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ISZ AMERIKOS

Virszininkai 
szacžius

KLANIECZIAI SUKELINE- 
JO MAISZACZIUS, DEGINO 
ŽMONIS IR BAŽNYCZIAS.
Pittsburgh. — Laike teismo 

prieszais K u Klux Kinu, iszejo 
in virszu, buk toji organizacija 
buvo susitverus daugiau bau
ginti žmones ir daryti bledes 
no kaip suszelpti vieni kitus, 

sukeldavo mai- 
Ponnsylvania ir

Ohajo, degino katalikiszkas 
bažnyczias ir sudegino net sep
tinis žmonis Texsuose kaipo ir 
žudo nekeneziamus virszinin- 
kus kurie pasiprieszindavo vie
ni kitiems.
VISA SZEIMYNA SUDEGE 

DEGANCZIAM NAME.
Cisco, Tex. — Asztuoni na

riai szeimvnos Boss Jackson 
farinerio, sudegė nakties laike 
deganeziam name. Pagal dak
taru pripažinimą, kurie pada
re sekcija ant lavonu, tai rodos 
visi buvo nužndinti po tam pik
tadariai turėjo padegti narna 
idant užslėpti savo bjauru dar
bą.

Jacksonu szeimyna susidėjo 
isz tėvo 40 metu, motinos, ir 

1 Ivir 12

sas liepsnoje,

m 
skolos

nebuvo iszsipagiriojus, 
turės laiko iszsipagirio't

bininkes ap-

v už
neš

“sĮiy-
•paTicijantai ir valdžios

szesziu dukterų nuo 
metu amžiaus.

Norints kaimynai subėgo ge- 
syt liepsna, bet namas buvo vi- 

o priek tam ne
buvo su kuom gesyt. Policija 
tyrinėja tolinus.
BUVO GIRTAM^PER

DEVYNIS METUS.
Erie, Pa. — James Charles

ton, szinkorius, paszauktas 
suda už neu'žmokejima
278 dolerius, prisipažino sli
džiai, buk už tai neužmokėjo 
s'kolos, kad apie tai užmirszo, 
nes per devynis metus niekad

Dabar 
, nes

jam sudžia padovanojo szeszis 
menesius pasilsiu kalėjime.

2,000,000 MERGAICZIU 
TURINCZIOS MAŽIAU

20 METU DIRBA.
Washington, D. C.— Suvir

szum du milijonai mergaieziu 
Suv. Valstijose, kurios da ne
turi 20 metu, dirba ant savo 
užlai k vmo.

Taip apskaitė Man* Ander
son isz valdžios darbinio de
partamento. Tosios mažos dar- 

turi iszsimaityt,
siredyt ir užmokėti randa isz 
savo uždarbio.
SUDŽIOS GERDAVO O 

VARGSZAMS UŽDRAUS-
DAVO; 18,000 SALUNU.

Philadelphia.,— Czionais (ir 
po visa Amerika) virszininkai, 
palicije, slidžios ir kiti yra isz- 
tvirke ir visai nosistenge 
laikyti prohibicijos tiesas,
patys sudžius gere ne tik pri- 
vatiszkai bot ir guduose o pain- 
tukes atima nuo vargszu ir 
juos baudžia kalėjimu. Mieste 
randasi suvirszum 18,000 šalti
nu arba taip vadinamu 
kyziu,”
agentai ima kyszius — žodžiu 
viskas virto augstftyn kojom ne 
tik Filadelfijoj bet kožnam 
Amerikoniszkam mieste, mies
telyje ir ipeczeje..
MOTERE NORĖJO

UŽTRUCINT 300 ŽMONIŲ.
Foulke, Ark. —Policija aresz- 

tavojo Nancy Lynn, 70 metu ir 
josios broli už užtrucinima szu 
linio isz kurio 300 žmonių nau
dojo vandeni. Isz tos priežas
ties visi pavojingai apsirgo. 
Senuke ne norėjo* duoti vande
ni, nes sake buk szulinis prigu
li prie josios, __ _______

NORĖJO SUDEGINT
SAVO VYRA

MOTERE APLAISTĖ VYRA 
TERPUTINU, PO TAM 

UŽDEGE ANT JO 
DRAPANAS.

Atlantic Cit v, N. J. — Mrs. 
Jennie Molt, 33 metu, likos pa
statyta ipo 2,500 doleriu 'kauci- 

už norėjimą sudegint ant 
sinei‘1 savo
metu, kuris mirtinai apdege ir 
dabar kovoje su mirezia ligon
ini toje.

Mot t apvaiksztinejo 
Velykas,

JOS

vyra Clarence, 45

((
1‘ineziai” Velykas, o kada par
ėjo namo, susibarė su paezia už 
žiedus kuriuos pirko be vyro 
pavelinimo. Laike žandines re
voliucijos abudu užsikarszczia- 
vo ir vyras mete boirka in pa- 
czinle sužeisdamas jai kakta. 
Molen* pagriebė bonka terpu- 
tino, iszliejo ant vyro drapanų, 
po tam mete iii ji deganezias 
zapalkas nuo ko užsidegė dra
panos.

V v ra s

prigu-

su kliksmu iszbego 
ant nlyczios, kur žmones užge
sino liepsna ir nuvežė apdegu
si in ligonbiite. Porele priesz 
tai gyveno sutikime ir nieka
dos nesibardavo.
PARDAVINĖJO PAVOGTUS 

ŽIEDUS NUO KAPU.
Philadelphia. — Palicije su

ėmė du vyrus, kurie 
arszesni vagys ne

gal yra 
kaip tieji 

kurie apiplesziueja gyvus. Bu
vo tai Prank Simmons ir Paultai Frank Simmons ir Paul 
Spring, kurie ivpvoginejo ka
pus ant New Cathedral kapi
niu nuo žiedu, kuriuos gimines 
padėjo per Velykas, 
juos pardavinėjo kitiems žmo- 
niems, pigiau ne kaip 
pirkti sztore. Daug žiedu 
rasta pas abudu.
ATVAŽIAVO IN SVECZIUS, 
DABAR JI SKUNDŽIA ANT 

20,000 DOLERIU.
Pa. — 

atvažiavo

po lam

galėjo
su

Mikolas
savo

Sunburv,
Glovacki, atvažiavo su 
szelmyna — paezia ir dukteria 
Stella, pas savo gera pažinsta-

Gruodžio 
pasisve-

ma George Hudock,
mete

cziuot ir praleist kėlės dienas
su Hudock’ais.

Važiuojant

1 diena 1927

me

La Sentinelle iszduo-

vys 
k u i s

isz Mount (/ar
inei in Centralia, patiko nelai- 

su automobiliais, kurioje 
jojo pati likos sužeista ant vi
so amžiaus už ka dabar spire- 
si $20,000 kaipo ir už dukteri 
kuri nelaimėjo likos užmuszta 
taipgi $20,000, viso $40,000. 
Glo\ackiai atvažiavo isz Nanti
coke.
POPIEŽIUS ISZKEIKE 
LAIKRASZTI IR FRAN- 
CUZISZKUS KATALIKUS. 
Washington, D. C. — Laik- 

rasztis “
damas del Francuziszku žmo
nių likos iszkeiktas per popie
žių ir daugelis parapijonu, ku
rie užvedė teisina prieszais 
kūpa William Hickey,
panaudojo parapinius pinigus 
ant statymo inokslainiu.

tai pasi- 
prieszino užvesdami teismu 
idant vyskupas pinigus sugra
žintu, bet sūdąs at mete teismą, 
remdamasis ant Katalikiszku 
bažnytiniu tiesu. Po tam Pran
cūzai apelavojo in augsztesni 
suda Washingtone, bet da nu
sprendimo negavo. Vyskupas 
apie tai pranesze popiežiui, ku
ris už toki pasielgimą Francn- 
ziszku Kataliku, visus isžkei- 
ke isz 
ežios.

Yra tai pirmutinis panaszus 
atsitikimas Naujoj Anglijoj 
diecezijoj Provįdonco.

Prancūzai priesz 
užvesdami

Katalikiszkos bažny-

NUSZOVlf MERGAI
TES GALVA

GIRTAS
PIKTUMO 
DUKRELIAI GALVA 

NUO PECZIU.

TĖVAS 
NUSZOVE

ISZ

Mount Carmel, Pa. — Juo
zas Parole, persemtas munszai- 
ne taip, kakl net nuo jos staigai 
pasiuto, nuszove galva nuo pe
ties savo devvniu <me(ii dukre- 
liai Rožei, Panedelio diena.

Tėvas daugeli 'kartu pasiel
gi nėjo nemandagiai su savo ke
turioms dukterimis, kurios 
lengesi atkalbinti tęva nuo

(f r>

dūk (erini i s, 
atkalbinti ieva 

girtavimo, kuris pradėjo dau 
gerti po mireziai savo paezios.

Ir taja diena pare'jas namo 
girtas pradėjo su dukterimis 
keOli nesupratimus ir jaises vi
saip iszvadinet ir norėdamas 
jaises inuszti, o kada jauuiau- 
se iszsprudo jam isz ranku, pa- 

užprovinta 'karabina, 
paleisdamas in jaja szuvi isz 
abieju laupu. Szuviai palaike 

, nuszau-

griebė

nelaimingai in kak la 
darni jai galva nuo pecziu, ku- 

užsilaike ant szniotelio

li kos
o

uždąrvi as 
'kada jojo

ri tik 
skaros.

Pasiutėlis 
kalėjimo Sunbury,
užklausta kodėl taip padare 
atsake, kad tai buvo nelaimin
gas atsitikimas ir tiek. Parole 
yra It al i jo n a s.
MOTERE GYVENO KAIPO 

VYRAS PER 60 METU.
Iowa City, Iowa. — Niekas 

į'al nebūtu ir sziadion žinojus, 
kad Mare Miller persisiūt i nėjo 
save kaipo vyras “

per 60 metu. Josios slap-
George Mil

ler” 
lybe iszsidave ligonbutejo ka
da apsirgo.

Per daugeli metu Miller dir
bo ant farmos, už vaczmona ir 
prie kitu darbu, keliavo su cir- 
kusu, ruko kaip vyras, bet nie
kados nusiskuto. Persirede ant 
vyro turėdama asztuoniolika 
metu, del to, kad lengviau ga
lėjo surasti darbu.

I ■ Namas Kuri Chicagos Bombininkai Suardė

i •
K

<
<

I

Yra tai namas Suv. Valstijų senatoriaus Charles S. Den-
I) r i e zas t i es po 1 i t i k i szk opo bombardavimui. Tai vis isz

■*>>

een 
nesupratimo ir kovos vienu priesz kitus.

Shamokin, Pa. —

les.
melu mer
kti ri nega-

DIEVAS ISZKLAUSE 
JOSIOS PRASZYMA.

“O geras 
Dieve, duo'kie man užmigti ant
amžių ir kad pabustai! dangu
je prie savo mylemos motine- 

” Taip tanikiai meldėsi pa
degus penkiolikos 
gait c Kdna Shuey,
Įėjo vaikszcziot, nuo kada li
kos sužeista regeliu nelaimėjo. 
Dievas iszklause josios malda 
ir ana diena palengvino josios 
kanezia, nžmigdydamas jaja 
ant amžių o josios duszia nu- 

, kurisinote pas mOl'ina 
keturi melai adgal.

mire

Paskutines Žinutės

Isz Visu Szaliu
BADAI RUSIJA UŽKLUPS 

ANT LATVIJOS 
RUMUNIJOS IR 

LENKIJOS.

1

PASIKĖLIMAS
VENEZUELOJE

■

PREZIDENTO VAISKAS 
SUKILO.

DAUG UŽMUSZTA, SUŽEI
STA IR PAIMTA IN 

NELAISVE.

ISZ LIETUVOS - --
KOVA PRIESZ

ŽYDU KAUNE

Priesz

DINGO PINIGAI ISZ PO 
PADUSZKOS.

Brooklyn, N. Y.
suda stojo dvi c.igonkos* Ada
ir Rose Stanley isz Laurel Hill 
už tprigavysta ir būrimą atei
ties.

Laike teismo pasirodė buk 
cigon'kos apgavo 'kokia lai ni- 
genka ant 93 ddleriu. Paliepė 
nigerka'i padėti pinigus po pa- 
duszka o tada miege pamatys 
kokia bus josios ateities. Ni
geriui padare kaip jaja cigon- 
kos pamokino. Ka'da cigonkos 
iszejo, n'igerka dirstelėjo ar pi
nigai vis randasi po paduszka, 
bet pin'igu po paidusžka jau ne
buvo. Ant giliulko cigonkos da 
nebuvo nueja toli, paszauke ji 
pal'icijauta ir abidvi likos su
imtos.
NUBODO VEDUSIS GYVE
NIMAS; PORA NUSIŽUDĖ. 

, Lancaster, Pa. — Apsivedė 
vos metus laiko, Earl R. Peters 
19 metu ir jo pati Miriam, 23 
metu, atidarė visus gazinius 
vamzdžius, atsisėdo ant krėslo, 
apsikabino už kaklu ir taip 
juos surado kaimynai užtrosz- 
kusius ant smert. OromatMejo 
pa rasze idant j u lavonus palai
dotu prastuose grabuose, 
žiedu ir jokiu ceremonijų, o pi
nigus sunaudotu ant geresnio

11 Allentown, Pa.
Coopersberge 

szeszi sztorai ir daugelis namu 
apdege. Ug 
miestu suvažiavo kovoti su 
liepsna. Bledes padaryta ant 
85,000 doleriu.

V Philadelphia.
27 metu nužudė savo 

paezia kad toji nepaliovė rū
kyti paprosus po tam ji pamė
lo ir gyveno su kitais.

V New Orleans, La.
bus pakarti 

M ra. 
Ada Le Bonef, kuri su dakta
ru nužudė savo vyra Jamesa 
Le Bonef, idant nuo jo atsikra
tyt ir gyvent su daktaru.

McKeesport, Pa. -— 
nas Vaszbinder, kuris nužudo 
Stepą Yolicza kad lasai jam 
nedave 25 centus, dabar turės 
mirti ant elektrikiuos kėdės.'

Dublin, Irlandija. — Vo- 
i lekiotojai iszleke isz 

ezionais in Amerika su eropla- 
mi “Bremen”.

11 Allentown, Pa. 
i birbi ninkai
PO!' j^liuxuiu .ivmiu, nnnu tpzj- 

ardinejo sena narna.
11 Paryžius. — Per su s i d u- 

r
rimu trukiu likos užmuszta 14 
pasažioriai ir 36 sužeisti arti 
Gare Du Na rd.

H Bombay, Indija. — Arti 
Kottayam, perkūnas trenke iri 

’ . U?‘ 
muszdamas asZtuonis žmonis Ir 
30 sužeidė.

lelija

Luce v t' y

be

tikslo. Gyvenimas jiems nubo
do rasze vyras. Ir kaip ežia n« 
nubos jaigu usnarglysM vede 
senesne mergina už save ir no 
suprato gerai vedusio žmo
gaus pridorystes. — Daug to- 
kiu yra. _____________

vedusio

- M ieft- 
iszdege

nagesiai isz penkių 
suvažiavo

Paryžius. — Savaitinis libe
ralu laikrasztis “Pax”, pa- 
szvestas ' 
resams ir 
buvusio užsienio 
part a men t o valdininko, 
guojamas, 
ris žiu i u, jogei Sovietu valdžia 
rengiasi karui priesz Latvija, 
Rumunija ir, gal but, Lenkija.

priesz 
Kaip 

karui Sovietai pa
vartosiu Latvijos Rusijos pre
kybos sutarti, kuri buvo pernai 
Sovietu valdžios padaryta su 

Latvijos valdžia 
jau jpasiraszyta

“Pax”, 
rantu Sąjungos into-

Jacques Seydoux 
reikalu de- 

reda- 
skelbia, kad jis tn-

<

Edward

Hz
keliu sanvaieziu 
Dr. Thomas Trehncr ir

/I 
k i szk i

Szeszi 
likos užgriautais 

griūvanti narna, kada isz-

bažnyczia laike pamaldų

Chięago. — 
biota Wittiger ir

nakties laike. Tęva ir

I

Plotina Už
josi os trys 

maži vaikai sudegė deganeziam 
name,
tris vaikus iszgolbejo ugnage-
siai, bot gerai apdegė.

1f -Plymouth, Pa. — Kreke
ris, kuris radpsi First Woodsy 
ir kuris nedirbo per mota lai
ko, sudegė isz npžiuretinu prie- 
žaseziu. Blades padaryta ant 
$10,000. _ _

1

1 I.

Karo prisirengimai 
Lai v i ja esa jau baigti, 
pretekstą

socialist ine 
bet kuria,
Laivini paskui vėl sugriovė.

Užėmus Lavija, Sovietu Ru
sija turėtu Ryga, svarbu Balti
jos uosta,
Lietuva, kuria

J

ir bendra siena su 
, sako, Sovietai 

remiu jos kivireziuose su Len
kija.

Politini vidaus pairima Ru
munijoje Rusija laikanti pato
gu atsiimti Besarabijai, kurios 

Rumunijai Sovietu
niekados nepripažino, 

toliau sako, kad nc-

priskirus 
valdžia 

‘ “Pax 
senai Sovietai savo kariuome
nes biudžetą penkeriopai padi
dinę.

i,

RUSAI PERKA IR 
PASLEPINEJA MAISTA.

Latvija. — Žmonyc

Caracas. — Vidur Venezue
la szkos sostą p i les 
floros palociaus, 
gyvenimo, batalijomis vaisko 
sukilo nakties laike praeita 
Subata prieszais valdžia po va- 
dovysta generolo Alvarado ir 
pulkininko Barrios.

Generolas Gonzalez su kitais 
vadais pasiliko isztikimas val
džiai, surinko kiek galėjo vais
ko ir užklupo ant pasikeleliu, 
prie kuriu taipgi prisidėjo ir 
studentai su baisioms pasek-1

Daugelis užmuszta, su
žeista ir paimta in nelaisvo, 

tame
trauke ant San Carlos maga
zino, kur radosi daug ginklu ir 
amunicijos kuriuos ketino už
griebti.

Jau nuo Sausio menesio kil
davo tankus maiszacziai 
deniu ir vaisko ir susiremdavo 
su vaisku. Tose susirėmimuose 
užmuszta daug studentu, žmo
nių ir policijuntu.
500 ANGLEKASIU UŽMUSZ- 
TI PER TRŪKIMĄ PRŪDO.

Tokio. — Penki szimtai Ki
li iszku anglekasiu likos už- 
muszti per trūkimą prūdo prie 
Fushman kasyklų, Mandži u ri
joj, pagal daneszimus isz Muk- 
dano.

Tame laike anglekasiai dir
bo kasklosia kada prūdas su
truko ir visas vanduo užliejo 
kasyklas. Ne vienas angleka- 
sys neiszsigelbejo.

BERLYNE DAUG PORU 
PERSISKYRĖ.

Berlinas, Vokietija. — Kož- 
na meta ezionais sūdai perski
ria suvirszum 800 nesutinkan- 
cziu vedusiu poru, 
džios suraszus 
persiskyrimu, tai 
60 procentas perskyrimu buvo 
peržengimas vedusios prisie- 
gos, 356 apleidimo, 49 pupa i ki
mo,

Priežastis tujų persiskyrimu 
yra karsztas apsipueziavimas 
laike kares, o po tam tosios po
reles atszalo viens nuo kito.

meins.

Maisztininkai

prie Mira- 
prezidento

laike

stu-

Pagal vai
tai isz ' 34,000 

20,627 arba

79 kerszinima nužudime ir

PRIESZ VELYKŲ S Z V E N- 
TE EME SKLEIST MELUS 
BUK ŽYDAI VARTOJA 
KRIKSZCZIONIU KRAU

JĄ DEL SAVO MACU.

Kaunas. — Žydu gyventojai 
esą labai susi rupi ne del Faszis 
tiniu antisemitu pradėtos isz 
naujo propagandos priesz Žy
dus. Priesz Velykų szventes ta 
propaganda sustiprinta vėl i >■ i • • • « • *kaltinimais Žydu del vartoji
mo Krikszczioniu kraujo ma
cams.

Taip, viena mergina, matyt 
kieno prikalbinta, ome pasako
ti, kad ji savo akim rnacziu*, 
kaip Žydai sugavę viena ma?m 
Krikszczioniu mergaite, nutem 
po ji in rusi ir sunkė jos krau
ją macams.

Vyriausybe padare tardymą, 
ir pasirodė, kad tai buvo gry
niausias melas. Mergina buvo 
už tai nubausta trimis mene
siais kalėjimo.

Vilkmergėj, prapuolė viena 
jauna gimnaziste tuo metu, kai 
jos tėvai buvo kažin kur iszva- 
žiave. Tėvams gi’yžus namo, 
tarnaite papasakojo, kad mer
gaite iszvažiavus in Kauna su 
kažin kokia gražia ponia. An
tisemitai tuojau eme leisti gir
dus, buk gimnaziste pagavę ir
iszsidangine Žydai kaip nauja 
auka macams.
Dar kitame miestelyje, Airio- 

galoj, prapuolė vienas pir- 
kliautojas Žydas, Motke Got. 
Priesz keletą dienu jis iszvyko 
in kaime, 
metu atgal jis buvo apkaltin
tas del vartojimo Krikszczio- 
niu kraujo Žydu tikybos tiks
lams. Tie kaltinimai, žinoma, 
pasirodė gryniausias prasima
nymas, ir Žydas buvo tuomet 
iszteisintas. Nežiūrint iszteisi- 
nimo, tamsus kaimiecziai vis 
tikėjo, kad jis tikrai buvęs pa
pildęs baisu nusikaltimą. Ir da-

vienas

kuriame dvejetas

bar, kai tas Žydas vėl atsilan
ko in ju kainui, jis siutingu bū
du kažin kur ir kažin kaip žu
vo.
UŽ 7 LIEŽUVIUS — KET- 
VERI METAI KALĖJIMO.
Kaunas. — Recid i vistas Ber

notas su kompanija p. m. Spa
lio 6 diena iszgrioves 
sien pavogė isz Rezniko desz.ru 
krautuves septynis liežuvius ir 
keletą kilogramu deszru. Apy
gardos teismas davė Bernotui 
ketverius metus sunkaus kalė
jimo.

NUPIOVE NOSIES GALA.
Mažucziu kaime, Vilkavisz- 

kio aps. — Pil. P. Ruoczkus, 
uždengės stogą, užlipo su ge
rai iszgalastu dalgiu nulygini 
stoo apaezia. Bet netyczia pa
slydo kopeczios ir vaikinas be
krisdamas dalgiu nusipiove no
sies gala. Del to, sako daugiau 
stogu jau nebedengsias.

BAISUS NUOTIKIS 
JONAVOJE.

Jonavoje invyko baisi nelai
me. Vienoje Žydu kėpy kloję 
per neatsarguma darbininkas 
Zilbergas, 42 metu amžiaus, in- 
krito in voikianezia piaszina, 
kuri jam sudraskė nuo ranku 

, ir tai

mu ro
Kaip Nekurios Tautos 
Vadina Savo Mylcmas.

s, 
ir

> 
lankėsi Leningrade

pagal vieno di- 
prasidojus 

Ir Maskvos ir 
gyventojai turi 

daugybe
ant zoposties.

Ryga 
kurie 
Maskvoje, pranesza kad tuose 
miestuose ties valdžios ir ko
operatyvu 'krautuvėmis nuola
tos matyti laukianczios ilgos 
žmonių eiles. Szita žmonių 
manija pirktis kiek galint dau
giau maisto produktu ir kito
kiu daiktu, 'kokius tik valdžia 
pardavinėja,
plomato Rygoje, 
praeita vasara, 
kitu miestu 
namie prisislapsto 
maisto daiktu,

Nuo laiko, kai Anglija nu
trauko santykius su Rusija, So
vietu komisarai nuolatos bau
gino žmones, kad Anglija ruo- 
sziantis pulti Rusija ir kad del 
to Rusija būtinai reikia but 
gerai prisirengusiai karui. Ka
ras re i szk i a bada. Ta Rusai ži
no gerai isz prityrimo, ir del to 
jie eme krautis savo slaptus 
k romus.

Rusijos gyventojai bijo taip 
jau, kad nogryžtu vėl “kariau- 
janezio komunizmo” laikai, to 
“ kariaujanezio komunizmo ’ 
kuris 1918 ir 1921 motais atne-

i s>5o Rusijai baisu badu.

Kinczikas vadina savo my- 
žiedeliu arba-

rojus

O mano katu-

Mvliiniausia. e

lema mergina
tos.”

'Purkas — O hurysa 
Mahometo!

Prancūzas - 
ke.

Lenkas —
Iszpanas — O mano poma- 

raneza.
A ūgli kas — Mano numyleti- 

na Miss.
Žydas — Mieliausia cibuliuk r

su krienais.
Maskolius — Ach liubežnaja 

skatina.
Indijonas — Kirmėle* mano 

szirdies.
Vo'kietys — Mein liebstes 

Achweincbeii.
Itąlijonas — 

mano iszminties.
Amerikonas szauke — O ma

no szimt-dolerine bumaszka.
Lietuvys sako — O tu mano 

duszele, o kaip kada ir pauksz- 
tele, kuri lankiai isz lizdo isz- 
leko. . —F.

Vezuvijuszai

I

visa mesa. Iszliko sveiki 
novisiszkai, tik kaulai.

Atgabenus nukentėjusi in 
Kauno Žydu ligonine gydyto
jai konstatavo Zilbergui teks 
amputuoti ranka.

Sziaip pavojaus g\Tvybei nė
ra* ’ .

f
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BAULK
ADRESAI LIETUVISZKO 

AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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, III.

Kas Girdėt
Po Velvkiniu szveneziu dar

bai kasyklose pasigerino po 
Schuylkill, Luzerne ir Lacka- 
wannos pavietus. Kone perpavietus.
metus tos 
dirbo tiktai kūles dienas ant 
sanvaites.

Hudson Coal Co., kuri aplai- 
ke užkalbinimu isz Kanados 
ant pristatymo milijono tonu 
anglių, dirbo pilna laika. Pa- 
nasziai dirbo ir Alden Coal Co., 
Lehigh Valley, Kingston ir ki
tos.

Manoma, kad kietųjų ang
lių kasyklos ketina dirbti be 

v

pertraukos visa vasara. Bizniai 
pasigerino, žmoneliai džiaugė
si isz darbo, pinigėliu vela tu
rės ir linksmiau ant svieto žiū
rės.

paežius 'kasyklos

Ana diena popiežius paliepė 
sąnariams draugoves “Priete- 
liai Žydu” iszsiskirstyt ir pa- 
liaut darbuotis ant atvertimo 
Žydu ant katalikiszko tikėji
mo, nes tankiai sanariai nau
dojo ir apsakinėjo mokslus ku
rio visai netinka su Kristaus 
mokslu ir katalikiszka bažny- 
ezia. In taja drauguve prigulė
jo daug kardinolu, vyskupu ir 
žymiu žmonių.

Vaistinis prokuratorius Chica
go, spirsis sūdo idant nubaus
tu mirezia keturis žmog-vagius 
kurie pavogė turtinga salunin- 
ka Tamosziu Gaynor, reika
laudami nuo jojo szimta tuks- 
taneziu doleriu iszpirkimo. 
Pagal Illinojaus tiesas, tai pa
vogimas vaiku ar suaugusio 
žmogaus, yra baudžiamas mir- 
czia.

Detroite nesenai valdžios 
agentai surado po žeme vary
toja munszaines, kuri padary
davo po 3,200 galonu munszai
nes kas diena. Josios invedimas 
kasztavo puse milijono doleriu 
ir pelui jo po 10,000 doleriu ant 
dienos. Slapta samogonka dir
bo diena ir nalcti per keturis 
menesius pakol josios 
rado ’ ’.

nesenai

4 4 nesu-

Gubernatoriaus Smith THOMAS JEFFERSONlvisztele deda žalio 
Duktė Iszteka

APSAKYMAS SENO SZITAS LAIVELIS PLAUKS IN AMERIKA

*

Katre Smith, jaunesne duktė

S
K

Rcvoliucijonierius ir 
Diplomatas.

koloro kiauszinius ANGLEKASIO

Thomas Jefferson, gimė Al
bemarle apskrityj, Virginijos 
valstijoj, Balandžio 2d., 1743 
m. Tėvas buvo turtingas žemes 
savininkas ir jaunasis Jeffer- 
sonas lauke geriausias mokyk
las ir gavo kuogeriausia nuks- 
la. Amerikos žmonos pirmiau
sia apsipažino su Jeffersonu 
jam būnant nnr.iu Virginijos 
Susirinkimo, kuris susirinki
mas buvo szaūktas iszrinkti de
legatus in pirma Kontinentini 

'l’ani Susirinkimui 
pa'gamino doku

mentą apie Didžiosios Britani
jos kolioniju valdymą. Jis drą
siai minėjo, 'kad szalis priguli 
szalies gyventojams, kad 'kiek
vienas žmogus turi savu val
dyti, ir kad Anglijos parlia-

Kongresą.
Jeft'crsonas

New Yorico gubernatoriaus, mentan neturėjo teises daryti
kuris yra kandidatu ant prezi-
dento ir prižada sugražinti alų 
iszteka už Krano Quillian.

instatymus Amerikai. Jis taip
gi prasze paramos Massachu
setts valstijai, kuri buvo pir-
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už tuos 
skaityti

___ minusia nukentėti del nepasi-

pinigns galėtumėm
Tik i uosi u,‘ Saule. ’ 

kad mes visados galėsime jaja 
prenumeravo! ir skaityt.”

Argi tai ne sunkus 'pasiau- 
kavimas tosios szeimynos kad: 
geriau būti be žiburio ne kaip 
be ‘Saules’.”

A ežiu tau, Ed va rd u k, už gro- 
mata ir velinam kad tavo teve
lia gautu darba ir ve’la jums 
butu gerove ant szio svietelio.

Paczedumas vra didele cna- 
(a — kalba bankieriai. Ir net 
kalba kad paczedumas buvo 
pamatu prasiplatinimo žmonių 
ir juju apszvietos. Jau nuo 'kū
dikystes inkvepia tautoms pa- 
ezeduma ir tai kožnoje viesz- 
patysteje. Bet... tasai inkvepi- 
mas paezedumo no vishr prisi
ima. Szen ir ten žmogus czedi-

Tri-ket-na, ‘bet tik pavieniai.
vertis dalis visu žmonių ant 
svieto neezedina nes jaigu rei
kė czedyt, tai pirma reikė tu
rėti isz ko czedyt ir turėjo ta- yme koki tikslą. Žmogus turė
damas toki tikslą, žmogus ne- 
davalgo, nedamiega, kaip tai
sako, rankas ir kojas iszdirbs 
kad tik pasiekt taji tikslą.

Bet daleiskime, kad tik ant 
prilyginimo, kad kožnas žmo
gus pradėtu czedyt. Vietoje 
pirkinet drapanas, czeverykus, 
nevaikszcziotu in teatrus, ba
lius, piknikus ir vietoje iszduo- 
ti pinigą ant smagumu gyve
nime — kožnas užspaustu ki- 
szeni ir pradėtu czedyt! Kas

Argi agentams mokėjo per tada atsitiktu?
Tuojaus sustotu visa pramo

ne, vargas. Visi turėtumėm 
truputi graszio ir tai viskas. 
Vienatine visuomeniszka gero
ve — tai gera užmokestis dar
bininko. Kuom daugiau darbi
ninkas uždirbinės ir iszdavi- 
nes, tuom geriau bus ant svie-

mažai kyszio? Nekurie bravo
rai sziadien moka tiems szni- 
pams ir kitiems po deszimts 
doleriu ant kožnos baczkos 
alaus, o ka ežia 'kalbėt apie 
munszaine. Tuom laik žmonos 
moka taksas, valdžia noaplai- 
ko jokio padotko ir tokiu budu 
prohibicije padaro vagius isz to. Turėdamas užtvirtinta bu- 
virszininku o žmones gali eiti 
skradžei peklos.

Apskaityta, 'buk Ameriko- 
niszki 'keleiviai-turistai iszda- 
ve 228 milijonus doleriu Kana
doje 1927 mete, arba 18 milijo
nu doleriu daugiau kaip užpra
eita meta. Jaigu Dede Samas 
bultu iszmiirtingas ir duotu

vi ir gera užmokesti, pirkines 
namus, automobilius, drapa
nas, eis in teatrus ir pasilinks
minimus — žodžiu, įpraleidines 
uždirbta pinigą, per ka apsau
gos pramone, duos proga už
dirbti kitiems ir sau. Kas -pa
dare Amerika taip turtinga ir 
garsinga / Sztai tas, kad mokė
davo geras algas savo darbi- 

Czionais darbinin-žmoni e ms gera alų ir arielka, ninkamu.
tai tuos pinigus paliktu namie, kas uždirba tiek, kad gali pirk

ti sau narna, automobiliu, pui
kus drapanas ir iszvažiuoti ant 
vakacijos ir t.‘t. Per tai, kožnas 
uždirba. No pats paczedumas 
bet regulariszka ir augszta mo
kestis yra iszgolbejimas tautu. 
Ir kuo ankseziau susipras tieji 
milijonieriai ir visi darlnlaviai, 
ir iszsižades vieno milijono do
leriu ant meto, tuo didesni tur
tą turus sklypas ir tuo tvirtes
ne bus sistema juju szalies.

Kaip musu skaitytojai myli 
“Saule” parodo sekanti gro- 
mata, kuri yra raszyta per jau
na vaika E. K. isz Riverton,
Ill.:

riuH už
Prisiinicziu jums tris dole- 

‘ Saule Mano moti
nėlė skaito laikraszti ir asz 
mokinuosiu isz jos skaityt. Ma
no lovelis sergu ir nedirba jau 
tris motus ir manėme daugiau 
neimti luikraszczio bet gailėjo
mės nuo jos Skirtis, nes jaja 
labai mylimo.

Asz prasziau motinėlės ne
skaityti kaip tamsu nes ji ma
žai mato. Turėjome paliaut 
paudoti elektrjkino szviesa kad

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

V.
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Visztelo ranulas i žvorineziu- 
je Waslrington, D. C.,'kuria at
gabeno isz Chile ir vadinasi 
A ranča iii an visata, kuri deda 
žalio koloro kiauszinius. Dažiu- 
retojas Holland laiko viszta, ir 
padėta kiauszini.

Jeffersono vardas

ir kad

davimo Anglijos valdžiai, ir 
kuri vadino kolionijas “valsti
jas.” Kaipo autorius szio do
kumento, 
buvo užraszvtas surasze žmo
nių, kurie neisztikimi Britani
jai ir už kuri prasižengimu bus 
nubausti.

Žmones sakydavo, kad Jeff- 
ersonas negali klysti,
jeigu jiw klysta tai Amerika 
klysta. Parodo kdkia i n tekine 
szis žmogus turėjo.

Jeffersonas buvo delegatais 
pirmo tautiszko Kongreso, ku
ris buvo laikytas Philadelphi- 
joj, 1775 metais.

1776m. kuomet Virginija pa-

damas in viesza nuomone, jis 
sakydavo “ 
be valdžios, negu 
laikraszcziu.

J796m. Jeffersonas tapo isz- 
riūktas Suv. Valstijų vice-pre- 
zidentu, ir 1800m. prezidentu. 
Tarnavo du termus. Vienas isz 
jo pirmiausiu prezidentiniu ak
tu buvo paliuosavimas kiekvie
no žmogaus kalėjimu, kuris bu
vo suimtas po “Un-American 
Alien and Sedition Laws

veluk laikraszczius
valdžia be

mulei kada

O 
nes

,” ku
ri instatyma Kongresas priėmė 
1898m. Jis taipgi panaikino vi
dujinius taksus ir žymiai su
mažino tautoj vieszas skolas. 
Nuo Franeijos nupirko Louisi-

skelbė savo nepriklausomybe, |1I1(IS teritorija už, $15,000,000.
Kongresas paskyrė komitetą 

nariu pagaminti 
visoms kolioni- 

joms. Jeffersonas buvo to ko
miteto pirmininku, ir jis para
ižo garsia Nepriklausomybes 
Deklaracija kuria Kongresas 
priėmė su kelioms 'permai
noms.

Per

isz penkių 
deklaracija

su ’kelioms

revoliucija Jeifersonas 
taisė Virginijos instatymus. Jo 
pastangomis, senoviszkos Ang- 
liszkos pirmagimystes tiesos 
buvo panaikintos. Jis pervedu 
tikėjimo laisves instatymus, ir 
natūralizacijos in'statymas bu
vo padarytas liberaliszkesnis. 
Bet nepasi'seke panaikinti iiir 
statymu draudžiant inga'beni- 
ma vergu in Virginija. Jis nie
kad nepamirszo vergijos klau
symą. Keliai's metais
būdamas Kongrese, jis siūle 
byla panaikinti vergija po 18- 
OOm. Byla neperėjo, priėmimui 
reikėjo tik vieno balso.

Po revoliucijos karei

vėliaus

, 1784 
metuose, Kongresas ji paskyrė, 
su Franklinu ir John Adams, 
tartis su Europos sza 1 ims pirk- 
lystes reikalais. Sokancziais 
motais jis buvo paskirtas Suv. 
Valstijų atstovu Francijoj. 
1787m.

al stovu 
gryžo atgal

Valstijas ir, Wawhingtono pra- 
szymu, tapo Valstybes Sdkro
torium naujoj valdžioj tuoj po 
priėmimui federales konstitu
cijos. Alexander Hamilton bu
vo Wa'shingtono Iždo Sekreto
rius — jis negalėjo tikėti, kad 
respublika ilgai gyvuos, jis 
priėmė Konstitucija tik kaipo 
susitaikymą. Tarpe Jeffcrsono 
ir Hamiltono nuo pradžios pa
kilo asztri kova ir aplink tuos 
abiejus iszaugo dvi politisžkos 
partijos, kurios net iki sziai 
dienai gyvuoja, tik vardai ir 
principai permainyti. Jefferso
nas yra ineteigejas dabartines 
Dembkratiszkos partijos, kuri 
pradžioje buvo vadinta 
publikonis^ka” partija.

Net ir sziadien žmones mėgs
ta prisilaikyti prie Jefforsono 
principu. Visu pirmiausia jis 
tikėjo in lygybe. Sakydavo, 
kad kilme, puikumas, mokslas 
ir turtas nedavo žmogui teise 
kitus valdyti be ju leidimo. Jis 
syki sake “kad žemdirbis gali 
iszriszfti moraliszka klausymą 
gerinus už profesorių.” Tike-

in Su v.

“Re-

gali paternint

Pasakyk man teveli ar 
“Dvase kasyklų

Ir kaip, ar Iu mislini jog 
jiji bile kam pasirodo... -4- at
siliepė senas mainierls. - 
gal ir rnacziau o nežinau,
galima jaja matyt o nežinot 
jipie tai. Iszrodo in paprasta 
žmogų tik turi viena koja pa- 
naszia iii arklio nes ta ne visi 

o priek tani ka
syklose yra tamsu. Kaip kada 
jiji tik pasirodo kaip žiburėlis, 
arba pabarszkina in tapa: o tai 
yra negeras ženklas nes kur 
dvasu barszkina tai tonais ne
laimingas brastas ir tikrai už
grius.

jiji daugiausia 
Seni

Szis garsus ir mylimas Ame
rikietis buvo netik tautos tvė
rėjas, bet pirmos ruszies diplio- 

advdkatas, chi- 
apsipažines su

matas.
rurgas, 
žemdirbyste, gabus szaulys 
matiniiikhs ir lingvistas.

Jis mirė Liepos 4d., 1826m.

Buvo 
gerai

penkcsdeszimts metu po priė
mimu jo garsios Nepriklauso
mybes I leklaracijos.

PAJESZKOJIMAI
56 metu, kuPet ras Žilionis, 

ris gimus Rusoniu kaime, Šel
vi jos parapijoj, tėvo vardas 
Ignotas o motinos Antanina. 
Tegul jisai atsiszauke, nes jo 
sesuo Prane isztekejo už Juo
zo Utanavicziaus, jisai, paliko 
20 margu lauko, todėl jo brolis 
nori atpirkti ta žeme ir tame 
dalykia ji pajeszko. Tegul jis 
pats ar kas kitas danosza apie 
ji jo pusbroliui. (t.A.13

Ignac Barisas,
324 W. Market St., 

Mahanoy City, Pa.
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— Bet asz. to barszk’m.imo 

niekad negirdėjau! — pertrau
ke Jonukas.

-- Nes
barszkina įpusiaunaktyj.
anglekasiai kalba, jog tada kal
nas yra sunkiausias o seni an
glekasiai niekad pusiaunakty
je nedirbs ti'ktai lauke pakol 
pereis toji adyna, nes tame lai
ke daugiausia propu sulūžta.

— Jaigu tai yra kalnu dva
su, tai privalo prigelbėt angle- 
kasiams.

O gal mislini jog nepri- 
sau užtinka tei-gelbsti, jaigu 

singa vyra.
— Viena karta lai taip bu

vo: driliuoja vienas anglokasis 
ir driliuoja, net jaan prakaitas 
ant akiu pilasi, o czion vietoje 
anglies nubyra tik akmuo. 
Sztai isz po szmoto didelio ak
mens iszszoko varle, didele ru
pūže, kaip tosios ka tai kopus
iuose tankiai sėdi. Kaip svie
tas stovi varliu kasyklose ne
būna; žinikes tai atsiranda, 
bet varliu kasyklose da neina- 
cziau.

Sztai varle iszszokus prisi- 
žiuri'iicjo didėlėms akimi, ang
lekasis liudydamas jog tai gali 
būti kokia pikta dvasu, tylėjo, 

I nieko nekalbėdamas ir lauke 
czion tolinus pasidarys.

pra ka 11 >e jo žmogi szk u

nubvra

kas 
Varle 
balsu ir rodo kur turi driliuot 
skyle. Parako ne dinamito ne
liepė dėt, o skyle pati iszszove 
be para’ko ir sugriuvo milži- 
nisz'kas szmotas auglio. Nuga
lėjo anglekasis in'det lokio 
szmoto anglies in karuka, nes 
varle paszoko po apaezia ang
lies, sztai szinotas tik kic ir 
jau. radosi aut karu'ko; net ant 
virszaus visi buvo nusistebėja 
isz'kur taip dideli szmota tasai 
anglekasis gavo.
anglekasis labai
kavojo tai varlei o jiji vela in 
ji kalbėjo kur daugiau turi 
skylių driliuot, nes parako nu
dėti nes isz kalno ir taip eina 

_ - JUr —— . - «

Tada tasai 
gražiai pade-

Sžitas laivelis, kuriame kapitonas Srhutlevam* 
frimi draugais atlikinėja kelione 
Rotterdamo, Ilolandijos.

per Atlanliko
su 

ma res
savo 

isz
I

ll

melagyste ir jog para-— Kaipgi galėjo dirbt, jai- tai ne
gu jam buvo uždrausta. O ar-szas dvasios yra teisingas ir 
mažai jau turėjo: vos nuvožė, už visa meta iszmokejo jam pi- 
karuka namon! O jaigu nebutu; nigus ir kaip gi ne turėjo isz- 
paklauses tai butu atsitikę t mokėt jaigu patys ant to gc- 
taip 'kaip su tuom vaikinu ku- 

~e-
mislino jog tai per diena jokio profito da ir buvo jo kal

te o tai už tai jog nepaklauso

“ I nuveze

Bet kas kiszas:
ris per visa meta sėdėjo po ž< 
me, o J 
(i'ktai.

ra i uždirbo?
apie vaikina tai ne turėjo isz to

Du asz niekad nugirdė- dvasios nes tenai lipo kur jam
jau apie ta 
man tėvai apie tai.

vaikina, apsakyk buvo uždrausta.
Buše meto tik iszlaike neei-

— Buvo karta sau jaunas 'lamas iu kasyklas bet po tam 
vaikinas kuris pribuvo isz to-1 <l>'P j' trauke prie auglio jog

ne galėjo apsieit be

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, no-

anglis. Dirbo taip su varle per 
visa menesi. Kada atėjo diena 
pedes, varle atsiliepė in angle- 
kasi: “Paim'kie dabar karuka 
ir važiuokle atsiimt savo už
mokesti, privalo ‘tau duoti ji 
pilna, o kada gausi tai atva- 
žiuokic prie szufto. Anglekasis 
žemai pasi'kloniojo varlei ir 
taip padare kaip jam paliepė. 
Pribuvus su pilnu karu'ku pi-

linksmas ir invairiu nesmagumu ap- 11 (() buvo visi vienoki) : ir 
varle tarė: “Dalyk.” Taip ta
sai žmogelis pradėjo dalyt: 
“Tai man tai tau, tai man tai 

Sztai ant galo pasiliko

Imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaistržolos yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir po- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillot Street Sponcorpoint, N. Y.

♦

Dalyk.

tau.”
jam lik vienas pinigas; taip 
anglokasis ne daug mielinda
mas, o eidamas pagal teisybe, 
atidavė ji varlei. O j i ji taip at
siliepė:

— Kaip matyt, Itai esi tei
singas žmogus, o ant skatiko 
ne sku[)us, o kad apsiėjai su 
manim teisingai ir da atidavei 
man ta paskutini pinigą, tai už 
tai paimkit) sau viską; turėsi 
tojo sidabro ant viso savo gy
venimo, tiktai atsimink, idant 
daugiau ne geistum po žeme 
eiti, ba tave patiktu baisi ne
laime.

— Varle (dvasu) inpyle vi
sus pinigus in karuti ir iszny- 
ko. 

<
giuu no 
akyvai Jonukas.

Ar anglekasis jau dau- 
dirbo ? užklausė

n i (‘kai p 
kasyklų. Ne galėdamas ilgiaus 

nuėjo in kasyklas.

limos szalies in czionaitines 
kasyklas. Isz pradžių davė jam 
t A * \ 1(1 «. I - * ■»' * * » »» • »s»r | -
in'karus: bodavo ir bodavo ir; Bet ka tik nusileido žemyn,
to'ki darba jog liedavo anglis'

butu Ii oda ves lyg sudnai die
nai, nes svethmvm ne taip grei
tai duoda'geresni darba: pakol 
kasyklų dvasu ne susimylėjo 
ant jo. Vaikinas buvo labai ge
ras ir prijemnas, o ka jau prie 
kasyklų, tai pirmultinis insi- 

o paskui mis iszsi-
traukdavo o ant anglies žiurė
jo rodos ant savo locno kūdi
kio. Susimylėjo ant galo dvasu 
ir kaip nestos viena karta ir ne 
Įiaszauke:

Eikic paskui mane!
() buvo pasirodęs kaip pa

prastas mainieris o
mislino sau jog tai mainieris ir 
ėjo paskui ji.

O dvasu, tai yra nevos tasai 
mainieris, paklausė:

— Ar turi aliejaus lempu- 
keįje ?

leisda v o

vaikinas

1 •

— Turiu.
— O dmmos ar turi ?
— Turiu.
— Tai c'ikie, parodysiu tau 

k a s v k las.
Ir nuėjo. Daejo lyg naujam 

numeriui o czionais siena per
siskyrė ir inejo in vidurį aug
lio. Ir ėjo taip ėjo, o mainieris 
parodinėje kur yra kokis dar
bas kur anglis ’kiecziausia, kur 
kokis vanduo, o ujo ir ėjo o 
vaikinelis mislino jog per visa 
diena ėjo nes iszteko jam duo
nos ir aliejaus, bet buvo tai 
puiki diena ho! ho! tokiu die
nu ne daug žmogus pats pra
leis. Ant galo mainieris o pa
prastai kalbant dvasia iszvede 
vaikina in virszu ir padavė 
jam kortele su savo paraszu 
kaipo turi jam ant virszaus už
mokėt už visa laika ka jisai bu
vo po žeme, nes prisakė jam 
taip-gi idant no drystu niekad 
sugryžt in kasyklas. Vaikinas 
nuėjo ir atidavė kortele: vy
resnysis matydamas ir žino- 
damas paraszu dvasios pradė
jo jeszkot kada tekis ir tekis 
darbininkas dirbo kasyklosia. 
Jeszko ir jeszko ir vos surado 
jog jisai priesz meta laiko lie
davo anglis in karukus; taip 
dabar suprato vaikinus, jog 
jisai buvo per visa meta po že
me.

Vyresnieji baisiai nusistebė
jo ir no norėjo tikėt vaikinui, 
bot kada ome jiems apsakinet 
taip, taip ir taip, kur ka buvo 
mates, kur anglis kiecziausia, 
kur reikia kasti, kur vanduo 
gali užlieti; taip susiprato, jog

kad sztai
mažas
jam tiesiog in

gengvejo nupuolu 
akmenukas ir pataikų 

galva. Mažiukas 
tai buvo szmotelis, bet nupuolė 
nuo augszto tai ir ant vietos ji 
užmusze.

Mat. ne galėjo vaikinas nu 
savo metinio uždarbio, naudo
tis, o užpvkino “dvasiu kasv- 
klu.”

()j, toks jau žmonių būdas 
jog kaip sau ka toki užsispyrė 
tai jau be to ne gyvent ne ga
li.

Taip rasziau szita apsakymu 
kaip man senas mainieris pa
sakojo nieko nepermainyda
mas ne perkreipdamas.

— F. B.

Padaro
Gyvenimą 

Maloniu
Per septynias gentkartes nami- 

Holandijos tautinis vaistas 
nuo inkstų, kepenų ir vidurių ne

šviesesnio, smagesnio gyvenimo 

Pradėkite Šiandien naudot Gold 

matysite, kaip greitai pranyks jū
sų nesveikumai. Pas visus aptie- 
korius, parsiduoda trejopo dydžio 
dėžutėse.

HAARLEM OIL-

t

nis 
i 
sveikumų prisidėjo' prie padarymo 
šviesesnio, smagesnio gyvenimo 
kenčiantiems vyrams ir moterims. 
Pradėkite šiandien naudot Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules, o pa
matysite, kaip greitai pranyks jū
sų nesveikumai. Pas visus aptie- 
korius, parsiduoda trejopo dydžio 
dėžutėse.

"X c. M»SU LES

o <►
SKAITYKITE "SAULE

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigem daryt 

Nauja Dideli S ap n ori u. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinei^ 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa. 
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Petruko Gyvenimas' Maszina Kuri Parodo Kiek Svėrė Musu Žeme MOTINA BRANGIOJI
in muiiRW(Apysakaite).

VIII.
Toliau viskas susipynė in 

baisu kamuoli skrejaneziu ug-1
• a w « • % > < «niu, ir pasakingu baidyklių, ir 

marga ūžėsi ir nesuprantama 
miszini.

Petrukui paliko karszta ir 
svaigo galvn. Urnai, pasirodė, 
jog jis neturi jau prie saves ne 
mamytes, ne totuszio ir pats 
galvatrukcziais krinta in gi
lia tamsia duobe, kur knibžda 
visokie žvėrini ir baisybes su 
didėlėmis ugninėmis akymis... 
Isz baimes jis jau rengėsi su
bliauti, bot tuo laiku roges su
stojo. Petruką pakele, ilgai nc- 
szo kokiais tai tamsiais laip
tais ir pastato ant grindų. Czia 
szviete mažas žiburėlis ir buvo 
szilta. In Petruką nusilenke 
kieno tai szviesi plika.

— Ba-a... — nusistebėjo pli
ke ir pliauksztelejo rankomis. 
— Petrukas atvažiavo! Drau
guži tu mano, nuo panezio ra
dimo?... Ka-gi ar nepažinai ?

Petrukas nustebo. Tai buvo 
dede Ipatas, tas pats, kuris ka
daise gyveno kaiminysteje su 
Petruku, mažoje pirkelėje. Jis 
lope sodiecziams vailokus, vai
kams gi pripasakodavo daugy
be visokiu nebutu daiktu ir su
maniai lupomis pagi’ieždavo.

Dede Ipatas gyvai paliuosa- 
vo Petruką nuo krūvos rubn- 
palaikiu, pastate viduraslyj ir 
sudavė jam per peti.

— Drąsinu, Petrukai, 
pasakė jis. — Mes su tnvim už
augsim — kupeziais busim! 
Duoksz, pirmiau nosi nuszluos- 
tysim...

Nuszluoste Petrukui 
paeriupinejo galva, nugara h 
kreipėsi in tęva.

— Kasgi su berniuku

iT k,

i. j

«
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Dr. Po
huno po žeme, žiūrėdamas ant labai stebėtinos maszinos, kuri 
parodo kiek svėrė musu žeme. I ž 
me kiek tonu musu žeme svėrė.

keliu sanvaicziii dažinosi-

ATVIRAS TĖVO ŽODIS IN 
SAVO SUNU.

kaip keli

“Sūneli! — tavo nemanda
gus pasielgimas, man tavo, tė
vui, taip kaip peiliu szirdi su
žeidė.

Sunau! Atsimeni,
metai atgal, tavo motina ne 

i vienu nakti neužmigo ant ta
vo loveles, 
kvėpavimo klausydama. Ji ko- 
nia kruvinomis aszaroinis vel
ke. Ji drebėjo isz baimes, kad 
tavęs sūneli, neteks. Asz bijo
jau, kad ji nenumirtu... Atsi
minęs tai, asz da daigiau insl-

pasilenk nsi tavo

• teminau tavo neti’kus-iu pasiel
gimu.

Sunau! Ar tu gali savo moti
nos negarbinti ir ne mylėti?’. 
Tos motinos, kuri tau atiduotu 
motus laimes ir gyvasties, kad 
tik galėtu tave nors vienai va
landėlei isz kaukiu iszgelbeti? 
Tavo motinos, kuri tau atiduo
tu viską, kuri apieravotu savo 
gyvasti, kad tik tave laimingu 
padarytu!

Klausyk Sunau! — Neuž- 
mirszkio ir atsimink mano tuos 
žodžius,

mis ir su batu, suspaustu tarp 
keliu, kuri jis uoliai taiso, sė
dėdamas ant beržines kaladas. 
Ne totuszio, ne mamaites ka
maraitėje nebuvo, 
nutarė, jog
vo grinozia.

jis nulipomas,

Petrukas 
jie bus iszejo in sa

li ga i negalvoda
ma) naru ir

anie szvilpūkai, bet (a padary
ti — skaudžiau, negu razinka 
nuryti. Bet visgi Petrukas pra- 

tyliai—tyliai, ir 
, skruostus de-

indamos, riedėjo isz akiu.
Dede Tpatas atsigryžo, pasi

žiurėjo, padėjo in szali kurpa

dėjo verki, 
karsztos aszaros
<Yft

T kaip buvo, vienmarszkinis žen- .’Ii ir sulingavo galva. 
t ge prie daru.

— Te-te-te... nutvėrė ji už
skverno dede Ipatas. — Kur?

— Namo-o noriu-u, — su-
* cirpė Petrukas.

— Och tu, nevidone.... Kvai-
uosi,

pranaszavo 
taip viskas ir 
its id u re roju-

kad tau yra skirtu 
sunkiu dienu pergyventi. Bet 
Sunau, tau sunkiausia diena 
bus ta, kurioje tu savo motinos 
neteksi!...

Kada tu užaugsi ir busi vy
ta d a tavo

;al tau nekarta, sunau 
užeis noras iszgirsti savo mo
tinos balseli, pamatyti jos isz- 
plestas rankas, 
galėtum pulti ir yiasiskusti 
v o nelaimes, kad tavęs niekai 

niekas nepaguodo- 
Kaip

ras, i 
spaus, ft

nelaimes su

in kurias tu
sa-

I

v
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♦Jaigu nekuriu Lietuviai 
protą turėtu, 

žaliablokiais 
neužsidėtu.

Pats savo akimi regėjau,
J r savo ausimi girdėjau, 

Ant kožno žingsnio Lietuvius 
niekina,

Ar tai per rinkimus ar ant 
nlvežios iszvadinn,

(j musu Lietuvys už gilinki 
del saves turi,

Jaigu žaliablekiai užfniidyti 
g^ili,

Del svctimtaiiczio praleis 
daugiiausia,

Mat, tai garbe didžiausia, 
B a tai Angli'kas,

Tai ne Lietuviukas.
() ka jau Anglikailes, 

Tosios glandžesi prie sportoliu 
■kaip kalaites, 

O tieji surduto!i nžsistatytu,
A11 g l i'k a i t e m s f u n d yf u.

Boto, reike ir panoses 
nubrazduot,

Kad tik kokiai Bridžui 
pusi dabot.

Brolyti, kad ir uosi nupjausi
'Tai visad varda kreizes gausi 

Nuo tu szlamsztn 
atsikratykite, 

l'selius puikius užsiangykite
G a m tai nesi priešaink i t e, 

(’selins užsiraitokite, 
Katros Auglikes su Polen- 

deriais susiporuoja, 
Tai darbini krinka pavidale 

painia, 
Gero gyvenimo neturės, 
Lyg smert vargu kentės.

♦ ♦ ♦

Žemiau paduodu kelis pamo
kinimus del sporteliu: 
Aibksinis pinigas,

Tai puikus daigias,
G a n I ži a uses valgis, 
Pajus ir szoldoris.

Gerianšos ginklas tai peilis, 
Stiklas ir butelis, 

Siutą steliuota turėk
Už ji kriaueziui nemokėk. 

Žiedus ant pirsztu užsidek, 
Bukie teisus, — isz paniūru 

žiu re k, 
Pinigu neezedyk, 

Savo uždarbi karezemoje 
padek, 

Tei sy lies nekalbėk, 
Tarp apszviestunu tylėk

Mokytu tuo jaus busi, 
Kaip geografije ir higena 

skaitysi.
Niekam gero neduok, 

Teisybes nekalbokio — visados 
meluok, 

Jaigu'ka neturi tai pasivogk, 
Dora žmogų iszjuok.

Ant tikybos kaip szuo lok 
Lupa savo brazduok,

Kad neturėtu ant ko snarglis 
kabot, 

Nepaliaukie ant bažnyczios 
kovot.

Melstis nereikalauji, 
Juk nuo Dievo pinigu negauni

BAUSME UZ KREIVA
PRISIEGA

Tikras Atsitikimas.

Vokiszki laikraszcziai raszi- 
nejo apie ao'kanti atsitikinm, 
kokis atsitiko Vestfalijoj.

Viena puikia, diena, Liepos 
menesyje,
cziot. Nuęjas gera užmota ke-

iszcjaupajjjivaikBZ-

darote '
— Ar-gi ponas daktare ne

žinai? Juk vh?j kalba apie tai, 
jog prislėgė ne tikrai o Dievas 
ji dalypstojo kol i ėst va, jam 

o kitiem kaipoant nubaudimo 
persergejimn.

Da si klanai nejau du kitu apie 
mano buvusi ligoni ir visi ta 
pati ‘tvirtino jog tai nubaudi
mas Dievo.

<) gal but atsakiau
lio, iszgirduu prisiartinant ka- jog pats prisipažinsi i jog tik-

gerairietą kurioje paregėjau 
pažinstama daktaru kuris pa- buvo, o vienok galėjo tai būti

ft

.rogojas mane, liepė važnycziai 
sustot ir linksmai paszaukc:

— Kur tai taip, ponas Juo
zai? Jaigu ant pasivaikszczio- 
jimo, tai sėsk su manim, taip 

busnesimatėm,senai 
linksmiau važiuoti.

ant

man

ros priežasties tokios ligos ne

nu bandinius Dievo.
Daktaras nieko man neat sa

ke ant mano klausymo, ims 
sztai stojome priesz narna, ku
riamo laufke pribuvimo dakta-

luti, tu juk tu mieste!
tai, Simonai? Dega jis visas., 
vaikinas — tai., ka?

— Ko jam degti tai, — at
sake tėvas, nusijuosdamas ir 
pesziodamas apledėjusia barz
da, — Isz szalczio... ir kaista.

Dede Ipatas nusiskubino už 
pertvaros ir eme purtinti vir
dulį. Juokavo ir klausinėjo 
apie sodžių, kaimynus.

— E, ka ir bekalbėti, — at
siliepdavo jam tėvas.

Petrukas kiek pagalvojo ir 
prisiminė iszkabinetus stiebuo
se menulius, atsiminė ir baidy- 

keturkam- 
pemis akimis ir beganezius in 
visas puses žmogiukus. Jis pa 
prasze parodyti jam miestą.

— Pirmu pirmiausia sze do 
vana, — pasako dede Ipatas ir 
padavė Petrukui didele rieke 
baltos duonos, tikros, su ra- 
zinkomis. — Valgyk duonyte ir 
auk: tetuszis su mamyte nube- 

Insipainiojo, kamuojasi, kaip go vieta gal gaus. Tylėk, kuko- 
sztai tau ežia ir 

miestas, pažvelgk!
Petrukas sužiuro in langeli 

ir užmirė, prispaudęs prie kin
iuos duona su razinkoinis. Tai 
sztai .jis koks — miestas! 1 o- 
<ios keistos, nepaprastai dide
les grinezios: baltos, mėlynos, 

O kiek kaminu

kokiu 
kaip 

leidžia pik- 
grin- 

, arba 
apvaliais, lyg kepures; ant 

tokiu grineziu kryželiai, auksi
nes galvutes pridirbtos, — 
keista! Dabar gerai butu suži
nojus, kur-gi taip dede Ipatas 
užsikorė gyventi tuip auksztai 
lyg in paezia aukszcziausia eg
le. Ir kaip jis isz czia in gatve 
iszeina.

- Na, 
Dede Ipatas 
Petruką, po langeliu, užklojo 
sermėga.

— Gulėk, 
valgyk miestiszka duona, ji 
gardi.

„ klės su ugninėmis

muses vortinkly j. Skurdas am
žinas!... Badauja žmones trum
pai pasakius! Ne nuo pyragu 
juk ir begi.. Netrukus susėdo 
prie virdulio. Petruką pasodi
no nuoszalyj ant beržines ka
lades, prie varstoto. Petrukas 
ilga žiurėjo, kaip lempele rūks
ta, lįsdama garbenemis durnus. 
Paskui jis palytėjo reples, ylas, 
plaktuką, pasiriause dėžutėje 
su baltomis panasziomis in avi 
žas, špilkomis. Sriūbtelėjo isz 
bliudelio, padėjo ant tamsaus 
varstoto kdtaplauke galvele ir 
graudžiai apsiverkė.

— Kas tau, Petrukai ? — 
Paszoko dede Ipatas. — Mielas 
mano? Ach... Szitas tai jau ne- 

Sztai tau ir sveczias...
O sztai asz ji virve, —

baugino tėvas. — Ko žliumbi, 
kvailas? Duoksz, motina, vir
ve....

Kiaura szita nakti Petruku: 
sapnavosi negeri sapnai. Nu
baldamas, jis gailiai verk e ir 
skundėsi ant Zuju Pilypo, ku
ris vis erzinasi ir muszasi, stu
mia Petruką nuo stogo, paskui 
stojasi žirnetu vailoku jam ant 
gerkles.

— Miegok, kūdikėli,
gok, — kartojo motina. — per
sižegnok ir miegok. Ir kas jam 
isztiko... Dieve mano. Gal pa- 
krapyti, su malda...

— Ach, moteriszke — be
reikalingai tu ta viską... tik 
berniuką iszgasdinsi,
Petrukai, ryt dovanu nupirk
siu. Ka nupirkti, ka?

— Duonos su razinkoms,— 
žliumbė Petrukas užmigdamas.

Rytmety], kai jis nubudo, 
vieninteliame kamaraites lan- 
gelyj linksmai spindėjo szaltu 
auksu žjemos saulute ir nuo jos 
žvilgėjo dedea Ipato plike.

Szitas dede Ipatas, galima 
pamanyti, taip ir gimė su ju- 
tlauczivuu5 kiauromis eikime-

ius busi! O

raudonos....
mksta ir visi už syk; kitas ka 
minas nežinia kam ir 
tikslu: stovi sau vienas, 
lazda, duinus-gi 
ežia u už kitus 
ežios su smailais stogais 
su

Nekurtos

gerai.

nuo

tylėk,

matei nuėsta ? — 
užkėlė ant naru

taro jis,

zinka skaudžiai
kloję. Jis

VIII.
Kaip būdavo, 

aklas Kornelijus, 
iszpjo: Petrukas ? 
je. In rojų neszp ji motina, gi
dede Ipatas kelia nurodinėjo.

Tik dabar Petrukas sužino
jo, jog angelai neskraido, (» 
vaikszezioja.

neskraido, 
Jie visai pana- 

szus m žmones, jie neturi ne 
dudu, no sparnu, bet aprodyti 
jie in ilgus baltus marszkinius. 

isz pradžių Petruką nuplovė 
dideliame baltame lovyje, pas
kui apvilko tokiais pat, kaip 
pas angelus marszkiniais ir 
padėjo ant svarstyklių. Ange
las su juoda barzdele užraszl- 
nejo in knyga Petruko nuodė
mės, Petrukas gi su baime žval 
ge-i in szalis ir lauke, 
neis zszok tu k ipszi u kai, 
tempia žmones in ugni. Bet szi- 
to neatsitiko: ji innesze in ro
jų, erdva ir szviesu, su dide
liais langais. Ten už langu, bu- 

o isz virszaus suk- 
krito snaiges ir

J

kad tik 
kurie

vo sodnas, 
damasios, krito snaiges 
puosze baltais rubais medžius.

Petruko mamaite rojuje ne
paliko, tarp baltųjų angelu, bet 
jai pasakė, 
gal lankytis ir czia sėdėti.

Ir pasiliko Petrukas baltum
iame rojuje tarp baltųjų ange
lu. Vieni isz ju, maži, kaip ir 
Petrukas, gulėjo lovelėse, 
deli vaiksztineio apio

kad Nedaliomis ji

o di- 
vaiksztinejo apie juos, 

kariais pasilenkdavo ir duo
davo ka tai gerti, arba kaiszio- 

anezio žaisleli — szalta

neglaudžia, 
ja ir nemyli. Kaip sunku ir 
skaudu tada bus atsiminti tie 

kuriais tu 
savo motina in- 

hkaiidinai! Sunau, neturėk vil- 
gyvenime,

Iindui atsitikimai 
nelaimingas

sunku

ties rasti ramybes 
jaigu tu savo motina surūpin
si ir neguodosi.

Tu gailėsiesi, praszysi atlei
dimo jos atminti — bet viskas 
bus per volai, kada tavo moti
na silsesis kape, 
neduos tau 
kus ir tave

I’avo savžine 
ramybes. Nuolau- 
mvlintis motinos 

paveikslas visados liksis tavo 
atminti. fTu visados matysi ja 
nuliūdusia ir susigraudinusia 
kuri tavo duszia kankins!...

Sunau! Mylėti motina, tai 
szvenezianses 
nuis ir privalumas!
mingas tasai, kuris to nepildo. 
Tegul niekad isz tavo lupu ne 
iszsiveržia žodis, užgaunantis 
ta, kuri tau gyvybe* davė.
jaigu d a karta

Mylėti motina, 
žmogaus jaus- 

(.), uolai-

Ir 
taip atsitiktu, 

tegul no tėvo baime, bet szir- 
dingas tavo dnszios paliepimas 
meta tave po jos kojų, kad ga
lėtumei 
mo

y

y

Nudžiugau ant praszymo 
daktaro ir nuvažiavau ftn juom 
in kaimu, kuris buvo atitolin
tas apie myle kelio, kur sku
bino jisai pas ligoni.

Pradėjom konia tuojaus apie 
visokias ligas, apie naujausius 
iszradimuM gydyme ir 1.1. Stai- 
gai daktaras nustojo kalbėt ir 
gilei užsimislino. Po valande- 
liai vela taro:

— Vidka ka ponui kalbė
jau yra davadu jog nieko slap
tingo nesiranda ko gyduoles ne 
iszgydo, bet turim pripažinti 
jog atsiranda ligos apie kurias 
sunku yra mums datirt prie
žastis juju pradžios. Pažinsti 
ponas mane, jog ne esmių leng
vatikis ir netikiu in visokius 
niekus, bet ne personai turėjau 
ligoni kurio liga negalėjau sau 
iszreikszt pagal gydymo moks
lai

— Ir 'kokiam spasnbe 
j uja iszi’eiszkiai ?

manes

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN9 
Philadelphia Specialistą 

Visos Kroniszkos Liros.

Silpnt, Serganti Vyrai ir Moteraa 
Ne Serganti bot visgi ka tik pajiego 

dirbti. Apaisaugoklto pavojau*.

sau

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

Kraujo ir Odo« Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sereda, Kr’vergą ir Petnyczin 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bauium Name, Antras floras.
t .iiiiimil.i       

Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 
Captital Theatre Namo. Coal ir Main.

lio! manės liga likos 
slaptybe kurios negalėjau sau 
iszreikszt, nes kaimynai ligo
nio kalbėjo jog tai buvo baus
me Dievo už kreiva prisiega.

Kaip tai? Tai tavo ligo
nis buvo kreivai prisieges?

— Pagal prova, tai neisz- 
ty r i nėjo to, nes balsas žmonių 
apsudino ji kaipo tokiu.

— Ne® kdki buvo ženklai 
tosios nepaprastos ligos tavo 
ligonio?

— Klausyk, kaip buvo. 
Prie®z 'keliolika menesiu adga- 
lios, atėjo pas mane darbinin
kas isz kaimo, in kuri dabar 
važiuojame ir prasze manos, 
idant apžinreczia jojo pirszta 
kuris nuo keliu dienu pradėjo 
skaudet. Paregėjus pirszta, pa- 
teminau tuojau® jog pradėjo 
put. Apžiurėjau ligoni, buvo 
sveilkas ant kūno; ant mano 
klausymo atsake jog pirszta 
nebuvo sumuszes no suspaudęs 
nio’kur,

kaip

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parvežu gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davemastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

F f ’

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.
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Nuliudimo
geriausi patarnavimą. 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 
deszimta minutu.

u, 
valandoje suteikiam

jog staigai pradėjo 
skaudet ir put.

— Padariau kas reikėjo, 
apžiurėjau ranka ir liepiau ve
la ateit pas mane už keliu die
nu. Atėjo nebagelis ant paskir
to laiko, nes su nusistebėjimu 
paregėjau jog jau nyksztis, ku
ris 'pirmiausia pradėjo skaudet, 
kone nieko jau nesirado, kone 
buvo nupuolęs o pradėjo ant
ras pirsztas put. Pradėjau nau
dot visokius -spasabus dakta- 
riszkam moksle bet ant nelai
mes, nieko negelbėjo; pirsztai 
nnpuolinejo nuo deszines ran
kos vienas po (kitam.

Priežasti tosios navatnos li-
£0’S

savo motinos atleidi- 
isznialdauti,

pabuezia vinių 
tavo galvos nedėkingumo žen
klus!

Sunau! Asz tave myliu. Tu 
man brangiausias visam svie
te dalykas. Tu mano viltis. rI’u 
mano mieliausias, bet sunau, 
man but daug geriau matyt ta
vo įnirusiu, ne kad motinai 
būtumei nedėkingas...

Taigi, sunau, guodok ir my
lėk savo Motina!,.

Szis tėvo priminimas ne yra 
tik vienam sunui, bot sunains 
ant viso svieto, o tokiu yra 
daugelis kurie savo motinu ne 
guodoje.

kad ji savo 
nuplautu nuo

m

jo už 
blizganezia lazdele.

Kuomet sutemo, virszuje su
žibo pienuoti skrituliukai — 
lyg žvaigždes danguje. Vėliau 
nakti skrituliukai snsiubavo ir

Atsidarė bedugne 
žvaigždėta mėlynė, o žemai po 
Ja — nekalta sniego lyguma. 
Bėga per lyguma senukas, pa

in szventaji ir in se
neli Kornelijų. Bego, bego ir 
parkrito, iszlirpo. Viesulą pra
ūžė su varpeliais meszkos. Jur- 
gelis-durnelis nusiėmė 
skylėta kepure, skardžiai nusi
kvatojo ir kažin kur pražuvo.

Taip, tylu ir ilgu ir liūdna. 
Bedugne mėlyna tamsėjo. Sz- 
sz, — už baltos sniego lygumos 
vos girdimai suskambėjo Zuju 
Pilypo armonika. Suskambėjo 
ir nutilo. Ant visuomet.

Nakti prisiartino prie Pet
ruko vienas isz dideliu angelu. 
Palydėjo. Ir liūdnai nuleido 
galva...

Iv
no

Telefoną* 872.

nuplaukė.

naszus

savo
J ,e I

1— Och ir llegina-gi tave, 
vaike.... Kur skaudu, ka?

Nieko in tai neatsako Petru
kas. Gulėti jam buvo karszta 
ir nuobodu. Jis atsisėdo, nu- 
gnibo isz riekes razinka, padė
jo sau in burna, nurijo ir aky
se pas ji aszaros pasirodė: ra

li/.kliuvo ger-
atstume duona ir 

eme žiūrėti in langeli. Ant lan
go stovėjo geltona bonkute su 
kanapių aliejumi, bet, sedžiant 
ant naru miesto nesimato.

Ilgai ir liūdnai sustaugė kur
tai szvilpukas, paskui — an
tras, troezias...

Per /ui paliko nepaken- 
: ilgu ir liūdna. Norėjo

si verkti, garsiai, ilgai, kaip

Galas.

PAVOJUS!/^ 
f Pasirodžius pirmiemo * 

ženklams persišaldymo . 
krutinėję, patrinkite vikriai 
su

DR. RICHTĘRIOi .
Inkąro Rūšies 

t PA1N-EXPELLERIU 
Ja VaHbaienklis ragiMruotes X 

S. V. Pat. Biure. 7^

y Persitikrinkite, w kad. 
Inkaro vaisbaženklis 

butų ant pakelio,

pirmiems

Ilikąro Rūšies K

ii

l

Pacziuotis nereikalauji, 
Ba mergicos doros už paezia 

j * negauni.
Trukiu važinėti nereikalauji, 
Ba už dyku t i kieto negauni

Mergina 'katra nekramto ežiu
Tai patinka del visu. 

Vtp'gsza szėl'pti nereikalauji, 
Ba ir tu vangszelis, viską už

-dyka gauni, 
l.n bažnyczia eiti ne reike, 
Ba priklaupus nežinai ka 

veikliu.
Jaigu geidi apszviestunu būti 

Turi nuolatos pliovo'ti, 
Kaip pinigu suvis neturėsi,

7

ežiam

■■ i. > .........................................-........................................—......... ........................................

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raszymo, del valkams. • Preke 16c 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, P^.

Inkaro vaisbaženklis. « t «
35c Ir 70c vaistinėse, arba

‘ b-Jį rašykite tiesiai j laboratoriją

H i >
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I
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*

Tai kito Skrynele atplėšai, 
Pinigus ir drabužius paimsi, 

In kitur nulapnosi.
Ti k ta i pravarde perma iny kie,

— 1 * iMk « ■

F. AD. RICHTBR * CO.4
li j;

Brooklyn, N. Y. d,
f ■. B«rry & Sq, Jth Stte, i
K p - - 1 - -
yl

iHipr 5, AT; mr;n?inhtmrbW.

į V

. !i Ir lupa nobrązduokie, 
0 tada puikiai gyvensi,

Kol ant olo'ktrikiuos kodas 
nepateksi.

negalėjau surasti ir nega
lėjau iszgelbet ne vieno pirsz-

Kada paskutinis pirsztas 
nupuolė nuo rankos, žaidulis 
greitai sugijo.

Ligonis pas mano ateidavo 
pats vienas ir nieko daugiau 
nuo jojo nodažinojnu 'kaip tik 
tiek, jog buvo darbininkas, bet 
bucĮama® vėla tam paežiam kai
mo pas kita ligoni, užlldaiisįau 
kaip turisi mano ligonis su 
sknudancąia ranka.

— Ei ponas daktare 
sako man gas pado ris, kurio bu
vau užklausęs — vargszas tai 
žmogus, teisybe, nes ka-gi da
bar pradės? Bet ar reikėjo jam 
taip sunkiai nusidėt priesz Die
va ir tokia bausme ant saves 
užsitraukt ?

— Tai bausme Dievo, toji 
liga? — užklausiau nusistebo- 
jas 
f

ft

to.

at-

ka jisai tokio buvo pa-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

G. W. BARLOW, Pres.
J, FERGUSON, Vice-Pres. ir Kiu

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t, t. 
520 VV. Centre St., Mahauoy City, Pa.
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ISZ WILKES-BARRE Lį Lietuvos. PARSIDUODA KARMA. ANT PARDAVIMO.

n.

1

■

I

■

I
s

Szimas Kodys isz More- 
jos, mirė Pottsvilles ligonbu- 
teje nuo sužeidimu kokius ap- 
laikc ftutomobiliaus nelaimėjo 
tarp Frackvilles ir Saint Clair. 
Kodys važiuodamas in Potts
ville ant užsukimo susitiko su 
smarkiai beganeziu automobi- 
liumkuri vare Jurgis Valickis 
isz Meizvillos. Palicije surado 
kaltininką kuris dabar turės 
atsakyti už jojo mirti ir likos 
uždarytas* Pottsvilles sūdo.

— Distrikte No. 1 kasyk
los pradėjo dirbti pilna laika 
nes užkalbinimu ant anglių tu
ri daug.

— Jurgis Bendinskas par
davė narna del Florentinos Ža
kienės už $5,000.

— Panedelyje likos surisz- 
ti mazgu moterystes Lebigh 
Valles palicijantas Petras Ga- 
brisz isz Ashley, Pa., su pana 
Ant an i na S1 a v i c k i u t e, 
prof. Slavicko
Victoria teatro. Mazgu mote
rystes suriszo kunigas .Juozas 
Mrozewskis isz Senintu. Jau
navedžiai apsigyvens Mahano- 
juj.

— Vincas Piktinas, 14 me
tu, 15 N. Bowers uli., likos pa- 
szautas in krutinę por savo 
dranga Roberta Harrisona ka
da szaude in cieliu arti Waste 
House Run.
pa vo j i nga i 1 igonbuteje.

— Jonas Zebraiickas, 
metu, isz William Penn 
Locust Mountain ligonbuteje 
Panedeli, 
laika.

IR APLINKINES

Vincukas serga

24 
mirė

sirgdamas koki tai

Jonas Damijonaitis, W. 
Washington avė., laiko darbo 
prie Turkey Kun kasyklų insi- 
žeido skaudžiai ranka.

Frackville, Pa.—p. Antanina 
Grabauskiene pati Vinco Gra
bausko, 2.3 diena szio menesio 
iszvažiuoja in 
kyli savo senus tėvus p. Kve-
deraviezius kurie gyvena Lai- 
polingoje, teipgi aplan’kys kitus 
gimines ir pažinstamus.

Lietuva aplan-

sesuo 
vargonininko

svklose Petras Szerksznvs

Norke- 
leje. Tieji, kuriems 
atsiimsi i pakvieti-

— Seredos rvta likos bai
siai apdeginti Park Place ka-

38 
metu, W. Spruce uli. ir Vincas
Durskis, 40 metu, W. Mahanoy 
Avė. Abudu likos nuvelti in 
Ashlando ligonbuti.

— Klaru t e, 16 menesiu duk
rele Alekso Gurskio, 901 E. 
Market uli., baisiai apsiszuti- 
no inpuldama in ccberi verdan- 
czio vandens. Likos nuvežta in 
Locust Mountain ligonbute.

— Panedelyje atsibus Lie- 
tuviszko Independent Kliubo 
balius “Select Dance,” 
vieziaus y 
užmirszta
mus, gali juos gauti pas barbe- 
ri Aneerovicziu. Apie 500 poru 
ketina priimti isz visu szalin.

— Net i keti na i staigai įniro 
Pottsvilles sudžia Clarence A. 
Whitehouse nuo szirdies ligos 
Seredos ryta, kuris paskuti- 
niuosia rinkimuosin likos isz- 
rinktas siulžia ir apėmė tąjį 
dinsta Sausio menesija. Sudžia 
Whitehouse turėjo vos 48 me
tus, gimė Pottsville, likosi ad
vokatu 1904 mete, o iszrinkfas 
District Attorney 1912 mele. 
.Jo tėvas mirė keliolika motu 
atgal. Laidotuves atsibus Su- 
butos ryta. Paliko paezia, vie
na dukteria ir su nu.

Per staiga mirti sudžiaus 
Whitehouse, dabar re i kės rink
ti du slidžias ateinanti meta 
nes sudžiaus Wilhelmo laikas 
tame mete pasibaigs. Kas bus 
paženklintas tuomlaikinei ant 
velionio vietos tai da negirdėt.

REIKALINGAS.

Vyras ant fariftos, kuris su- I

Sekanti pirko namus: J. 
nuo K. Kubiliaus už 
Antanas Va suit is nuo 

Jono Velionio už $600.

Žubris 
$6,075.

Schuylkill Haven, Pa.—St ei
ti ne policija padaro ablava ant 
(’(‘Titrai Hotel, Nedėlios vaka
ro. Loenininka Juozą Matoni, 
keturis vyrus ir dvi aptersztas 
balandėlės aresztavojo isz ku
riu viena likos uždaryta Potts- 
villes kalėjimo, o kita pasirū
pino kaucija.

Nanticoke, Pa. — Policije 
jeszko lavono nuskendusio Po- 
vyluko Kluezovskio, 10 metu, 
kuris su dviem kitais drau
gais siautė prie kranto upes ir 
inpuole. Draugai nemato atsiti
kimo tik taip mano, kad turėjo 
inpult in upe.

Maryd, Pa. — Vincas A. Sa- 
dauckas, 19 melu, pasivogė 
automobiliu ir pabėgo isz vais
ku Fort Eustis, Virginijos ir 
likos suimtas czionais pas savo 

l’ždarvlas Pottsvilless(‘sere. 
kalėjimo.

met u, 
rios

Mount Carmel, Pa. j- Gerai 
žinoma motore Ona Matukai- 
tiene (po tėvais Bruk i nte), 55 

mire Serodos ryta, ku-
laidotuves atsibus Suba- 

tos ryta su bažnytinėms pamal
domis. Velione palikb szeszis 
sūnūs ir viena (lukteri, dvi se
seris Kogina Zerdeckiene, Ma-
banov (’itv ir .Ieva Szukvietie- 

Bruka, Newne ir broli Joną
Yorke. Ame rike pergyveno 
metus, josios vyras 
met u adgal. Velione

.32 
15 

paėjo isz 
Striimbagalviu kaimo, Ruda
minos parapijos.

mirė

— Povylas Miliszauskas tei
siamas už žmogžudyste Mili- 
szauskienes, isz Inkerman.

— Trys poros Lietuviu, pa
traukta, per ju buvusias mer
ginas ir jau motinas, in teismą 
už nevedima ju. Kas yni ežia 
nenaujiena, bet bjaurus paplo
tis suvilioti ir nevesti.

— Keturi Lietuviai
traukti už musztynos, kas yru 
taipgi labai blogas ])aprotis; 
tankiai buna iki žmogžudys- 
cziu.

pa-

Gustal-

— Du Lietuviai patraukti 
už automobiliu nuotykius, vie
nas už suktybes.

Mirė Stasys Slavinskas, 
79 Centre St., Pittston. Palai
dotas per Kun. Kašakai!i in 
parapijos kapines.

— Mirė Jurgiene
tiene, Tunkhannock A v., West 
Pittston. Palaidota in parapi
jos kapines.

— Mirė Katre Pilkonis, isz 
Pittstono. Palaidota in para
pijos kapines.

— Mirė Petras Zataveskas, 
70 metu, Bear 276 East Main 
St., Plymouth. Palaidotas in 
parapijos kapines, su bažnyti
nėmis apeigomis, Muhlenburg.

— Miro Urszo Karalius, 51 
metu, 156 West Main St., Glen 
Lyon. Iszgyveno Amerikoj 30 
metu; paliko vyra ir pulką 
vaiku. Palaidota per kun. Mi
liauską, in parapijos kapines.

— Mirė Jova Sadauskas, 
371. Main St., Kingston. Palai
dota in parapijos kapines.

Aliro Bladas Klimkevi- 
Palaidojo pusbrolis J.

Morgalis in parapijos kapines 
Miners Mills.

— Gimė pas
18 Chestnut St.

ežius.

eziulius 
mis.

Juozus Pe- 
su-Į

— Gimė pas Petrus Asevi- 
czius, 51 Joseph Lane, dūkio.

Aplanke Grigaiczius du 
garniai ir paliko dvi dukteris 
nuo 146 Holland SI. —V.

J

McAdoo, Pa. Adomas Ka- 
marauckas, 42 metu staigai mi
re nuo kraujatekio plaucziu. 
Paliko paezia ir kelis vaikus.

Lowell, Mass. Kovo 16 d. 
patiko didele nelaime K. Kmel- 
nicka, viena isz turtingiausiu 
apylinkes ūkininku: vėlai va
kare sudege farma, visi trobe
siai, ūkio inrankiai, Fordas ir 
trokas. Ūko tik gyvuliai ir ra
kandai. Nuostoliu pasidaro ant 
$.‘>0,000, o buvo npsergetn vos 
ant $7,000.
nežinoma. Draugai p. Kmelnic- 
ko, kaipo gero Lietuvio nelai
me labai apgailauja.

— V.B., kuris bandė 
gala pasidaryti — mirė,
laimi ilgesnis, nes vistiek nieko 

kadangi protas

Ugnies priežastis

EROPLANAS SUDEGE 
LAKŪNAI SUŽEISTI.

Kovo menesio 22 dienu avi- 
acijos karo lakūnas kap. Ja- 
nuszkeviczius ir oro žvalgas 
vvr. leitenantas Martinkus isz- 
skrido in perskridima moko
mu eroplanu “Albairos.”

Mariampolej nusileido ir pa
tikrine f > veikimą, laukimai 
vėl pakilo. Bet tik pakilus 
apie 30-40 metru vėjo sūkuriai 
perverto ore lėktuvą ir jis, vi
sai nebevaldomas, krito žemen. 
Nukritęs lėktuvas pradėjo deg
ti. Vyr. Įeit. Martinkus, atsi
peikėjos nuo sutrenkimo, pra
dėjo traukti isz deganezio ero- 
plano visai pritrenkta ir be są
mones kap. Januszkevicziu.

Per kokias 5 miliutas eropla- 
nas visiszkai sudege.

Kap. Januszkevicziui sužeis
ta galva. Suteikus pirma medi
cinos pagelba Mariampolej jis 
automobiliu atgabentas in 
Kauno karo ligonine.

.1. I ■■■*■■■ B      * «i l l* ■ III I 6 1 Ml " ■ ■ —

Rinkite Paul Houch ir 
Sudžia Koch ant 

Delegatu

r*

Su pilna proga. Farma val
dantis žmogus nebijo bedar
biu, mažadarbiu nei straiku, 
žmogus jaueziasi pilnam ramu
me ir nieko nebijo, sztai nepra
leiskite szios progos. Lake 
Side. (t.32

SZ10S

K. 1). No. 2
Peter Szvilpa, 

Tamaqua, Pa.1

JL

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

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

Kotelis ir farma. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados siūboj. Far
ma turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
maszinos, alkilai, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
liegęs. Kreipkitės ant adreso: 

,Wm. Konsavage,
Locust Valley, 

Box 144, R.F.D. No 1,
Barnesville, Pa.t.f.)

Adam C. Schaeffer
TIKRAS PRIETEL1S DARBININKU 

ANT STATE SENATOR

Patvirtintas per Darbininku Orga
nizacijas. Stengsis panaikinti motoru 
taksus. Bandys investi Old Age Pen- 
tion. Ant Republikoniszko ir Denio- 

laidotuvių, Teselio, kriksztynla U į kratiszko tikietu. Praszo juso balso 
ir intekmes laike ateinaneziu nomi
nacijų

I«zbalflamooja Ir laidoja mirusiai 
ant viHokiu kapiniu. Pagrabus paruo 
azia nuo papraecziauaiu iki p ra k 11 
niauriu. Paraamdo automobiliu* d*)

kitiem* D»*iv«žin6jim«m*.
M*ll Talone* lD7a.lt

atgabentas

ANGLISZKA FLOTA AT
PLAUKS IN KLAIPEDA.
Klaipeda. — “ 

pranesza gavės žinia
Lietuvos Ko-

leiVIS j/i "imu,
kad apie vidurį Gegužio mene
sio, Klaipėdos uosta atlankys 
pTipe Anglijos karo laivu. An

glijos valdžia, sakoma, nori 
tuo atlankymu iszreikszti savo 
simpatijas Lietuvos 
kai.
vyks

(r

respubli- 
Karo laivu virszininkai 
ir in Kauna, 

ruosziama sutikimas.
kur jiems

VAGYSTES PADIDĖJO.
Kokiszkis. (“V.” 

Vaanrio pabaigoje
’kor.) 

vien
kiszkio valscz. nutiko szios va
gystes: Akmeniu Czerniaus ir
Kliszio iszpleszo kietis,
ge mesa, miltus ir rūbus.

Ko-

iszvo- 
Pa- 

grundžiu kaime, Speiczio isz- 
ph‘szta klotis. Kaveliszkio dva
re vagys buvo atvažiavę >apsi- 
žiurinotu, bet nujuto, kad juos 
nori suimti, pabėgo in miszkn. 
Ruksziu dvara, Panemunėlio 
valscziuj, iszvoga biedno žmo
gelio mesa ir miltai.

DIDELIS GAISRAS PANE
MUNES VALSCZIUJE.

Kovo 12 diena Panemunes 
Kokiu kaime ties 

Kai-
valscziuje,
Kaunu sudege ūkininko 
rukszczio ūkis. Nuostoliu pa
daryta per 47,000 litu. Trobe
siai buvo apdrausti, bet polisai 
ueiszpirkti.

I

Paul W. Houck
Kožnas privalo suszelpti ir 

iszrinkti l’ovvla W. Houck isz 
ant delegato in 

National Conven-
Shenandoah
Repu'blican 
tion ant republikoniszko tikie- 
to.

Visi žino, kad ponas Houck 
yra gmas priotelis darbininku 
ir juju szeimynu o ypatingai, 
būdamas nariu . Darbininku 
Kompeusciszion Kamisijos ga
li daug gero nuveikti darbinin
kams, nes laike nelaimes prie 
darbo p. Houck turi pilna tiesa 
apsvarstyti kiek kompanijos' 
turi mokėti suszelpimo del Ii-' 
kusin szeimvnu lai'ke i_____

- •

arba sužeidimo.
'I’odel galime jam atsimokė

ti nž tai mažu budu jaigu bal-

narni
r>

I

mirties I

KAIP
Kaip tankiai jus kankina skausmai ir sopuliaa, pa
einanti iš nesveikumų inkstų, kepenų ir pūslės, 
kada girdite šj draugišką klausimą? Už1 niky kite

JUS

VALIO!!

huvo sveikatą, kol galite.
Padarykite pradžią, naudodami Gold Medai 
Haarlem Chi Capsules tuojaus. Drūtieji 
holandiečiai šiuos vaistus vartoja jau su
virk 200 metų. Užpečėtytose dėžutėse, vi
sose aptiekose. Trejopo dydžio, žiūrėkit, 
kad būtų tas vardas ant kiekvienos dėžu
tės.

JAUČIATĖS
QIANDIFN7

Padarykite pradžią, naudodami Gold Medai

ŠIANDIEN?
VALIO!!

1928 METAIS KETURIOS EKSKURSIJOSLIETUVON
Tiesiog in Lietuvos Uosta

KLAIPEDAsuosime už ji ant Delegato.

Laivu
M

Pirma Ekskursija
Lietuviu Judamuju Pa

veikslu Korporacijos
BALANDŽIO-APR 17 D.

“LITUANIA”
Ekskursijai Vadovaus

JONAS K. MILIUS

Be Jokiu Persėdimu

Balti ko-Amerikos 
Linijos Laivais

10 Metu Lietuvos Nepriklausomy
bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui

. Antra Ekskursija
“VIENYBES”

GEGUŽES-MAY 2 DIENA 
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
ANTANAS KANDROTAS

2 MILIŪNAI LITU TILTAMS 
KAUNE STATYTI.

Susisiekimo ministerijos no. 
paprastu iszlaidu sąmatoje szi
met numatomai dideli kreditai 
Aleksoto ir Viliampoles Slaba
dos tiltams statyti.

Toje paezioje sąmatoje dar 
turima pinigu ir kitiems rei
kalams. Alytaus paszto instai- 
gai ir Kauno radio stoties gy- 

namams statyti
asignuojama 200,000 litu.

Telefono stoeziai praplėsti— 
430,000 litu.

Telegrafo telefono linijoms 
tiesti — 250,000 litu.

Kauno miesto telefono tink
lams ir telefono požemes kana
lizacijai pravesti skiriama 220, 
000 litu. Paskui iniejo darbai 
numatomai Prezidento galvoje 
Laisves alėjoje ir Vilniaus gat
vėje.

Sudže R. H. Koch
Juk kožnas Lietuvis Skulki- 

no paviete gerai pažysta su
džia Koch’a isz Pottsvilles, ku
ris taipgi yra kandidatu drau
ge su p. Houck ant delegato in 
Republican National Conven
tion. £)iidže Koch’as yra geras 

teisingas advokatas, 
iszt i kimin- 

guodoja

Treczia Ekskursija
“NAUJIENŲ”

Ketvirta Ekskursija
LIETUVOS VYCZIU

BIRŽELIO JUNE 16 D.
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
KAZYS J. VIESULĄ

GEGUŽES-MAY 29 DIENA 
“LITUANIA”sau

Bus Laivu
Hazleton, Pa. — Lehigh Wil

les ir Wilkes-Barre kompani- 
; szeimy- 

gy venimus 
Treskove tuojaus, nes žeme 
griūva in kasyklas isz priežas-

pranta farmos darbu, kad ne- paliepė szeszioms
batu girtuoklis ir ne per senas. noms apleisti savo
Su pirmu laiszku meldžiu pa
žymėti 'kiek reikalaiisit algos. 
t.31) Peter Szvilpa

R.l). No. 2, Tamaqua, Pa. 'szlopos.

freskove tuojaus,

iszrabinimo 21

no but buvę,
jau nobeveike ir buvo labai su
sidaužės.

— Kundrataviczien’e, 
buvo apsideginus — mirė. Li
ko 6 vaikucziu, vyriausia 9 me
tu. — V.

kuri veriamiems

žmogus, 
tarnavo žmoniems

Atlankykite Sena Tėvynė Szimet!
5^ SVARBU

Ar Tamstos Nepaveluosite Prie Didžiausios
Geo. J. Bartasziaus Ekskursijos in Lietuva 

Laivas MAJESTIC Iszplauks
2 Diena Birželio (Junė)

RŪPINKITĖS - SKUBINKITĖS - REGISTRUOKITĖS
Vietas ant laivo užsitikrinkite tuojaus, liuosu vietų ant 
laivo S. S. MAJESTIC jau mažai liko.
rezervuotos 2 ir 4 lovų kajutos ant pat vidurio laivo. 
Nepraleiskite teip geros progos pasinaudot tuomi, isz- 
keliaujant ant puikiausio laivo ir su dideliu skaiezium 
Lietuviu. Isz Klaipėdos in Kauna bus parengti spe
cialiai traukiniai. New Yorke keleiviai bus patikti ant 
stoeziu. Nakvyne keleiviai gaus musu hotelije. Reika
laukite pasportu ir platesniu informacijų nuo

GEO. J. BARTASZIUS
498 WASHINGTON ST. NEW YORK OITY, N. Y.

Mano vietos

◄ Reading 
. lines k

$4.00
1N

NEW YORK A
NEDELIOJ 

15 APRILIAUS -
Speciali* Treina* Subato* Naktį

•M!—M II ■■ lam IMMN<^*M*«*

Isz Ryte
Shamokin ............................ 12:01
Mt. Carmel......................... 12:10
Ashland................................ 12:47
Girardville...........................  12:55
Shenandoah............................12:35
Mahanoy City ..................... 1:16
Tamaqua .............................. 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—-Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

Ant Readingo Geležinkelio

Dubeltavas 
Tikietas

STATYBOŠ STATISTIKA 
LIETUVOJE.

Oficialemis žiniomis 1927 mo
tais Lietuvoje naujai buvo pa
statyta apie 12,000 gyvenamų
jų namu ir trobesiu. 1926 me
tais pastatyta buvo 11,000.

Nauji namai daugiausia sta
tomi tuose miestuose, kurie ka-
rp metu buvo labiausiai nuken
tėjo.

Ypatingai dideles namu sta
tybos laukiama szimet.

MAŽĖJA EMIGRACIJOS.
Iszoiviu isz Lietuvos skai- 

czius po truputi mažėja. Dabar__ •___ ______ x_____ . . i • ____ y —

emigrantai daugiausia traukia 
in Kanada. In Brazilija važiuo- 
a * a aja visai mažai,

;ai. Visi ji pažysta ir 
ir privalo ji suszelpti savo bal- 

artiuaneziuosesais 
se.

Szitie delegatai

rinikimuo-

prigelbes 
iszrinkti kandidatu ant prezi
dento Suv. Valstijų.

BALSUOKITE UŽ

PAUL W. HOUCK
ANT NATIONAL DELEGATE 

Praszo juao balso ir intekmes

BALSUOKITE UŽ

R. H. KOCH
ANT NATIONAL DELEGATE 
Praszo juto balao ir intekme*

•£♦

SKAITYKITE SAULE
❖ ❖

Lie*nvlaak«« Graboriu* (] 
K. RĖKLAITIS , 

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

616 W. NnruceSt..
MAHANOY CITY, PA.

806 MAIIKKT ST., 
TAMAQUA, PA.

Ekskursijai Vadovaus
NAUJIENŲ’ ATSTOVAS
■ ■ I 1.1,.,   ■■III.      ■ ■ ■■        

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtaji kraszta. 

Kas motai vis daugiau Amerikiccziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie- 
Lietuviai deda visas 

iszsivcžtu malonius

<(

tuvoje arba tąip sau Lietuvoje pasisvecziuoti. 
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti ir 
inspudžius isz Lietuvos

Tas važiavimas tiesiog in Klaipeda ant Baltiko-Amerikos Linil- 
jos be jokiu persėdimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi
siszkai keleiviu nevargina.

Patartina visiems, kurie troszka pamatyti gimtaji kraszta neati
dėti, bet važiuoti pas savosius szia vasara su viena isz virszminėtu 
ekskursijų isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA’LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

Union Trust Bldg.
Pittsburgh, Pa.

315 So. Dearborn Str. 
Chicago, Ill.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

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

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

Dėkite savo
ji

'ii

1I

lD7a.lt



