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Pittsburgh, Pa. — Pirma Ap- 
riliaus likos iszszaukta strei
kas minksztu augliu kasyklose 
Illinojuj, Indijanoje, Ohio ir 
Pcnnsylvanijoj ir lyg sziam 
laikui suvirszum 200,000 ang- 
le'kasiu straikuoja ir da lyg 
sziai dienai vra maža viltis kad 
greitai pasibaigs. Szis strei
kas mažai davėsi atjaust ant 
publikos, o tai isz trijų prie- 
žaseziu, žemos prekes augliu, 
pervirszine produkcije isz ske- 
biniu kasyklų ir stokas sumi- 
szimu koki kvla laike streiku.

Daugiausia streikas davėsi 
jaust Illinojuj ir Tndijanoj, kur 
anglekasiai yra drueziai susi- 
organizavia, o Ohajuje da vis 
kasyklos uždarytos. Pennsyl- 
vanijoj minksztos anglys susi
mažino ant vienos treczios da
lies, kur nuo Imos Liepos, 12,- 
(MM).anglekasiu daugiau pamė
tė darbus.

Jau kelis‘kartus bandyta su
taikinti darbininkus, liet 1)0 jo
kios pasekmes, ba operatoriai 
nesutinka ant sutaiko* pada
rytos Jackyonvilleje 16 Vasa
rio 1924 mete, kuri atnaujino 
skola darlio ant trijų metu, o 
kuri li’kaa.^viirata 1923 mete, 
todėl operatoriai tvirtina, buk 
negali |ia»iprieszinti priesz ka
syklas neprigulinezias prie 
unijos, kurios moka darbinin
kams mažiau ir parduoda ang
lis pigiau.

Iliinojaus darbininkai, skait- 
liuje 70,(XX) jau nedirba ketu
ris menesius. Jaigu konferen- 
cije tarp darbininku ir opera
torių, kuri tęsęsi Chicago, už
sibaigtu pasekmingai, tai dar
bas prasidės be 
jaigu ne, tai straikas tesis il
giau-

Jau laikas idant tieji nesu
pratimai užsibaigtu, nes abi 
szalys isz to nieko nenaudoja o 
publikai ir nObodo neszti sun
kenybes ant savo pecziu per 
visokius straikus.

nes 
y pa t isz-

j

Toronto, Out. — Szis mies
tas, kuris pasiliko szlapcs jau 
nuo asztuoniu snnvaicziu, szia
dien yra blaivesnis ne kaip bu
vo per deszimts metu laike pro
hibicijos.

Sausieji* ir szlapieje yra už- 
ganadyti isz tebyriu tiesu, 
žmonys nplaikydami
kas tiesas daug yra blaivesni 
o valdžia turi didesni pelną.

Per taji laika valdžia iszdave 
pavelinimu ant gerymo, tik iii 
laika szesziu sanvaieziu tuju 
daugiau kaip puse milijono pa- 
pa veliu imu iszduota 20,000. 
Žmonys daugiausia geri* alų o 
mažiau arielkos. Mieste Wind
sor (per upe Detroite) labai 
mažai žmonių buna aresztavoti 
už girtuoddysta. Tsztroszkusiu 
Amerikonu n t važiuoja iii On
tario apie 50 procentas 
ginu ne kaip kitados.

Kas nori gerti arielka turi 
nuo valdžios iszpirkti pavclini- 
ma. Kanadiecziai moka po $2 
ant meto, o ateiviai i.4z Amert- 
ko $2 ant menesio. Bet arielkos 
nevalė gerti publieznosia vie
tosią, tiktai namuosia — tai 
yra, nusipirk bonka arielkos ir 
neszikis namo in hoteli arba in 
savo būdykia kurioje apsigy
veni laiko keliones ir ten gerk 
kiek nori. * ’

MILIJONIERKA PABĖGO 
SU SZOFERIU.

MoriTstown, N. J. — Nesenei 
isz czionais pabėgo pana Hele
na Orommels,
turtingo milijonieriaus su le
vo szoferiu Franu Yonman ir 
tik dabar iszsidave, kad abudu 
apsivedė.

Yonman laiko garadžiu ir 
nekarta jo turtingas uoszvis 
sustoja pas jojo garadžiu pasi
imt gazolino bet daugiau nieko. 
Dukrele milijonieriaus sako 
kad yra užagandyta ir turi ge
resni vyra ne kaip koki lepszia 
isz turtingesnes klasos.

TĖVAS BE MIELA- 
SZIRDYSTES.

Wilkes Barre, Pa. — Juozas 
Demcziskis, 38 metu, likos 
aresztavotas už nemielaszir-

i Isz Visu Szaliu
ji

NELABA DUKtĖ UŽTRŪCL
NO MOTINA IR TĘVA 

DEL TURTO.

>1^1—!■*.. — - . . > — ■!>—»

KELIONE SU
NABASZNINKU

dau-

38 metuV' u z 
dingą suplakimą savo trylekos 
metu šimelio, kuris dabar gilli 
General ligonlbuteje. Tėvas nu
plakė Petruką su diržu 

apsijuosęs eida
mas in darba. Visas kūnas Pet
ruko yra pamelynaves ir kaip 
kur perkirstas nuo kabutes. 
Daktarai sako kad vaikutis pa
gulės kelis menesius ligonbutc- 
je. Už ka nemielaszirdingas tė
vas taip suplakė vaika tai ne- 
dažinota.

ri uom buvo
ku

RADO SAVO DIN-
GUSE SESUTE ANT 

KALENDORIAUS.
Dallas Texas- — I. Baszke- 

vicz atejas in insziurenc ofisą 
su kokiu tai reikalu, palomino 
ant sienos puiku kalendorių

neprigulinczias

užvilkimo, o

neš

VAIKAS PARDAVĖ 161 
DOLERI UŽ PENKIS 

CENTUS.
Torre Haute, Ind. — W. H. 

Willis, manadžeris groserszto- 
rio, po uždarymui sztoro, pa
slėpė 161 doleri in popierini 
krepsziuka ir nuėjo namo. Ant 
rytojaus vaikas surinkęs senas 
[Mipieras, tarp kuriu radosi ir 
kropsziukas su 161 doleriais, 
pardavė skudurninkui už pen
kis centus.

Sziadien ne [tonas manadže
ris ne vaikas neturi daiJbo, nes 
kompanije abudu praszalino.
ANGLEKASIAI TURES

SEIMĄ WILKES-BARRE.
Scranton, Pa. — Ant susi

rinkimo anglekasiu czionais li
kos nutarta idant pus-metini 
seimą ateinanti meta laikyti 
Wilkes Barre 1929 mete.

Ant szio susirinkimo likos 
nutarta idant Hudson kasyklų 
kompanije padalintu darbus 
lygiai laike bedarbiu. Toliaus, 
idant nuo kožno anglekasio nu
traukti po 50 centu kas szeszi 
menesiai arba po viena doleri 
ant moto, del suszelpimo nasz- 
liu likusiu po užmiisztam ang- 
lekasiiH. Ant to tikslo padarys 
fondą isz 50,000 doleriu. Taip
gi nutarta pastatyti po kaucija 
visus unijos virszininkus.

ISZLEKE IN PADANGES 
36,000 PĖDAS.

Washington, I). C. — 
Champion,

Pulki- 
ninkas C. C. Champion, ana 
diena iszleke su erojilanu in 
padanges 36 tukstanezius pėdu 
arba septines mylės. Tame 
augsztame eksplodavojo cilin- 
derei ir be jokiu pajėgu nusi
leido gilnkningai žemyn.

Visi instrumentai buvo 
szale sniegu, o pats lekiotojas 
turėjo ant saves kelis setus 
driF|)anu ir vata inkimszus iri 
nosia ir ausis pamirkyta su va- 
solina idant jam plauczei nesu- 
szaltu. Kada radosi tokiame 
auksztume, sake kad nieko ne 
mate nes buvo tamsu ir szalta 
kad stiklai buvo apszalia kaip 
žiemos laike.

mvles.

kelis

ap-

SUKAPOJO PACZIA BET 
IR PATS MIRĖ.

Cambridge, Md, — William 
Camion, insiutes už ka toki ant 
savo moteres, pagriebė kirvu
ką ir sukapojo jai galva ant 
szmoteliu. Po tam iszbegdamas 
isz namo, krito negyvas nuo 
szirdies ligos. Badai Cannon 
buvo nepilno proto, nes nesenei 
buvo sugryžes isz pamiszeliu 
prieglaudos.

ant kurio rddosi paveikslas 
jaunos merginos. Prisižiurejas 
arcziau paveikslui, nudavė jam 
kad tai jojo dingusi sesuo, nuo 
kurios persiskyrė Rosi joj de- 
sziints metu adgal.

Da žinojus kas ta j i kalendo
rių spaudine, susinesze per 
gromata ir ant galo isztikruju 
dažinojo, buk tai jojo dingusi 
sesuo Gertruda, kuri dabar tu
ri asztuoniolika metu. Tuojaus 
nuvažiavo in New Yorka, ap- 
laikc adresa dingusios sesutes 
ir suėjimas buvo tikrai 
džiaugsmingas tarp brolio ir 
sesutes.

suėjimas

Rūta

NUŽUDĖ PATĖVI 
APGYNIME MOTINOS.

Fort Worth, Tex.
Hogan, penkiolikos melu mm'-
gaite,* nuBZove savo patėvi W. 
H. Mason, 40 metu, už tai, kad 
patėvis pradėjo muszt josios 
motina. Mergaite szove in pa
tėvi keturis kartus. Patėvis 'bu
vo persiskyres su paezia ir tu
ja diena buvo atvažiavęs prie 
josios st ūbos idant su jaja pa
sikalbėt. Kada motoro priėjo 
prie automobiliaus, Mason pa
griebė jaja už plauku, pradėjo 
smaugt ir daužyt su kumszczia 
per burna. Duktė paregėjus ka 
patėvis su jaja daro, inbego in 
st ubą,
leisdama in ji 'keturis szuvius 
užmuszdama ant vietos.

pagriebe revolveri pa-
LAIKE SAVO VYRA NAMIE 

SU NAMINE.
New York. —Mrs. Jeva Va

linskiene, likos aresztavota už 
varym ir pardavinėjimu 
minos. Kada Jevute stojo sūdo,1 
pasakė sudžiui kad ji norėda
ma užlaikyti savo vyra namie 
vare jam munszaine idant sė
dėtu namie o nesi t lankytu po 
spykizes ir kitas urvas gerda
mas kokia ten 4‘smarve”. Su- 
dže ja nubaudė tiktai ant $20, 
nes turėjo ant ranku nsztuoniu 
menesiu kūdiki ir likos paleis
ta namo.
Josios sūnūs užmokėjo už jaja 
bąusmia. Prohibicijos agentas 
gavosi in josios narna persista- 
tydamas kaipo inspektoris gu
zo ir tokiu budu rudo skiepe 
samogonka. ....... ..............

VESTUVES VARGINGO 
FARMERIO DUKTERS

SU MILIJONIERIUM.
Grande A use, Quebec. — Bud 

Stillman, 19 metu, užbaigęs 
Prince t (m universitetą, sunūs 
turtingo milijonieriaus, apsi- 
paeziavo Utarnihke su Lena 
Wilson, 19 metu, duktė vargin
go Kanadiszko farmerio. Nuo
taka buvo tarnaite del Still
man’ienes, kada toji perleidi
nėjo vakacijes Kanadoj keli 
metai adgal*

Keturi katalikisZki kunigai 
sliriszo mazgo moterystes jau
na katalike su protestonu, ku-

italikisžkam tike j halę, 
J

Rushville, Nebr. — Mrs. Roy 
Wilson isz Maple, prisipažino, 
buk tai ji ji nntrucino savo mo
tina ir Ieva, 'kurie staigai mi
re. Nelaba duktė uždavė abiem 
kokiu tai piluliu. Taja diena 
motina skundėsi dukteriai kad 
jai skauda galvg, duktė 
“asz tau, motin, duosiu tokiu 
piluliu, kad tau daugiau ne
skaudės galvosi” Po uždavi
niui piluliu, motina sukrito ant 
grindų be žado — mirdama in 
kėlės miliutas. Panasziai pada
re ir su tevifj kuris mirė ant ry
tojaus.

Palicije pradėjo tyrinėt mer
gina ruseziau ir ant galo prisi
pažino, buk ji j i mylėjo koki 
ten jauna naszli, kuris priža
dėjo jaja vesti, jaigu prasza- 
lins isz kelio senus tėvus. Tė
vai merginos turėjo dideliu 
farma ir buvo' galia turtingi 
gaspadoriai.

GIRTAS, BET PINIGU 
TURĖJO.

Allentown, Pa. — Ana die
na policija rado jmt ulyczios 
Teodora Seobury isz Bethlehe- 
mo, kuris nesvietiszkai 
girtas. Kada ji perkrato ant 
policijos rado pas ji 760 dole
riu. Iszsiblaivinęs ant rytojaus 
atidavė jam pinigus, užmokėjo 
bausmia, pade'kavojo policijai, 
ir prižadėjo ddugiau negerti, 
nes pats suprato, kad per savo 
neiszmintinga pasielgimu ga
lėjo Imti apiplesztas kada gulė
jo ant ulyczios be žado.
DAUG NELAIMIU 

AUTOMOBILIUOSIA.
Harrisburg, Pa. — Pennsyi- 

vanijoj per dvi dienas buvo 
daug nelaimiu per 
liūs. Philadclphijoj likos 
muszta szeszios ypatos o daug 

Pennsylvani jos 
o sužeista 162.

valstijuje 
muszta 16 o sužeista 39; Chica
go 12 užmuszta, 126 sužeista ir 
taip toliau po visas Su v. Valsti
jas.
JUODAS MILIJONIERIUS 

MIRĖ.
Atlanta, Ga. — Alonzo F. 

Herndon, 65 metu, žymus nige- 
ris ir prezidentas Atlanta Life 
Insurance kompanijos, 
czionais sirgdaiinas kelis mene
sius. Turėjo po savo valdyba 
daug barber-szapiu kur dirbo 
62 barberini, 
baltuosius.
bizni po karei ir pralobo, palik
damas suvirsziim milijoną do
leriu žemiszkam turto ir daug 
gryno pinigo bankuosia.
SIŪLO $300,000 ANT

ATNAUJINIMO MUSZIO 
TARP DEMPSEY IR 

SHARKEY, to
Boston, Mass. — Tom Good

win,
Dempsey kad jam duos 300,000 
doleriu jaigu stos musztis vol 
su Sharkėy (Žukausku) 
Septemberio'Bostone 
Yorke-

Goodwin i szsi r e i sz k e 
Dempsey musztyne su Tunney 
neat si bus, jaigu Dempsey ge
riau nepasirodys kaip pasku
tinėjo musztynojo, sumuszda- 
mas Sharkey apgavingu bildu.

girias.

sake:

buvo

4

automobi- 
iiž-

ATSITIKI-NEMALONUS 
MAS JAUNOS VEDUSIOS 

PORELES VAGONE.

Budapeszt, Vengrai. — Tru- 
kije, 'kuris bėga isz Budapeszfo 
in Szeged i na atsitiko juokin
gas f)riek tam ir gana iszgaz- 
tingas atsitikimas.

In pirmos klasos perskyra, 
kurioje sėdėjo kokis tai seny
vas žmogus — insedo ka tik 
apsivedė jauna porele, užimda
mi vieta prieszais sėdinti pasa- 
žieriu.

Po kokiam tai laikui jauna 
nuotaka, būdama nerviszko bu
do, pradėjo raust ir nerimaut, 
nes sėdintis prieszais ponulis, 
kaip pyplys insmeige savo 
akis ant josios. Pasznabždejo 
savo vyrui in ausi apie tai, o 
vyras gana garse i paszauke: 
“Jaigu jisai tuojaus nepaliaus 
su tavim flirtuoti, tai duosiu 
jam per žanda.”

Bet pažystamas, ant kurio 
veido matėsi tik paniekinimas- 
rodos sau isz to nieko nedaro, 
nopaliove žiūrėti ant jaunos 
moterėles.

Insiutes vyras baisiu supy
ko ir be jokio žodelio Lvykszte- 
lejo nepažystapnii per žanda. 
Bet nemažai persigando kada 
pitsažiorius nuyiyto .nuo , sedy-

p*Vii:

MAJORAS

r

JAUNIAUSES 
AMERIKE.

Sztai William B. Foster, ne
senei užbaigęs mokslą Minne- 
sotos Universitete, kuris dirb
davo varydamas taksi idant 
užsidirbti ant užlaikymo, 
bar likos 
miesto

Da- 
majoru 

Heights, 
Minn. Jisai turi lik 21 metus ir
kaip rodos sziadien 
niausiu majoru Amerikc.

iszrinktas
Columbia

yra jau-

TRUKO DIDELIS
PRŪDAS

BADAI 1,500 ŽMONIŲ 
PRAŽUVO IR DAUG 

KAIMU UŽLIETI.

rįįj sutijko iszaukleti vaikus ka-

sužeista.
muszta 22

Mari lando

už-

už

mirė

kurie skuto tik 
Velionis pradėjo

nusiimte telegrama del

22-ra 
ar New

kad

11 Hagerstown, Md. — Pro- 
hibicijos agentas Hunter Stot
ter, 32 metu likos užnuisztas 
per munszainieriusper munszainierius nakties 
laike, tjeszko’damas samogon- 
ku. , ,
i

1SZ LIETUVOS
98 METU SENELIUI 

NUSIBODO GYVENTI.
Mariampole. — Nesenai, Bir 

želio menesio 25 diena, netoli 
Mariampoles Tarpucziu kaime, 
peiliu pusi [liovė 98 metu 
lis Petkeviezius Petras.

gvveni-

sene-
Esa

nusibodęs ir skurdus 
mas iszszaukes norą nusižudv- 
ti. Petkeviezius dar Ikclias va
landas buvo gyvas, bot nuga
benus miesto ligoninėn tuojau 
numirė. Sziai[i Petkeviezius sa
vo likimu nesiskundė ir savi
žudybe nustebino kaimvnus. 
Tai vienintelis apylinkėje žmo
gus, kuris tuojau butu szvente;* 
savo amžiaus 100 motu sukak 
tu ves. Bet paties nenoras il
giau gyventi neleido sziu, retai 
kam sulaukiamu suka’kt n viii 
sulaukti. Reiketu daugiau su
si nipint i senu žmonių likimu ir 
neapleisti netekus jiems arti
mesniu giminiu. Szio senuko 
nusižudymo svarbiausioji pri<-

— tai jo prižiūrėjimo

per

žastis 
stoka.
DVIRACZIU IR AUTOMOBI

LIU SKAICZIUS.
Statistinėmis žiniomis,

1926 metus Lietuvoje buvo už
registruota su K la i [xalos krasz 
tu 550 keleivinu automobiliu 
ir 15,454 dviracziai. Sziais me
tais per paskutinius 4 mene
sius jau veik pasiekė praeitu
metu kkaicziu
mobiliai.

Numatoma^ jo^ sziais metais

ypatingai uuto-

nes ir nenopasijudino isz vietos 
vis žiūrėdamas szandinaneziai.

Porele stengėsi ji pakelt ant 
sėdynės, bot persiėmė nemaža 
baime kada persitikrino kad 
turi reikalu su numirėliu.

Nežinomas pasažierius turė
jo mirti keliolika valandų at
gal. o kad vagone buvo jau tru
puti tamsu kada jaunavedžiai 
insedo, todėl neužtemino kad 
važiuoja su numirėliu.

Jauna motore 'pradėjo klyki 
isz baimes,
apie tai konduktoriui. Isz su
rastu popieru prie nebasznin- 
ko, pasirodė kad lai turtingas 
kupezius Iva Zeleny isz Szege- 
dino.

Daktarai apžiurėju nebasz- 
ninku ant kitos stoties, nutarė 
buk jisai mirė szirdies liga.
SUBMARINA PASKENDO 

SU 42 ŽMONIMIS.
Paryžius. — Francuzisztkas 

submarinas “Brumaire” kuris 
plauke isz Cherbourg in Dun- 
kirka paskendo, visai netikėti
nai. Submarinas lydėjo kitus 
kariszkus laivus kuriu szaukc- 
si pagalbos, bet lyg 
kui nesurasta kokioje vietoje

London. — Telegramai pri- 
siunsti isz Ahmedabado, Bom
boje, Indijos, danesza apie bai
sia nelaimia kuri atsitiko Pa- 
nedelio diena gubernijoj Baro
da.

Daneszama, buk didelis prū
das, kuris
keturkampiui u 'myliu ploczio, 
truko su baisioms pasekmėms.

Badai daugiau kaip 1,500 
žmonių pražuvo kada 
užliejo daugeli kaimu
rydamas bledes ant milijonu 
doleriu.

Telegrafiszkas susineszimas 
tarp Piombejos ir Barodos su
trukdytas ir tolimesniu žinių 
negalima aplaikyti isz lenais.

turėjo penkiolika

o vyras praneszc

sziam lai-

jisai nuksnedo. Submarine ra
dosi 42 žmonis, kurie rado ka
pa ant dugno mariu.
NASZLE CARIENE SERGA.

Kopenhaga. — Naszlc ca- 
riene Marijona Teodorovna, 80 
metu, karalaite Denmarko, ku
ri apsigyveno Klainpenborge, 
serga influenza ir ‘badai nėra 
vilties pasveikimo. Naszle ap
sivedė su mirusiu caru Alek
sandru III, 1866 mete, kuris 
mirė 1894 mete-
P ALICIJOS VADAS 

LENKISZKU SZNIPU.
Gleivicz, S^lezinge, Vokieti- 

—- Kamisorius palicijos 
Manu, likos aresztavotas per 
valdžios slapta palicijo, už par
davinėjimu valdiszku slapty
bių del Lenkijos. Jau nlio senei 
kamisorius buvo nužiūrėtas, 
kad turėjo slaptus su'sineszi- 
mus su Lenkije ir ant galo pa
puolė in slaifttuei'd 1.

,je.

Lenkije ir ant galo pa- 
i slaiatu*?) ai/i3^8i>ldul

automobiliu skaiėzius Lietuvo j 
adides dvigubai 
ju laiku labai

vanduo 
, pakaJ

PALIKO SUNUI $400,000;
ANŪKAS VALDYS 70 
MILIJONUS DOLERIU.
Bukareszt, Rumunija. — Mi

rų si s k a ra 1 i u s Fe rd i na ndas,

, nes pastaruo- 
pradejo daug 

[)irkti vežimui keleiviu, isz ko 
asmenys vien tik ir uždarbiau
ja. Dabartiniu Jaiku susisieki
mas automobiliais beveik pi
giau kainuoja, negu geležinke
liais.

FORDUS PERKA..
Kaunas. — Amerikos Lietu

viu Akcinėj Bendrovėj Ford 
automobiliu pardavimas vis di
dėja. Per Gegužes ihencsi par
duota 41 automobilis. Perei
tais metais per ta pati inene.d 
parduota 26 automobiliai. Per 
pirmus penkis sziu metu hm ne 

125 auloimibi- 
Tuo paežiu 

o-

sius 'parduota
liai ir traktoriai.
laiku pereitais metai - pardu 
ta 54.

BAISUS LEDAI.
Szirvintai. — Balam! 'io 14 

d. vakare apie 10 valanda isz 
su

Kams
vakaru užėjo baisus debesy j 
ledu krusza, kuri ūki niūk:

paliko savo sulini Karoliui 400 -puilare daug nuostoliu.
doleriu, kuris 

Paryžiuje. 
Kitiems vaikams paliko apie 
du milijonus doleriu, dvaru, 
palociu ir kitokio žemiszko 
turto.

Anūkas velionio, Mikolukas, 
szesz'iu metu, kuris apėmė sos
tą, vhldys 70 milijonu doleriu, 
bet jojo 'bobute, karaliene Ma
re (kuri nesenei lankeui A me
tike) valdys sostą jojo varde.

tuksi miežius 
iszguitas raudasi

MOTERE 122 METU, 
PALIKO 200 IMPĖDŽIU-

Konstantinopolius, Turkije. 
— Turkijoje gyvena gal se
niausiu žmonių ant svieto. Ana 
diena mirė motere Piikkliiella 
nem, Aadanoje, kuri susilaukė 
puikaus amžiaus 122 metu, pa
likdama 102 vaikus ir anukur 
kaipo 98 impedžius nito tre
czios ir ketvirtos genkartes. *** « a * » bTurkijoj gyvena da senesni 
žmonys, nes Fatima Hanem, 
kuri gyvena Angaroje tyri ba
dai 160 metu, o Zaro Ag'ka 
taipgi sau skaitosi jau 154 me- 
įtus.

Ledu krusza ėjo siauru, bet 
ilgu ruožu paliesdama mažuma 
Gelvonų vals., Szirvintu vai ., 
vakarini 
kraszta

, Szirvintu 
ir sziaurini vakarini 
ir Szeszuoliu vals- 

cziuj baigėsi. Sudaryta vieloje 
komisija nuostoliams inkai- 
nuoti dar galutinu daviniu no 
turėdama, dabar jau konsta
tuoja, kad nuo ledu nukenlejo 
yra 176 ūkiai, rugiu [tabeliu 
ploto apie 4(X) bakeliu žeme>. 
98 ūkininku rugiai visai yra 
iszmuszti daugiau kaip 5(K;, 
sidkia vietomis net 93C sunai
kinto viso derliaus ploto.
LIETUVIAI BRAZILIJON.
Kaunas. — Nuo Gruodžio 

menesio in Brazilija iszvažiavo 
16,000 Lietuviu. Dabartiniu 
laiku valdžia svarsto pasiusti 
komisija patyrinėti darbo są
lygas toje szalyj. In Kauna \ ra 
atvykęs vienos Brazilijos plan
tacijos (dvaro) savininkas, 
turis 22,000 hektaru. 3is siūlo 
Lietuvos valdžiai paimti jo 
dvaru ir isznomuoti Lietu
viams emigrantams. Valdžia jo
<pasiulymii priėmė svarstymui.
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Lithuanian Legation, 

2622 16-lh Street, N. W., 
Washington, D. C.
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Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

i Lithuanian Consulate,
608 So. Doarborn St., Chicago, Uh
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Kas Girdėt
i

Kiek tai kartu, no tik mes, 
bet ir kiti laikraszeziai meldžia 
t uju, kurie apsiveda arba atsi- 
ženklina kitokiu bndu ir buna 
skelbti angliszkuose laikrasz- 
cziuose, kad toks su tokia likos 
siiriszti mazgu moterystes, ar
ba atsižymėjo kokiu mokslu, 
grajum, dainavimu ir 1.1.

Ar tai musu jaunesnieji gy
ventojai, paeinanti isz Lietu- 
viszkos gentkartės visai nemo
ka ”
ar laikraszeziai tame kalti, tai 
nežino, bet jau kada apraszilie
ja apie vinezevones ar kitus at

silsimi Ik,
ar

spelyt” savo pravardžių

B*
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VADAS PROHIBICIJOS SZN.TPU NEW YORKE.
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Maurice Campbell, naujos prohibicijos vadas New Yorke, 
kuris prižadėjo “ iszczyslyt ” m iesta, bet kada aipeme taji din 
sta po Major Mills, tai da daugiau atsirado szmugleriii, butle- 
geriu ir kitu. Nepasiseks jam iszdžiovyt Najorko nes ant. kož- 
no žmogaus turėtu pažeriklyt po viena sznipa.

KAPITONAS BOPAS
Prekybiniame laive 

ze”, 
done in Bostoną, kapitonu bu
vo Bopas, ingiides jūreivis, bet 
nedoras žmogus. Jis negailes
tingai engė, savuosius jurinin
kus, buvo begediszkai iszt vir- 
kes ir žiauriai tycziojosi isz 
kiekvienos sz ven t e n y bes.
ka. ji visa>s ekipažas mirtinai 
nekente. Pagaliau butu kilo:' 
maisztas ir'kapitonui butu tin
kamai atkerszyta, 
nulome kitaip.
nas pavojingai susirgo. Laivo 
komanda 
Ligoni® visu apleistas, 
kajutoje.

phvukianeziame
< i Medu- 
isz bon

Už

bet Dįevas 
Staiga knpilo-

naeme szturmana- 
gnlejo 

Jau keturias dienas, 
ligos'kankinamas, iszgulejo jis 
vienas ir niekas nenorej ineiti 

nors vandes laszu jo
iszdžiuvusi liežuvi pavilgyti, 
arba nusikorusia galva pagal
viu paremi, 
žiurėjo in aikis.

pas .p

jo szirdyje jis atgailestavo 
priesz vaika, ir Robertas daro 
viską,'kad sukeltu jame pasiti
kėjimą, bet veltui.

Karta i nejus tam Įsūni u k m 
kajuton, ligonis vos bekvepuo- 
d/imas pasakė jam:

-—- Klausyk, Robertai 
atėjo in galva,

IVU

man 
bul,

Ir

1

kad gal 
kur nors laivt* yra evangelija.

isztikruju radosi laive 
evangelija. . .

Kuomet Robertas ja padavė 
ligoniui, l ai jo akyse "sužibėjo 
džiaugsmas.

— Robertai

sužinosiu y :i

iw

LAPUKE DEL PREZIDEN-
L isiniiffuEn i

e
Z

I kaip tiŲcro.i jjfhila... „ ___  Tu
privalai ežia uriveu" pasilikti, 
tarpe szitu netikineziu žmonių 
vienas, neprityręs vaikas 

j tavim bus tas pats, kas

laive'

. si;
; su ma 

nim! Ak, Roberte, saugokis, 
nepatek in ta ihano baisuji ke
lia, matai kur jis veda. Tavo 
man meile, mielasis draugi4, di
di. Asz esu tau daug kalt;: 

ta baisiąją 
pasiustas...

Ak, Roberte,

as.
valanda

Tu
i Tu man
buvai Dievo
man nurodei, ir pats to nežino- 

iszganymo krinti,
palaimina tave už (ai

Kitiems
laive pasakyk (u

damas te 
Auksz- 

gi visiems 
nuo manos, 

s atlei- 
visiems 

atleidžiu, kad asz už juos mel
džiuos.

Visa ta diena ligonis ramiai 
praleido, jis atydžiai klaust- 
evangelija. Kuomet gi užstojo 
naktis, 
sveikino, jis ji su palaiminimu, 
meile ir szirdgela lydėjo aki 
mis iki kajutes duru.

Sdkanczia diena, anksti rv- 
ta ineina Robertas kajuton. 
Atidaręs duris, jis mato, kad 
kapitono pirmykszczioj vietoj 
nesama. Jis pasikėlęs isz pa
galviu, ir priszliaužes prie tos 
kertes, kur kryžius jam sapne, 
vaidenosi. Ten, veidu in siena 
atsikreipęs, in lanka susirietęs, 
galva lovos ait»irėmės, stipriai 
suspaudęs rankas, klūpojo.
Vaikas žiuri ir laukia nedrys- 

damas sukrutėti... Ir tai paga- 
” Kapitone!” 

Atsakvmo nėra. Jis du žings- 
niu nužengęs, vėl, tik balsiau 

” Kapitone!” Bet 
vis tylu ir atsakymo nėra. Pri 

” Kapitone!” 
pasakė jis balsiai. Kaip ir pir
ma vis tylu. Jis ranka io kojos 
dasiliete: koja szalta, kain le
das. Iszsigaudes jis baisiai su- 

”Kapitono!” Czia ’kimo 
lotai 

kniupszczias nukrito, ir 
tyliai pati savaime nusileido 
in pagalvi. Akys buvo užmerk
tos, skruostai iszblvszko, isz- 
vaizda rami, rankos suspaustos 
majdai. , . /

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

1

czi a u sis!

| kad asz praszau pas juo
dimo, kad pats jiems

, ;— pasil’<(> jis, 
:—tas man pagelbės, tikrai pa
gelbės. Drauge skaityk; dabar 

kas man laukti, 
kame mano iszganymas. S(
kis, Robertai, ežia skaityk, asz 
klausysiu. —

— Tai 'kas gi man skaityt, 
kapitone?

— Nežinau, Robertai 
ne karto nesu ernes in

ir Robertas su juo atsi-TIENES COOLIDGE.
Vaikai isz Denver, Colo., pa

dovanojo puikia balta lape del 
ponios Coolidge, 
yra labai rotos,
idge labai didžiuojasi taja do
vana.

, asz 
rankas 

evangelijos: skaityk ka nori 
be pasirinkimo.

Robertas atskleidė evangeli
ja ir pradėjo skaityt.
dvi valandas, kapitonas glū
džiai klauso gaudydamas kiek
viena žodi isziveržusi isz jau- 
nuezio vaiko burnos.

Likes vienas, jis visa ta nak
ti galvojo,
bet tose mintysi4 jo siela nura
minimo nerado.

Kita diena, kuomi't vėl iri
ojo kajuton Robertas, jis pra
bilo :

Jam baisi mirtis 
Karta jis isz- 

girdo, kad in jo kambari kaž 
kas inejo ir maloniu balsu pa
klausė:

— Kaip jaueziates, kapito-

)

Baltos lapes 
todėl p. CooL

►Ska i I o 
kapitonasIsz Lietuvos.žyje ir abi yra gerai žinomos 

kaimynams. Viena isz ju gyve
na ant saulėtos szalies ulyczios 
ir mansio sau kad senatve jau 
artinasi, ir isz to gėrisi, nes to

ga gyv’e- 
ir niekados nekiszo savo 

snapo in kaimynu reikalus. 
rToji motore yra linksma ir už- 
ganadinta. Kada josios kaimy
nai arba drauges apserga arba 
nnmir.-zta, praszo idant

Albanai, Lietuviai ar Aug- jj molere vede naiidin 
nima

šit i kimus tai Dieve 
nežino kokios tai tautos 
ezekoslovakai, Rusnakai, Grai
kai,
likai.

Sztai ant pavidalo paimki
me: Ne senei atsibuvo vienoje 
vietoje vinezevone poros Mary 
Laconis su Peter Morris, asis
tavo kunigui su asistentai, ku- pas
pigai Marliutis ir Alus’kiis, pa- juos atsilankytu priesz paszau-
merge buvo Isabel! Alluskus- 
kie ir 1.1.

Na ir dabar dasiprask ar tai 
buvo Lietuviszka ar Graikisz- 
ka veselka.

kima daktaTo, jokis 
neįižgema be josios, nes ji ji at
silanko aineszdama su .savim 
linksmumą, rodą ir gera žode
li in namus. Josios žiedai pui
kiausi, 
■giauses, 
eziausios. Gal josios gyv(‘nime

inkiam, kūdikis

vidurine

Nekurtas dalis svieto atlan
ko tankiai visokios viešnios ir 
szturmai. Daugiausia viesulu 
ir rztiirmu turi pietine dalis 
Meksiko ba net 164 dienas per 
meta; Panama 135;
Brazilije 110; Kongo 150; Ja
va 220. Bet Saharoje, Australi
joj ir dalis Chile, kaip kada 
per visa meta nepasirodo jokia 
viesulą ne szturmai. Ant viso 
svieto turime po 44 tukstan- 
czius visokiu viesulu, szturmu 
per diena, kas pasidaro per me
tus arti 16 milijonu.

I ūdijo j, pagal ......
randasi artimoje 800 milijonai 
žiurkių, kurios, in laika dvide- 
szimts metu padare daugiau 
bledes ne kaip penk-metine ka- 
riszka skola- Indijoj mirszta 
apie puse milijono žmonių nuo 
nžkrecziamuju ligų, kokias 
praplatina tarp žmonių žiur
kes. Pagal valdžios apskaity
mu, tai kožnas tuzinas žiurkių 
padaro per meta bledes ant 
penkių markiu. Amerikonai 
tvirtina, buk žiurkes jiems pa- 

ant ket-

apskaityma

lign,

meta 
markiu.

(kare metines bledes 
virto bilijono doleriu.

Najorkines insziurenc kom
panijos apgarsino akyva skait
lį ana diena. Pagal jnju ap
skaitymu tai New Yorke, 1926 
mete, likos papildyta vienas 
insilaužiinas in namus, arba 
apipleszimas žmogaus kas (le
vynes miliutas. Palicije aresz- 
tavojo prasižengėli kas 40 mi
liutas. Todėl paežiam mieste 
New Yorke buna papildyta 60 
tukstancziii insilaužimii ir api- 
ploszimu per metus o palicije 
aresztavoja tiktai 12 tukstan- 
czius prasižengėliu.

Panedelio diena mire Mrs. 
P. 1). Armour, naszlo po vyrui, 
kuris pradėjo skerdinyczia Ar- 

(’h i cage.mou r

mirė

M’otere turėjo 85 metus, ir kuri 
daug prisidėjo prie pasekmin
go vedimo tojo biznio, prigial- 
bedama savo vvrui visame.

Didesne dali palikto turto 
per josios vyra, deszimts mili
jonu doleriu,'poni Armour pra
leido ant visokiu labdaringu 
užmanvmu.

Dvi mot eres gyvena tojo pa- 
czioje kaimynystėje — gal tai 
javo. Abidvi jau yra vidur-am-

NĖR KUR DĖTI RUGIUS.
Vilkaviszkis. — Kam teko 

irdel i 'kalbu, kad sziemet duo- 
neiszleksim. Szaltas pava-

K

BOS 
saris ta nuomone dar labiau su- 
stirpino. Bet sztai pabaigoj 
Birželio, kada paaiszkejo busi
mas 
pint e

Bet

ne?
Tai buvo dvvlikos motu ber- 

niukas, vardu Robertas. Jis pa
sigailėjo kapitono. Bet kajiito- 
nas ruseziai atsake:

Kas tau darbo? ICik sza- 
lin nuo iminės!

Kita dien berniukas vol in
ejo in kapitono kajula ir vol 
paklauso:

- A r
tamstai, kapitone ?

— Tai 1 u, Robert ai ? - 
;irdimu balsu atsiliepi4 ligonis.

isznvko. Pirma szirdgelos su
rakintame ir mirtinai iszblvsz-

»)♦)

derlius ir, kad ligi rugia- 
s tepaliko apie -1-6 savai

tes rugiu kaina eme smūgi isz 
litu a t (\jo in 30 litu. Pasiro

dė, kad javup irklini Vilkavisz-
kyj turi sandeliuose apie 13 
vagonu rugiu; b(‘ to, ir ukinin- 

meilin- kai turi viena kita vagonu. Pa- 
josios'rankos minksz-! klausos nėra, malūnininkai ne 

Pirkliai susirivpine kad

josios balsas

perka.
buvo daugiau ruposeziu ir vi- dabar nuostoliu bus. 
šokiu nesmagumu ne kaip kita 
kokia motore gali ipaneszt i, bet 
jiji tiiom nesiskundė ir (ik pa
gerino daugiau savo meilu bū
da.

Ant vėsios puses tos paežius 
ulyczios gyvena antra motoro^ 
Jus jaja paižy.'tat. Gal ji gyve
na jusli susiedijoj. Gal ji nie
kados neturėjo jokios bodus ne 
vargo. Jiji nuolatos iiikisza sa
vo snapu visur'kur t iktai galė
tu iszgirsti kokius paniekini
mus arba apšmeižimus

Pati ant saves

MALDAKNYGES

Balandėlis arba
II

576

savo ar- 
tymo. Pati ant saves pyksta 
kad jau pradeda pasenti, neap- 
kenezia kad jau žili plaukai 
pasirodo ant pakauszio. Nuo
latos užpyksta už mažiausia 
isztarta žodeli; visados geidžia 
idant kaimynai apie jaja tupi
nėtu ir nuolatos yra neužgana- 
diiita isz visko ir isz savo gy- 

zezia kaip 
pri(kžast ies.

savo 
kaimynus, jnju bedas ir nelai- 

ir jai nerupi kas ant svie- 
vra užvvdi, tamsi

No. IH5 Balsas
Mažas Szaltinclis Dievo Mylistu.
Naujausia spaudimas su Officiuin su 
dadėjijnu litanijų, malda ir giesmių 
prie Paneles Szvcncziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksžtais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 136 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais .................. $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso

plonais

UŽ

venimo —
arklvs be
Mažai jiji rūpinasi apie

prun'l 
jokios

įnik

to atsitinka;
ir pikta.

Katros isz tujų moterių kai
mynai apvaikszt ineja josios 
varduves arba jaja atlanko? 
Jus patys galite geriausia nu- 
sprensti mieli skaitytojai.

Nesenei Su v. Valstija immi- 
graeijos agentai iszrado buk 
visokiuose 'kalėjimuose, paik- 
szu ir ubagu prieglaudosia ir 
kitokiuose insl it ui uose randa
si daugiau kaip septyniolika 
t liks taneziu negeistinu ateiviu 
kurie papilde visokius prasi
žengimus priesz pergyvenimą 
czionais penkis metus ir bus 
iszsiunsti a'dgal in ten isz kur 
atvažiavo.

Tiesos gali sugražinti toki 
ateivi 'kuris czionais prasižen
gė in laika priesz penkių metu 
czionaitinio gyvenimo, bet po 
suėjimui penkių metu jau ne 
turi tiesu gražinti ad'gal toki 
ateivi.

► t

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

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

Preke - -

nereikia ka nors

VOS
(>•

— Asz, kapitone.
—- Ak, R'boertai, 

tėjau visa nakti.
— Pa vėl ik i te man nupraus

ti tamstai rankas ir veidą, tas 
;al tamsta atgaivintu.

Ligonis ’reikszdamas sut iki
ma pamojo galva, 
suteikęs jam patarnavimu, pa
klauso :

—- Ar

asz ken-

<r

o Robertas

galima, kapitono, da
bar nuskust tamstai barzda?

Tas taip'iiat buvo jam pąve- 
Ivta.

n<

kas buvo skalivia

— Mano dratige, 
eziujkad asz žemes daugiau ne 
matysiu. Man jau artinasi 
las. ‘

a sz ja įl

ga-
Greit busiu iszmeslas jū

ron. Bet ne to asz dabar bijau.. 
Kas įsu mano siela, su mano no 
laimingąja siela bus! Ak, Ro
bertai, asz žuvęs, 
na i! 
man ?
mane. Juk tu maldas žinai ’!

— Ne, kapitone, asz jokios 
kitos maldos nežinau, kaip 

asz visuo- 
i ir vaka

Ar negalėtum 
Pasimelsk,

zų ves amzi- 
pagelbet 

drauge, už

kasiame veide, dabar spindėjo
linksmumas, 

Spinduly 
palaimos,

i r 
to- 

’kuria 
Dievas prasZancziam

ramumas, 
szven lumas, 
skaiseziosios 
siunezia
iszganymo.

— Ak, Robertai, — saiko 
ligonis — kokia asz nakti pra- 
loidžiau!.. Kas su manim laivo! 
Asz (o, mano drauge, žodžiais 
jszreikszti neinstmigsiu. Klau-> 
syk: kuomet vakar tu mano pa
likai. asz indribaii in 'kaž kcO<i 
snauduli.
evangel i szkos

Robertai,

r*

■

sukugždėjo:

ejes prie lovos

Mažas Naujas 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta vitos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku
rineis apdarais,lauksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai....

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygelc, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, 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, 25d 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms. . . . .$1.50

No. 191 
knyga, 
Preke

No. 193

Paskui Robertas atsar
giai palkele ligonio galva ir pa
taiso pagalvius. Pagaliau insi- 
d rasi nes pasako:

— Dabar duosiu tamstai 
iszgerti arbatos.

Ir kapitonas su viskuo
I ikdamas g...... _____ _  ..

nežinau, 
tik “Tėvo musu”, : 
met su motina rytais 
rais ja kalbėjau.

Robertai,
Klaupkis, praszyk.

melskis— Ak, 
už mane.
khd Dievas atleistu man — už 
tai Jis tave palaimins. Mels
kis, drauge melskis už savo pa
niekinta, bedievi ’kapitoną.

Bet Robertas gaiszo.

Jaunuomenei.

Visuomet,

. . . .$1.50

.............$1.50

katalikiszka

Kanliczkos arba giesmių 
paprastais kietais apdarais 

............... $1.00 

Gyvenimas Szv. Marijos
Panos, 95 pus. Popierinais vyr. < ,25c 

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekurčia naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele
Sz.vcncziatisio Veido Viesz 
Jėzaus Kristaus......................

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

Valgiu Gaminimas

Arcibrostvos 
Musu 
. .10a

<

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato,
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

Drūtais

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

tavo skaitvma 
Staiga priesz save, ežia 
kojų, asz pamaeziau Ji ? 
Tszganytoja Jozu Kristų 
buvo

asz Kapitone!”riko:
padėtis pasikeitė:

<r

ji* 
aiva

Siela buvo kupina 
szventenybes, 

kuri iusiskverbe in ja, kuomet 
klausiau, 

uric 
Pati 
Jis

prikaltas prie kryžiaus; 
Ir man pasirodo, kad asz neva 
atsistojau ir priszliaužian prie 
Jo Įkpjll ir sus/pkau, kaip ana
sai aklasis,

Dovvdo 
Kristau susimilk!

— Laivas.

šil
eliai dūsavo ir liūd

na szypsena žiurėjo in berniu
ką.

Būdamas
nuo savo laivo 
pasigailėjimo

szi rd i (‘S

kad 
jokio 

negalima buvo 
tikėtis, szirdios neapykantoj 
pasiryžo su niekuo ne žodžio nq 
kalbeli.

Szimta kartu
”, maste jis, ”

(i nuo ju pagalba”... Bet malo
nus vaiko rūpestingumas, jo 
nusistatymą iszjudino, jo nera
mioji si('la suminksztejo ir, iki 
sziol, žiauriose akyse pasirodė 
aszaros. Jis matomai 'silpnėjo, 
jo dienos jau buvo suskait vtos 
ir pagaliau jis pats insitikino, 
kad jo gyvenimas gesta. Siau
bas pagriebęs jo siela, 'kuomet 
priesz ji atsistojo mirtis ir am
žinybe. Su baisiu riksmu pra
budo jame sąžine. Tacziau 
butu jai nepasidavusi jo gele
žine siela, jis tyliai 
leidos pasauli, imurszes, su 
niekuo nesu si ta ilk es, jeigu mei
lusis vaiko balsas Dievo pa
siustas butu nepažadines ji.

I r sztai viena karta inejo pas 
ji Robertas ir paklausė: .

— Ar negeriau jums, kapi
tone?

Jis nusiminusiai prastenėjo:
— Ak,' Įtobortai, man sun

ku; su įritino žuvusiu kunu kas
dien darosi blogiau. O su mano 
nelaimingaja siela?,. Kas man 
daryti? Asz didelis bedievis! 
Mane laukia pragaras, asz nie
ko kito neužsitarnavau. Asz 
nusidėjėlis, l .. j: v‘ 
žmogus.

— No, kapitone,

< C 

m i rt

1

O li
gonis praszo ir in tik inejo ji,

insitikines
žmonių,

augeriau 
negu priim-

sąžine.

butu ap
imli rszes

(L

asz amžinai žuvot

tamsta • 
Dievas atleis. Melskitės.

— Vėlu melstis, Man jau 
nėra vilties1 iszsigelboti Kas 
man daryti? Ak, Robertai, kas 
su manim bus!

i

kas minute szaukdamas:
— Vieszpatie, 

manos nusidėjėlio!
Ir abu raudojo.

Del Dievo klaupkis, Ro- 
ir melskis.

pasigailėk

bertai
Ir, pasigailėjimo pagriebtas, 

atsiklaupė,

t

su
sudėjo 

aszaromls,

pasigailėk

berniukas
maldai rankas
suszuko:

— Viešpatie,
mano nelaimingojo kapitono!

Tau m ei s-
— asz melstis ne 

molku. Pasigailėk Tu jo, jis ne
laimingas, bijo.

— Tu Vieszpatie,

Jis nori, kad 
cziaus už ji

jog jam žūti 
reikia, — Tu Vieszpatie, ne
duok jam pražūti Jis sako, kad 
jam telksią būti pragare, — Tu. 
Vioszpatie, paimk ji dangun; 
jis mano, kad velniai pagrieb
siu jo siela — Tu, Vieszpatie, 
liepk, kad Tavo angelas užsto
tu ji! Man gaila jo. Ji serganti 
visi apleido, bet asz kol gyvas, 

tik iszgolbe; 
Pa.sigailik Tu, 

ir iszmokink 
mane melstis už ji.

Ligonis tylėjo, vaiko skaist: 
nekaltybe ir karszta malda in- v
siskverbe in jo siela. Tvirtai 
suspaudęs rankas, nugramzdi
nės galva in pagalvi, ramia- 
gulėjo, o isz akiu aszaros sriu- 
venosi. Robertas, baigės savo 
malda, iszejo. Jis irgi buvo su
sijaudinės. Nuėjės in laivo de
ni ilgai stovėjo ir žiurėjo in 
bangas; jo krutino smalkiai 
kilojosi. Vakare jis gryžo pas 
ligoni, ir iki nakties skaito jam 
evangelija, o kapitonas neap
sakomu ramumu klausėsi.

Kuomet Robertas ’kita ryta 
vėl pasj i užėjo, 
pamatęs kapitoną taip pasikei
tusi. Baime, kuri daro jo veidą 
žiauru ir, kuri paliko jame bai
siu pergyventu sielos audru,

jam tarnausiu; 
asz ji nemoku.
Vieszpatie, jo,

in pagalvi,

jis nustebo,

apie kuri tu skai
stinau,, Jėzau 

” Ir tuomet 
man pasirodi1 nova in mane — 
taip in mam4, mam4 draugi4, ta
vo piktadari kapitoną, 
žvelgė Jis. O, kaip pažvelgė! 
Kokiais žodžiais apraszyti ta 
žvilgsni! Asz •sudrebėjau, visas 
kraujas prie szirdios susispie
tė, siela prisipildo mirties ilge
siu. Baimėje, bot ir su viltimi, 
asz iszdrysau akis in Ji pakel
ti... ir kas gi! Jis... taip, Rober
tai.. Jis man nusidėjėliui dan- 
gisžkaja maloni4 nusisžypsojoi 

O, kas su manim pasidaro 
tuomet! Tam mano liežuvis žo
džiu neturi! Asz in Ji žiurė
jau... ir laukiau... Ka asz lau
kiau? Nežinau, bet apie (ai ma
no virpanezioji szirdis žinojo. 
O Jis mano kryžiaus, kuris bu
vo kraujais, isz Jo žaizdų srn- 
v(4nancziais, aplietas, taip pa- 
Janlki'ai ir tokiu szvelniu gailes- 
cziu in mani4 žiurėjo... Ir staiga 
lupos sukrutėjo, ir asz Jo bai

le u ris buvo tok" 
visa siela 

man;
Nuo 
per 
b-

Bet 
ir tuomet asz 

atsivėrė.,

tei: 11

— P‘"-

kas su

užgirdau, 
malonus, 

parverentis 
a

sa 
aiszkus,

ir pasakė
Buk drąsus ir tikėk!” 

džiaugsmo mano szi rd is 
plyszo ir su raudojamu ir ril 
mu kritau priesz kryžių., 
veidas isznvko, 
pabudau, mano alky 
Bet ar tai sapnas buvo ? Ne, no 
sapnas, dabar žinau. Tas mano 
iszgelbes, Kuris už visus ir už 
mano prie kryžiaus prikaltas 
buvo. Dabar tikiu, kad Jis, 
szveii'toj vakarienėj, perlaužęs 
duona ir i n pyles in taure vyno 
pažadėjo nuodėmių atleidima. 
Dabar jau man nebaisu mirti.

Szitais žodžiais Robertus, iki 
sziol tyliai verkęs, staiga rau
dodamas suszuko:

— Kapitone, neminsite, no, 
jus nemirsite!...

Ir ligonis szypsodamas atsa
ke:

s

mano gerasis 
Roberte, Dievas suteikė man 
savo malone. Ir dabar asz lai
mingas. Bet man gaila tavęs,—

Neverk,

Gera, puiki farma 75 akieriu 
žemes, visa užsėta, 2,000 vai
singu medžiu. Labai tinkama 
vieta del Lietuvio nes arti kai
mynai gyvena ir 
vieta. Geri budinkai 

telefonas,
stuboj- Lygas kelei, arti geru 
marketu. l1/^ mile in žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga per farma. Gera proga in
gyti farma ant kurios galima 
padaryti gera pinigą. Kreipki
tės ant adreso arba atvažiuoki
te pamatyti.

Juozas Balsis
R.F.D. No. 1

Geri 
elektriką,

ne nuobodi 
loena 

vanduo
>

(t. f.

Orwigsburg, Ra.

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apelinke. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Wm. Kunsavage, 
Loust Valley 

Barnesville, Pa.

t.f.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

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

EKSKURCIJA 
in New Yorka

NEDELIOJ 31 LIEPOS 
^4.00^u^c^ovas Tikittaa 
Troinas apleis Mahanoy City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 
Baseball Yankees ir Cleveland 

New Yorke 31 Liepos

Railroad
Ji t' f1 *T|i t it • .
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VALKATA
Matas Kolyta buvo tikras 

valkata.
Visi ji taip vadino ir jis pats 

tai gerai žinojo... Jis, nulenkęs 
galva, žiuri isz paniūru žemeli 
ir savo tingiomis kojomis sun
kiai mina tukstaneziu tukstan 
ežiais atveju žmonių iszmin- 
džiotus takus, žemele... Jis vi
sada eina lotai. Skubėti jam ne-' 
ra reikalo, nes svarbiu reikalu 
jis neturi... Jis visados purvi-* 

suskretusiais plaukais, 
pusbasis.

Baisi žmogaus karikatūra!..
Žmones drovisi in ji ir pa

žiūrėti.
Bet Matas ir 

tarpe maiszytis. 
dažniausia praleidžia laukuose*

Ten linksma ir gražu. 
Dienomis jis guli ’kur nors 
pauksnyj, ilsisi prie srauniai 
tekanezio upelio, žiuri in pa
dangose lengvai skrajojancziiis 
debesėlius ir džiaugiasi, 
gali visa tai matyti, gyventi. 
Gyvena iszmaldomis ir gera 
szirdžiu ūkininko. Gražiomis ir 
giedromis naktimis miega ty
rame ore, lauke. Lytingose ar 
tamsiose naktyse lenda kur 
nors in ark lydė ar sziaip kokia 
pasziure. Dėvi Matas tuo, ka 
ūkininkai jam padovanoja ar 
kaipo nereikalinga praszalina 
in iszmatu saszlavyna... Ir taip 
tai Matas stumia savo nelabai 
malonias dienas. Žiema gi jis 
gryžta miestan. Czia jau kiek 
kebliau. Daug žmonių, 
szatis, judesys. Todėl jis nela
bai nori vieszumon rodytis. 
Miega valkatų innamijoje. Die
nomis iszeina tamsiosna ir ne- 
szvariosna gatvesna ir ten isz 
praeiviu maldauja penktuku, 
kavos puodeliui bei nakvynei. 
Ir vėl sziaip taip iriasi prie 
paskutines savo gyvenimo sto
ties...

Tokiu bodu Matas 
jau keleli metai.

Pirmiau bet gi kitaip būda
vo.

4 4

tai atsimena! Jis sztai, eida-

nas, 
nepraustu veidu,

nemegsta 
\’asara ji<

jų

kad

mai-

irvvenar>.

Kas tas pirmiau? A, Matas

♦

I'l "BATCH” '

DAUGIAU AMER IKONISZKO VAISKO PRIBUVO IN KINUS.
Ana diena iszlipo isz lai vo Szeszlas ir Deszimtas regimentai Amerikoniszku karei- 

visokio kariszko materijoje ir maisto.viii isz Shangliajaus in Tientsin. Atvežta taipgi daug

gyvensiu!gyvensiu!”
O įkarta Matui pasielgus ne 

])agal motinos noro, ji bandė 
ji suvaldyti: kai]) ir, būdavo, 
tėvas, susibranke virvagalį ir 
bandė Matui kaili iszperti. Ta
cziau ])irmutiniam motinos už
simojimui jis pasipriešino, 
isztrauke isz motinos virvaga
lį, sukirto jai per peczius ir ta
rė : ‘i 
bus! Daugiau manės nei tu 
niekas kitas nemusz!

Nors
Mata dar mokyti, bet jau buvo 

jis jos visiszkai m- 
galu gale, nepakesda- 

1 pamokslu”,
4 4

Būdamas jaunas, nemokėda
mas jokio amato ir tingėdamas 
sunkiai dirbti, Matas jeszkojo 

’ budo, kad juo lengviausiai pra
gyvenus.

Surado.
Apleidęs namus, Matas tuo 

jau susipažino su jam 
met patinkamiausiu 
ežiu padaužu-vaikezu 
Isz pirmu dienu Matas valkio
josi su jais miesto gatvėmis, 
szukavo ir užkabinėjo

O kad turėtu kuo

Jis

Viena syki Matas, uzmuszea 
auskariu krautuves savininku, 
kur geri pasipelno, ir po to 
galutinai nusigėrės, pajuto kaž 
kokia nepaprasta baime. Sąži
ne ji bare ir kankino. Todėl jis 
nutarė kreiptis in policija.

Tai]) ir padare.
Nuėjės policijos stoti n, Ma

tas paprasze, kad ji aresztuotu,
Gana! Daugiau tai]) ne- ir vos-ne-vos apversdamas lie- 

, nei

Kur ėjo rap
kiek jo Wos ! I ;

= 5

iap ..... ....................... s

pats 
ėjo taip skubiai 
leido tai daryti.

Szi įkarta Matas iszrode be
galo neramus. Jo akys ’Blizgėjo 
pagieža ir piktumu. Kidaimvs 
jis dairosi. Skubiai ir in kiek
viena praeinama daikteli 
svaido savo žvilgsnius. Rodos, 

,kaž ko jis jeszkojo... Aure, pa-1 •• • • kaž ko jis jeszkojo.
,.. Pasilenkė Ma

tas, pasiėmė, nudžiugo...
dabar, dabar!..”

Dabar jau jis nėjo toli, pri
siartinęs prie pirmutines ana 
kariu krautuves, drąsiai tesz- 
ko pasiimta nuo žemes g......
ne sztangele in krautuves, lars 

ign... Sutarszkejo lango stitklni. 
Atsimusze tarszkesio atgarsiai 
tuszczioje gatvėje...

Matas insilauže vidun.

| mat e, surado.
4 4 A Hz.
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Philadelphia Specialiai* 
Vitos Kroniszkos Ligos.

• i

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka lik pajiage 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
_______ I

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

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykąn.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverge ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Buvau atsilankius in kėlės 
vietas, 

Kur lurojo vyrai bedas, 
Ba bobeles 

Isz vielos in vieta neszdinosi.
Kunigas b’ažnyezioje tankiai 

barasi, 
Spjaudo ir galvas kasosi, 

Taisės girtuokles bausdamas

Ten 
vėl girdėjosi tarszkejimas, Ma
tas daužo geležine 'spinta..

Iszgirdo ir pamate tai žmo
nes. Subėgo ju prie krautuves. 
Pasznutke policista, kuris, su- 
cziupos M at a už rankos, 
szuko:
Matas atkirto: 
riu 1 ’ ’
Jis nesiprieszino policistui 
bego.
Kada policistas ji nuvede sto- 
tin ir policijos vyresnysis pra
dėjo klausinėt, Matas viską isz- 
pasakojo: apie savo jaunystes 
dienas, vagystes 
tęs ir tkaip jis dabar alkiu mir- 
szta.

Kelintoje po to dienoje teis
mas reikalu isztyrinejes, nutei
sė Mata visam amžiui 
man.

Ineidamas pro didžiules ka
lėjimo duris, jis pasakė:

“Acziu jo auksztenybei tei
sėjui ir Aulkszcziausiam Viesz- 
paeziui! Dabar busiu pavalgos 
ir turėsiu apstoge!”

— P. Bajoras.
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.

baisiai prisitesi J

Taisės girtuokles bausdamas, 
Ir ant gero kelio vesdamas.

Kai]) rodos n’icko nepadarys, w
Isz velnio aniuolo neperdarys, f 

Jau kad szvarios bobeles 
tai szvarios 

No bile 'kokios.
Net in bažnyczia zerkoleli 

neszasi,
Laike pamaldų in terlas 

žiūrisi.
Argi tai ne juokas, 

Ar ne puikus triksas? 
❖ *

Ant tikrųjų nežinau kur 
musztync buvo, 

Badai Montkarmose ant 
4‘parti” atsibuvo,

Ir da daugiau ten pribuvo,
O vaikinai geresni gilinki 

turėjo,
Katrie Lietuyiszkai ir 

Lenkiszkai kalbėjo
Ba tuosius ir merginos mylėjo

Ir kad kame prasižengė 
tai tylėjo. # • •

Ten kur Szventamliujije,
Badai galvas bobos prosijc, 

O nckurios ir britya 
panaudoja 

Taip szirdeles kvailioja.
Tai nieko; asz jaises 

apmalszysiu

SU-
• • 
no-

už rankos 
Ka darai, va g 

Valgyt

prasziriejo kavos puodeliui ir 
nakvynei. Bet niekas jam ne 
cento nedave... Ka daryti?.... 
Ne, jis daugiau taip nedarys. 
Jis jau persilpnas ir nerangus 
tam darbui... Iszmaldu praszy
ti?... Tai]), iszmaldu. Dar kar
ta prie geru žmonių kreipsis, 
papraszys, gaus, sziaip taip 
pergyvens žiemos szalczius, u 
vasarai atėjus vėl 'kur sau ra
miai pauksnyj ar kur paupyj 
gules ir gyvens, gyvens...

Todėl jis sujudėjo, leidosi to 
lyn nuo duru. Szi syk einant, 

kūnelis* drebėjo 
, negu

sziaip tai]

4 4

< i

ne

žmogžudys-

Antras Floras,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

žuvi pasakojo:
Asz negeras... Asz muszei- 

Užmusziau.. voginu.. Asz 
labai blogas žmogus... ”

Policijos vyresnysis 
sakiai klausinėjo, 
buvo lai]) nusigėrės 
ku su juo buvo galima susikal
bėti. Todėl policijos virszinin- 
kas pasakė:

“LJž girtavimu szaltojon ji 
uždarvti.
padare, patirsim kai iszsiblai- 
vins. ”

Tacziau rylmetyj Malas jau 
buvo visai kitoks žmogus: ra
mus ir, kaip visada, užsikirte.*'. 
Policijai tyrinėjant, jis prisi
pažino kad pasigėrus per neat
sargumą. O del kalbu apie kaž 
kokius užmuszimus, jis niekę- 
o-nioko nežinąs... Policija jo 
taip lengvai neleido: ilgai tyri
nėjo, jeszkojo lindynių. Nema
žai Matas baimes tuomet per
gyveno. Bet nesant i n rodymu, 
ji paleido... Tuomet jis džiau
gėsi, kad ta vakaru buvo taip 
girtas, jog negalėjo pasakyti 
to, k a norėjo.

Daug metu Matas tai]) gyve
no. Tuo laikotarpiu jis iszva 
žinojo daug miestu ir mieste
liu. Turėjo galybes pažystamu. 
Buvo visur ir, 
gerbiamas ir godojamas, 
laikas, kai]) ir<kituose žmonose, 
Mate paliko savu, 
namu,
Matas nuseno, jo veidas susi
ni ūks zl e j o, i sz se k e.
bejėgis, lėtas, baiksztus... 
žystamu — nėra. •/
liukai jo nebepažysta arba ne 
nori su juo susidėti; jo senieji 
draugai — mirė, nužudyti arba 
taip, kai]) ir .Matas, valkiojasi 
kur gatvėmis ir tik 
mis gyvena...

Masto apie visa tai Matas.
Dar karta vaizduojasi jau- 

praeitis, Ta iszdidi, jaunu die-

I<ac:

C C

motina verke ir bandoj ka...

per volu: 
klausė ir 
mas jos “ 
isz namu ir leidosi 
savu protu gyventi...

iszbogo 
pasaulin

ji nuo- 
Bet Malas 

kad sau>

’irtavima szaltojon ji 
, O ko jis nori ir ka

visuo- 
miestie- 

buriu.

gat vends 
ramius

praeivius.niHS sustojo, apsidairė, ar kas enti) ki). dang(,|is (],.J1„gll 
per daug nemato ir jo neseka, 
iusmuko namu tarp-durin susi- 
kiszo rankas in rankogalius ir 

Masto Matas 
pirmiau”...

per daug nemato ir jo neseka,

masto masto, 
apie ta

Priesz daugeli metu (Matas 
jau nebepamena, kiek tu me
tu). Atmena tik, kad kaž kada 
jis turėjo tęva, motina, gyveno 
pas savuosius, buvo auklėja
mas, rodos, ir mylimas Matu
kas... Isz pat mažens, kaip jo 
tėvai ir svetimi žmones saky
davo, Matukas buvo ypatingos 
gimties vaikas. Jis dar visai 
mažas būdamas neklauso no 
tėvo, ne motinos. Elgėsi jis, 
kaip jam iszrode geriausia. To* 
del isz pats mažens ji jau kaip 
koki szuneli visi ‘‘mokydavo’ 
irmuszdavo. Musze Mata tėvas 
musze motina, musze ji ir sve* 
timi. Ir skaudžiai kartais ji 
primuszdavo... Tėvas, būdavo 
susibrahkins virvagalį, par
muš Matuku ant žemes ir tiek 
inusz-plaks, spardys, keiks, vėl 
spardys, musz, kad net visas 
mažojo Matelio kūnelis, visi 
sana relini drebėdavo, szok i lie
davo, dejuodavo...

Po tokio muszio dažnai jame 
tik mažytėlis gyvybes ženklelis 
tesireikszdavo. O atsipei’kejus, 
tėvas klausdavo: u
savo tėvo i r motinos ?! ” “ A r 
prižadi daugiau taip nedary
ti!!”

Matas tylėdavo!
Ir muszant jis mokėjo tylėti. 

Tik isz pradžių kiek plonu ir 
cypliu balseliu pypdavo,
galiau gi nurimdavo ir nuduo
davo negyva...

Bet neperilgiausiai ji taip 
mokė” ir kankino.
Einant keturioliktus metus,

Mato tėvas mirė. Mirdamas jis
“Prižiuuok

i k

Ar klausysi

Pa-

c c

darydavo, ii'jis pramoko vogt, 
besimaiszvdamas 

atvekariuose ir pože-
Pirmiausia, 
minoje, g? 
miniuose traukiniuose', jis isz- 
traukdavo kam nors isz kiszc- 
nes pinigus, nukabindavo 
szenini laikrodėli, 
moterims isz ranku makinkus. 
Žodžiu daro visokias 'szelmys 
tęs, kad tik keletą centu 
nius, kad tik kai]) nors pragy
venus, 
darban.

Isz syk szitas amatas Matui 
pasirodo sunkus ir bę galo pa
vojingas. Jei ka nors apvogda- 

kankindavo, 
vis 
Bet 

su laiku tai]) iszsilavino ir su 
sziuo neszvariu amatu apsipra
to, kad Ištraukti kam nors isz 
kiszenes pinigus, ar nuskriaus
ti nieku nekalta moteri Matui 
reikszdavo tiek kiek ir gera ci
garą surūkyti.

Ir sziame amate jam gerai 
sek esi.

Kai Matas ėjo dvideszimtus 
metus, turėjo jau neblogu pasi
žymėjimu: apvogė arti keturiu 
deszimtu namu, tris kartus už 
smulkias vagystes sėdėjo kalė
jimo, buvo perszautas deszinen 
ranlkon ir vadovavo jaunu, va
giliuku burini... s

Pavogtus ar gautus už blo
gus darbus pinigus Matas leis
davo lengvai. Daug lengviau 
nei kad juos uždirbdavo. Gavės 
pluoszta pinigu, jis apsirėdy
davo geriausiais drabužiais, 
važinėdavo automobiliu in 
vie&zbuczius;

ki- 
iszlupdavo

. s-
])(•)-

kad tik nereikėtų eiti

vq ilgai ji sąžine 
naktimis nemigdavo ir 
stongdavosi pasitaisyti...

automobiliu 
ten 'valgydavo 

gardžiausius valgius, gyvenda
vo ^zauniai išrėdytuose kam
bariuose, ir tik tada — pasige
rės —. prisimindavo savp jam
nystes dienas, tėvo, motinos bei 
geru žmonių ° pamokslus”, 
muszimus ir už padarytus savo 

i...
Tatai buvo jo viena silpninu- 

pau pasaką: * ‘Na, dabar tai pa- siu ypatybių.

motinai insake:
Mata ’ ’. Matas, tai girdėdamas, 
tik šypsojos. Jam rodos, koks

pamokslus

tai sunkus akmuo nuo krutinės blogus darbus gailedavos 
nukrito. Jis atsiduso ir pats

didžiai vagiu
Bet

ncisznaiki- 
neiszvengiamu žymiu.

Pasidavė 
Pa

jauni vagi-

iszmaldo •

nu praeitis!.. A, kokia ji didi 
kokia atmintinai... Tai 
nors įkarta visa tai gryžtu! Tai 
kad gryžtu!..

Ir to Matas troksztą 
del, kad nori savo nedorus dar-

ne to-

bus, padarytas nuodejmes pa* 
taisyti, dorai gyventi. Ne! Jam 
norisi dar karta būti.galingu 
vikriu, dar Ika nors apvogti ir 
ve žmoniszkai, kaip ir kadaise 
gyyendavo, pagyventi...

Szaltas žiemos oras svilina 
paausius.

Matas dar vis stovi tarpdu- 
ryj, dar vis masto. Bet dabar 
jis jau ne apie praeiti svajoja. 
Kas įsz tos praeities! Ji jau ne 
gryž.. Mato visas suliesės ir 
menkutis kūnelis virpa 
gyti ir nors valandėlei suszilti

Vai

norisi, nes jau koletas 'dienu jis

gatvėn, alki- 
.. - 11U p rii • 

Pagelbėk
kietk vieno

( 4

ponuli! Ponu-

jo nuvargęs 
daugiau ir ypatingiau 
kada nors pirmiau.

Leidosi Matas 
szo ranka ir
einanezio prasze: 
bndaujnneziain 
Ii siiszel|)k pavargusi seneli — 
iszmesk nors kavos puode
liui...” -

Bet gal todėl, kad buvo neap
sakomai szalta, žmones szi va
karu buvo pikti ir naivus. Vie
ni ju nieko Matui 
nieko in jo maldavimus 
saike bet kai kurie

Valkata! Daug valkatų szia
me pasaulyj valkiojasi ir kas

nors

i r.nedave
neat-

pridejo:
< i

valkiojasi 
juos visus suszelps!”

galviu perėjo Ir 
szirdingai maldavo, liet nega
vo ne vieno cento. Todėl Matas • • • 'Unutarė eiti prie gyvenamu na
mu durų ir ten iszmaldu pra- 
szyti. Vienok ežia dar arsziau 
nutiko: daugelis moterų jo isz- 
sigando ir pasiszauke policis
ta, insake, kad szitam valkatai 
uždraustu po namus valkiotis..

Szaltis didėjo. Mato vidu
riuose kilo nepermaldaujamas 

Valgyti!” Todėl 
jis visai nustojęs gėdos, lindo 
prie kiekvieno praeivio ir veik 
reikalauto reikalavo pinigu. Ir 
sztai, kai jis prisispyrę viena 
preivi praszyti penktuko kavos 
puodeliui, 
taip smarkiai stūmė, 
parvirto prie kaž kokio namo 
daru ir jau nebeinate reikalo 
keltis: jam norėjosi gulėt, kol 
galutinai alkiu nualps arba kol 
kas nors priglaus-ir nuramins 
jo viduriuose sukilusi norim...

Bet ežia staiga kilo klausy
mas : O jei niekas nepri
glaus? Jei teks mirti?” Mirti! 
Ne! Mirti jis dar nenori. Nors 
jam ir sunku gyventi, jis ba
dauja, bet tuo pamit laiku jis 
dar nori ir gyventi. Kaip gy
venti T Kitas reikalas. Bet jis 
nori dar ilgai-ilgai sziame pa
saulyj bastytis...

Todėl jis urnai pąszoko 
kojų, sugraibste visas savo jė
gas ir nieko nemanydamas ėjo.

— ■ i ■ ■ .i i i ii....................................m

Nors daug

inszau'kis: L4

szis žmogus Matu 
kad jis

ant

kalėji

y

y

ne trupinėlio maisto burnojo 
neturėjo, jau koletas paktu kuri 
nors tarpduryj miegojo... |

Tiesa, jis daugelio praeiviu

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

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

J. E. FERGUSON, Kas.

Mninieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimus kvepo, Katąriszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos porszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). 
parduodama vien tik per

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

Iszraita Ir

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

1

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centro St., Mahanoy City, Pa.

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkaa Skvajeri*

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

»' H.1R> — Hi IK.. iwm I my nil » — W—— f |I—ii nu mm———e————

.A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu Pii prakil
niausiu. Parsamdo automobilius d«) 
laidotuvių, vąšeliu, krlksztyniu ( Ii 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1H7X-M -------------------------- .. „ ........ , ..
If"

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY ClfY, PA.

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumd. ;• - '

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta
sumą kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
(Jei žmogaus kuris dirbą' ir czedina. 
pinigus in szita Banka o pi

> Dėkite savo 
eršitikrinsite ir matysite

kaip tai pinigas auga sU padauginimu Procento.
• • į i į !

.........   » ■ iina    ■■ *>■■■—■*— i- m—u  h i i n   —x, ........ ■■■■■......  , —,n,i■
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Lietuviukas Graborla*
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliui pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moteremi. Priei
namos prekei.
Ill W. Snr«r*Kt..

MAII1MOT CITT, PA.
308 MABKKT ST.,

TAMAQVA, PA.
Kaip tik in ten atsilankysiu,

To nedovanosiu, 
Gei’ai visas pakoeziosiu.

* * ❖
Oj, tam dideliam Bajone,

Uže kaip uzbone, 
Bobų liežuviai baisiai ilgi
Kad net burnoje sutalpyti 

negali. 
Kožna su savo liežuviu 

pasiekia
In bile katra pasiseka 

O gal užklausite apie 
merginas,

Apie taisos gamulas?
Vaikinai negali visko pasakyt 
Ba isztikro sarmata iszsižiot*

Po atrytus bėgioja,
Kad bambi Ii u pavažinėtu 

genioje,
O katras ne nori, tai ji 

pagauna,
Nuo juju daug velniu gauna.

* * *
G avyje buvo baliukas per 

dienas 'kolos,
Ir atlapscjo merginu keletas, 

O mamiros,
Ne bile kokios.

Kaip kas szokti ipavadino, 
Tai szirdeles visai]) iszvadino

Mat, su bile kuom szokti 
nenorėjo,

Ba pilna snuki gumo turėjo.
Su senberneis szposus 

varinėjo,
Net visi žmones isz to juoku 

turėjo,
Ka tai ženklino — nežinau 

Ne apie tai neiszmanau.
Kaip da daugiau apie jaises 

dažinoiu,
Tai vela padainuosiu, 

Dabar ant to paliausiu.
Tikrai visa gurbą poryczia, 
Kad bis'ki daugiau laiko 

tureczia,
Bet ant kito karto padėsiu 

Ir sau biski pasilsėsiu.

X

i

i

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

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

6 6 6
yra tai receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmutza mikrobui. — Aptiekoie

4

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias raistai 
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 įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapipi- 
mosi, porszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
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 greieziaus kreipkitės 
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 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietu visikus 
kolonijas. Adresą vokite sziteip: ,

M. ŽUKA1T1S,
Spencerport, N. X.25 Gillut Rd.

*
I
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Zofija apie septynių me
dus. Stekevicziu. 
ir 4-tos ulyezios,

Gani v s

'"’ll

J. ria New kirke.

v

I;

r
tu dukrele 
ant Market 
likos imkasta in koja per sznni.

— Pottsvilles kalėjimo nė
rė žudintojas Klementas Vu- 
kiez, kuris nužudo savo mote- 

netoli 'fiinia- 
k ves, 28 Gegužio, po tam pats
perplovė gerkle bet likos isz- 
gydytas kaip daktarai mane, 
bet nuo to ir mirė.

— Sziomis dienomis lanko
si pas ponstva Žalius nnt 318 
W. Pine uli., poni Ona Bnlcziu- 

Algirdu isziiieno su sunuin
Brooklyn, N. Y.

— Lakewood policija 
cine vagi kuris nuiiminejo gu
minius ratus (tiros) nuo auto
mobiliu. Pasirodė kad tai Sla-

A nd rius

paE'ko puiku 
naslvdnika Juozui Dailidoniui 
ant 405 W. Cherry uli. Motina 
ir vaikutis sveiki.

— Aptiekoriene i>. Kaziu- 
niene su sūnum Povylu lanko
si Washington, D. C., pas savo 
sunu Klementą, kuris randasi 
kariszkam abaze per vasani.

Ponstva Bražinskai ant 
Lloyd uli. pertaise puikri savo 

nauja elektri- 
kinia szviesa su liktoreis. 
Klek t rikiszka darba atliko Flo 
Fleet ric Co. ( Fiori jonas Boez- 

W. Pine uli.,

na Ina ir užvedi' 
szvieša

312kauskas), 
Mahanoy City.

Į
I
į

I

su-

vokas Andrius Hassara isz 
Mahanojaus. Kelis arvsztavojo 
taipgi už isztekima gazolino 
isz automobiliu.

Naujas steitiuis plentas 
tarp Frackvilles ir Ashlando, 
knris turi apie szeszes mylės, 
likos atidarytas Sc red oje. Szis 
kėlės veda in Sunbury, Potts
ville, Pradinga ir Filadelfija.

Seredoje likos suriszti 
mazgu moterystes Szv. .Juoza
po bažnyezioje pana Adelina 
Cooke isz miesto su John Sak- 
mari isz Saint (’lair.

— P. Valinskas, 526 W. 
(’cntre uli.. musu progresivisz- 
kas buezeris pertaise savo na
rna pagal naujausia būda ir 
elektriko intaisvmus ir likto
rius, kuriuos užvedė ir indejo 

(Florijonas
12 W. Pine uli.

Flo
Boczkaiiskas),

ANT PARDAVIMO.

Fleet ric Co., o • >

Farma 8 akeriu, 5 minutos 
nuo Lakeside. Apie 2, 
tu, 1,260 kiaasziniu inkubato
rius, 100 pėdu visztinyczia, 
t vartas, 

szaltinis.

000 visz-

100 pėdu
50 vaisingu medžiu, 

ir szaltinis. Taipgi prisideda 
ir 1924 meto Fordo automobi
lius. Viskas už $4,400. Yra tai 
geras pirkines. Kreipkitės ant 
adreso: ‘ (J.29

M901 E. (’cnt re St 
Mahanoy (’ity, Pa.
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4 Reading • 
_ lines

►

$3.75
IN

Atlantic City
ARBA

Dubrltavas 
Tikietas

Dubrlla vai 
Tikietas

$3.25
IN

Philadelphia
AR

Willow Grove
2<EDELIOJ 31 LIEPOS
Specialia Treinaa Subatos Nakli

Isz Isz ryto

3:10

Mahanoy (’ity ..................... 2:49
East Mahanoy Junction ... 3:04 
Tarnapuu
Pribus in Philadelphia .... 6:00

GRĮŽTANT—-Specialis treinas 
apleis Philadelphia 7:15 vakaro 
Eastern Standard Time.

Ant Readingo Geležinkelio

Mount Carmel, Pa. — Alber
tas Ambrose, (o gal Ambrazas), 
35 metu, likos mirtinai sužeis
tas per Charles Destine, Italu, 
kuris in ji szove laike susiki- 
virczlnimo už Italo paežiu. Ba
dai Ambrose nepadoriai iszsi- 
tare apie motore ir tas buvo 
priežastie szaudimo. Destine 
pabėgo o Ambrose randasi li- 
gonbuti ir neturi vilties iszgy- 
jimo.

motore 
szaudimo.

dirba— Visos kasyklos 
gerai iszskyrent Readingo ir 
Lehigh Valles kurios pradėjo 
Ketverge.
Lehigh Valles kurios pradėjo

Kulpmont, Pa. — Panedelio 
ryta ponstva Szimanas Navic
kas su savo paeziule Marijona, 
gyvenanti ant 1122 Scott str., 
iszvažiavo in Chicaga atlanky
ti savo dvi dukreles ir žentą. 
Vestiniam miesto užtruks apie 
dvi sanvaites. po tam gryžtant 
sustos didesniuosia miestuosia 
pamatyti “biski kontro” ir su- 
gryž namo.

Tamaqua, Pa. —

ant

Kasvklos e 
pradėjo szvakiai dirbti. Neper
senei dirbo visas dienas dabar 
dirba tik po keletą dienu 
sanvaites.

Mrs. Antanina Matulevi- 
Morta Pacziukonieng, 

ana diena 
važinėjo su automobiliam ir 
atlanko gimines ir pažinsta- 
mus Shenandorije ir Maliano- 

juje. ______
Wilkes-Barre, Pa. — Liepos 

8 diena atsitiko labai didele ne 
laime. Tūlas Airys jaunas stu
dentas — McLauglilino sūnūs, 
tik nesenai parvažiavęs vaka- 
eijos automobiliu važiuodamas 
užmusze M. Stuskuti, 23 
ir jo kūdiki 8 menesiu, taipgi 
jo žmona, moteriszike labai sun
kiai sužeidė; dabar ji guli ligo
ninėje, osa pecziu kaulai su
laužyti, ir daktarai spėja, kad 
vargiai bepagys. Stuskuti vil
ko apie 200 pėdu automobilius, 
ir norėjo Airys pabėgti, bet 
policija tam sykiu pagavo.

Stuskutis buvo isz amato 
barzdaskutis 
landa vakare, uždaręs 
kla, važiavo pas motina, s.n 
szonu st ūme kerecziuka, ant F. 
Northampton St., Georgetown; 
na, ir užsigmdo ant jo jaunai 
pabalda.ir užmusze.

Dabar užmuszeja paleido po 
kaucija $10,000. Tokiam turė
tu duoti nors kokia 20 met p 
szaltos ir laisnius atimti am 
visados už dvi galvas. Bet gir- 

s, tėvas bagetas, 
politikos” daug turi.

czienp, 
ir Mare Goberienc

su
gimines

metu

isz
Jisai apie 7 va

škui!v- 
gatves

dėti
( 4

tai ir 
—V.

IsAKESIBE
PARKE

KETVERGO VAKARA, 28 LIEPOS, GARSINGA

GOODRICH SILVER TOWN CORD ORKESTRĄ

KETVERGE 4 AUGUSTO

GARSINGA VINCENT LOPEZ ORKESTRĄ 
f

* *

m ..<.4

A b ■

v-» ir

WyHVMO/
- Nuo inkandimo szunies, 

mirė ligonbuteje Ona Czocik, 28 
metu. Ta ji pat laika tas pats 
szuo i n kando ir 8 mdtu Jiirgu- 
t i Monozovicziu, 
kandimo nesirgo 
yra sveiikas.

— Neužilgio miestas ketl-

4 v SAULE ' f

bet nuo. in- 
sziadienir

na statyti dvieju laipsniu said- 
vo'kus del žmonių ypatingai 
ant didesniu ulycziu kur kru
tėjimas yra didžiausias.

— Pranas Teloisza, isz Bal
timore, Md., prigėrė Harvey's 
Lake laike žuvavimo. Yra tai 
freeze auka szimet toje vietoje.

Paskutines Žinutes.

II Toronto, Out. — Per nuo
latini lietu, ikvioeziai likos su
naikinti, sulaikė darbus ant 
farnni ir užliejo skiepus mies
tuosia.

II Budapeszt, Vengrai. — 
Kardinolas Czernoch, pralotas 
Vengru, mirė Panedelije turė
damas 75 metus. Velionis daly- 
bavo Katalikiszkam ’kongrese 
Chicago 1926 mete.

1[ Niagara Falls, N. Y. — 
Juozas Ncrobeck isz Buffalos 
nuszoko in vanden-puoli Nia
gara. Lavonas da nesurastas.

IT New York. — Kas tok i s 
padėjo bomba ant Fast River 
povandeniniam tunelije, kuria 
rado sargas. Jaigu butu eksplo- 
davus, tai užlietu visa tuneli.

Žinios isz Lietuvos.
NELAIME SU ŽIBALU.

RietavoITž | > i n i kes kaimas, 
valscz. — Birželio 27 diena va
kare, jau tevnms sugulus, vai
kai (mergaite apie 10 metu ir 
berniukas 6 metu) pyle isz di
delio butelio žibalu in lempa. 
Bepilant lempa užgeso,
vaikai užsižiebė degtuką 
riuo norėjo pasiszviesti. 
nelaime — užsidegė 
vaikai pradėjo degti.

Tada 
ku- 
Bet 

žibalas, 
Suk ii u.- 

tėvams mergaite pavyko kie'k 
greieziau užgesinti, o berniu
kas smarkiai apdegė ir po 
dvieju dienu mirė. Begesinda- 
mi vaikus nukentojo (nip pat ir 
tėvai. •

GIRARDVILLES MOTERE 
GIRRIA DR. WHITE’S.

328 W.

SAUGOKITĖS NUO
ŽEMES SUKCZ1U

I

Miss Adelia Sherman,
Ogden St., Girardville, Pa. ra- 

“ Dr. White’s Oil of Youth 
Linimentas man keletą kartu 

praszaiino

szo:

taipgipagelbėjo, 
dantų skaudejima. Ta linimen- 
ta galima visur pirkti aiJba tie
siog nuo First National Labo
ratories , Lehighton, Pa.

---------- , ---- -------- - .

I Lehigh V alley 
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 7 AUGUSTO 

$5.00 In ten ir adgalios 
Ektkurainis treinaa apleis Maha
noy City 9 valanda aubatoa nakli 
o grįžtant adgal apleis Niagara 
Falls 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of Tho Black Diamond

T-

I

I
I

I

Matykite Anglijos Kunigaikazti 
Prince George 

Anglijos Premira Baldwin* 
Vice-Prczidenta Dawes 

Sekretorių Steito .Kellogg 

Prie Naujo Peace Tilto 
BUFFALO, Nedelioj 7 Augusto

—----- --------- --------- —

Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

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.

Isz 1925m. Immigracijos Ak
io apruipinimu, kurie ' duoda 
pjirinktini kvotos stovi ūkinin
kams, u kiu darbininkams ir j u 
szei mylioms, iszaugo naujos 
ruszies apgavyste* Szios sza- 
lies apsigyveno ateiviai, kurie 
del kvotos suvai'žymu negali 
parsitraukti szoimynas in Suv. 
Valstijas, pertikrinti, kad jei
gu jie nusipirks uke ir taps 
akiu savininkais, ju žmonos ir 
nepiluaniccziai vaikai galės at- 
vvkti pas juos in szitn szali. 
TAS YRA NKTFJSTNGA. Tik 
ūkininkas ar i/kes darbinin
kas, kuris atvyko po Liepos 1 
d., 1924m. ir tik jeigu atvyko 
su Žemdirbiszka parinktine 
kvotos viza gali atsivežt i savo 
žmona ir vaikus kaipo parink- 
tines ’kvotos immigrantus. 
Taipgi szitie naujieji sukeziai 
pranesza norintiems atvykti 
Amerikon, kad jeigu jie turi 
žemes. Suv. Valstijose gali iu- 
važiuoti be kliueziu.

Suv. Valstijų Paczto Depar
tamentas ka tik sugavo viena 
kompanija kuri apgaudinėjo 
žmones. Szita kompanija pri
kalbi no ateivius, gyvenanezius 
szioje szalyje ir užsieny, įpirkt i 
žemes prižadant greita inlcidi- 
ma jiems ir ju giminėms-

SzitJ kompanija garsinosi 
sdkaneziai:

Mes tokioj pozicijoj, kad 
alime patraukti tavo gimines 

ir draugus iii trumpa1 laika.”
Kuomet žmogus perskaitęs 

ta apgarsinima prasze tolesniu 
informacijų, 
patariant jam, kad turi būti 
ukes savininkas'. Tas ir vėles
ni laiszkai, visokiais prižadėji
mais, iftkalbitio žmogų indeti 
savo pinigus in žemes, 
kiekvieno, kuris 
pirkti uke reikalauta nuo $400. 
iki $750. Toliau^ dar reikalau
ta $25. apdengti iszlaidas isz- 
gauti i mmi g racijos 
Ateiviui pranesztu, kad tie pi
nigai nėra jokis užmokestis už 
žeme. 1

Sekanczios laiszku iszkarpos 
aiszkiai parodo kaiĮ) tos kom
panijos apgaudinėja žmones.

“Kadangi buVome labai už
imti siuneziant pirma grupe 
ukiu savininku, kuriems mes 
iszgavome immigracijos leidi
mu isz Washington’o, in musu 
Marston, Missouri, ukes, 
(ik dabar 
Tamstos laiszka.

<4

duoda 
tik tiems 
ukes ir ant ukiu apsigyventi 
musu kompanija atliks sekan- 
ezius dalykus rr prisirengus 
iszgauti immigracijos leidimą 
tamstai kaip iv tamstos szei- 
mynai, jeigu tamsta apsiimsi 
apsigyventi ant musu Marston, 
Missouri, ukes, ir pirkti mal 
žiausia keturias-deszimts a'kru 
žemes. ’ ’

“Tamstai praneszama, kad 
musu Marston, Missouri, ukes 
reikalas susivėlavo dėlei rinki
mu, kurie invyko szio menesio 
pirma dali. Reikalas vėl bus 
svarstytas immigracijos vir- 
szinink'ii Washingtone ateinan- 
czioj sanvaitej.”

“Kaip musu 
Washingtone pranesza mums, 
kiekvienas pirkėjas gaus viza, 
kadangi vienas senatorius, du 
kongresmonai ir Missouri val
stijos guba nuporins veda mu
su reikalą .M

Kuomet Paczto Departamen
tas sugavo įsiunteja sziu laisz
ku, jis paczto inspektoriui pri
pažino, kad neiszgavo -nei vie
nam vizos atvykti in Suv. VaU 
stijas. ■' :

Jeigu isztikruju ketini nusi
pirkti ūkei žemes tai nors su- 
sineszk su teisingom^ organi
zacijom kaip tai United States 
Department of Agriculture,

'kvotos

i

j

I

ijGpni) v
4

>1

»1

f

O:

k if

‘»

ai

-K-

A

' V. .

‘irJ.

f

SZIMTAI ŽMONIŲ LIKOS UŽMUSZTI CZIONAIS.
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leidimą.

mes 
galime atsakyti in 
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Kadangi Amerikos valdžia
immigracijos leidimus

kurie nori pirkti
J

advokatas

*

Washington, D.’C. arba bite 
kaitros valstijos College of Ag-• « . ♦ . • • M • ♦riculture, arba kreipkis prie
savo apskrities žemdirbystes

* 4agento.,
h

1 
t 
♦ 
i

I

Dalis miesto Jcruzalemos, kuri smarkiausiai likos suk ręsta per drebėjimą žemes, kur 
szimtai žmonių pražuvo ir tuk st miežiai likos sužeista. Tas pa ts drebėjimas žemes užmusze 
suvirszum tūkstanti žmonių Palestinoje ir Transjordane kaipo ir tukstanezins sužeidė ir 
padare bledes ant trijų milijonu doleriu.

ipasi rinki
mas ūkei žemes vra labai svar
bus dalykas nes perkant ūke 
žmogus ketina beveik visa sa
vo g.

Kitais žodžiais,

gyvenimą praleisti ant tos 
ukes. kukuojama 
vinink vste

kad rikiu sa
liais t i jose

mainosi tik kas 30 metu, bet 
kad nors ir žmogus norėtu ant, 

laiko nusipirkti 
uke vistiek svarbu iszsirinkti 
kuogeriausia. Turi kreipti aty- 
dos netik in paežiu ūkė bet ir

trumpesnio

in ukes narna. Nes gera ūke 
bizniszku atžvilgiu, 

nėra
nėra tin

kama jeigu nėra arti kokiu 
nors socialiszku patogumu. Ki
ton pusėn, gyvenimo aplinky
bes be jokios vertes jeigu ūki
ninkas neturi geros ukes.

S v e t u r- g i m c s pirkėjas, 
apsipažinęs 
ninkystes, ,

pirkėjas ne- 
; su Amerikos uki- 
arba miestietis ne

turėdamas ukes patyrimu, pri
vilioti taip vadinamos 
du” u kėnis. Uke gali turėti ge
ra trioba, gera vandens siste
ma, gerus kelius, ir kitus pato
gumus, 
kuomet žeme ne derlinga. Kaip 
ūkininkas gali pramisti tokio
se aplinkybėse? Gera žeme yra 
pirmos svarbos, nes namus ir 
triobas galima bile kada pa
statyti arba pagerinti.

s svarbieji faktoriai yra: 
L Kiek pelno uke atnesz.
2. Ar žeme derlinga, arba ar 

gyvuliu bus galima ap
dengti produkcijos iszkasczius.

Ar aplinkybes tinkamos 
(kad nebotu per toli nuo par
davimo centru).

Norintis pirkti uke turi lip
kit us punktus. 

Žeindi rbvstes 
Departamentas knygutėje, no
rintiems pirkti ukes (Farmers 
Bulletin No. 1088) 
Uke,’’ 
tas kur galima pasirinkti uke. 
Paduoda ukiu diduma, javu 
akrus,’ ar tinkamos ganymui, 
ko galima sodinti, ar žeme 
misz'kuose, ar reikia žeme nu
valyti, ar netoli vandenio, kiek 
kainuoja vandeni investi, ko
kios trio'bos, kaip toli nuo isz- 
siunitimo centru, nuo mokyklų

Try

nuo

• > 
<>.

< i paro-

bet kas isz to visko

svarst vti 
Suv.

ir 
Va luti j u

“ Kenkant 
paduoda net apie 35 vie-

N 

i ‘

nuo 'bažnycziu, 'koki keliai va
saroj ir pavasary, ukes istori
ja, kaip ūkininkai pragyvena, 
ir 1.1.

Pirkėjas ta viską turi pilnai 
iszt vri neti.
Saugokis nuo Žemes Sukcziu.

Kad nors yra daug geru ne
judinamo turto kompanijų ku
rios parduoda ukes arba 
ukems žemes, yra ir daug viso
kiu agentu, kurie ti'k laukia

y

ukes

ypatingas pastangas pagelbėti 
žmonėms pasirinkti tinkamas 
vii'las. California ir South Da
kota turi valsttezkus žemes ko
mitetus. Wisconsino Žemdir
bystes Departamento Immi
gracijos Direktorius duoda pa
tarimus norintiems apsigyven
ti toje valstijoje. New York
valstijos Department of Farms 
ami Markets, ir panaszus de
partamentai 'kitose valstijose 
kas met iszleidžia fruraszus 

isz- 
randavojimui, ir apraszo vis
ką. Ir valstija žemdirbystes 
kolegijos duoda teisingus žem
dirby st es i n formacija s. Ir ga-

J o

iszleidžia
apgaudinėti norinezius pirkti ukrin aiid pardavimo arba i
ukes. Paprastai, gera atsakan
ti kompanija nebhndo parduo
ti uke per paezta, ir duoda pir
kėjui gera proga visa uke per
žiūrėti. Negalima 
knygutėms arba 
mais, nes raszytas žodis tik 
ramus iszdest'o, blogumus 
mirszta.

Viena kompanija savo kny
gutei pranesza, kad aplink jos 

auga apelsinu medžiai,
ge-

pasitikėti |n ga|(> Federate valdžia per
pagarsi ni- 

ge- v 11 z-

žeme apelsinu medžiai 
kad toj apielinkej randasi 
ri keliui, szaltiiniai, namai, mo
kyklos, vie'žlmožiai ir 1.1., ir 
kad žemes preke toje apielin- 
keje vis kylu, kuomet iszti'kru- 
ju ta žeme toli nuo apgyventu 
vietų —klampynuose, a

Kur Galima Gauti Teisingu 
Informacijų apie Ūkiu 

Žemes.
Kelios valstijos dabar deda

Žem<lirbvHtes 
Departamenta insteige agentū
ras, kurios maloniai patarnau
ja naujiems ūkininkams ir 
duoda tikras informacijas apie 
žemes arba pataria kur galima 
gaut tokia informacijai

—F. L. IS.

Suv. Valstija

viesžbucziai ir 1.1
REIKALINGA.

Jauna mergina, Lietuve, del 
ofiso ir sztoro darbo. Turi tu
rėt 2 metus High School moks
lo. (A.2(A

Jack’s Bargain House
3 Smithfield St., 

Pittsburgh, Pa.
ISZDIRBINEJA MAP AS DEL LEKIOTO JU.

ISZ

I

Inžinierius Fitzgerald 
\\ asliingtono daro orines ma- 
pas del lekiotojo idant žinotu 
kelia ir kokis oras juos palinks 
būdami padangose.
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TELEFONISTES APDOVANOTOS MEDALIAIS UŽ NARSU ATSIŽYMEJIMA.
Prezidentas J. S. McCullough isz New Yorko telefono kompanijos, apdovanojo szitas
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telefonistes už juju narsu atsižymejima laike baisios eksplozijos kuri kilo Lake Denmark,
10 Julajaus, 1926 mete, nes per savo szalta pasielgimą, duodamos žinia žmoniems per telefo-
na apie grasinanezia nelaime, iszgialbejo daug gyvaseziu.
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