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TURĖJO DVI
PACZES

VIENA ANT NAKTIES 
KITA ANT DIENOS. 

DABAR PAKUTAVOJA 
KALĖJIME.

ANT f

Kansas City, Mo. — Dovidas

kurios nie-

dabar pakutavoja

E. Ropp per ilga laika dalinosi 
savo meile ir gyvenimą sn 
dviems motorinis, 
ko viena apie kita nežinojo. 
Viena dirbo naktimi prie tele
fono, o kita pardavėja sztoro. 
Bet ant galo viskas iszsidave ir 
Dovidclis 
kalėjimo.

Poni Goldie Haymaker-Ropp, 
pati No. 2 
prie telefono kurio‘kitados ne
buvo maezius nuo kada isztc- 
kejo už Roppo du menesiai ad- 
gnl.

Paszauke taji numani ant 
kurio atsako josios vyras, bet 
tuojaus užkabino telefoną ka
da iszgirdo užklausyma, 
tai tu Dovideli?” 
užtelefonavo antru kartu, bet 
tuom kart iszgirdo balsu mote- 
res. Buvo tai poni Van Wickel- 
Ropp telefoniete dirbanti nak-

patemino numari

nu inara

4 i ar
Poni Goldie

riti’g g.§3- X’o. 1
No. 1 paeziule paszauxe tak- 

sikaha ir greitai nuvažiavo in 
gyvenimą mot eres No. 2, ir su 
jaja peržiūroje tavo ženybu 
laisnus. Po tam abi mot eres nu
ėjo ant policijos, iszemo varan- 
ta paliepdamos aresztavoti 
paukszteli kuris turėjo du liz
dus.

LAIKYK PINIGUS BANKE 
O NETURĖSI RUPESCZIO.

Troy, Ala. — Kiek tai laik- 
raszcziai pribubnina žmoniin 
idant dėtu savo sunkiai sueze- 
dintus pinigus in banka, 
ten saugiausia ir niekas ju ne

neklauso 
vėliau

nes

pavogs, bet žmonys 
ir už tai greieziau 
gailesį — bet po laikui.

Ana diena turtingas farme- 
ris Robertas Flowers, konia isz 
protp neiszejo, nerasdamas 25 
tuksfanezius doleriu auksu ir 
sidabru, kuriuos buvo padejas 4 -

ar

namie po grindimis, bet vagys 
“suuostė” farmerio slapta bau 

•ka insigavo in st ubą, kada szei 
myna iszvažiavo in bažnvezia 
ir pinigus pasienio.
KALĖJIMUOSE, PAMISZE
LIU NAMUOSE IR ELGE

TYNUOSE ESĄ 110,670 
SVETIMSZALIU.

Washingtonas, D. (’. — Dar
bo rtepartmento sekretoriaus 
asistentas White paskelbė, 
kad depart men t o padarytu ty
rinėjimu duomenimis Jungti
nėse Valstijose esą 110,673 sve- 
limszaliai laikomi 
instaigose uždąry t i.

44,962 svetimszaliai 
36-

narnuose, 
14,000 — ligoninėse ir 16,000 
— betureziu prieglaudose. Vie
name tik imigracijos distrikte 
kuriame randas ir Chicaga, ka 
lojimuose, pamiszeliu namuose 
ligoninėse, elgetynuose ir taip 
toliau laikoma 5,200 svetimsza- 
liu.

Darbo Alepartmentas 
daryli tolesniu tyrinėjimu, kad 
surastu^kiek kriminaliniu nu
sikaltėlio, pamiszeliu pavargė
liu ir elgetų reikėtų deportuot.

White a|>ska ieziavimu szie- 
met busiu deportuota atgal in 
tuos krasztus, isz kuriu jie vra 
ntvylco,' tarp 12 ir 13 tukstan- 

’CZiu svėtiniszaliu, idant jie ne-

paskelbė.

i n va iriose- 
To skai

džiaus
esu laikomi kalėjimuose,
000 — pamiszeliu

Atvyto; tarp 12

žada

Jjebutu sunki valstybei nnszta.

SHARKEY (ŽUKAUCKAS)
SUDAUŽĖ TERLA 
AIRISZIUI MC’TIGUE.

1G.000 ŽMONIŲ MATE 
MUSZI.

New York. — Musu Lietu
vi: zkas žandapiszkis Sharkey- 
Žukauckas, praeita Kctvergą 
baisiai supliekė Airiszi Miką 
McTigue, Madison Square dar
žo. Musziui prisižiurinojo 16,- 
000 žmonių.

Po 11-tam “raundui” refe- 
rantas McPortland sulaikė mu- 
r/.i apszaukdamas buk Airiszis 
ne vra tinkamu musztis tolinus. 
Po szitam musziui.dingo Airi- 
szio viltis galot is su szampionu 
Tunnev.

Nulindo Airisziai kad juju 
numvleta sumu-sze Žukauskas 
ir -dabar kilo da ant didesnio 
laipsnio žandapiszkinimo-bok- 
siniino.

McTiguę buvo svieto 
szampionu, bet dabar

raundui

4I light-\ f •

weight ”
pasiliko žemiausiu. Garbe mil
tu tautiecziui.

PADĖJO BOMBA PO KATA- 
LIKISZKA „BAŽNYCZIA 
PALIT— JI NUSZOVE 

I' DRAUGA 
SUŽEIDO.

San Francisco, Calif. — Ne
žinomas auĮublistąs likos nu-

PALI': h nuszove’

szautas o jojo draugas mirti
nai sužeistas, kada padėjo 
bomba ant tropu katalikiszkos, 
bažnvezios S.S. Petro ir Povv- 
Ib. Taja bažnyczia norėjo isz- 
noszt in padanges jau keturis 
kartus nuo 1926 moto.

Sargas patemino kaip bomba 
padėjo, o kada paliepė jiems 
sustot, abudu pradėjo bėgt, ta
da sargas pradėjo szandyt su 
taja pasekmių, kad viena nu- 
szove ant smert o jojo dranga 
Celestina Ehlund mirtinai pa
žeidė.

Badai abudu likos prikalby- 
ti per kitus idant tąjį darba at
liktu. Sužeistasis bombiuinkas 
nieko nesako ir neiszduoda

sužeistas,

nesako ir 
pravardes savo draugo.

ALAUS UŽ $40,000,000.
Cleveland, Ohio. — Suvir- 

szum už 40 milijonus, doleriu 
gero alaus buvo isztiunsla isz 
Pennsylvanijos in czionais tarp 
1924 ir 1926 metu, pagal val
džios tyrinėtojus laike sliect- 
vos kurpi užvede valdžia idant 
dažinot kokiu budu tiek alaus 
gavosi in Clevelanda be pasi- 
prieszinimo virszininku..

Dvideszimts tukstaneziai va
gonu, kuriuose talpinosi po 120 
baczku alaus gavosi isz Penn
sylvanijos bravoru in czionais, 
o kožnas vagonas buvo vertas 
mažiausia $2,000 arba isz viso, 
alus turėjo verte kuri daejo lyg 
200 milijonu .doleriu.

Tai tau, mes czionais Ponn- 
sylvanijoj turime gerti nirbiri 
o Ohajiccziai gera alų.

PRIVERSTINAS SZLIUBAS.
LaWrCnee, Mass. Darata 

Amininas, 145 Lowell ulyezios 
ir Petras Andruszczuk (matyt 
Rusnakas), 143 Lowell uli., li
kos suriszti mazgu moterystes 
sude per miesto rasztininka 
Edvardą J.'.Wade. Kelios san- 
vaites adgal toji porele likos 
paszaukta in atida už nelega- 
liszka gyvenimą su savim, to
dėl sūdąs privertė juos ant ap
sivertimo ka ir padare nes ki
taip butu buvo uždaryti kalė
jimo.

A

MAHANOY CITY, PA.

38 METAS

14 METU VAIKAS UŽSISPY
RĖ APSIPAOZIUOTĮ SU 

MOTERIA 27 METU.
Carrean, Maine. — Keturio

likos motu Vincukas Buzzell, 
užsispyrė apsipaeziuot su por- 
siskyrusia moterį a Mrs. Thel
ma Tibbcts, 27 metu' 
žino pats delko tai 
ryt. 

4 i

bet ne
nori patla-

Nežinau kodėl asz noriu 
apsipaeziuot su ta moterių, bet 
mane apėmė didelis noras tai 
padaryt. Buczia jau senai apsi- 
paeziaves su jaja, bet sūdąs ne 
pavėlino, .sakydamas kad asz 
per jaunas. Bet tai turiu pada
ryt ir gana kad ir neduos man 
laisniu. Mrs. rl’ibbotts mam- 
myli ir nori apsivesi su manim 
ir pro vos i s už tai. 
noriu apsipaeziuot, 
niekas neuždraus. ’’ 
kalbėjo tasai snarglis 
porterius.

Gerai sudas padarytu kad 
toki beiboka paimtu ant keliu 
ir iszmusztu taji 
vimo u pa,” 
tu jam bobos. Tibbetts’iene in 
vai k a i n.si mylėjo 
nepaliaus stengtis idant 
butu vinezevones. O gal ir jos 
smegenys pradėjo isz’džiut.

asz

Jnigu 
tai

asz
man
Taip 

in rė

padalytu

“apsipaezia- 
gal tada atsinoro-

ir sako kad 
atši

UGNAGESIAI BE KELNIŲ.
Kingston, N. C. — Nakties 

laike apie antra valanda su
skambėjo ant Queen ulyezios 
ugnagesiii stotyje ugninis sig- 
nolas. Reikė primyt, kad dides
niuose miestuose ugnagesiai 
guli ant virszaus o kada signo- 
las suskamba, visi nueziuožia 
ant misingines paipos žemyn 
idant greieziau užimti savo vie
tas ant automobiliu.

Nelaime! Ugnagesiai pabudę 
isz miego, pradėjo jeszkoti kel
nių bet niekur nerado ne vio- 

poros. Užtrukti negalėjo,
nes juosius szauke. Ka daryt? 
Pagriebė guminius ploszczius, 
sėdo ant automobiliu ir nupisz- 
kejo be kelnių gesyt ugni. Ka
da sugryžo adgal, kelnes kabo
jo paprastoje vietoje. Kokis tai 
szmutorius insigavo in stoti 

vjsu ugnagesiu

nos

pasiimdamas 
kelnes.

VĖTRA
UŽMUSZE 600

MADAGASKARO SALA
BAISEI NUKENTE, KELI 

LAIVAI NUSKENDO.

BLEDES PADARYTA ANT 
$6,000,000.

Cape Town, Pietine Afrika. 
— Baisi vėtra kuri prapute pro
Madagaskaro 
užmuszė apie 600 žmonių. Vi
sas miestelis

sala Ketverge,

Famatava likosTamatava likos 
sunaikintas, 'Medes viesulą pa
dare ant szesziu milijonu dole
riu. Keturi* laivai nuskendo 
prist ovoje.

Madagaskaro sala turi 230,- 
000 keturkampiui u myliu ant 
kurios gyvena apie 3, 
geltonųjų žmonių ir 19,000 bal
tųjų. Paežiam mieste 'Pamata
vo gyvena 13,200 žmonių. Sala 
randasi po globa Francuzisz- 
kos valdžios, kuria valdo gu
bernatorius.

Keturi* laivai
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KUNIGAIKSZTIENE 
UŽTRUCINTA?
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BADAI KUN. LUBOMIRSKA 
LIKOS UŽTRUCINTA DEL 

JOSIOS MILŽINISZKO 
TURTO.
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KAIP ISZRODO SZIADIEN NAUJA TURKISZKA SOSTAPYLE?

randasi apie penkiasdeszimts
miestą AngoraPaveikslas parodo miestą Angora, nauja sostą pyto Turkijc 

Kemal Pasha. Pagal nauja fkaitl.u lai Angoroje 
gyventoju.

kurios prezidentas yra 
t ūks t a nežili

V a rsza v a, Lenk i j < •. 
kunigaiksztienos 
Lubomirskione.*-, kuri mirė ke
turi metai adgal, likos Užimtas 

antgrabio Szv. Kryžiaus 
'katedroje tiksle padarymo srk- 
' rijos ir i? z t yri net i ar tikrai Im-

K imas 
Marijonos
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ISZ LIETUVOS
{ I_—

LIETUVOS VALDŽIOS 
DEKLARACIJA SEIME 

SKAITYTA. " 1 i
Kaunas. (Pasztu isz Lietu

vos Pasiuntinvbcs Washingto-
• Cįi

ne). — X’asario menesio 25 die
na Ministers Pirmininkas 
prdf. A. Voldemaras skaitė 
Seime deklaracija, kurios tezes 
szito'kios.

Lietuvos
gali būti Lietuviszka. Pngrin-

|už DVIPATYSTE
9 MENESIAI KALĖJIMO.

Kauno Apygardos Teismas
prane- Vasario menesio 1 diena isz-

i

KAUNE NUSISZOVE
KALĖJIMO 

PRIŽIŪRĖTOJAS.
uLietuvos Žinios

sza, kad isz Kauno sunkiųjų : nagrinėjo byla pilieczio Sznke- 
darbu kalėjimo, kuris randasi į vieziaus J..kaltinamo dvi-vedy-

užsieniu politika

9-tame Forte, pabėgo anądien i 
4 kaliniai: Juozas Vasilauskas, 
Ipolitas Bobucziauskas, Juozas 
Tulvs ir Jonas Ribickas. Poli
cija tuojaus pradėjo juos vytis 
ir netoli, Kauno, 
miszkelyje, paszovus Tūli 
eme; paskui buvo sugautas ir gyveno Kauno, 
Jonas Ribickas bet du kiti pa
sislėpė. Sanriszyj su szituo in- 
vy’kiu nusiszove knlojiyio pri-

Palemono 
su-

bose.
1919 mete Sausio menesio 19 

diena tūlas J. Szukeviežius ap
sivedė Bukonių Kataliku baž- 

! nyczioje su M. Kiszenaviczaite. 
Pagyvenęs su ja kuri laika, 
Szukeviczius ja pamėtė ir apsi- 

pasiskelbes 
esąs nevedes ir, susipažinęs su 

1922 metu

su 
Lietu

va 1st y bo

diniai užsieniu politikos^ dės-’ 
niai: nepriklausomybe, Vilnius 
ir jokiu artymesniu rysziu 
didžiaisiais ik a i m vi i a i s . 
va tu r būti neutrali
tarptautinėmis neturalumo ga
rantijomis! Santykiuose su Lcn 
kais pagrindinis reikalavimas 
— gražinti Lietuvai okupuota 
kraszta. Lietuva sutinka derė
tis su Lenkija tuo pagrindu, 
nors (derybos bent dalinai pri
artintu Lietuvos siekius bet iui

i priklauso Lenkams, 
paezia Lenkija Lietuva 

neturi neapykantos.
Artimiausioje ateityje suda

roma konkordatas su Vatika
nu.

Diskusijos del A Vyriausybes 
deklaracijos i n vyks Kovo me
nesio 3 diena.

ciatyva
V

NEI ŽENTO, NEI KALINIU.
Indrioniszkas, Panevėžio ap. 

— Pas pilieti Mažvila, 
minti Lyžiu kaime ludionisz-
kio valsezinje, atvyko jam ne
pažystamas asmuo, 
prasze nakvynes.

gyve-

, kuris pa- 
Apsinakvo

jęs savo pasivadino .Jonu, bot 
pavardes nepasisakc. Pradėjo 
jis girtis, kad jis isz pilieczio 
Žarskio, gyvenanezio tame .pa
ežiam® kaime, perkas žemos 
s'klypa, bet negalįs sudoroti, 
nes- Žarskis praszas 6,000 do
leriu, o jis duodas tik 500. Pa
galiau jis 
Mažvilos dukterei 
Mažvilaitei, kuria jis sutikės

pradėjus pirsztis
Julijonai

,400,000 vesti be jokios pasogos. Kadan-

'fl Presque Isle, Me. — Per 
eksplozija gazinio poeziaus už
sidegė publikine mokslaine. 
400 mokiniu iszsigialbejo in 
laika iszeidami inalszei isz de- 
ganczos moksląinos.

U London. — Pasikėleiiai 
Moroke, aplinkinėje Getnan- 
iszžude daugeli Iszpaniszku 
darbininku. Pasikėlimai plati
nasi po visa aplinkiniu.

gi minimas Jonas buvo getai 
apsirėdęs, turėjos du laikrodė
liu; o rankoje nesziojes Portfeli 
ir lazdele. Mažvilai džiaugėsi 
savo dūk tore i rado turtinga 
jauniki. Dėlto nutarė rytojaus 
diena važiuoti in Anykszezius 
pas kleboną užsuku. Kadangi 
buvo szaltas oras, tai Mažvila 
busimajam žentui paskolino 
naujus kailinius vertes 170 li
tu, žiemine kepure ir 
nos.

pi rszt i-
Jiems nuvažiavus in 

AnykszcziU'S jaunikis savo su
žieduotiniai nupirko saldainiu 
ir dar užejes in krautuve din
go su kailiniais ir kitais pa
skolintais daiktais.

vo ūžt ručini a 
skelbia.

L u homir.sk iene, viena isz tur
tingiausiu ypatų Lenkijoj, bu
vo senio kunig. Zdislovo Lul

kaip paska la i

)O- 
mirskio, kuri monarkislai lai
ko už kandidata aut Lenkisz- 
ko karaliaus ir kuriam sostas 
priguli.

Vėliom* buvo sveika, pakol 
mirė staigai 1923 mete, po pa
valgymui pietų su savo szeimy- 
na. Josios seseres nužiūrėjo, 
buk jaja turėjo kas tokis ūžt ru
čini idant aplaikyt po josios 
mireziai milžiniszka turtą. Am 
galo valdže nutarė persitikrini 
ar lai teisvbe ir todėl kuria i>z- 
ome isz grabo idant daktarai 
peržiūrėt u josios vidurius.

žiūrėtojas Anthnaš Afalinnvis- 
kas.
BAISI SZEIMOS NELAIME.

Palanga. — Kretingos pi
lietis Ba r.sza u s k a s,
Palangon pas savo žmona : vie
na dviem szuviais sužeidė žmo
na: viena kulka perejo 
krutinę, kita per burna. Po to 
Barszauskas du kart szove in 
uoszve, bet patronai neiszde- 
ge. Suradęs dar viena patroną 
kiszeniuje, pats sau iszszovc 
smilkiniu ir 
Žmona nugabenta 
Tragedijos priežastis —

KUNIGAS GODLEUSKAS 
DVIEM METAM 

VIENUOLYNAN.
Vilnius, 

prancszimu,

atvažiavęs

p oi

krito negyvas.
Klaipedoii.

meile.

- Gudu spaudos 
sziomis dienomis 

aukszcziausias Lenkijos teis
mas Varszuvoj nagrinėjo kun. 
Godleus'ko byla. Kun. Godleus- 
kas buvo savo laiku Vilniaus 
apygardos teismo nuteistas' 
dvejoms metams tvirtoves. By
la buvo perduota apeliacijos 
tęsimui, kuris apygardos teis
mo nutarimą patvirtino. Nu
teistasis kunigas padavė skun
da aukszcziauisiajam Lenkijos 
teismui Varszuvoj, kuris apy
gardos, ir apeliacijos teisinu nu 
tarima patvirtino.

“Dz. Wil.” pranesza, kad 
kunigas Godlouskas Imsiąs pa 
talpintas dvejiems metams Gar 
dino vienuolynan.

Redaktoriaus
Kun. Godlouskas buvo Gudu 
veikėjas ir už ta veikimą teis-

pranofiza,

pneraszas:

tas.
AMERIKOS VAIKU 

DOVANOS.
Pftžiegždriai, Lekecziu vals- 

cziui. — Sausio 24 diena czio- 
nai buvo gauta Amerikos val
ku dovanos: lelefy nosines, ko
jines dažai, piosztukal, raszj- 
klai ir kitkas. Vis tai buvo 
atsiusta per Lietuvos Raudo
nąjį Kryžių. Mokytojas loteri
jos budu Sausio 26 diena isz- 
dalino tas dovanas vaikams. 
Vaikai džiaugiasi, sulaukė to
kiu dovanu, ir žada atsilygin
ti, tai yra nusiusti Amerikos 
vaikams savo iszdirbiniu.

panele O. Gūdy te, 
Vasario nionesi 27 (Jena ir ap
sivedė. PagĄrvcnes su antra 
žmona apie pora metu, Szuke
viczius ja pamote ir gryžta 
pas pirmąją žmona, o szi suži
nojus, kad jos vyras vede an
tra žmona, apskundė Žomai- 
cziu vyskupijos tribunolui, ku
ris isznagrinejes byla nuspren
dė, kad pirmosios vedybos yra 
tikros ir nesutraukomos, o an
trąsias vedybas panaikino.

Gi Kauno Apygardos 
mas už tokius “szposus” 
kevieziu nubaudė 9 menesiais 
kalėjimo.

UŽ KIEK ISZGERIAMA 
DEGTINES.

Biržai. — Kaip visur, taip ir 
a py 1 inkeje, irk i n i n ka i 

kad pinigu

♦ 4

szposus
Teis-
Szu-

dejuoja, kad pinigu stoka,1 
darbininkai dejuoja, kad nesą 
darbo ir neturi ka pavalgyti. 
Bet visgi Biržuose kiekviena 
menesi •vidutiniai parduodama 
degtines ir spirito už 28,000 li
tu, o kur dar alus? Reikia ma
nyti, kad ir alaus parduodama 
už tokia pat suma. Kad visi 
prageriami pinigai suvartoti 
kultūros tikslams tai butu di
deli darbai padaryti.

UŽKEIKTAS EŽERAS.
Paežoreliuose, Szakiu aps. 

— Prie mažos bažnyczios, ne
toli Nemuno yra ežerėlis, kurio 
vanduo skoniu skiriasi ypa
tingai nuo gryno vandens. Sa
ko, kad in ežoreli inteka gel
mėj požemio upe — minerali
nis szallinis, kuri viena karta 
užtiko bekasdami gyventojai 
per kara. Seneliu pasakojimo, 

užkeiktas Goižutostai esąs 
dvaras.

...... ■ i. -i ■ i

PASKUTINIOS ŽINUTES.
«. , ...4

1[ Bellefonte, Pa. Keturi 
bankinei banditai: Curry, Bent 
lev, Juliano ir Darris kurio nu- 
žudė policijauta laike apiplo- 
szimo banko, Panedeli likos 
elektrikiuoti.

V Now York. — Mikola 
Ponkraskov, 12 metu, likos nu
baustas ant viso gyvasezio in 
kalėjimą už nužudinima Mar
cus Gold, kada jis bando api- 
pleszti jo kroma.

RADO $250,000 DEIMANTU 
ANT FjĄBMOS.

Johannesburg, Pietine Afri
ka. — Ant farmos Grosfoutei’iii 
surasta skylėje* deimantu už 
250 tukstanezius doleriu. Yra 
tai turtingiausia vieta ant svie
to, kur isz vienos skyles iszkas- 
ta tiek deimantu. Kas juos isz- 
kasej
paėmė in savo rankas taja vie
ta.

tai nedažinota. Valdže

BAISI VIESULĄ
SIBIRE

DAUG TRUKIU UŽSNIGTI 
SU PASAŽIERIAIS.

KAIP KUR PRIPŪTĖ 
SNIEGO ANT 

16 PĖDU.

Pen-
asztuoni paša žie

N o vos i b i rs k, S i be r i j< *. 
kesdeszimts 
riniai ir ta vėriniai trukiai li
kos užpustyti per baisia sniegi
ne viesulą, kuri czionais siautė 
per asztnonos dienas be palio
vos. Vejas buvo taip smarkus, 
kad niitrankevstogiis nuo dau
gelio vagonu nuneszdamas ke
liolika myliu. Visi telegrafai 
suardyti, todėl n (‘galėjo prisi- 
izaukt pagelbos i-sz niekur.

Nekurio.se vietose sniego pri
pustyta ant 16 pėdu ir daugiau. 
Maža geležinkelio stotis Oms- 
ko likos visai užpustyta per 
sniegą. Pasažieriai, kurie rado 
joje prieglauda turėjo kasti 
tuneli sniego idant gauti szvie- 
žio oro.

Szaltis Novosibirske daejo 
lyg 66 gradnsu žemiau zero. 
Daug žmonių Ir gyvuliu susza- 
lo. Keliolika 'myliu nuo Omsko 
likos užpustytas visas kaimas. 
Nežino ar
gyvi ar ne, nes prie jojo nega
lima prieit per sniegą.

r v V o ja i iszliko

'f

Moskva.
♦<r

lt Kremlin, 
Charles E. Ruthenbei 
buvo sekretorium American 
Workers Communist Party, ir 
iszbego in Kosije, mįie. praėji a 
Sereda ir bus pataitlotaivKrem 
lino su d įgelia irni bp.

kuris

homir.sk
Nekurio.se
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

f*

i

r

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
••

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

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, TIL

Kas Girdėt
Didžiauses amaras Soviati- 

neje Rosi joj yra slankiojimas 
po miestus ir kaimus benami- 
nin vaiku. Tarp t uju nelaimin
gu vargszu randasi visokį pra
sižengėliai ir vaikai be jokios 
dorybes. Tulam Rusiszkam 

sekant i
Tūlam 

laikrasztyjc 
atsitikima:

Pas tūla ūkininką aplinkinė
je Poltavos atėjo asztuoniii me
tu mergaite. Buvo tai mergai
te iszbalus, nuvargus, pusgyve 
ir apdengia visokiais /.aidu
liais.

4 I

skaitomi'

visokiais

atsisėsk 
šu

tau skepeta ir 
tare szi rd ingai

PAJESZKOJIMAI.
mot e re pildo 

birbus. Paprastu
Pajesukau Kazimiera Mont

vila, paeina isz Platkoipurin 
Kaimo, Gaurest Para., apie 3 
metai adgal gyveno Ijawrence, 
Mass. Jo brolis Juozą pa A Mont- 

isz Lietuvos nori apie ji
žinoti, 'rpgnl at>iszaukin ant. 
adreso. lt.

Drama Bukinu^ 
Namuose

Verte K. A.

* '''Z

vila

luksztus

“pana ilnt iszto- 
turi pereit per baisės 

t ’eremonije dastoji- 
merginos yra 

Dvasiszikasis

Iszgerk pieno ir 
prie ugnies, o kada truputi 
szilsi, duosiu 
skudurėlius 
gaspadorius.

“Duokite i 
tuojaus, o 
nes turiu sudrutvt savo vvra♦ •' 
kuris ant kelio apmirė ir guli 
sniege.

“Kaip tai. ar tu jau turi vy
ra ? ’ ’

“Jau melas laiko 
mergaite.

“O kiek metu turi tavo v\ 
ras’-

“Nežinau, hot yra truputi 
didesnis už mane, tiktai labai 
nuvargęs ir labai kosti.”

Gaspadorius pakinkė arklius 
in roge> ir drauge su mergai
te nuvažiavo in parodyta vieta 
kur gulėjo josios vyras.

Ir tas dedasi kitados laimin
goje ir galingoje Rusijoj! Die
vo saugok nuo tokios bolszevi- 
kiszkos valdžiosI •

pieno ir 
suszilt ateisiu vela,

skepeta

atsako

Ant susirinkimo žvmiansiu 
Amerikoniszkn daktaru New 
Yorke, užėjo kalba ant senu 
žmonių. Kamuorius sveikatos 
Dr. Niccoll, sake buk da nesn- 
ejo szimt-metini žmogų kuris 
butu užganadintas isz ilgo am- 
žio. Szimt-mctiniu žmonių gy
venimas, nes kaip patys prisi
pažino yra sunkenybe kitiems, 
kurie yra priversti juos užlai
kyti ir vra netikia visuomenini.*
Ant galo pripažysta, kad neuž- 
simoka žmogui gyventi 
svieto szimta metu.

žmogui ant

fiziszko tyrinėji-Institutas
mo Moskvoje, apgarsino labai 
svarbu tyrįnejima kuri turėjo 
kėlės tanvaites • adgal. Likos 
padirbtas nepaprastas ir pai- 

elekt rikiszkas aparatas, 
mekaniszkai

apa ratas 
si n n ežia 

krauja in dalis kūno gyvū
nams. Pirmutini bandymu pa
dare ant szunies galvos. Tuo- 
janspo nukirtimui galvos, gys
las sujungė su aparatu, kuris 
iszpumpavo ir inpumpavo 
krauja in nukirsta galva. In 
asztuones miliutas negyva gal
va pradėjo atsigaivint, akys at
sidarė ir pradėjo mirkeziot per 
puse valandos. Nudžiugę tokia 
pasekme draugai daktaro Er- 
nliejevo, ėmėsi prie sunkesnio 
bandymo, (’žmigdino 
kloroformu,* iszeme szirdi ku
ria sujungė su aparatu. Szuo 
“gyveno” dvi valandas, tai 
yra per visa ta laika visas kū
nas adgijo, bet pulsas plake ne 
80 ant mimitos kaip paprastai 
plaka szunio bet 200 kartu.

Dr. Ermiejevas

nūs 
kuris

ir

szuiii

»»

J. Ball rusimi, 
Box 204 Collinsville, Hl.

I‘ajeszkau pusbroli 
Peeziulio paeina isz 
Red., Budos Kaimo. 
Vi ncento M i kala usk<»

Suvalkų

o Antano
Suvalkų

Taipgi 
paeina 

Biolienii 
Kaimo. Tegul atsiszaukia nu t
adreso: (t. 19

bSZ Rod M

Yra motom, 'kurioms m'nža, 
jeigu joms tiesiai sakoma:

—■ Asz,m^liu tavę.
nuomone,

į daug gėlo, monotouiszko, bids- 
gano ir nodasakyto,

Tokios moterys mėgsta, kad 
jas apsvaiginti kuo nors stipru

,1 u toje fraze,jo

valninke, tankiai mtiszama, su 
kuria pasi(‘lginėja kaip Su gy
vuliu.

Aust ra Ii sz k a 
sunkiausius <
regėjimu tonais yra matyli ttio- 
teri neszant isz namo ir in na
rna sunkės akmenines girnas, 
akmenis ant gelandijimo pei
liu, adatas padarytas isz kan- 
garo kanlii, >kuras,
ant pa'sidabininUR tankus, vai
sius ir szakuis. Ne gana kad 
apslinkytn tokiu ta voru, bot ir 
turi neizti vyro pikes ir pen
kių peihi ilgio lazda.

Anstraliszka mergina pakol 
gali vadintis 
kejimo,” 
kanezias.
mo pi Ina met ('s
sekanezios: Dvasinzitcasis su 
asztriu luk.-ztn perpjauna gi
lei peezius mergaites skersai, 
po tam kruvinus žaidulius isz- 
trina su žole. Laike to-sios ce
remonijos visos moteres prigu- 
linczios prie szeimynos, sėdi 
aplinkui ir raudoja idant pa
rodyt kankytiniai savo gailes
ti. Toki žaidnliai po sugyjimui 
H'iszke papttoszima ir patogu
mą merginos. Po tam gali jau 
teketi, eina ant turgaus su tė
vu ar broliu, kurie jaja par
duoda vyrui ir priverstinai bu
na traukta namo kaip kokia 
karve.

Da to negana, nes kada 
ras nuperka jaja, su 
užduoda jai per galva ir pus
gyve trauke namon už plauku. 
Pas nekuriuos sztamus, tai 
mergaite sužiedoja tuojaus po 
josio? gimimui, o 
kuri sulaužytu tėvo prižadėji
mą, nes kada jaja pagauna, tai 
nukankina ant smert. Jaigu 
mergina yra patogi, tai 
vyrai už jaja rnuszasi lyg smert 
ir tokiu būdu tankiai gauna 
nauja vyra.

Jaigu jum, 
moterėles, nepatinka gyventi 
czionais tai važiuokite in Aus
trą liję.

(labr. Pociui Ii s,
19 Thomas Park.

So. Boston. Mass.
ves a sz

vv- 0 
pagaliu

beda tokiai,

kiti

Amerikon i szkos 
no pat i n ka

Will me rd in ge, • Pa., s u a 1'0 sz - 
luotas M. J. Saldokas. Jis kal
tinamas platinime komunisti
nes literatūros ir agitavime nu
versti valdžia. Kiek tie kaltini
mai teisingi, nežinia, taezians 
kaltinamasai pastatytas po di
dele, 10,000 doL kaucija. Sal
dokas yra gerai žinomas komo

da rbuot o ja s-kal'bet o ja:s

r» *>

įlįstu
('l> i engi e t is.

ANT PARDAVIMO.
/

Biznavas namas prie 528 W. 
Centre St. Teipgi namai 
dvieju szeimynu ant kito galo 
loto, 
preke.

ant

Parsiduos už prieinama 
Kreipk i tos ant adreso: 
Walter Zetuskey 

300-302 Zėtupkey Bldg.
Frackville, Pa.

Pajeszkau mano tęva Motie
jų Matusevicziu, gyveno ilga 
laika West Virginia. Jeigu kas 
apie ji žino meldžiu 
už k a busiu dėkingas.

Edward Savage.
Eccles, W. Va.

pranoszt i
(t.19

ANT GAVĖNIOS]
GRAUDUS VERKSMAI arba PaAi- 

budinimas prie Apmislinimo Kanezios 
Vieszp., Jczuso Kristuso, (pagal so- 
noviszka būda) ....

STACIJOS arba 
Jozuso Kristuso....

........... Preke 10c
Kalvarija, Vieaz.,
........... Preke 10c

576

MALDAKNYGES
No. 185 Balsas Bnlandclis arba 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyjra kaip viszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais..........................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rincis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai............ ......$1.50

No. 188 Aniolns Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele,. su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmargintu, au
ksuoti lapu krasztai. . . .

No. 189 Vainikėlis,
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdai’c- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

..............$1.50
katalikiszka

Visuomet,

si. 50 
KANTICZKOS arbn giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

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

J - - ------------ ...M

t.f.)
■ ■ ■ — ■1 . ■ ■ ■ ■ «=■

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

■ ■ ■ -----------------------

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

Druežiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vym&b
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

•t
T
t*i

isz rast o jas 
tojo nepaprasto aparato, sako 
kad ateitoje suszauks garsin
giausias daktarus ant iszban- 
dymo su žmogum.

Ant svieto randasi 
sklypu, kur motore? yra laiko
mos nž mi'iikiaiisi sutvėrimą, o 
ypatingai pas laukinius Aus- 
tralieczins. Australijoj motore 
yra laikoma už ardžiausia ne-

mažai

I'

*

APDOVANOTAS UŽ GERA
I

ka, Nikolojau »Serg^wf^sO 1 
jeigu pas ji nuvažiuoti ir paS- 
Jcirauti: ar isztikruju ministe
rija yra pasiryžusi leisti ta 
golžkoli tiesti ?
t — T’.jj nebloga idėja, 
jus žinoto jo ndrosa, Mark 11-

—‘■ Na, nejaugi tau nebūtu 
gaida gyvasties? Tu toks jau
nas, priesz tave puiki ateitis, 
visi tave myli, tnjszke žalumy
nai, įpuszys kvepia, taurose

i vynas — ir 
viso to isz mano loskos tu turė
tumei 'nustoti. Ir ant visados! 
Supranti tu ta žodeli: ant visa
dos!.., Nejaugi ne gaila.’

/ 
4.

liuosi, kad visa tai
kalbos; o
taip atsitikt n -— 
me i, — jog asz 
kalbėjau!

Elona Borisovna paliejo gal
va ant jo peties ir nutilo, susi
maustė...

— ’Taip, gaila

auksines spalvos

I)HI tavos?!

■

1 ijez?

Ar.

*z t>ik gai- 
— tuszozios 

jeigu tikrenybėje 
tu pamatytu- 

nuoszirdžiai

c n o rgi ngn, Q>n vyzd ži n i:
Asz m^lin tavo labiau nž 

gyvastį, labiau už snulo!
Arba:
-—Jeigu man roikotu dol ta- 

ant kartuvių eiti
szypsodamasis sudoezian savo 
galva už mylimąją!

pameluos; Pa ba nd y k i t o 
jam no tik galva — koja nu
kirsti vardan numylėtinės — 
taip ims szairkti įr ■dejuoti, jog 
budelis numos kirvi, nusi
spjaus ir nueis savo keliais.

Vienas geležkelio stoties san
delio svarstyklių prižiūrėtojas 
kalbėjo mylimai merginai, ner
vingai tampydamas jau gana 
apdorota kaklaryszi:

— Paliepk tik — dol tavos 
viskuo busiu,
ba kokiu ten generolu!

tiesa pasa'kius -

Tr

minister)u ar-

t) — liesa pasakius — jeigu 
valdžia paskirtu ji stoties vir- 

biedna 
džiaugs-

padėjėjuszininko
szirdis neiszlaikvtu to 
mo ir plysztn.

Žodžiai neuždeda prievole.
O jeigu žodžiai uždėtu 'prie

vole, tai insimylejes, vietoje 
palyginimo su saule, vietoje su
dėjimo galvos, kalbėtu ramiai 
kukliai, atsargiai, be nereika
lingu pri smok u:

— Asz tavo taip m.vliu, jog 
galeeziau gauti bilietus Szalia- 
pino koncertui, nors tai labai 
sunku. Tu man tiek brangi... 
brangesne net 
apsiausta.

— Asz staeziog to 
pakelti. Susirg-

eziau,

tai

— suszui’bžde-
- (laila, kad realiame gy-
‘ nepasitaiko tokiu dn-į 
cuomet insimylejes turo- 

padaryti pasirinkimą isz 
Ivieju gyvaseziu — savo ir jos.

Ir staiga
su

kito ptszoko; prie 
einaneziu in vyro kam-

no-

,|O JI. — 
ven imt 
lyku, kuomet insimyleje 
t u 

(

ta fraze

neBorisovna buvo 
bet jai papras- 

” al

nž mano nauja 
Jei pasiszalint um 

t u nuo manes 
negaleeziau

ir sirgeziau gal kokias 
tris, o gal ir keturias dienas.

Visa tai— nuoszirdu, visa 
tiesa. Nelaimei, moters

tos tiesės nemėgsta.
Elona 

kvaila moteris, 
“asz myliu tave

rodo gėla, trumpįi, monotonisz- 
ka.

Karta sėdėdama ant Nikolo- 
jans Sergeev'iczo keliu, ji Int- 
cziavo 
so:

jo akis'ir griežtai kinu-

kaip tu myli mane,

Rev.
DARBA.
E. ('lark,

suklykė ir 
nuo

alm baimingai
pasibaisėjimu

1

sujudėjo porfjera, ir
kaip pats J i iki- 

Elenos Borisovuos vvro 
suskambėjo sausai,

viens
duru
bari
laime lomias,
mas,
balsas
rei kszmingai:

— O mano
klysti! Toki atsitikimai pasi
taiko ir gyvenimo. Sztai ir da
bar tavo
eis pasirinkimą 'padaryti: kam 
reikės tuoj mirti: tau arba jam!

Vyro akys, nežiūrint in ramu 
baisa, žaibus mole. Balso skam
bėjimo jautėsi tolimas, bot bo- 
: i art i liautis perkūnas.

O ranka tvirtai ir su pasiti
kėjimu spaude revolveri — tar
si isz geležies nukalta ranka.

suklykė pati, 
puldama ant keliu ir tiesdama 
in v v ra ranka.

Gana! Ne asza ros 
n ima i tau

ir

siiprat imu, tu

baptistu 
kunigas i«z Houston, Texas, 

diena aplaike 800,000 <Iq- 
Ti’isde> žirni s Irvs metai 

adgal kada kunigas plauke isz 
Sidney, Aust ridi jos in 

dvi

F.
i; z Houston, r | 5

n na 
..■riu.

Amori-

Suprantama. Mudu, tur 
but , rasi va ji namie.

— Mano ir nrklvs už kam
i po stovi.

— Puiku.
Mark Illijčz isztrauke port 

sigarą ir pasinio Nikolojni Sor 
geviez papirosu.

Lengvus mėgstate? Asz 
stipriu negaliu rūkyti.

Asz irgi lengvus rukau. 
Acziu.

Sztai degtukai.
i — Acziu, Mark Illijcz! Sa
kykite, o mudu ten ar neilgai 

(sutruksime? Nes asz gal ir pio 
|tn nesuspėsiu pavalgyti.

Tai gal pas mano piotan 
site? Asz paliksiu paežiai rasz- 
cziuka. Nuvažiuosiva, sugryži-

Gerbemasla Tamtstat:—
Sulaukiau nuo jusu alunczlamoa 

mano vardu knyga 'Tuką t an tie 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu 
azlrdinga aczlu Ir labai džtaugtuoal 
kad tokia knyga kaip 'Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra ilngeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Ass visiems llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
Tūkstantis Naktų ir Viena” nes js 

skaitydamas kmogus apie viską tada 
pamirsztl Ir visokį rūpesniai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba. < 
18 d. Gegužio 1921m. 
Dv. Palazduonye, 
Czeklszkes vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iazdavimas tos puikios knygos, tas

lakstantis Nakfci 
fi IrViena

Na, o
na, papasakok ?

— Asz myliu tave.
— Na, asz žinau, kad tu ma

ne myli, bet kaip, nu kaip? La
biau už ka, pavyzdžiui, tu ma
ne myli? u.

Nikolojus Sergeovicz paglos
tė jos ranku’!e ir, negalvoda
mas, atsako:

— Labiau už gyvastį.
— Rimtai? Nh, o jeigu tau 

pašildytų milijoną doleriu ar
ba mane — ka tu pasirinktum?

— Aiszkus dalykas: tave.
A'

— O jeigu tave paskelbtu 
pavyzdžiui, Olandu karalium 
taja sanlyga, kad'tu su manim 
i'szsiskirtum — ka tu iszsirink- 
t urn ?
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vardu knyga
Ir Viena”
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ŽOKAS,

parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2’50.

1 __ - . __________ - _ __ .______ > ■ »

Preke knygos Amerike $2,00

W. D. BOOZKAU8KA8 OO. MAHANOY OITY.PA.
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atiduokite man

jis taip tik 
de-

— Asz? Asz pasakycziau: 
paspringkite jus su savo Olan
du valstybe v 
Lenoczka!

— Žinrekite tik, koks jis! 
Tai labai miela isz tavo pusęs. 
Mano vyras vargu tai sakytu. 
Tu geresnis.

— Kur jau ne! Asz tave my
liu isz tikrųjų, o
sau, nuo penkto — ant 
szimto.

— Klausyk... Na, jeigu pasi
taikytu taip, kad viena mud
viejų mireziai pasmerktu — ta
ve arba mane, ir ltau duotu pa
brinkti: ka tu pabrinktum?

— Nejaugi tu nedasiproteji? 
Asz pasakycziau: karkite ma
ne, szaūkite in mane, bet ja pa-
likite ramybėje

inpuolo in|va ir pavalgysiva pietus. Puika, dvi mergaites 
mares. Kunigas inszoko paskui 
jaise> r f o
kol pribuvo pagelba. Mergai- 
cziu diedukas taipgi radosi ant 
laivo, 
nž narsu darbu 
npužmi rszl i tojo 
metai adgal 

jausdamas 
smerl i, 
savo turtą.

I urta

kiausia degtine asz jus pnvai
isos ir laike ant virszunes pa- minsiu! Kaip jus in tai žiūrite.

numylėtiniam [diedukas 
na n ežia 
gui visa 
sunaudos 
dingu darbu.

karsztai 'pa(lekavojo jam 
prižadėdamas 

darbo. Keli 
mergaites mirė, o 

pri šia r t i- j
nžrasze kuni- 

Kunigas 
ant mielaSzir-

-- Markai!!

nepadės

Szabn ! — suriko v v ras. — *
ne pasiteisi- 

! Visa per
daug aiszku! ’Tu gali 'pasilikti

pasi ri nki ma padarys 
jis! Na, gerbiamas pone... var
dan teisybes, vardan mano 
szeimynos garbes apgynimo — 
vienas judviejų Biri mirti... PH- 
sirinkiti’ ju.>. Nivrodykito-gi: 
kas? Ka turi nudėti mano kul
ka ?...-

Ni'kolojus
vo nedaugiau dvioju-1 riju 
kundn...

Pakele

pasyvo,

StH’geeviez svyra- 
se-

ga'lva ir, žiūrėdamas 
in vyra blizganeziomis ir pasi
tikėjimo pilnomis akimis, tarė 
tvirtai su pasiryžimu:

— Mane! Ji ežia niekuo ne
kalta. Tai asz apsukau jai gal- 

Asz esu pasirengęs. Szauki-va.
te.

Ji> linksmai nusiszypsojo ir 
nieko nelaukdamas atstatė 
krutino priesz in 
revolveri.

Didži'ausios 'baimes apimta, 
pa Iii nusitvėrė už galvos ir vai
todama iszbego isz kambario.

— Ko jus laukiate... Szauki- 
tę. Asz nuo savo žodžiu neatsi
sakau.

— Jus drąsus žmogus, — 
niurusiai palingavo galva

— bet asz jus v i stiek nu- 
szausiu. Beje, įpriesz mirsiant 
jus gal norėsite ka nors pasa
kyti arba ka nors perduoti?

Nikolojus Sergeovicz patrau
kė pecziu's, bot pankui kruste
lėjo ii r su skausmu reiszkian- 
czia szypsa veide tarė:

— Mano motina... Mano ne
laiminga motute... Asz palik
siu ja be jokiu isztekliu. Visi 
mano pinigai sudėti tin popie- 
rus...

nelaukdamas
ji atkreipta

pa-
vy-

ras,

—• Klausykite! Jeigu ju
myse dar yra kiek žmoniszku-

— padarykite tai, ko i 
jusu papra'szysiu... Ta syk asz 

ne keikdamas 
garbindamas jusu v a rd a.

m o ISZ

numirsiu J

N i k oi o jau Sc r ge v icz ?
— Na, tegul huną ir taip. 

Mark Illijcz!...
Mark Illijcz atsisėdo prie 

stalo ir ant greitųjų ome raižy
ti paežiai raszcziuka.

.Jus suprantate, — tarė 
jis, dedamas pres-papje ant 
raseziuko. — .Taigų akcijos nu
puolė iki 60, tai rytoj jas bus 

’galima supirkti nž skatikus. Ir 
jeigu poryt paaiszkes, jog 
gelžkelis bus tęsiamas, tai mu
du rieszkntomis pinigus semsi 
va...

atsisėdo pri

i

paaiszkes,
novo kompanijos akcijų. Tegul 
Szli’pen haelias
i r...

Kareziai nusijuokė vyras.
— Asz matau, jog jus meilė

je daugiau nusimanote, negu 
l)iznyj(‘... No labai gerai bus ap
rūpinta jusu matute. .Juk tos 
akcijos yra bevertes!

— /\sz manau, kad jus, Mark 
lijicz, klystate. I žvakar kiek
vienai akcijai mokėjo po 115.

— l’žvakar, — ironiszkai pa
lingavo galva vyras. — l’žva- 
|;ar. O jus vakarykszczio binh’J' 
teno ar neskaitote?! Ar jus ži
note, kad vakar pasidaro žino
ma, jog ministeri'ja prieszinasi j 
teisimai gelžkelio pro Spirido-1 
novo kompanija, ir akcijos tud-

I jau nusmuko ant 50.
— Ta nesąmone!

N i k o l o j u s Sergovicz., — 
jums pasakysiu, jog galežinke- 
lis bus pratiestas ir tašyk bus 
iszleista papildomųjų akcijų.

sumojo
- Papil-

jas parduoda

ilgiau ton— Na, jus dar 
cziupinekites, tai mudu pasivė
linsi va in ta subjektą nuva
žiuoti, — nekantraudamas fare 
Ni'kolojus Sergovicz.

— Tuoj, tuoj. Sztai asz pa 
dėsiu paežiai raszcziuka mato
moje vietojo
Kur jusu skrybėlė?!

ir lekiamo!

♦ ♦ *
In kambarį pažvelgė Elona 

Borisnova. Ji buvo iszblyszku- 
kansi ir jos veidas reiszke 

! ežias.
Spausdama 

plakanczia szirdi 
ežiomis kojomis

bot'

— Sakykite, tarė vyras, — 
žjiuredamas in 'priesza nejau
kiu metalliniu žvilgsniu. — Jus 
pasakysite man, ka asz priva
lau padaryti! ir paskui — nu
mirsi t e. Na?

— Acziu, — susznibždejo pa
smerktasis. — .Jus žinoto Szli- 
petibacho 'bmuka.

— O taip. Labai gerai žinau.
— Ton guli mano akcijos, in 

kurias asz sudėjau visus savo 
pinigus. Penki sziintai Spirido-

1 I I f ' " ■ 1 ■ .

i

SUSZIlko
o asz

— Sveikinu jus! 
auto rankomis vyra? 
domu j u 'kciju ‘kaip tik ir nebus 
iszleivsta!

— Taip? Jus manote? O 
ka, jusu iluomone, reiszkia tas 

i laikraszczio straipsnis finansų 
j < k riuje?

- Koks straipsni

i

ranka neramiai 
ji dreba n 
inženge in 

kambari, bet surikusi tuoj at-
szoko atgal: 'kambarys buvo 
tuszczias.

— Iszvažiavo! — Sudejavo 
ji. — Asz taip ir maniau!... 
Amerikoniszkn dvikova.
ba... A! raszcziukas! 
sutvirtink mane..

Viena ranka ji pastvėrė 
galvos, o kita tiese in raszcziu- 

tnrsi

Ar 
Dievo...

uz

s? Kur?
O sztai pas mano! Czia! 

Sztai, galite ji perskaityti.
Vyras isztrauke isz Nikolo- 

jaus Sergeviczo ranku laik- 
raszti ir drebaneziomis ’ranko
mis ome ji sklaidyti.

Meldžiu palaikyti revol
veri! Hm... Taip! .Jus manote’, 
kad kalba eina apie to golžko- 
lio tiesima? Tai labai smagu!! 
Ko jus stovite — malonėkit o » 
atsisėsti. Bet jeigu tai tiesa... 
atleiskite, kaip jusu vardas?

— Nikolojus Sergovicz.
— Labai malonu. Mark 

Illijcz Bukinas. Jus žinote, Ni
kolojau Sergovicz: straipsnis 
isztikruju verezia susimastyti. 
Kas ji raszo?

— Koks tai finansininkas.
— Pavelykite! Asz ji žinau.

ka, bijodama paimti ji 
slidžiąją gyvate.

Perskaito.
Ir užkimęs dejavimas iszsi- 

verže isz jos krutinės:
— Sztai tu! Taip asz ir ži

nojau! Pakvietė žmogų piotan 
t i, kuomet pas mus apart 
peš ir bulviniu katletu nieko 
daugiau nėra! Ir apie ka tik 
jis mano, tas idiotas, 
bud u nesuprantu!! ’

zu-
I

i

— nieku

Lietuvitzkat Graborius
K, RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbl- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

616 W. S^rvc* Kk 

300 M4HKKT AT

prucc Ni..
MAUANUT CITT, PA.

TAMAQVA, PA.

MERCHANTS BANKING TRUST C0.
MAHANOY OXTY, PA.

-------- $--------
3-czias Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo. - 1

MERCHANTS BANKING TRUST OO„ 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kaa-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Džkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
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PATAMSĖJĘ S
Vidutinio didumo muse insi- 

krnuste in valstybes gynėjo 
pavaduotojo pono Gagino uosi.

Ar ja žingeidumas kankino, 
ar, gal but, ji ten isz nesusi
pratimo pakliuvo, ar dėlto 
kad buvo tamsu bet gana to, 
kad nosis svetimo kūno noisz- 
laike ir padavė singnala eziau-

pakliuvo,

AKYS’* AMERIKONISZKOS FLOTOS.

tF

APSIGAVO

$B

NAUJAS PROKURATORIUS ANT ILLINOJAUS.

Ponas Ganmila su savo nau
jai parandavotu namu, kuri pa
ėmė ant visu motu, kaip tai 
kalba, baisiai apsigavo!... Va
kar, prie uždegimo pecziaus, 
pasirodė, jog kaminai netrau
ko; durnai o jo kaip isz peklos.

Langai skambino per visi* 
naktii prie kožno pūtimo vėjo, 
szalt is insiskvorbinejo 
szirnt us plysziu !...

Ponas Ganmila nuėjo pažiū
rėt ir skiepu... Baisybes!... van
duo augszcziaii ke'liu!

O kad tave szviesiausi apim
tu!... Kontraktu parasze ant vi
su motu’—
ket isz virszaiis už tris mene
sius!... Pragaisztis!

— Ka daryti... reikės isz to 
ha kitaip czionais 

dingsimo o gali ir uteles suėst
— szauke p. Gamuila.

Ant rytojaus susitiko su loc-. 
nininku.

— Gera diena ponas gaspa-

Gera diena mylemas po
ne! O kaip naujas gyvenimas?

— Puikus, la'bai parankus!..

/Ar
V * 1—i-1

— Nejaugi net na'kczia 
ramybes? Del menku i ekiu ža 
dina. , 

■ * .r f, r., i' *

—* Bet Vincuk, asz 
prisiekt, asz maeziau, 
žmogiįeinbndo per langu!

tegu sau lenda 
c

*ll
M 'Ir

A

nėra

galiu 
kaip

Na, tai kas tokio?
Tatai 

z i au sidiw in V rszu 1 e jos u g n i n -
det. Gaginas nusieziaudejo vie- ] gesys ntejo. , 
na ir kita karta su pervėriau 
ežiu szvilpimu ir taip garsiai, 
kad net lova sujudo ir iszdave 
garsa inlinkusios sprindžiuos. 
Gagino žmona. Mare, augszta 
dikta, baltaplauke tvirto sudė
jimo moteris, taipgi paszoko 
ir pabudo. .Jinai apsidairė pa- 
tamsej, atsiduso ir apsiverto 
ant kito szono. UŽ penkių mi 
miežiu jinai dar karta apsiver
tė, dar labiau užklojo akis, bet 
miegas jau uegryžo in ja. Paai
manavus ir pasivarezius nuo 
vieno szono ant kito, jinai pa
kilo, perlipo per vyra ir, insi- 
stojus in tufles, priėjo prie Inu 
go.

linuke buvo tamsu.
matėsi vieni medžiu szeszeliai 
ir tamsus trobesiu stogai. Ry
tuose vos-ne-vos pabalo, bet ir 
ta baltuma buvo besirengia už
traukt debesiai. Užmigusiame 
ir migla apsuptame oro buvo 
tyku ir nieks nekrustelėjo. Net 
samdomas sargns, gaunas pini
gus už heldimasi nakties tylo
je, ir tas tylėjo, tylėjo ir putpe
le—vienintelis laukinis pauksz 
tis, kuris, kaip žinoma, yra pa
pratęs naktimis szaukt: 
puliut! put-puliut!”

Tyla sujudino ne kas kitas, 
lik pati Maro. Stovėdama prie 
lango ir bežiūrėdama in kiemą, 
jinai staiga suszuko. Jai pasi
rodė, kad nuo gėlyno su liesu, 
kirptu topoliu slenkanti in na
mus kažkokia tamsi figūra. 
Pradžioje ji buvo bemananti, 
kad tatai karve ar aiklis, pas
kiau gi, pratrynusi akis, jinai 
praliejo aiszkiai iszskirt žmo
gaus paveiksią.

Vėliaus jai pasirodė, kad 
tamsi figūra priėjusi prie Lin
go, iszeinanezio in virtuve h 
kiek laiko luktelėjus matomai 
dvejojant, atsistojo viena koja 
ant karnyzo (palanges) ir... isz 
nyko lango tamsoje...

“Vagis!” — dingtelėjo jai 
in galva ir mirtinas pabalimas 
užliejo jos veidą.

Ir vienam akimirksnyj jus 
vaizduote nupiesze 
kurio taip bijosi moterys: 
gis lendąs in virtuve, 
tnves in valgomąjį...
sidabras... Toliau miegamasis., 
kirvis... plesziko veidą 
niai daiktai... Jos keliai sulin
ko ir per peczius sziurpuliai 
perejo.

— Vincai! — žadino ji vy
ra. — Vincuk! \’incuti! Ak, 
Dieve mano, miega, kaip negy
vas! Vincuk del Dievo meiles, 
praszau tavęs pabust!

siimvke valsty- 
, bes gynėjo pavaduotojas, pa

traukęs in save orą ir isziluo- 
ilainas kramtymo garsa:

— Kelkis, greieziau! 
mus in virtuve vagis insikraus 
te! Stoviu asz prie lango, žiu-

Vagis!i”

peczius

N-nu?

Tiktai

4 4 put-

paveikslu, 
va 

isz vir- 
spintoje

nukai

Pas

riu, o kaž kas lipas per įauga. 
Įįsz virtuves insikraustysiaS in 

f >e • 4

Ir 
groi- por

— Ka-a-n! Ka tu pasakei:
— Asz pasakiau, kad pas 

Urszule ugniagesis ntojo.
— Tai dar blogiau! — su 

szuko Maro. ,— Tatai blogiau, 
neg’ vagis. Asz savo namuose 
cinizmo (begėdystės) nepakę
siu !

pas virėjas

— Žiūrėk, szitokia czia do 
rybp... Nepakęsiu cinizmo... Ne
jaugi tai cinizmas! Kam be 
prasmes svetimais, isz užsie
nio skolintais žodžiais szaudyt. 
Tai, mano miela,jau nuo senu 
senovės taip inprasta, tradici
ja paRzventinta. Jog tam jis ir 
u gn i a ges i s, kad 
vaikszcziotu.

— Ne. Vincuk! Reiszkia tu 
manos nepažysti! Asz negaliu 
daleist, idant mano namuose ir 
ftziaip... ir kitaip apsiverstu... 
Malonėk tuojaus nueit in vir
tuve ir insakyk jam iszsinesz- 
dint! Skubiai! O asz rytoj pa
sakysiu l’rszulei, idant jinai 
tokiu pasielgimu nedasileistu! 
Kuomet asz numirsiu, galėsite 
savo namuose daleist begedisz- 
ka pasielgimą o dabar nedryš
ki te panasziai pasielgt. Malo
nėkite keliaut!

— Et, po vėlinu... — su
niurnėjo Gaginas su nepasiten
kinimu. — Na, tu pati
bobiszku, mikroskopiniu prote 
apsvarstyk, 
eisiu!

George E. (J. Johnsonas priima 
prokuratoriaus and I Ui no jau.s* valstijos, 
t'ederaliszkam sudo Chicago.

prisiega Su v.
< ’eremoniji*

Vaisi iju 
atsibuvo

savo

ko-gi asz ten

— Vincuk,asz apalpsiu!
Gaginas nusispiove, insisto- 

jo in tufles, dar karta nusi
spiove ir nuėjo in virtuve. Bu
vo tamsu, kaip užkimsztoj bacz 
koj, ir valstybes gynėjo pava
duotojui prisiėjo grabaliojan- 
ties slinkt in virtuve. Pakeliui 
jis užeziuope duris
kambarį ir iszbudino aukle.

Antaniene, — tarė jis: 
— ar tu emei vakare mano ap
siausta iszvalyt ? Kur jis?

Ponuli, asz ji atidaviau 
Urszulei iszvalvt:

— Kas
Imt paimate, 
padedate... Dabar malonėk be 
apsiausto vaikszeziot!

Inejes in virtuve, 
ton vieton, kur ant
ties lentyna su indais, 
jusi virėja.

l’rszule! 
užcziiu ridamas 
stumdydamas, •r

in vaiku

czia do betvarko? 
o ant vietos ne-

valgamaji... szauksztai szpinto 
je! Vincuk! Pereitais motais! 
pas Plauszinius irgi panasziar 
vagys insikraustė.

— Ka...‘ko nori ?
— Dieve, jis negirdi! Bet 

tu gi, aitvare, suprask, kad asz 
tik-ka esu maeziusi, kaip pas 
mus in virtuve inlindo kažkoks 
žmogus! Urszule iszsigasianti, 

sidabras spintoje!
Niekiai
Vincuk, tatai nepaken- 

cziama! Asz tau apie pavoju 
kalbu, o tu miegi ir niurni! 
Ko-gi tu nori? Ar tu nori, kad 
mus apvogth ir iszžudytu?

Gynėjo padėjėjas iszleto pa
kilo ir atsisėdo lovoje, garsini 
žiovaudamas, i

— Velnias žino, ka t n ežia

ir

mus galima. Nore.Nuskriaust 
kas užtaria.

— Na, na... man jog 
viena! Mane czia ponia atsiim
to. Del manes, nors ir

I a i

kar atsisveikino mumis ir 
padovanojo visiems po atvaiz- 

vis da. Su autpgrafu (taip vadina 
si prieraszas ant :at vaizdo.

Gaginas užbraukę degtuku
per langu insileisk, 
vis viena.

Valst che? 
tepasiliko 1 
kad jis esąs kaltas bedarant 
szita paklausyma, o prisipaži 
nūs sugryžt pas žmona.

Klausyk, Urszule, — ta 
ar tu buvai paėmus 

mano apsiausta valyt ? Kur 
iic v

s gynėjo 
t i k ta i

kalias

velnią
man ir užžiebė žvake. Bet pirm ne-

KI •
gu jis padaro žingsni nuo lovos 

htvalzda, 
garsus, 

pervėriau t is

jo padėjėjui idant nuėjus paimt
•• V • j I • v I 1 • • •prisipažint,'jo užpakalyj pasigirdo

re jis:
valvt !

spiegiantis siela
riksmas. Atsigryžes atgal, jis 

dideles žmonos 
akis, nukreiptas in ji ir pilnas 
nusistebėjimo, baimes rūsty
bes...

iszvvdo dvi

bnimes

ps.' Ar tu virtuvėj savo ap-
____________ pa-— Ak, ponuli, dovanokite, siausta buvai nusiėmęs? — 

asz ji pamirszau jums ant -kė
dės padėt. Jis kabo ant vinies 
palei krosui...
Gaginas užeziuope palei kros

ui apsiausta, užsimėtė ji aut 
pecziu-ir tykiai 
miegama j i kambari.

Mare, iszejus vyrui, atsiguli 
in lova ir lauke. •

r r-

užsiniete 
nudulin

JI
< > ii

ilgai
— galvoj
kaip

o jinai.

O

jis zenge 
skrynios

miego-

jeigu vagis) 
pio- 

vvras meilias 
smūgis 

neisz- 
bala

Volei

virtuve...
mirszta 
garso...

rytoj reikos užmo

isz8isu k t,

dor.

— Puikus, la'bąi parankus! 
tik pati ant manes nuolatos 
zurza.

< <

Ne, mieli skaitytojai, paveikslasAe, mieli skaitytojai, paveikslas n<‘rod<>
liktai oralaivins ('balionus) kurie randasi ant 'kožno kariszko 

—.aname. .Jaigu geistina dažinoli ko- 
mano nueiti kareiviai, tai pirma 

s su balionu in ora ant iszsznipinejimo

laivo kurie randasi (luanti 
kia aplinkine raudasi kur 
siunezia kelis kareiviu 
aplinkines.

jo k i a s deszras,

ir 
l’rsziile!

suszuko ji-

ve

kink akiu!

Tris miliutas jinai buvo 
mi, bet vėliaus ja eme kankint 
neramumas.

“Tacziau, 
vaikfjzczioja!

— Gerai, jeigu ten tasai 
paleistuvis, bet.

Ir jos vaizduote 
szia paveikslu:; 
in tamsia
kirviapenezio... 
davės ne vieno 
krauju....

Perejo penkios minutes, pen 
kios su puse, pagalios szeszio?.. 
Jos kafkta szaltas prakaltas 
iszpyle.

— Vincai! 
na i. — Vincuk!

Na, ko roki ? Asz czia... 
— iszgirdo jinai baisa ir vyro 
žingsnius. — Ar tave pjauja 
kas, ar kokis galas?

Gynėjo pavaduotojas priėjo 
prie lovos ir atsisėdo ant krasz 

I to.

klausė jinai, pabalusi. 
() kas. ' ' 
Pažiūrėk in save!

Gynėjo pavaduotojas pažin
ojo .UL M.vąAK. a.i|<teh\jo. „Ąpt 
jo pecziu vietoj apsiausto, ka
da rojo gai.- ri ninku
Kaip jis pateko ant jo pecziu ? 

klausima riszo, 
jo žmona piesze savo vaizduos 
teje nauja, baisu, negalima pa
veikslą :tamsa,
svs ir kit-kas, ir kit-kas...

szi uolius.

Kol jis szita

tyla* sznabžde-

i f

— pradėjo jis. 
peczius 

Tu!
Na, ka ežia nuduodi ? Jog ne
miegi! Kas toks dabar pas 1a- 

lindo per įauga .’
Hm!., sveiki! Per Įauga

lindo! Na, kas-gi galėtu lysi ? 
Nesuprantu!

Bet tu žinai ka... nemul- 
Vercziau pasakyk 

savo szpicbukui, kad jis svei
kas kuogreieziaus iszsinoszdin- 
tu. Ar girdi? Czia jam nėra 
kas beveiki!

Ponuli, kibą jums galvoj 
negerai ? Sveiki... Ar man* 
esant kvaila pripažystate ? Per 
dienu dienas kankiniesi, 
gioji, ramybes negauni, o na'k
czia su tokiais žodžiais, kad 
net koktu darosi! Dvideszimts 
litu menesiui tegalinu., 
savo drapanas neszioju, 
apart sziu žodžiu geresnes gar
bes isz niekur nematau... Asz 
pas didelius ir auksztus ponus 
esu buvusi, bot tokios godos ne
jau maeziusi.

—7 Na, na

Czia

Ar

be-

ir dar
o

Ten nieko norą... — ta- 
— Tau, kvailiuke, ne

ar a'kyse

taippat

ninke. kokia tu baili! h 1 
b

— juokėsi jis.

re jis. 
bent prisisapnavo 
pasirodė.... Gali but rami, tavo 
pusgalvo, l’rszule,
esanti dora, kaip ir įos szeimi- 

K,
kokia tu...

Ir gynėjo pavaduotojas pra
dėjo savo žmona erzint. Jis 
ja beerzindamas jau ir miegot 
nobenorejo..

— E, tai' jau bailumas, kad 
tave bala!
Rytoj gi pakilusi keliauk pas 
daktaru gydyties nuo haliuci
nacijos (klie'dejimo). Tu ner- 
viszkn!

— Degutas dvokia... — ta
rė žmona. — degutas, ar... kas 

į ten tokia, cibuliai., kopūstai.
! — Na, taip... Kas tai tokio 
pakvipo ore... Nesinori miegot! 
Sztai ka, užbrauksiu degtuką 
ir užžiebsiu žvake... Kame-gi 
mus degtukai? Ir prie progos 

vargo.?, prie musu nelaimiu- parodysiu tau teismo rumu
• ir* • 1 J 1 .rl.z. Ml 4 . . 1 — 17 -

bumbi, kaip el
geta trupinius paberea! Kad 
tavo Į>rielaidinio czia ne kva
po nebeliktu! Ar girdi?

—I %Ponuli, jums nuodėmė! 
tarė Urszule, ir jos balse pasi
girdo’ra«za ros. — Ponai apsi- 
szviete... malonus, o neturi to 
supratimo, kad, rasit prie mu- 
sir _

pralimiMmLz“ suniurnėjo jis. jgo gyvenimo... Ji apsiverke.— ’ valstybes g/nbj^ atvgizda. Va-

ir užžiebsiu žvake

1 *

O tai del ko ponuli!
Kad parandavojau gyve

nimą tik ant meto laiko... Kai- * 
ba,* jog ponas gaspadorius ga
li mums iszsakyti gyvenimą 
ateinaneziam mete, jog esmių 
neiszmintingas, senas asilas ir 
t.t.

— Na, na. Kas tai? Tegul 
ponulis apsimalszina savo pa- 
cziule, juk galite tonais gyven
ti taip ilgai kaip norite.

— Ar taiip? Uch... Esi geras 
žmogus... Eikime tuojaus pas 
poną gaspadoriu ir padaryki
me nauja kontrakta, jog galime 
czionais gyventi taip ilgai, 
kaip mums patinka. Norints 
turėsiu atsilsi nuo bobos.

— Gyvenkite kad ir per vi
sa amžių! — dadave szirdingas 
locnininkas stUbu o už keliu 
minutu sena kontrakta suple- 

tPFAlrasze' dirt uja pagal six-’ 
tarimu.*/ t

Ant rytojaus ponas gaspado
rius sugryžes isz miesto rado 
gyvenimą tuszczia!...

— Kas
užklausė persigandęs sargo!...

— Praszau pono... iszsi- 
krauste! Funmonaitis juosius 
iszveže adyna laiko adgalios!

— Kas tifi do velnei...
— Ponas Gamuila paliko 

randa už puse menesio ir szita 
gromata del pono.

Locnininkas stubos greitai 
atplesze gromata, pradėjo skai
tyti:

“Mano pone! — Tavo stubos 
suszaldc mane, apsvaigino, su- 
szlapino ir Lt. Pasilikau jose 
pagal musu kontrakta: “
ilgai, kaip man patiko!”... Tei
keis priimti mano szirdinga pa- 
dekavone. ’ ’ Gamuila.

Locnininkas užkeikė kelis 
kartus, jog davė save taip pui
kiai apsigauti.

Gerai motinos daro, 
Kad paplauszkos isz grinezios 

iszvaro, 
Viena mergica Szcnadoryi 

pas kita atėjo, 
Ir jai apie jaunikius kalbėti 

pradėjo.
Motina kalba iszgirdo, 
Ir ant ateives inszirdo, 

Cž plauku nutvėrė. 
Duris atidaro, 

Ir laukan iszvare.
...Už tad gera tokia motina

Ba su tokiu praktiku, 
d’iktai pridirbi juoku.

♦
V’ažinvo in Džcradzville 

<lu vyrai,
Ir viena niotere — labai gerai, 
Ar toji motore buvo vieno pati. 

Nežinau, bet buvo visi jau 
girti.

Tai yra geru daigtu meile, 
Szirdeles, net driekėsi seile, 

Kada žiurėjau isz szalies, 
Net užėjo skausmas szirdies.
Bjauriai iszrode, boba ir 

du vyrai, 
Tas jau negerai,

Mat važiavo nuo provos, 
Turėjo namines geros, 

Žmones tokius daigtus peike, 
Vyrui su boba provotis 

ar reike?
Geriau bobeles puikiai 

nesiredykite,
O savo pasiutusius budus 

permainykite.
Ba ka nelabas apsiejimas 

pagadina,
Tai to ir szilkai neapdengina, 

Po szimts knipeliu bus gana, 
Ba rengi uosiu in Panna.

ori o n atsitiko ? —

tai p

9

Turi dukrele savo sergėti 
visada, 

Ne tiktai nuo vaikinu, 
Bet ir nuo brudu merginu.

Žmones nuszneka jog:
Kas per daug, 

Tai šzelauk, 
Kad reike merginom vale 

duoti, 
No reike taip labai daboti. 
Toji motinėle, jaigu in kur 

eina, 
Tai dukrele su savim pasiima.

Ar ant baliaus ar ant 
kriksztynu,

Kad jokis vaikinas jaja 
nekalbintu,

Gerai motyn darai, 
Jog dukros dažiurai, 
Nuo akiu nenuleisk, ’ 

Vienos niekur neleisk. 
Tegul žmones tauzijo kaip nori 

Bet tame dideli protą turi,
Asz ir tavo pagiriu,

NIKARAGVOJE, i
(Jharles Eberhardt, Ameriko-

Juozas Karaszauskas
LIETUV1SZKAS AGENTAS

Asz ir tave pagiriu 
Už tai nebaru.

Visos motinos taip darykite,
Dukreles bausmėje auginkite

Už tai dideli džiaugsmu 
turėsite,

Už savo dukrukes neverksite, 
Veskis ir ant kriksztynu, 
O nedaleisk prie vaikinu.

>

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviaxkaa Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

- -.i-- .r- J į- 7 Į,- r L -r-

niszkas ministeris Nikaragvo
je sunkei darbuojasi ant pada- 
.rvmo tonais taikos su revoliu- 
cijoniieriais. Amerikoniszku 
kareiviu tonais randasi apie 
5,000 idant jam prigelbot jojo 
darbe. •

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike. .
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
«■»I— OO — O OOO OOO OO O

♦ ♦

I

I. 1 °

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitea, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvopo, Katariszkas

Ti

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY 

^4 U ‘ i*|. 11 r- , < * 1 '• •' *

kurtumas ausyse, Užymas galvoje, Laidoja kunus numirėliu.
Galvos pemalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszaklo galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasokme per 30 metu, 
PREKE 25c. (užmokesti prlsluaklto 
pinigais no stempomis). Iszrasta it 
parduodama vien tik per .,

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

I

Kantarkeles pasitaisykit, 
Juoku naktimis nedarykit, 
Su szpicleis neužsiduokit, 
Penusylvanijoj randasi dil

do riu s nuo dąntu gėlimo, 
Dieve saugok nuo tokio 

giedojimo,
Pas save grinezioje giedoti < 

mokina.
Ir taip gražiai spiegia, rodos 

kates kankina.
Cypia ir kauke, 

Visokiais balsais ^tnuge, 
Tokis bjaurus praktikas, 

Tai szirdolos ne kas.

Su szpicleis neužsiduokit

GYD1K1S SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditls su žolema, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nematinio, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieiiaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutel
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud* 
ma, puslapiu 992 su juodais mlnk- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus Uetuvisskus 
kolonijas. Adresavokite sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. Spencerport. N. Y.

Mes Duodame
I. I ..... 11

Patarimus Dykai
i

Pasamdo 
automobilius dol laidotuvių, kriksz- 
tinhif veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. Geriausia dinloriau padarysi, 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 

I 'i ' 4 F f iv' > ■' f *

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvisricas

Ant antro floro Kline Sztoro.
Dantistas Mahanojujė. 
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City
*

y
I *

Kaip nuvedės in girria 
praktika darysi, 

Tai norlnts ten visas ožkas 
•iszbaidysi,

Kas turi lotus ar namus 
nusipirkę Youngstowno, 

■Į ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti in 
Youngstown, O. tai mes 
teisingai patarnausime.

Mes kalbam lietuviszkai

• iszbaidysi, 
Žmonim nakti atsilsi duosi..

Geriau kates supraszyk,
Kdncerta padaryk,

J. P. Sabel Realty Co. 
303 Mahoning Bank Bldg. 
YOUNGSTOWN, OHIO

\
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ŽINIOS VIETINES Isz Shenandoah, Pa.
— Juozo Antanavicziaus, 

West Coal St., duktė p. Beatri- 
cije neužilgo isztekes už Petro 
Frankso isz Heights. Veselka 
gal bus po Velykų.

t Praejtn Sereda vietine,b j 
mas 1,500 doleriu 1925 mete, j

— Kasyklos vis dirba po 
kolos dienas ant sanvaites.

— Policija atvožė isz Steu- 
benvilas, Ohio, Joną Pirvicz.-.. 
kuris apvogė narna Miko Ba 
rono arti Park Place paimda-

INSTATYMAI 
APIE ALGŲ 

ISZMOKEJIMA

— Katre 
miesto likos 
moterystes 
Vaughan isz

ligonbuleje mirė Antanas Ar
1 monas, 14 S. Bridge uli. Laido- 

isz tuves atsibuvo Panedelio ryta 
mazgu ’ su bažnytinėms apeigomis Szv.

William E.
Brockton, Mass.

Pecziu liūte 
surisztn 
su Jurgio bažnyczioje.

t Praejtn Ketverge vakar:
Baptistn bažnyczioje New Ro užsidegu miniszku namas 
chelle, N. Y. Nuotaka yra po . Airisziu 1 
duktė Jono Pavlavicziaus, lOK.Cheny uli.
W. South uli.

bažnyežios 
. Bledes

ant 5,000 doleriu. Ugni in t rum 
pa laika užgesino.

• Czionaitinėjc ligonbute- 
pribuvo gydytis:

St a n kev i ežiu s 
Krcszaitiene ir

.. f., 4. • • r . i>. ' isz miesto. Operacijos buvo pailga laika ant invairiu ligų. Pa- .
liko paezia, du sunus .Juozą ir 
Joną ir 5 dūk t eres, Elena kuri 
mokinasi muzikes

W. South uli.
f Nedelioj apie 11 valanda 

nakezia mirė senas 
jaus gyventojas Antanas Ausz- 
tra gyvendamas po 7.39 E. Ma-, 
hanoy St. Nabaszninkas sirgo I

Mahano- .
.10

čia rytos ant 
Mahanov City.

Italijoje,, 
įilargarieta, Maro ir Agnieszka 
kurios gyvena New Yorko ir 

buna namie. Saka-Ona kuri 
lauskas graborius.

— Pagal orinius pranaszus 
lai turėsimo da du
szturmus pakol žiema

menesi

snieginius 
pasi

baigs — vienas szi menesi o 
kitas Apriliaus menesi. Mojaus 
menesi turėsime keturis 
ežius.

szal-

— Kokis tai Judoszius pra- 
nefize policijai buk Bukmautc 
randasi karas gero alaus. Kada 
Hteitinei pribuvo, alus buvo 
sudėtas ant dvieju troku kurie 
ketino atvežti aluti in Maha- 
noju, bet jojo nesusilaukeme ir 
taja diena buvo drai.

— Lietuviszkas 
dent Kliubas iszsinntiiuja už- 
praszymus ant savo puikaus 
pokylio kuris atsibus 20 Apri
liaus ant Norkevicziaus sales. 
Inžanga szimet kasztuos 8 do
leriai, ekstra motore 

vienas

alus

Indepen-

dole
rius. Bus tai vienas isz. pui
kiausiu pokyliu koki kliubas

•> «>

Daugumas valstijų turi už
tvirtino instatymus sutvarky
mui algų, arba geriau sakant, 
i szm (>k e j i mu i d a r b i n i n k a m >.
Kai.kurios valstijos reikalauja 
kad mokeseziai butu mėnesi
niai, pusmenesiniai, savaitiniai 
ir pus-savaitiniai — tu valsti- 

ririo *iu teismai tik po ilgu laiku ii 
ant W. ' “ .... -- - :-~

padaryta

I

Juozar. 
Frackville,

■ Mare Klimas
J.

Juozo 14i za neko

Frackville, Pa. f Gerai žino
mas ezionaitinis gyventojas 

50 metu, mi-
cziona i t in i s

Szimanas Zubrys, i 
re praeita sanvaite. Velionis 
paliko paezia, dukterį Marijo
na, sunu Steponą ir seserį 
T’runksiime. Laidotuves atsibu
vo Suimtoje su bažnytinėms’S u ha t oje 
pamaldoms. t

po atydaus svarstymo priėmė 
tuos instatymus.

Beveik visos valstijos pripa-. 
žysta kad algos turi būti iszino 
ketos su darbo užbaigimu. Jei
gu darbininkas paliuosuof as, 
(ai yra jeigu kontraktas sulatv 
žytas, tai jis gali pareikalauti 
apmokojima nuostolio sulig jo 
algos didumo jeigu sutartie 
sulaužytas isz priežasties darb
davio.

Daugumas valstijų .iustaty- 
aprupina

• t • 1
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, AR AUGSZTAI SIEKIA RADIO VILNYS IN PADANGES?
Daktarai Brcit ir Tuvc, iaztyrincjo Washington)) laboratorijoj kaip niigsztai pasiekia 

radio pasiekia ne augszeziau kaip szinitaradio vilnys. Tieji tyrinėtojai iszrado kad 
myliu in padanges nuo žemos.

4 4 lubos I J

X1 £¥a-CO

181 
....35c 

Istorija apie Ali Baba ir

No. 120

į 'I

1 ■
------- . -- ... ------- -M

No. 117 Septynios istorijos apl« 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile uunaus. 
puslapiu . ..

No. 118
40 Razbaininku. 45 puslapiu.... 10e

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucžiu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszls. 
62 puslapiu................................... 15c

Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrlos ir Ant nemuno. p8 
puslapiu ........................................ 15c

No. 121
Valkijozai,
skialbtojas. 03 puslapiu. ....... 15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sunūs Stalorlaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu.................ISc

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu................■..........  15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ....................  15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininku 
62 puslapiu.................  15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis v.ž savo poną. 
GI puslapiu..................................16c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.

;■ No. 128
mieras ir apie Bedali. 44 pu.4.. .. .15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojo in Szvcnta žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu. .. . 35s

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius. isz Valonczijos, Kožnns dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 pusiauju. . . .2Oc

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu...................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu...............  ...15c

No. 135 Penkios 'istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jlo sunu dideli- * 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltino pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
NaAiji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus'su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis moto, Apie Pąvasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, Įn ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurio lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Misles, Kaip turite pasi
elgti narine, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonki skaiezius, 
Saule geriausia vedintoji ... ... tSc

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias," MedejUs 
Kaip Kjizma Skripkorius liko turtin-

Trys istorijos apie Trys 
Iszmlntinga rodą, Ap-

•e

f

Katalogas Knygųsumoje $18. savaitėje daugiau 
arba mažiau, kreditorius gali 

užmokės
imo

na ir pagelbsta algų iszreika
la vi mo bylose dar 
atyginima.

ridvokato 
Paprast ai, bylok 

del virszlaikio 'darbo nėra pa 
sėkmingos jeigu isz 
specialia sutartis 
darytas. Kur instatymas drau
džia virszlaikiili darba tai dm 
bininkas su darbdaviu peržen
gia instatymus ir negalima pa
reikalauti jokios užmolcosties.

Nusprendimas dėlei bonu už 
tam tikra darba arba pageri n i- 

darbo yra kiekviename 
teisine kitokis. Kaikurie pavė
lina atgauti kiti nepavėlina.

mais aprūpina iszmokcjima 
algų kaip tik’greit darbinin
kas paliuosuojamas, bot kelios 
apr u p i n a i szm o koji m a

“pay-day” ’. Arkansas 
valstijoj instatyinas apdengia 
tik gelžkoliu kompanijas ir ap- 

bausmo del neiszmoke- 
pa reikalavimo 

kesties, bausme traukiasi kol 
susitaiko (ik neilgiaus 60 die- 

Kalifornijoj panaszus in- 
statvmas lieczia visas indus!ri- 

bet bausme, tęsiasi tik 30 
bausmes ab

sekan-
i ežioj

rūpina 
jimo ant JUO-

anksto 
nebuvo pa,

būti apsaugojamas 
ežiu 10 nuoszimcziu nuo už
dirbtos sumos. Jeigu, alga sie
kia $1,000 in motus, tuomet ga
li būti skiriamas didesnis nuo- 
szimtis.

Naktų ir
27 Ara- 

Yrn tai ketvirta
o

704

Clinton, Ind. — Darbai czio- 
nais eina labai vargingai, jau 
suvirszum puspenkto meto. Di
desne dalis kasyklų uždarytos 
o tik kelios dirba, bet darbo 
negalima gauti. Daugelis žmo
nių iszvažinejo in
ventojn susimažino daug. Kat
rie ir pasiliko, tai tik treczia 
dali laiko dirba ir vos užlaiko 
save arba savo szeimyneles. 
Badai ant tikrųjų užeis strei
kai nuo pirmo Apriliaus mink- 
sztose.

kitur. G y-

Worcester, Mass. — Vacia
ms Stoszkus, savininkas krau
tuves prie Ellsworth

Pirmadienio va
gatves.

'mirė staiga i 
kada parengė. Sveteliu ketina karo, B. Stankaus namuose, Si-

Pennsvl-pribūti isz visu szaliu 
va n i j os.

PADEKAV0NE.

Sztai ka mano Lietuvoje apie 
Saule”. 'Tok i n gro-laikraszti “Saule”. 'Tokiu 

matu aplaikome dau 
negalina talpyti.

Szirdingai aeziu 
kalendorius.

4 4 
siunstus

■‘gi bet visu i

u z.

nu. nia

Illinois valstijoje algos yra 
pirmame pareikalavime. Darb
daviui numirus, algos papras
tu j u ( 
su paskuiinioini 
vojimo

No. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas paroj
kad žmonėms ji labai patinka.
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9*4 per 6% 
colius.

audeklinais

Pirkite o nesigailesite. $2.00

gel St. Jis buvo ten nuneszes. 
pirkiniu, ir atsisėdo* pasilsėt, 
nes nesijauto gerai. Pasėdėjos* 
kiek laiko, puolė nuo kėdės ne
gyvas. Policijos gydytojas, ap- 

I žiūrėjęs lavona, pareiszko, kad 
Sztoszkus įniręs nuo alkoho-

: liszko užsinuodinimo. .Jis palie
: ka savo žmona Katrina ir sunupri-1

Rodos 
neapsirik.* iu pasakęs, kad to
kio iaikraszezio kaip 
nėra kito Amerikoje ne musu

Vincenta. — A. L.

ISZ WILKES-BARRE, PA •>

,ias, 
dienu.
rūpintos Idaho, South Caroli
na ir Indiana. Kelios valstijos 
reikalauja. ])raneszima darbo 
pertraukimo. Darbininkas savo 
algos nenustoja iszeidamas be 
praneszimo jeigu jo alga nebu
vo mokama sulig sutarties, t.y. 
buvo' mažinama.

Pinigines

/

Kompanijų Krautuves. Ke
lios valstijos draudžia kornpa 
niju krautuves duoti tavoms 
darbininkatns vieton iszino- 
kAnt jiems a’lgas. Tokia prakti
ka nepaveli na darbininkams 
pirkti kur nori jirba lankyti 
jiems goriausias krautuves. 
Tas draudžiama Indiana, Ken
tucky, Missouri ir keliose kito- 
so valstijose.

Atitraukimas Nuo Algų. Bc-

Invairiu Valstijų Instatymal.
Kadangi invairiu valstijų 

instatymai mainosi, paimsime 
tik sekanezias tipi-szkas indus- 
I rialiszkas valstijas.

New Yorko valstijoj 
aprypinimai gyvuoja:

sekanti

Subankrutavus, algos ir tai- 
nystes mokeseziai bėgyje (riju 
menesiu iszmokama pirm negu 
visi kiti iszmokcjimai bet nc- 
pęrvirszijant $300 kiekvienam 
darbininkui. ?

Algos turi būti iszmokamos 
grynais pinigais, czekiais isz- 
mokama tik tuomet jeigu dar b 
davys gali parodyti savo finan- 
siszku padėjimą.

Jok i s a si nuo 
vieszo konstrukcijos darbo no- 

konipanijos krai»-
nuo 
dar-

larbininku ir tarnu draug 
s ligos ir paka- 

iszlaidomis
nybeje. Kontraktas su sanlyga 
pasilaikytnui isz Hy kokio dar
bininko dali 
nuoszimt i
mas. Kiekvieno
$15. savaitiniai uždirbimai yra 
palmosuojami nuo nusprendi: 
mo jeigu darbininkas yra szei- 

galva. Jeisru mechani- 
art istas,

yra pirm e-

ai’ba 
algos yra

tam tikra 
draudžia- 

darbininko

rnynos galva. Jeigu 
kas, artistas, angliakašis, pa
prastas darbininkas, ar tarnas 

iszjeszkojimui jo 
tuomet teis-

iszkelia byla 
uždirbtos algos, 
mas jam leidžia (suteikia) ad
vokatui atlyginimą, apart jam 
prigulinezia alga, advokato at
lyginimas, 
mažiau $5. 
nemažiau $10.

ne-Taikos teisino 
apskriezio teisme

No. 101

gali turėti C 4

veik visose valstijose instaty- :n d wins # # j v I I V vJ *11 V 4 > v,/ -I C 4 O
a (1 -a-v «•* a a 4.r» > i . Ir A 11 •V •** <"* *11. __ _

dirbant

mylias *

prie Massachusetts valstijoj isz- 
mokejimo diena paskiria insta- 
tvmas ir turi''būti

Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidclota, aplsaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku.

isz- 
Su pa

veikslais, 177 dideliu puslapiu.. .35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus...25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milokia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte dukterei Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................25c

No. 10G 
Gregorius, 

j Dorybe veda in laime, Szaltlszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................20c

Keturios istorijos, apie

Penkios istorijos, apie 
Isz numirusiu prisikėlė,

No. 107

No. 131

15c
Dvi istorijos apie Valdi-

121 puslapiu ....

iszmoketa - Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
darbo laiku. Atitraukimas UŽlneja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 

uždraustas tis, apie kupeziu kuris norėjo piginuspar i vėlavimą yra
pa n a szi a i kaip ir pabaudos už 
netikusi audrina arba už laika 
sugaiszinta sustojus maszineri- 
jonn arba jas taisant. Jei darb- 
davis paliuosuoja <

mai aprūpina isznibkejima pil-į vi0f08 ]air konstrukcijos 
bas dirbamas.

Algos iszmbkanios pirm vi
sokiu kitu reikalavimu.

kreditorius 
nuosprendi priesz darbininku 
kuris uždirba algos $12 in 
vaite arba dauginus, 
pareikalauti iki 10 nuoszim- 
czio pakol visa suma iszmoke- 
ta.

Bausmes isz nuo . $100 iki 
$10,000 aprūpintos algų insta- 
I ymo peržengimams'.

New Jersey valstijoje darbi
ninkas praranda savo dali už
dirbtos algos jei jis atsisaky
damas isz .darbo nepranesza 
apie tai savo darbdaviui isz- 
anksto, ir tik tuomet jei taip 
kontrakte butu pažymėta. Al
gų iszreikalavimui, darbinin
kas ar tarnautojas turi insta- 
tymo teise liecziant savo turto 
priklausanczio isz korporacijos 
noinstengiaiiczios savo skolų 
iszmoketi už atlikta darba lai- 

monesiu 
pradesiant.

darbininko. 182 puslapiu............35c
No. 108 Szeszios istorijos, ajie 

Deives, Juokingas apraszy.nas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szcparka, 

, Toj paežio] kny- 
'gelcje toipgi randasi szitie apskaity- 
!mai: Dievobaimingas auginimas'vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 109 Septynios istorijos; apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakatea apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokui, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu...................20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity- 
rriu (Antras dalis) talpinusi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
nameje, Kandidatas ant apsipacxia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus......

No. 112 Trys apisakos apie Pinln 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgsi- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupu, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
knihai einiki ir kiti szposelei... .20c

No. ) 13 Penkios istorijos, apie 
Buriko ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūke P*sR 
Užiiekos isz senovės padavimu, Pca 
ant žemgalio arba kaip jis^l atrado 
žemgali. 64 puslapiu..-.

nos algos, draudžiant atitrau
kimus del netinkamo darbo 

paszalp • 
arba ligoni-

netinkamo 
arba del užlaikvina 
niu organizacijų 
niu.

Algos Pirmiausia Turi Būti 
Iszmoketos. Visuose reikaluose 
priesz darbdavį arba jo kom
panija, dabininku teises turi 
būti pirmiausia pripažintos. 
Paprastas įstatymas aprūpina 
kad ju algos turi pirmiausia 
būti Užmokėtos, atsitikimuose 
kur savastis parduotas algos 
iszmokamos isz tu pinigu. Jei
gu darbdavys mirtų arba susi- 
bankrutytu, 
iniausia skaitomi.
Algu Perskyrimas Kitam. rTik 

Indiana, Massachusetts ir ke
lios kitos valstijos 
pavedima algu 'kitiems, 
tingai kuomet tos algos dar ne 
uždirbtos. Kiton pusėn, Mary
land, Alabama ir kitos vaisi i jo- 

lega- 
liszkus nes jie žiuri taip in da
lyką, tiki .kad darbininkai yru 
pilnai suaugo ir 
valstijos 
chusetts paskyrimas algu yra 
legaliszkas, tik 'kuomet pa rei
kalautojas parodo 'darbininko 
žmonos 'paraszyta sutikima.

Kaikuriose valstijose paskir
ta dalis, arba nuoszimtis, dar-

priminimai,APLINKINES.
— Hudson Coal Co. kasy

klos pradėjo dirbti Panedeli 
po dcszimts dienu bedarbes, to

na-j del vela pradėjo dirbti 22,000 
•• , •žmonių.

' - j..... v •; "'7''---y i
randasi visokiu ži-'I

tėvynė jo
nežino ka darvti isz nuobodu- 
mo pakol jiji aplaiko, 

at nesza
mams, tai to .aprašyti negaliu 
kiek jame i____ _
niu isz viso svieto, 
ku, istorijų ir žinoliu, tai ti

jisai

Jeigu gauna
Lietuvoje. Žmogus

o
džiaugsmo

kiek

T o)O 4

kie k paša-
U ’

I

Kitos kasyklos dirba 
ir 4 dienas ant sanvaites. 
Du anglekasiai Motiejus 

ir Jonas Evans
užmuszt i 

anglių No. 2 
Jurgis Zuba isz

pirmiausia

sa
tai gal’

tiek turiu pasakyt kad tik gai- Į 
lesiu ar man užrasze ji ----
ant 1927 meto mano gimines.

— Antanas Menkeviczius
isz Marijampolės 

Argi reike geresnio pagyri 
mo del “ 
Ii, vox Dei!

' .... (Pavojinga klaida.
(Lll Dllllllkcl , ppinjp f.flinc'i ranr 

ir apie tai jam nepraneszos isz Į 
anksto, darbdavis yra atsako
mi n ga s.

Algu iczrei'kalavimas skaito
ma 'pirmenybe. Kuomet algos 
virszija $20. kas savaite jos yra 
liuosos nuo invairiu priekabiu, 
iszskiriant jeigu reikalinga ap- 

ikolininkai arba jo 
kuriam tikslui yra

gu ponu. 78 puslapiu................... 20c
No. 139 Trys istorijos apie -Už

puolimas Totorių, Baltas VaiduliS, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Ketūrięs istorijos apie 
Kalvi Pasžku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu ................................   .15c

■ No. 141 Keturios istorijos a Jie 
M^cziutes pasakojimai, Pasaka anie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trati- 
kije, Alute duktė kun. Kerniau?, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pus. . . .20c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu.... ISc

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žadins- • *

11 a rabi u
i Edwardsvilles likos

” r~’' I • •i volą i P°r sugriuvimą
I kasv klosią.
i Exeter, mire Pittstono ligon-
:būtoje nuo sužeidimu kokius j
aplaike kada ant jo puolė di
delis propas. Apie tuzinas kitu 
anglekasiu likos sužeisti praej-

ISZ

I darbininkai pi r-

Saules” — Vox Popu- i

$126,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.63

i Capital stock

Mokame M.csla procentą* ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio 
tr 1 Liepos. Mes norim kad ir 
jus turėtumėt reikale su musu

! banks nepaisant ar mažas ar 
didelis.

______________

H. BALL, Prezidentas
O. V?. BARLOW, Vlce-Praa 
j. E. FERGUSON, Kas.

KVITU knygele Draugystėm* del isz-
mokejlmo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - . 25c.

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

j t, __ __
ta sanvaitia.

LACKAWANNA PAVIETO 
ŽMOGUS PATARIA

draudžia 
y pa

Mr. Joseph Sawko, lol4 Main s0 toki paskyrimai yra
St., Peckville, Pa. raszo: 
gino mane dusulis per ilga lai
ka ir niekas man nepagelbejo 
pakol pradėjau vartoti Dr. 
White’s Lung Healer gyduole. 
Ikiteminau jog gavau palengvi
nimą nuo pirmos bonkutes.

Dr. Whites Lung Healer gyduolo 
75c bonkute, drauge su Dr. Whites 
(Black Crow) Cold ir Grippe pigul- 
kas 25c praszalina bilo koki persza- 
lima. Parsiduoda visur. ad.

4 4 Va r- dvieju

nereikalauja 
priežiūros. - Massa-

kotarpyje 
priesz tardypiui
Darbdavio daigiai ir nejudo- 
mas turtas negali, būti judina
mas tol kol darbininko alga ne
vi rszijau t dvieju menesiu buvo 
iszmoketa.
mokėjimus kaip.tai darbinin
kus prispiriant daigius’ pirkti 
isz firmų, kompaniju arba kor-

n1
ilaikant algų isz-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 
ST. GLAIR. PA.

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusias 
an$ visokiu kapiniu. Pagrobus paruo 
szia nuo papraacziausiu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobilius da) 
laidotuvių, veseliu- kriksziyniu br 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1878-M.

1 < f *
bininku algų yra paliuosuota 
nuo kreditorių reikalavimo, tas 
i nsta tymas aprūpinimas ap
saugoja darbininku szeimynas 
ir užlaikanczias ypatas.

Bylos del Algų. Technika* 
listfka procedūra del vedimo 
bylu atgavimui algų yra pa
lengvinta daugeli valstijų, ir 
visos legaliszkos pagel'bos drau 
gijos ir panaszios organizaci
jos apsiima vesti tokius reika: 
lūs. Kelios valstijos aprupi-

po ra ei j u sandeliu yra 'priesz
instatyimjs.. UžmękUsczio da- 
1 • • S • 1 \z a a » •lies pmilaikyitaas už darbinin
ku paszelpt) yya uždrausta. AL
gos turi buĮj^iszinokamos vo-
liausią i kas dvi suvaitos. Šūvio* 
nytu Valstijų grynais 'pinigais.
Skundžiant del algos kurios 
reikalaujama ' suma nesiekia 
$20. teismas ibyluojancziam by- 
luoja veltui/

Teisiant darbininku priesz jo
V 1 • 1 ’ K • 111 vi. ’ • • 1

re i ka la ujama ' suma
9'^

uždirbamąja alga, jeigu alga
■ «.L M.- ‘t

rupinti, 
szeimyna, kuriam tikslui 
skiriama $10. Algos apsaugoji
mui motoru ir vaiku neturi bū
ti surisztos su jo skola. Juri
ninku algos negali būti kitu pa
imtos. —F.L.I.S.

arba

t.

ANT PARDAVIMO.

Namai del dvieju szeimynu, 
ant puses Into, prie 524 W. M.a- 
banoy St. ir 525 W. South Si. 
Atsiszau'kite ant adreso: t

526 W. Mahanoy St„- 
.■ Mahanoy City, Pa.

SULAIKYKIT SLOGA 
KOL NEPERVELU.

Red Cross Plaster’is teikia 
greita smagumą.

M«*>R*WMM**

Ncatsorgu duoti slogai perbiti be

ežiu uždegimu g?ali baigtis. Jeigu tu-
jokioB atydo8. Influenza arba plau- 
cziu uždegimu gali baigtis. Jeigu tu
ri sloga arba jauti ja ateinant, vei- 
kit skubiai. Gaukit tu sena isztikima
greitai veikianti Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždok ant- krutinės. 
Szis stebuklingas pagelba neszas plas- 
teris yra dvigubo dydžio paprasto 
plasterio ir neskylctaą. Patogus var
toti. Duoda veik urna pagelba — szil- 
do, palengvina, saUgoja-gelbsti pa
lengvinti sukepima ir sujudinti cir
kuliacija. Praszyk ^aistiriinko didelio 
Johnson’s Red Cross Plaster su rau
dona flanele užpakalyje.

4

(3
.. .15c 
dalis) 
Ha isx

15c

“ka 
eary

.......?5cžemgnli. 64 puslapiu..
No. 114 Dvi istorijos apie Gyven 

imas vargdeines, Moilo kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu............ ,JSc

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, ’Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............ 25cskutinis skaitikas, Juokiu

No. 116 Istorija apie SlcYata, 
puikus apraszymas. 119 pus...««15c

p* iljMi pi

ta. Paskutine vate motinos, Paku- 
tninkas, Ar pasjaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............15c

No. 145 Keturios istorijos, apie
maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Ęilcs, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele ..................................... 15*

■ \

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios naktį. 
GI puslapiu ..............  15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na, Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. .74 puslapiu........... 20c

No. 148 
ir Alena, 
puslapiu .

Dvi istorijos apie Joną 
Pavojinga ^laida. 45 

..................  15c

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

M




