonines
prižiūri szali, 

kad nebūtu “szonines durys 
Amerikiecziams“. 'Eokiu bildu, 
toki ateiviai kuomet bando in 
važiuoti in ta szali, tankiai su 
tikslu tik pakol gali sutvarky
ti sugryžima iii Suv. Aralstijas 
del legal iszko ir nuolatinio a p 
sigyvenimo, nebus inleisti. 
inleidžiami sulig 
P.C.23, — kurios i nėjo 
Sausio 7 diena, 1911 mete.

“Nuo žios dienos inloidi- 
mas Kanadoj bile immigranlo 
kuris atvyksta isz kitos sza- 
lies apart isz tos kurios yru 
vietinis arba naturalizuotas 
pilietis, yra draudžiamas. Im- 
migrantai turi atvykti isz to * 
szalies kur nupirko bilietą.“ 
Tas nelieczia turistus arba 

keleivius, kurie važiuoja pei 
Kanada iii kita szali, ir kitus, 
kurie aiszkiai nėra immigran- 
tais.
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A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

(Bell Phone 872)'
331 W. Centre St.« Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavime. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimo tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.
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FRANCUOS KABINETAS PAGERBĖ KAREIVIO KAPA.
Kada komunistai ir anarkis'tai laike domom?tracijas Paryžiuje, protestuodami priesz
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Sacco ir Vanzetti ipa smerkimą mirtin, jie taipgi sutersze vieno nežinomo kareivio kapa. Pa
veikslas parodo Fra nei jos mini storius kurio atlanko ir papuosze kareivio kapa vainikais.
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