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ISZ AMERIKOS lGIR,0SDE£AVISUR
DVASE BAUGINA ANGLE- 

KASIUS KASYKLOJE.
Springdale, Va. — Nuo ko

kio tai laiko Blackhawk ka
syklose, keliolika myliu nuo 
czionais, darbininkai atsisakė 
jose dirbti isz priežasties kad 
jose trankosi kokia lai dvase. 
Bosai negali prikalbint žmonių 
idant in taja dali kasyklų eitu 
dirbti.

Ana diena Jack Dunn su sa
vo bode Ignacu Amanda inejo 
in savo brukta pradėti dirbti ir 
paregėjo nepaprasta regėjimą 
panaszu iii balta szeszeli be 
galvos. Amanda taip persigan
do, kad ji turėjo iszneszti isz 
kasyklų apalpusi. Dagirde apie 
tai kiti darbininikai atsisakė ei
ti in taja dali dirbti.
DAUGIAU KASYKLŲ

PRADĖJO DIRBTI.
Terre liauto, Ind. -

diena pradėjo dirbti da trys 
minksztu augliu kasyklos In
dianos valstijoj, nes pasiraszc 
ant iszlygu pagal Jacksonvilles 
sutarti. Dabar lyg sziot dirba 
asžtuoniolika kasyklų ir kaip 
girdot neužilgio visos pradės 
dirbti, nes operatoriai suprato, 
kad tolimesne kova su darbi
ninkais neužsimoka ir tik pa
ys ti "i pp^dina bizni-

VOKISZKI LEKIOTO JAI 
PRIBUS IN NEW YORKA 

SEREDOJE.
Now

4 ŽMONES PRAŽUVO, 
SZIMTAI NAMU 

SUDEGE.

TUKSTANCZIAI KOVOJA 
PRIESZ UGNĮ.

Ana

' •»

Per radio li
kos praplatinta žine, buk Vo- 
k-iszki lekiotojai ketina atlėkti 
in New Yorka isz Kanados ne 
vėliau kaip Seredoje. Majoras 
miesto paskyrė $75,(MM) ant pri
ėmimo svecziu isz Europos, ku
rie pasekmingai perioke per 
Atlant ik o mares, norint s juos 
patiko maža nelaime ant szios 
puses svieto.

DINAMITAVO ITALU 
SPAUSTUVE.

Scranton, Pa. — Priesziįlin
kai Mussolino partijos, į 
jo dinamitu po spaustuve 
Voce Italiane," 
visa narna ir tris žmonis sužei
sti, kaipo ir sukule aplinkiniu 
sz-toru langus, nes spaustuve 
radosi vidurmiestyje. Po eks
plozijai kilo ugnis, kuria ugna
gesiai užgesino- Bledes pada
ryta ant 100 tukstaneziu dole
riu.
BAUDĖ KITUS, PATS

INPUOLE IN BEDA. •
Seaside Heights,

pade- 
“La 

suardvdami

Philadelphia. — Keturiose 
valstijose girrios <lega ir daro 
milžiniszkas bledes. Tukslan- 
cziai žmonių kovoja prieszais 
ugni idant užboglti prasiplati
nimui.

Barnegal, N. J., trys žmones 
sudegė, 50,000 akeriu girriu de
ga, ir kitose <lalyso New .Jer
sey ugnis apsiaubia kaimelius 
ir miestelius. Žmones, o ypa
tingai farmeriai neturėdami 
pagalbos 
czia liepsna palieka namus ir 
bėga su szeimynoms in sauges
nes v i elta s.

Penns.vlvanijoj 
Scranton, A llen’town, 
Altoona, York ir’kitur 

dega. T 7 
žmonių stengėsi užgesyt giręes 
ir gelbet farmerin namus ir 
szeimvnns.

Arti Mahanoy Ci’ty, kaimely
je Maple Hill, važiuojant plen
tu in Shenandoah, krūmai pra
dėjo degti ir greitai prasipla
tino po visa aplinkiniu. Vieti
ne mok šiai ne sudege kaipo ir 
namai Antano Kamanavieziaus 
ir Ulamle Henninger. Pirmuti
ne szeimyna neteko visko, taip 
greitai ugnis apsiaubė narna- 
l’gnagesiai isz ąiltimu miestu 
pribuvo in pagelba.
TIKEJIMISZKAS KVAILYS 
ISZNESZE SZOKIU SALE 

SU DINAMITU.
Wesliplains, Mo. — Vaistinis 

p rok u ra tori us, 
tru tyrinėjimą iszneszimo in 
padanges szokiu sales kurioje 
tiek žmonių likos užmuszta 
praeita sa n vaite, yra tosios 
nuomones, kad tai buvo darbas 
likejimiszko kvailio, nes po 
eksplozijai rado žemai 
džiuje pilna katila gazolino ku
ris ne eksplodavojo, kaip isz 

i, nes eks- 
dinamito.

r>
farmeriai

gesinti apsiaubinan-

smalkiai

aplinkinėje 
Butler, 

, girrios 
fukMt aneziai

kinas veda asz-

likos 
sa n vaite, yra

pradžių buvo manyta 
kilo nuo

N. J.
Czia likos aresztuotas

nos.

taikos 
teisėjas (skvajeris) Otto Gey- 
ler, pagarsėjęs prohibicininkas 
kurio ofise Ocean kalintos pro
kuroras padare krata ir rado 
daugiau kaip 400 kvortų degt i-

Teisėjas buvo paleistas,
kai užsistate $3,000 kaucijos.

Kaip sakyta, teisėjas Geyer 
buvo didelis prohibicininkas, ir 
butlegeriams bei sziaip nusi- 
kaltusiems prohibiejos instaty- 
mui žmonėms, kurie in jo ran
kas patekdavo, skirdavo asz- 
triausias kalėjimo bausmes.

36 NAMAI SUDEGE —
BLEDES $385,000.

Richmond, W. Va. — Dvide- 
szimts szoszi sztorai ir deszimts 
gyvenimu sudege czionais pra
eita Pdtnyczia, kuri padare 
bledes arit 385 tukstaneziu do
leriu. Ugnis prasidėjo Oxford 
teatre, o kad tame laike buvo 
didelis vejas, ugnis greitai pra- 
Nipla/tirro ant kitu namu- Pali- 
cije ir kareiviai saugojo ra
kandus isznesztus isz priya- 
tiszku namu. Ugnis kilo vidur- 
miestyje ir nepaliovė, pakol ne
sudegė visi mediniai namai.
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KantonoSzilas paveikslas likos nutrauktas t u o ja irs po skerdyniiai KaiJtone, Kinuo&e, kada 
valdiszkas vaiskus suszaude Kiu'iszkus komu mietus, kurie laike iszali Rusijos. Valdžia pa
liepė vaisku i szaulti įtuosiius komunis’tus kur Iteu juos užtikdavo. Keliolika szindu suszaudy- 
(a be jokios mielasZirdyStes, kaip an’t paveikslo parodo.

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso mete $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Loiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO

: MAHANOY AND A STS.,
j • 0'0 O O ■NXX OI O • O o O 'm o — o

MAHANOY CITY, PA.

fe n. D. BOCZKOWHKI, Pres. A ■(
r. W. BOOZIOfeHKI, Itiur
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BULGARAI
ISZSIGANDE

ŽEME VIS DREBA, 
DAUGELI MIESTELIU 

SUGRIUVO.

182 UŽMUSZTI, DAUG 
SUŽEISTI.

fe 39 METAS

ISZ LIETUVOS

Isz Visu Szaliu
DREBĖJIMAS ŽEMES 

MAKEDONIJOJ.
Atėnai. — Tankus drebėji

mai žemes davėsi jaust Make
donijoj.
griuvo

namu su-Keliolika
po tam kilo ugnis kuri 

7. padare daug bledes. Gyvento
jai yra didėlėje baimėje ir ma
no kad gi 
gar i jo j.
VANDUO UŽLIEJO 28

KAIMUS; DAUG ŽUVO.
Moskva. — Dvideszimts asz- 

tuoni kaimai ir keli miesteliai 
likos užlieti per tvanu isz prie
žasties iszsilicjimo upiu aplin
kinėje Novosibirske. Daug žino 
niu pražuvo, bet da tikrai no- 
dažinota, nes negalima iii le
nais nuvažiuoti isz priežasties 
užlietu keliu.

gali atsitikti kaip Bul-

ibara-O

plozije
Miestelyje randasi keli tikeji- 
miszki veidmainiai, kurio bu
vo prieszingi jaunuomeniai lai
kyti szokius ir gal vienas isz ju 
turėjo padėti dinamito po sa
le.

LINKSMOS BUVO
. VELYKOS MASKVOJ.

Maskva. — Velvku szvenle- 
mis Maskvoj per degtino dvi- 
deszimt vienas žmonių neteko 
gyvybes. Daug buvo sužeistu 
girtu musztynese ir szaudy- 
muose. Apie 1,500 žmonių bu
vo aresztuota.

PASKUTINES ŽINUTES

beveik visai sugriautas, 
pat daug namu sugriauta

jo du’k-

1[ Ashbury Park, N. J. — 
Vienas žmogus sudege auto- 
mobiliuje ir penki namai, kada 
gi rri nes ugnys apsiaubė mies
teli.

1l West Hazleton, Pa. — Jo
nas Antonelli pasiliko dieduku 
per susilaukima devynioliktos 
anukeles szeimynoje 
terš Mrs. Avilį i on.

11 Denver, Colo. — Dirbtu
vėje eroplanu Alexander Air
craft Co., kilo baisi eksplozija 
kurioje 8 žmonys žuvo, 
sužeista ir padaryta bledes ant 
$25,000.

11 Mexico City, Mex. — Mu- 
szija tarp vaisko ir pasikeleliu 
valstije Jalisco likos užmuszta 
58 pąsikeleliai ir keli kareiviai. 
Michoacan aplinkinėj užmusz
ta 22 pasikeleliai.

ATSAKIMAI.

dą ug

Nežinomi isz Kulpmont, Pa.
— Daneszimo apie 
Karaliu," 
nekurios moterėlės ir aploidl- 
neja savo vyrus, netalpinamo, 
nes gromata buvo bovparaszo 
ir adreso ir nuėjo ant “amžino 
atsilsio" in gurbą.

“Naktini 
priesz kuri k lupo ja

• , > ■ 11 i

SMARKUS ŽEMES DREBĖ
JIMAI PERUVIJOJ.

Lima, Peru vi ja. — Praneszi- 
mai isz Macusani sako, kad 
smarkus žemes drebėjimai Itu- 
atos, Ayapatos, Ollaeheos dis- 
tri'ktuosc padare dideles pra- 
gaiszties. Ituatos miestas esąs 

taip 
Tul

pe mieste. Vietomis žemoje pa
sidariusios milžiniszkos duo
bes ir plysziai,’kai kur vėl atsi
radusios trykszt anezios 
mes. Daug žmoni u buvę už
muszta ir sužeista.

Praneszimas isz Esquilajos 
sako, kad keturios deszimtys 
Indėnu, rinkusiu kakao, buvę 
nugriuvusiu nuo kalno žemiu ir 
uolu užberti. Tarp kai kuriu 
vietų susisiekimas pasidaręs 
visai negalimas. Žemos supur- 
tymai vis atsikartoja.

SENIAUSIA BAŽNYCZIA 
EUROPOJE.

Geneva, 
gal seno visikus 
kuriuos surado siūle, tai Szvai- 
cariszkas kaimelis Einingon 
turi seniausia bažnyczia Euro
poje. Toji bažnyczia, pastaty
ta isz dideliu akmenų, paeina 
da nuo 315 meto. Rasz»tai paro
do, buk 1415 mete likos sura- 
szyta kada toji bažnyczia likos 
pastatyta ir per ’ka, be>t toli
mesniu apraszymu apie josios 
pradžia dokumentai neparodo.

— — - -

Daug
vars

■Szvaicarije. — Pa- 
dok limentus

KRYŽIUS PADĖJO LEKIO- 
TOJAMS PER MARES.

Roma, Italija. — Osservato- 
re Romano, szvonto Tėvo laik- 

sa‘korrasztis,
monoplanas
m ingai
vandenynu del to, kad jo in- 
gulos žmones, kap. Koehl ir 
maj. Eitzmauriee, iszskrisdami 
pasienio su savim Connemaros 

krucifiksu (“mu-

kad Vokiocziu
“Bremen" lai- 

perskrides
Bremen

A t hi n to
1)

marmoro 
ka").

Osservatore Romano su pasi- 
kad abu 
išžiok ima

tenkinimu pastebi,
tuodu vyru,
per mares, padaro iszpažinti 
iszklause misziu ir priėmė ko
munija.

priesz

padarydamas

BAISUS SZTURMAS 
LENKIJOJ.

Viirszava. — Baisus sztur- 
mas su lietum perėjo perkėlos 
dalis Lenkijos
milžinisZkas bledes ir užliejo 
daugeli aplinkiniu- Tok'grafai, 
ir telefonai iszversti, geležin
keliai užlieti ir tiltai sugriauti, 
pagal apskaitymu Nikalojaus 
Buchaim redaktoriaus

M f P * *

iszversti

KINAI 32,000

eina užimti

PAĖMĖ 
PRIESZININKU 

IN NELAISVE.
Shanghai, Kinai. — Vaiskus 

generolo Chiang Kai Shek, na
cionalisto, kuris
Pekiną, keliuose susirėmimuo
se paėmė in nelaisve 32 tuks- 
tanezius savo-iprieszu, 32 ur
mo t as 
maszininiu karabinu ir daug 
kitokio Ikariszko inaterijolo.

Tsingtao a'pszaukta karisz- 
kos tiesos ir 
plaukt 
laivams.

m

savo -iprieszu
IS,()()() karabinu, 0,000

ar
uždrausta isz- 

atplaukti 
Ten

v įsiems 
randasi penki 

Amerikoniszki torpediniai 
vai.

lai

Verkonli mo
ju grabeli

da.
ge rė
ki e k 
iszgere

NUSKRIAUSTA MOTERE 
BAISIAI ATKERSZINO 

VYRO MYLEMAI.
Alytus. (“V-bes". kor.) — 

Pil. JusflkevicziiiH Juozas, gy
vendamas nesantaikoj su savo 
žmona, del kaž kokiu priežas- 
cziu pradėjo nedorai gyvenimą 
vesti. Ir taip gyvendamas susi- 

I pažino su gatve.s merga X., pa
mėtės savo žmona su mažy- 
cziais vaikeliais. Žmona likus 
su mažycziais vaikais, kęsda
ma skurdą ir neszdama sunkia 
vargo naszta, pasiryžo jam at- 
kerszyti. Viena ryta, pasiėmus 
nitroaliejaus bonka, nuėjo at
lankyti “jaunavedžiu“ su vi
zitu ir rado juos begulinezius 
lovoje.. Žmona, kerszto apsem
ta, ilgai nelaukus paleido nitro 
aliejaus bonka in juos ir kaip 
tai nelaimei kliuvo tik 
jai.“
Pastaroji nugabenta Alytaus 

apskrities ligoninėn. Veidas la
bai sudegęs. Tikimasi, kad 
daugiau nereikės jai svetimi 
vyrai mylėti, vilioti juos savo 
Skaistumu ir ardyti szeimyninj 
kitiems gyvenimą. Juszkevl- 
czius, bijodamas, kad ir jam 
nekliūtu nuo žmonos, ir lau
kan kojos iszkelti bijo.

Zofija, Bulgarija. — Szinitas 
asztuoneszdeszimts du žmonys 

v 

užmuszta o keliloka szimtu su
žeista per drebėjimą žemes, ku
ri sukratė Zofija ir Pietine da
li Bulgarijos praeita Sereda.

Philippoliuje, užmuszta 22 
žmonys ir konia 200 sužeidė Ir 
gal da daugiau atsiras griuvė
si uosiu, žmonys iszbeginejo po 
aplinkines,.dideli murai sutru
ko. Miestelis Papazli, likos vi- 
siszkai sugriautas, 18 užmusz
ta ir daug sužeista. Visi aplin
kinei kaimai smarkei sukres- 
li- v

Žemo vis dreba aplinkinėje 
Čirpimo o isz Haskovo danesza 
buk žeme dreba konia kas pen
kios minutos. Nekurio žmonys 
isz baimes neteko proto, gy
ventojai kenezia bada ir dideli 
vargu.
SEPTYNI SOVIATU

VIRSZININKAI SUSZAU- 
DYTI UŽ SUKTYBES.

Maskva. — Mirties bausmei 
tapo pasmerkti septyni as
mens, 
auksztas valdžios banko valdi
ninkas, ir kredito kasu direk
toriai: Revicz, Kisin, Ratner, 
Veinberg ir du kiti.

Visi jie buvo kaltinami del 
dideliu suktybių su valdžios ir 
klijentu pinigais. Ju byla trau- 

dvideszimt tris die- 
Be pasmerktųjų mirties 

bausmei kartu buvo kaltinami 
dar kiti trisdeszimt szeszi So
vietu valdininkai, kuriu vie
nas buvo iszteisintas, o likusie
ji nuteisti nuo szesziu menesiu 
iki deszimties mdtu kalėjimo. 
RĄDO UŽGASUOTUS 50 
VOKISZKUS KAREIVIUS.
Paryžius. — Lavonai 50 Vo

ki szku kareiviu likos surasti 
konkretiniam apkase ant ka- 
riszko lauko Chevregny, Aisne 
aplinkinėje. Tūlas farmeris ka
sė skiepą ir užtiko tuneli per 
kuri ėjo apie 25 mastus, užtik
damas konkre'tini apkasu pana
szu in kambari, kuriame rado 
lavonus. Nekurio sėdėjo prie 
stalu, kiti giliojo arba losze ka- 
zyras. Matyt visi pražuvo neti
kėtinai per trūkimą gazines 
bombos i n mestą in ju apkaso.
UŽSTATE SESUTE ANT 

KAZIRU IR PRALOSZE.
Mladenovoc, Serbija. Lai

ko jomarico,
susirinko in karczeina, pradėjo 
loszt isz kazyru. Tarp tuju ra
dosi*] r jaunas gaspadorius, ku
ris taip užsikarszcziavo, kad 
pralosze visus pinigus, vežimą 
ir arklius. Ant galo jo draugas 
pakursto Jogodyna, idant pa
statytu savo seseria ant kazy- 

jaigu brolis laimėtu

septyni 
ju tarpe Nikolajevsky,

kėsi per 
nas.

meles savo žmona su nia žy

jaunavedžiu

< < 4jauna-

LENKU KULKOSVAIDŽIU 
UGNIS TIES DEMARK- 

LINIJA.
Szesztadieni, Kovo 31. diena, 

10 valanda vakare Traku ap
skrityje Gervinuo kaimo rajo
ne Lenkai staiga pradėjo szau- 
dyti in musu puse. Szaudyta 3 
minutes isz kulkosvaidžiu ir 
szautuvu.

Isz musu puses nebuvo atsa
kyta ne vienu szuviu. Priežas
tis aiszkinama.

DAKTARO SZLIUPO 
PATI MIRĖ.

Kaunas. — Balandžio 7 die
na mirė Ludvika pati daktaro 
Jono Szliupo. Laidotuves atsi
buvo 9 diena Balandžio.

Velione buvo gerai pažysta
ma Shenandoah, Pa., Amerike, 
ir kitosia vietuosia.

— (“S. “korės.)

KATE PRIEŽASTIS 
SUDEGIMO GRABO

IR LAVONO.
Varszava. — Kaime Zielon- 

ka, gaspadoriui Szimanui Ba
iliškam mirė devyniu menesiu 
senumo kūdikis
tina indejo kūdiki 
ir paguldo kiltam kambaryje. 
Kūneli uždengė o 
stale grab n y czia s

Nakties laike visi nuėjo gul
ti. Niekai nepatemino "kad in 
kambarį kuriame ;buvo grabe
lis, inejo kate kuri szoko ant 
grabelio ir iszverte kolos žva
kes, nuo ko užsidegė paduszka 
pri’kimsz’la skiedromis, kuri 
gulėjo po kūdikio galva- Nuo 
to užsidegė szlebukes ir neuž- 

grahelis stojo lieps-

aplinkui ap
‘ ‘ Prav- 

Poliaus paduoda kiek isz- 
paskuliniais melais ir 

praeita mdta kai ii: .1923 
o -'j 1.60,000 galonu; 1924 

— 11,070,000 galonu; 1926 — 
54,000,000 o 1927 mede 85,050,-

r»

300 galonu.
Nekurtose 

darbininkai 
lyg
ant vodkos.

dalyse 
praleido

Kosi jos 
nuo 14

kariszkns 
tyrinėjo 

24 metu Valūno, kuris

17 procento savo uždarbio

Tarp sunaikintu 
yra keturios mokyklos,

JAPONIJOS MIESTE 
SUDEGE 1,000 NAMU.

Tokio, Japonija. — llirosa- 
ki mieste, sziaurinoje Japoni
joj, vakar siautės-per daugiau 
kaip septynias valandas ugnis 
sunaikino daugiau kaip tūks
tanti namu, 
trobų,
du bankai, szeszios ligonines ir 
viena,bažnyczia. Padaryti nuo
stoliai siekia apie 1 miliona je
nų.
NELAIMINGAS SAPNAS.
Trokai. ■■— Kaime Popakuo- 

sia, 15 motu Boleslovas Vi- 
niovskis, atsigulęs, turėjo ne 
paprasta sapna, sapnuodamas 
buk grinezia užklupo banditai. 
Staiga pabudo ant smarkaus 
baladojimo in Įauga- Vaikas da 
neatsikvotejas isz baimes kii 
sapnavo, pagriebė tėvo revol
veri paleisdamas ’kelis szuvius 
in langa. Szuviai buvo nelai
mingi, nes nuszove ant smert 
15 metu Albertuka Szokevi- 
cziuka, dranga Boleslovo, ku- 

kad

pradėjo baladoti in langa. Ne
kalta žudįntoju sūdąs paleido.

)

ris atėjo ji atlankyti , o 
jam neatidare niekas duriu

isz bud i no szeimyna 
namiszkiai subėgo ir

ilgio visas 
noje.

Durnai 
isz miego,
užgesino liepsna. Kūdikio vi- 

veide’lis apdege kaipo ir 
kitos dalys 
taipgi užsidegė, bet ugnagesiai 
užgesino.

sas
kūnelio. Namas

RUSAI PRALEIDŽIA
BILIJONĄ RUBLIU 

ANT VODKOS.
Moskva. — Praeita.meta Ru

sai praleido ant alkoboliaus 
1,000,000,000 rubliu arba tiek, 
kiek iszduota ant ‘vertclgystes,

ILGA KELIONE VAIKO 
PO SVIETĄ.

Kopenhaga, Danijo. — Pen
kiolikos metu Daniszkas vai
kas Pullen liuli, ana diena su- 
gryžo isz ilgos keliones po svie
tą. Vaikas buvo skaitos apra- 
szyma keliones po svietu in 80 
dienu, kuria apraszo žymus ra- 
szejas Ju'les Verne ir sumanė 
panasziai padaryti,
trumpesni laika. Vaikas atliko 
kelione po. svietą in 43 dienas 
ir ‘kur tik pribuvo, likos sve
tingai priimitas ir prigelbetas 
tolimesąeję kelionėje.

bet in

. -i

keli garpadoriai

ISZGAMA SŪNŪS.
Tosia dienuosia 

sūdąs Sziauliuosia, 
byla
drauge su savo motina, nužudė 
savo tęva. Tyrinėjimai parode, 
buk Valūnas norėjo aplaikyti 
levo gaspadorysta, o motina 
norėjo atsikratyti nuo savo vy
ro, idant galėtu iszteketi už sa
vo mylemo. Sudas nubaudė Va
lūną nt 15 metu o motina ant G 
metu kalėjimo.

— (“S . Korės.)

SENSACIJOS KAUNE.
Priesz Velykas Kaune buvo v 

baimes" ir baisiu gan

ru, jaigu brolis laimėtu tai 
jam užmokės 20,000 denaru o 
jaigu pralaimės, tai paims jo 
seseri, su kuria mylėjosi.

Brolis ant to užmanymo suti
ko, na ir vėl pralosze. Draugas 
pasiėmė seseria su savim, bet 
vėliaus likos aresztavotas Ze- 
nume, nes kaip iszsidave, tai jis 
loszo kazyra neteisingai ir ap- 
gaude visados Jogodineca.

«

lt Kingston, Pa. — Ugnis 
sunaikino Brennan sztora, nuo 
kurio sudege keturi kiti sztorai 
ir 10 szeimynu pasiliko be pa
stoges. 16 menesiu sūnelis Bel- 
legastru sudege liepsnoje. Ble
des daoina ant $100,000.

daug “
du, kuriuos pagimdo rastas ant 
vienu namu au'kszto moterisz- 
kes lavonas, iszgulejes du, tris 
menesius. Lavona rado psjhi- 
niai sergąs Žydas Vainszteinas 
kuris dažnai nakvoja ant na
mu auksztu, sinagogose ir kur 
tik pasitaiko. Jis ta paslaptį 
pasakęs vienam Žydui kirpėjui 
už ka kirpėjas ji nemokamai 
nuskiltos. Kirpėjas praneszes 
policijai, kuri sykiu su lavonu 
suome ir Žydą, radus ji nekal
ta — paleido.

Kaip paprastai, priesz Vely
kų szventes,. mieste emo plisti
invairus gandai priesz Žydus.
Viena tarnaite M. Blijute net 

bėdon pateko. Ji sakiusi, kad 
viena jos pažystama moteriu
ke Žydai peiliais subadė ir ji 
gulinti Kauno ligoninėj.
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Kas Girdėt
Teviszka meile fui yra pir- 

mucziausiu gamtiszku ir mora- 
liszku privalumu žmogaus. Be 
tosios meiles ne butu žmogisz- 
kas iszsivyatymas. Gal nesi
randa pasiaukavimo, kokio tė
vai nepaszvenstu del laimes sa
vo vaiku.

Panaszia meile matome ir 
pas žvėris ir gyvulius. Paimki
me tokia malszia viszta, kada 
ji ji pasilieka motina (perek
le), ant kart sttojesi pavojin
ga del savo nevidonu kurie ty
kojo ant josios mažiuleliu. Me
tasi ant sakalo, szunc lapes ir 
neit ant žmogaus kurie užklum
pa ant josios vaikucziu. Moti- 
niszka meile jiadaro jaja nar
sia.

Kuom žvėris ir žmogus ran
dasi ant didesnio laipsnio isz- 
sJvystymo, tuom didesne ru- 
pesezia apsiaubia savo vaikus, 
tuom daugiau pasirengia au
kauti tėvai.

O bdt iszskirenlt to, pamati
niu privalumu, koki uždėjo 
gamta ant žmogaus ir civiliza- 
cije, randasi da ir kiti privalu
mai ir uždudti ant jojo per vi
suomene kovoje už jojo gyvas
tį ir iszsimaitinima.

Tankiai ateina
tarp privalumo ir galėjimo už 
savo būvi, kaip sekantis atsiti
kimas mums parodo, kuris at
sitiko ana diena Francijoj se
kaneziu bud u:

“Ant geležinkelio tarp Flers 
ir Dourfort, pikio dinsta “drož- 
nyko” kokis tai ikndreux- Apie 
piet pereina pro jojo budykia 
du pasažierhuai trukiai. Tame 
tai laike jojo pati atsiuntė jam 
pietus per maža sūneli, kuris 
szokinedamas skubino pas tę
va, bet ant nelaimes parpuolė 
ir koja gavosi tarp stangu. 
Tėvas maltvdamas savo mvle- to »
ma vaikuti gulinti aut sztangu, 
pribėgo prie jojo tiksle pakėli
mo, bet tame iszgirdo szvilpy- 
ne lokomotivos, duodanti ženk
lą idant permainytu

Laikas trumpas ir 
brangus. Tėvas turi permainy
ti bėgius, nes kitaip kitas 
trūkis užeitu aut tu paežiu 
sjftangu ir abudu susiduriu. 
Suprasdamas nelaime, 
szoko prie “svieziaus”
nuo jojo atszoko, trūkis užėjo 
ant vaiko, sumaldamas ji ant 
szmoteliu.’ Truki tuojaus 
laike.f *

Yra tai pavyzdis nepaprasto 
prijautimo savo užduoties — 
paszaukimo. Nelaimingas 
vas turėjo tik maža minutėlė

galėjimas

Msvi-
ežius.

tėvas 
ir vos

SU-

te- 
į 

iszsirinkti ka turi daryti. Ne- 
teko mylemo kūdikio, bet isz
gelbejo gyvasti del szimto pa- 
sažieriu važiuojaneziu trukiais.

Prezidentas Francijos, da- 
girdes apie nepaprasta pasi- 
szventima tojo žmogaus, pri
skaito ji prie kitu narsunu, ap
dovanodamas ji kareiviu Ly
gos Garbes Sąnariu. Žmones ji 
gerbia ir gėrisi isz jojo pasi- 
szventimo, bdt motina, pas ku
ria meile <iel savo kūdikio per
augsima viską, 
neflaiminga narsuna 
jum savo locno kūdikio.” Tai
gi, prezidentas apdovanojo ta
ji, kuri motiniszka sziixlis turi 
paniokiiit.

Yra tai tik vienas atsitiki
mas isz daugelio panasziu gy
venimo tragedijų, kokios atsi
tinka laike pildymo savo dins- 
to.

vadina 1a ji
“žudinto-

Nuo senoviszku laiku Rusi
joj 'buvo papraltimas bueziuoti 
viens kita per Velykas — ka
ralaite bueziaodavo savo tar-

to

K risiu s Prisike- 
Szifinet Velykos Rosijoj 

nes 
v uz-

4 i

y 

geležinkeliu
nes

yU Z-

na ir funnona, tarnai hoteliuo- 
se bueziuodavo sveczius ir 1.1., 
kalbėdami 
le.”
perėjo be pasibueziavimo, 
šoviniai taji . ipapratiina 
draudė-

Panasziai ir Vicdniuje 
dire k't orius
draudė ntsisvidkinan-tiems bu- 
cziuutis ant geležkcliu stoeziu 
nes per tai 'būna daug nelaimiu 
kada ateina trukiai ir daug 
žmonių buna užmuszlta.

J

DRAUGAI » 
Apsakymas.

buvoParyžius buvo prislėgtas: 
apgultas prieszu, iszbadejes,
vos gyvybe rode. Žvirbliu ant 
stogu mažėjo nepaprastu grei
tumu, o žmones recziau gatve- 
mis vaikszcziojo.

Valgė viską, kas nutverti pa- 
vvkdavo.to

Ponas Marisotas, laikrodžiu 
taisytojas, taip pat veltiniu ba
tu pardavėjas, ėjo bulvaru su-

Ne prohibicijos veidmainiai sikiszc rankas in kiszenes su-
invede 
tiktai

blaivumu 'tarp svjelo, plysziišiu kelnių. Buvo gražus
czvst<as vanduo buvo Vasario rytas, 

priežade žmonių n u lojimo 
gerti kai ii daktaras William J. 
Mayo isz Rochester, Minu., sa
ke ant susirinkimo Ameriko- 
niszku Komiku Drauguves ana 
diena.

Daktaras sake, buk Francije 
ir Ttalije gerdama bilijonus ga
lonu vyno iszgelbejo save nuo 
prapulties ir isžtremimo, nes 
nebuitu galėja gyventi gerdami 
drumdta vandeni. Vokiecziai 
geria alų, Angliję eliu ir vyną 
o Turk i jo arba ir kava. Tas 
Europiszku sklypus iszgelbejo 
nes juju vanduo buvo pilnas 
visokiu ligų gaisitleliu, o kada 
pradėjo užvedinet prūdus ir 
gerti vamlcni isz kalniniu szu- 
liniu tada pradėjo mažiau ger
ti svaiginanezius gerymus.

vanduo 
žmonių

New Yorko miestas bus pir
mutinis kuris priims Vokisz- 
kus lekiotojus, kurie atlėkė isz 
Europos in Amerika, po tam 
juos priims Washingtonas ir 
Filadelphia, po tam lekiotojai 
su savo eroplanu 
aitlankvs didesnius 
niszkus miestus ir
Europa tuom paežiu eroplanu.

o jis iszalkes 
kaip vilkas ir be galo nulindęs. 
Ir sztai netikėtai sutiko poną 
Sauvage, sena pažystama.

Priesz karu, būdavo, porins 
Morisotas, raniszcziudamasis 
nendrine lazdute ir Užsimėtės 
ant pecziu medine dėžute, kas 
ryta traukiniu važiuodavo in 
Argentlnie. Columbes stotyje 
iszlipes neskubėdamas ženge 
svvruodamas in Marantee sa
la. Pabaigęs dienos darba, ei
davo meszkerioti. Meszkeriojo 
iki vėlaus vakaro.

Kas Sekmadienyj paupyj jis 
sutikdavo maža, stora žmogų, 
poną Sauvage, Notre Dame-de- 
Lorette gatves pirklį, taip pat, 
labai mėgstanti žuvauti. Kar
tais jie, susėdo greta ir nuleido 
nuo kranto kojas, prasėdėda
vo laikydami panikose meszke
res gan ilga laika. Tokiose ypa- 

jie ir susi-

I r, J1

A.

►S
V

Bremen“Bremen”
Ameriko- 

sugryž in

Daugiau kaip szimtas ugnių 
girnose kilo in viena diena po 
Pennsylvania, New Jersey ir 
Delaware valstijas, kurios su
naikino daugiau kaip 50 tuks- 
tanezius akeriu girriu, sudegi
no 28 namus, o tai vis per kvai
lus motoristus, kurie netemina 
kur iszmeta cigarus ar papero- 

važinodami per girros ir
krūmus. Bledes daeis ant mi
lijonu doleriu.

sus

Shenandoah, Pa

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

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

Nulindimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganfidinti.

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

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
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.

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyso, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogaa dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.
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NAUJAI STATOMAS LINCOLN TILTAS — vos isztare.
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t ingose sąlygose 
draugavo.

Atsitikdavo, kad jie per vi
sa diena neisztardavo 
kitam ne žodžio,
žodžiu geriausiai suprasdavo 
nes buvo vienodu budu.

Pavasari, kai saules spindu
liai szilde vandeni, kurio ūkai 
lengvu debesėliu slinko paupiu 
ir kai ji maloniai kaitino mesz- 
keriojaneziu draugu nugaras, 
jionas Morisotos prabildavo in 
dranga:

— Na ir gražumėlis!
O ponas Sauvage sakydavo:
— Ateityj to nesulauksim!
Tuo žodžiu pilnai pakakdavo 

kad jie vienas kito nuomone, 
jausmus suprastu ir atjaustu.

Rudeni, kada saule vakare 
paskutiniais savo spinduliais 
debesius krauju apszlakstyda- 
vo ir ne atrodė lyg purpurine, 
o pagelto medžiu lapai lyg pa
auksuoti, ponas Sauvage links
mai sake draugui.

— Tai gražumas.
— Taip, daug gražiau, kanp 

miesto soduose! — Atsakyda
vo Morisotas, !nei valandėlei 

. neatitraukdamas akiu nuo 
meszkeres.

Susitiko dabar 
paspaude vienas kitam ranka 
sujaudinti, nudžiugę, susitilce 
po taip daugelio invykiu.

— Kaip ūmai visikas virto 
kitaip! — sunkiai atsidusęs vos 
isztare ponas Sauvage.

— O oras taip gražus. Szi- 
met pirma tokia diena pasital
ke. — Atsake liūdnai Moriso
tas.

Diena isztikruju graži buvo. 
Danguje nei vieno debesėlio, 
linksmai szviete saule. Ėjo to
liau kartu, nuliūdę, užsimąstė. 
Morisotas tarė:

— Atsimeni, kaip, meszke- 
riojom?... Kaip malonu tada 
buvo.

— Kažin kada vėl pradė
sim meszkeriot... — atsake po
nas Sauvage.

Inejo smukiem 
stiklą vyno ir vėl gatvėn isz- 
ejo.

Staiga Morisotas sustojo.
— Tszgersim dar po viena!
Ponas Sauvage sutiko:
— Kaip tamsta nori.
Inejo in kita smukle ir isz- 

gero dar po stiklą.
Lszejo gerokai intrauke, kaip 

žmones, kurie geria nieko ne
užkąsdami. Oras buvo vėsus, 
bet neszaltas.

Iszejes laukan, ponas Sau
vage apsvaigo dar labiau ir 
kartu sustojęs tarė:

— O kad mes dabar nnei-
tume?

akiu

jie stipriai
1

Iszgere po

Kur?
Nugi meszkeriot!
Bot kur?• » . ♦ I. •
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ponas Moriso- 
tai! — atsake ponas Sauvage.

Atsisveikino — ir abieju kū
nus papurto sziuroulys.

Karininkas suriko:
— Szauk!

Dvylika kulkų pervere d rail- 
Ponas Sauvage 

kniupszczias, o auksztas Mori- 
dar kiek laiko svyravo,

• Ai

i

t '•

k". ? ' V -'.t.'

/

X'
4!

4, 1.

■ ■
.ii-ii.

ids

Mg

■ ** 

to

A
i .v

"‘O■

a*

TH

•v

: « ".L V

pi;

'..y'-'į ...

" * ,h

ii-

■r
X

J;'

■■•V-

į:
" 'M

gUK. krito
I -

Paveikslas parodo darba ant nauj
AVashingtona, D. C. 
darba kuris spareziai eina. Vienas galas tilto prasidės nuo Lincoln 
Arlington tautiszkas (kapines kur silsisi įtukstaneziai kareiviu.

sotas 
apsisuko karia aplink ir griu
vo skersai, tiesiai ant draugo; 
isz lupu iszivcrže kraujas.

I Vokietis vėl kažka insake 
kareiviams. Tie nubėgo ir at
nesze virvių ir aknienu, ku
riuos pririszo prie lavonu ko
jų. Paskui lavonus pakele Ir 
nunesze in paupi.

Mont Valieren griovė be pa
liovos, visas apsuptas dūmais.

Du kareiviai paėmė Moriso
ta už galvos ir kojų; kiti du 
stvėrė Sauvage. Lavonus insu- 
po ir paleido in upe. Jie tik 
szvystelejo ir krito kojomis 
žemyn; pririszti prie kojų ak
mens nutraukė in dugną.

Vanduo prasiskyrė, szoko 
virszun, sugurguliavo, suuže; 
paskui nurimo. Vandens bur
bulai pasiekė net kranta. Iszkl- 
lo kiek kraujo in viražu, bet 
vanduo tuoj ji pagriebė ir nu
nesze. Karininkas nusijuokė ir 
(are:

Vokietis vėl 'kažka insake

ir akirienu

U,jungsLincoln Highway Memorial tilto, kuris 
prižiūri n o ja 

kitas pasieks

O

su Virginija valstija. Ameri'koniszki karisz'ki inžinieriai 
stovvlo o

M

— Kur? Žinoma in musu 
sala, Prancūzu kareiviai stovi 
ties Colombes. Asz pasipažystu 
su kapitonu Dumolinu ir esu

kad jis mus pra-užtikrintas
leis.

Morisotas net sudrėbėjo isz 
džiaugsmo.

—- Nuspręsta! Einu!
Iszsiskyre. Kiekvienas nuėjo

Be-
jie painirszo

tuoj palei su.
Aliu draugai stovėjo 

iszbalusinis, kaip 
veidais ir tylėjo.

Po valandėlės karininkas vėl 
ta re:

greta 
popierius

y

1

baisus

greitai

in savo namus meszkeriu ir ki
tu inrankiu žvejybai.

Pasiėmė viską, vėl 
žingsniavo plentu Vilos pusėn 
kur stovėjo kapitonas su savo
kareiviais. Iszgirdes apie drau
gu sumanymą, kapitonas ilgai 
juokės, bet visai nesiprieszin- 
damas juos praleido. Gave isz 
kapitono leidimą, ėjo toliau.

Greitai praėjo pro eiles ka
reiviu sargybiniu, 
lombes ir atsidūrė 
kalno,
t y jo. Buvo jau vienuolikta va
landa, kada pamate cziurlenan- 
ti vandeni.

Kaimas

aplenkė Co- 
vynuogynu 

paežiam upes pakrasz-

buvoArgentenie 
kaip iszniires: gyventojai, ka
ro iszbaidyti, iszbegioje..

Ponas Sauvage rodydamas t--  ” ’ cv

pirsztu in kaina, pasakė:
— Ten tur but Prusai?
Ir netikėtai juos a penio ne-

ramumas.
i c

neinate,
sius kelis menesius
patyrė,
naikina » kuivii/hjh,
žudo, marina žmones badu, pa
tys būdami nematomi, 
galimi.
prisidėjo ir neapykanta.

— Dieve brangus! Kas bu
tu, jei mes juos sutiktume ? — 
pramikeziojo Morisotas.

— O ka? Pasiūlytume jiems 
žuvu
damasis ponas Sauvage

Prusai!” Jie dar ju niekad 
bet per paskutiniuo- 

ne karta 
ikad netoli tie 
Prancūzija

kurie 
pleszia J

nenu-
Prie baimes jausmo

užkafJti. — Atsake juok- 
ir tie 

juokai valandėlei atitolino ju 
baime

Bet visgi iii pieva iszeiti nc- 
dryso: tyla juos labai baugino. 
Nors ir bijojo, bet ponui Sau- 

vagei nesmagu buvo neiszpil-
dyti savo sumanymo, todėl ta
re:

iszeiti isz
areziau upes.

aplinkui ir

žmones pradėjo dirbti patinka
ma darba, kurio ilga laika ne
galėja pradėti.

Pakilusi saulute szilde viską 
aplinkui, maloniai glostydama 
ir ju sulenktas nugaras, 
meszlkeriodami,
apie visa.pasauli, nieko nejaus
dami ir negirdedami. Urnai že
mo sujudo ir visoje apylinke*,|e 
garsiu aidu atsiliepė 
trenksmas, rodos isz pat žemos
vidurio iszejes. Tai kanuoles 
pradėjo savo darba.

Morisotas apsidairo ir pei 
krūmus pamate Mont Valiore- 
no virszune, baltu ruku ap
gaubta.

Szuvis seko szuvi 
vis nauji durnu pluosztai;

kad milžinas kalnas du
rnais ome įkvėpuoti. Durnai pa
lengva kilo auksztyn, virsda
mi debesimis ir nvkdami dan
gaus mėlynojo.

Ponas Sauvage peeziais pa
traukęs, tarė:

— Vėl pradėjo savo biauru 
darba.

Morisotas, iki tol ramiai žiū
rėjęs in meszkore, staiga paju
to neapykanta.

J r jie pradėjo 
riszdami didžiausius 
kus klausyčius savo 
protu geriau, negu kiti.

Mont Valieren griovė be pa
liovos. Kanuoliu szuviais nai
kino Prancūzu namus ir žmo
nes! Tie szuvlai pertrauke no 
viena salduji sapna, džiaugs
mą, laimes troszkima, žudyda
mi moteris, merginas, nieko ne 
ga i ledam i, nea plen'kda m i.

— Toks tai, mat, žmogaus 
gyvenimas! — suszuko po’kiek 

laiko ponas Sauvage.
— Geriau sakyk mirtis — 

atsake Morisotas, kareziai nu- 
siszypsojos.

Bet staiga kruptelcjo 
gande. Jiems pasirodė, kad 
prie ju kažin kas artinosi. At
sigrįžo pamate 'keturis vyrus, 
diktus barzduotus ir su szautu- 
vais, in juos atkreiptais.

Isztjigande paleido meszke- 
res isz nagu, 
duo tuoj nunesze.

Per kelias sekundas jie jau 
buvo suimti, suriszti, pasodin
ti in laiveli ir perkelti in sala. 
Czia jie pamate, kad vieszbu- 
czio namuose, kurie atrodė ap
leisti, buvo anie dvideszimt

dės

M

1

? baltu ruku

ir verzes
ro-

diskusijas, 
politisz- 

sveiku

misi-

geroka

ar negirdėt žmonių

— Kas bus, tas bus! Eikim 
atsargiai! Slapstydamiesi nu
lipo nuo kalnelio, ir pasilenkė 
rėpliojo, bijodami 
krūmu. Slinko 
vis dairydamiesi
stropiai klausydami.

Dar reikėjo pereiti 
ruožtą taip kiminu ir upes. In- 
sidrasine, bėgto’pasileido per 
pieva ir pasiekė paupio krū
mus, sugulė juose.

Del atsargumo Morisotas pri
glaudo ausi prie žemes pasi
klausyti,
ateinant. Nieko nesigirdėjo — 
jie buvo vieni du.

Nurimo ir pradėjo meszke
rioti. Apleista Marante sala 
šlepe juos nuo kito upes 'kran
to. Czia pat stovis mažutis 
vieszbutis buvo uždarytas ir 
atrodo jau senai apleistas.

Ponas Sauvage pirmas pa
gavo žuvi. Morisotas neatsili
ko, ir jie kas valandėlė trauke 
vis naujas žuvis. Žvejyba bu
vo netikėtinai laiminga,
gautas žuvis leido in tanku t in
kleli, inleista iii vandeni. Abu 
jautės labai patenkinti, kaip

Fa

Jiems
v • “

ir jas upes van-

buvo apie 
Prusu kareiviu.

Labai auksztas vyras, 
dainas kedeje ir ru’kydainas isz 
porceleno pypkes, paklausė 
gražiai Praucuzisz'kai:

— Na, draugucziai, ar daug 
laimejot?

Tuo tarpu kareivis 
tinkleli su pagautomis žuvimis 
ir padėjo prie vyresniojo kojų.

— O! Jums neblogai sekė
si!.. Bet man rupi visai (kas ki
ta. Žinot, ka asz jums pasaky
siu: nuui rodos, esat paprasti 
sznipu'kai ir iszejot mus sekti; 
kad geriau sektųsi, nuduodat, 
kad meszkeriojat. Bet pakliu
vot in mano rankas ir pamaty
sim, kuo tas vislias baigsis. 
Dabar Ikaras, o jus porejot pro 
sargybas, tai neabejojamai tu
rit žinoti slaptažodi, kad su
grįžti atgal in Paryžių. Pasa
kykit man slapažodi, ir asz jutj

pypkes

sede-

atnesze

Niekas
J us

apie tai nesuži
nos. jus vėl galėsit ramiai 

ryžti atgal, kaip ir iszejot, bet 
turit man pasakyti paslaptį. 
Jei nesutiksit iszduoti slapta
žodžio, užmokėsit už tai gyvy
be. Taigi pasirinkit.

Drangai nesi judindami tylė
jo. Palaukes, Vokietis, vėl pra
dėjo kalbėti, 
czi uodamas.

— Žinokit, 
kias minutes galite 
upes dugne, kaip žuvu maistas. 
Per penkias minutes! Juk tu
rit art i m u j u, pamanykit!

Mont Valieren griovė be pa
liovos.

Meszkeriotojai nesijudino ir 
tylėjo. Vokietis A’okiszkai kaž
ka insake kareiviams ir atsi
traukė nuo surisztu. Tuo tarpu 
dvylika žmonių sustojo eilen 
dvideszimties žingsniu atstu, 
szautuvus laikydami žemvn. 
Karininkas vėl tarė: •

— Duodu jums dar viena 
minute laiko pagalvoti, bet ne 
akimirksnio daugiau..

Staiga paszoko nuo 'kėdes, 
greitai priėjo prie suimtųjų, 
paėmė Morisota už rankos ir 
patrankos in szali, tyliai jam 

,in ausi prasznabždejo:
— Pasakyk tamsta slapta

žodi! Tamstos draugas nežinos.
Morisotas tylėjo.
Tada Vokietis nusivedė in 

szali poną Sauvage ir to pat 
paklausė. Ponas Sauvage taip 
pat tylėjo.

Draugai stovi*jo 
Karininkas 
Kareiviai 
prie peczųi ir atkisto in suim
tuosius.
Staiga Morisotas pamate tin

kleli su pagautomis žuvimis. 
Saules auksiniai spinduliai ap- 
szviete jas. Ji netikėtai apėmė 
baime ir silpnumas. Akys asza- 
romis paplūdo.

— Sudiev, ponas Sauvage!

<r

t

ramiai nesikarsz-

kad per pen- 
atsidurt I

davė 
pridėjo

Dabar bus žuvims dar-
bo.

Ir sugryžo namo. Pakely j 
užtiko tinkleli su žuvimis. Pa
kele, apžiurėjo ir suszuko:

— Vilhelm!
Baltu žiurstu apsijuosęs, at

bėgo kareivis. Vokietis meto 
jam pagautas žuvis ir pasakė:

— Iszkepk szitas žuvis, kol 
dar gyvos.
džios!

Paskui užsidegė pypke ir at
sisėdės vėl cine ramiai rūkyti, 
lyg nieko ypatingo nebuvo at
sitikę.

namo.

Bus be galo gar-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL A PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.
fa

'kėdės

vėl greta, 
komanda, 
szautuvus
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IszbalMimooja Ir laidoja miruatac 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbtu parno- 
Bzia nuo papraeciiauaiu iki prakil
niausiu. Panamdo automobiline da) 
laidotuvių, veseliu, krikiztynin || 
tttiemi pasivažinljimanu.

Bali Telefonas 1178-M

MALDA-KNYGES

576

No. 185 Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai... .82.50

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

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

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygcle, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minky
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lupu krasztai. ...

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

No. 190 Visuomet, mdlda-kny- 
geie katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25f 
puslapiu, baltos celluloidea apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be

......... 81.80
kalalikiszka

NAUJAS RADIO 
KAMIS0RIUS.

J ra E. Robinson isz Graf ton, 
W. Va., li'kos paskintas nariu 
Ratilio Komisijos Washingto- 
ne. Robinsonas yra geru advo- 
kaltu ir biznierium.

kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms..

No. 194 Trumpas 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, eu 
nekureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele Arclbrostvoe 
Szvencziausio Veido' Vieša. Musu 
Jėzaus Kristaus................ ............ lOe

No. 198 Gromata arba Mukt Mu 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu- 
so, peraszyta isz gromatos rastos gra-

.. $1410 
Katekizmas,

be musu iszganytojaus Jeruzolime. 
Užgyventose szalyse per katalikui, 
kožnas nešioja ta gromata apsiūta in 
puiku ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkapleri. .....................

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

r
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Pasiszventimas Del 
Savo Artimo

II

Vos sau pamenu, kadai bu
vau da mažas apie sena kup- 
cziu, kuri vadino “dėdžium 
Ambraziejum’’. Niekus nežino
jo apie jojo tikra pravarde, 
niekas nežinojo, isz kur paėjo, 
ar turėjo gimines, niekas ne ži
nojo, ar jisai del saves kup- 
eziauje, ar del kito. Buvo vie
nas isz tuju žmonių, kurie val
kiojasi po svietą, 
ežia, antru kartu kur kitur su- 
silaikinedamas, bet niekur ant 
tikro neapsistojo. Yra jie pa- 
naszus in paukszti lekiojanti 
isz vietos in vieta. Dedis Am- 
braziejus^X’ažinojo po kaimus; 
keturisx>ir penkis kartus ant 
meto atsilankydavo in kožna 
kaima tolimoje aplinkinėje ant 
mažo vežimėlio, su vėjo papu- 
eziama szhiika.

Ne mėgo jojo;
jog būdamas Kriksz- 

užsiiminejo andehi’ 
taip kaip Žydas. Drabužis jo
jo buvo prastas: 
szlikelis, turėjo vilko skranda, 
pavilkta su gelumbe, bet bai
siai sulopinta, priek tam žiurė
jo ant žmonių baimingai, ro
dos kad kožnas buvo jojo ne
vidonu, arba kad didžiausiu 
niekadejum. Kaimuocziai turė
jo ji už ragani, tauzydami jog 
visi valkatos yra tokio paties 
budo; ne ant tuszczio taip daug 
krepszije knygų

kuri vadino

viena kartu

priesz viską
del to, 
czioniu

SMYRNA MIESTAS SUNAIKINTAS PER ŽEMES DREBEJIMA^
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A beinąs reginys Smyrna miesto, Asia Minor, kuris tap ) sunaikintos per atkarlojan-

I

ežius žemes drebėjimus kuriame likos užmuszta apie keturi is desžimt asmenų. Keli metai
atgal, beveik visas szis miestas likos unaikintas per kilusia ugni.

gu nidko ne turėjau, tada sto
vėdavau nulindęs ir žiūrėda
vau, tai ant dežukes su zobove- 
lem, tai ant dėdės Ambrazie- 

ant galvos jaus. O geras dedis Ambrazie
jus suprasdavo matomai, 
esmių tai]) nulindęs, ba pažiu- 
rinejo ant manes su saldumu ir 
ka: duodavo man zoboveles ant 
bargo. O paskui, kai]) paaugau, 
velybesniiun laike, tai pirkine- 
jau nuo jo knygas, 
pistonus.

Tėvas mano, kadai tik užtik
davo priemenioje toki jomar-

duodavo klausė, kur ji taji mikli buvo

ko

paraka il

lo prasze susimylejimo del 
moteres — biednos naszles. Į 

Akulina per ta ciela laika 
kaip rodos be jausies; nuolatos 
žiurėjo aut ziegoriaus. 
kada užmesdavo

e s 
d 5 9 II

Kaip 
nužiūrimus

I

!

akies ant durų. Isz josios trina-1 j 
11 lit >Ipu atsakymu, galima buvo da- 

kok’ia jaje mislis nži- 
Brolis Antanas jaigu 

jisai pakuliniu 'jo.“

s i prast, 
minėjo, 
sugryžtn

III
ne kaltybe. Vienus jo žodis už l| 
tektų. Slidžios jos negali apsu- ||

I

t i užkure vienam poneliui na
rna, kuris su kaimuoeziais ne
dorai ajjsieitinejo. Mano tėvas 
tikrai mistino, jog tai buvo 
darbas Ambraziejaus, ka va
kar nepriėmė ant nakvynes. 
Isztikro ji nutvėrė ne toli ug- 

gana pro'kuratoris 
dėjo nieko iszrast ant

P* s

jog

nies. Kvoti 
bet ne gi 
jo. Iszrode, jo 
tai Akulina isz musu 
kuri tarnavo pas viena ūkinin
ką. Diena, priesz degimą pava- 

j re ja nuo tarnystes. Kada pa- 
szauke ja priesz sudžia ir tasai

uždegė kokia 
kaimo,

ka, susiraukdavo, ir 
žiojosi atramento, plunksnas ir suprast, idant kuo greieziause' tai ne žinojo ka pasakyt. Del 

iszsi karuotu laukan. T
suprasdavo tuo- Į zieju prisakydami,
tuojaus sudesti- greieziausia neszdintusi isz ap

imdavo tavoms
o iszeidavo laukan, ka jis vis tu-

su savim ve I

nkulorius, per kuriuos žmonys 
ant puse mylios mato, važinė
jo po svietą, vaikszczioja po 
namus, pavakarius pribuna in 
kaima, nakvojo bile kur, 
priesz diena jau jo nėra. Tai ne 
dyvai, jog isz paniūru ant žmo
nių žiuri.

Dvaruose ir apszviostesniuo- 
sc namuose da daugiau kalbė
davo apie Ambraziejų. Tan’kei 
patemino, jog name kuriame 
jam iszpuldavo nakvot, pasl- 
gestavo po jo iszvažiavimui tai žmogaus, kuris del manes visa- 
sidabrinio szaukszto, tai kir
vio, tai galelio ‘atulnno. Szei- 
myna tuojaus mesdavo kalte 
ant dėdės Ambraziejaus. Kal
bėdavo, jog yra girtuokliam; 
kelis syk užtikdavo ji gulint be

Ambraziejus 
sius ženklus;

Dedis Į to paleido slidžiai dedi Ainbra- 
idant kuo

in maisza ir

rodavo ant akies. Macziau lan
kei, kai])
uždėt maisza su tavoru ant ve
žimėlio; ne vienas isz bernu 
vienok, kurie ant jo žiopsojos* 
nesieme, idant seneliui prigel- 
bet.

Tu

jam būdavo sunku

visu neapykanta tojo

dos buvo tokis geras, man la
bai ne. patiko; lankei norėjau 
gint visame (lede Ambraziejų; 
)et negalėjau iszdryst o prick 
am žinojau, jog nieką ne per

tikrinsiu, g

linkines ir niekados joje liepu
si rod v t u.

In tris menesius po tam bu
vo toji prova mieste. Mano tė
vas buvo paszauktas už Judin
toju, ba Akulina gyveno musu 
kaime. Užsispyriau idant ir 
mane paimtu su savim, ant ko 
liko. Pribuvęs in miestu nusi
davė pats in suda, mane pali
kes traktijernej(\ Tas man su
vis ne patiko. Norėjau girdėt 
prova. Del to-gi asz ir isz tolo 
])asJkui tęva nucimpinau insi- 
spraudžiau tarp žmonių ne toli 
duriu ir klausiau
kaip prova daro. Da sziandien 
ajiie viską pamenu 
vakar buvo.

Dideliame ruime, neramioje 
saleje buvo daugelis žmonių. 
Po deszinei ir kairei szaloi sto
vėjo suolai; po deszinei sėdėjo 
dvarponei ir miesezionys, 
kairei szalei muzikai isz Tva- 
nuvkos (tai]) vadinosi kaimas 
kuriame buvo ugnis) ir isz mu
su kaimo kone visi. Priesz suda 
stovėjo A'kulina; užpakali, ja 
jos stovėjo viena isz jos gimi
niu, laikydama kūdiki ant ran
ku; szale josios stovėjo dv:

su baime
indamas žmogų, ku- 

žado po vežimu. Juk atsitaiko, rio visi ne košdavo. Paskuti
ni karta kada dedis Ambrazie
jus pas mus pribuvo — buvo 
tai Utarninke, priesz paezias 
Velykas — buvo lietinga diena. 
Vakaras užstojo tamsus ir jau 
sutemo, kol pabaigė savo kii]- 

In miestą buvo toli,
/’risiartino tada prie mano le
vo ir su nusižeminimu paklan- 

ar no galėtu pernakvoti 
arklinyczioje. Mano motina tai 

, o tėvas

nuil- 
puola

tai czvsta...

jog žmogus nuvargins, 
sias, per puse suszales 
anlt žemes, bet tankiause būda
ma pasigeriąs. Jo'kis vaidas 
karėžomuose, ne atsibuvo be 
dalyvu dėdės Ambraziejaus; 
po insikiszimui policijos,
vis kaimuocziai mesdavo kalte 
unt valkato Ambraziejaus, se- 
dinezio kerezioje kareziamos. se, 
Del to-gi kada tik pasirodyda
vo kaime, tai vaikai klikdavo
visokeis balsais, plusdami ant suriko ant jo, idant kuo grei- 
jo ir su akmenais mėtydami, cziausiu neszdintusi, ba nakvy- 
Jis ne žodžio ne kalbėjo, tiktai 
saugojosi, kad ne gaut su ak
meniu ir arkli varydavo grei- 

• « S Ji

rodos tai

ruime,

A'kulina;

szale

po

nes ne gaus. Dedis Ambrazie
jus iszejo, žodžio ne pasakęs. 
Man jo labai pagailo. Nubėgau 
paskui ji ir tariau pasznabž- 
da:

mergaites už žiursto laikyda-

cziau. Žodžiu sakant žmonv 
ne mėgo ir ne pagilėdavo.

Kas kiszasi manos, tai asz 
mėgau dėdžių Ambraziejų. Du 
būdamas mažu 'kudikiu, pri
pratau ji matyt kelis kartus 
ant meto, jo apdriskia drabu
žiai no gąsdino manes. Toji 
jauslu del jo manija ne persi
maino norint ir paaugau. Atsi
menu sau, kai]> asz džiaugiau
si, kiek kartu jo vežimėlis sii- 
barszkedavo prie musu gonke- 
les. Jaigu mano tėvai paiengi- 
nojo kokia besiedele ir supra- 
szyt daug sveeziu, tai del visu 
pribuvimas dėdės zYmbrazie- 
jaus buvo ant laiko. Kas tik
tai buvo gyvas dvarukija, su
bėgdavo in didele szilta prie
mene, kurioje Ambraziejus isz- 
destinedavo savo tavora. Ma
no seseris, merginos kokios bu
vo dvarukija, sueidavo pirkt 
kaspinėliu, mezgineliu, skepe
tėlių ir visokiu niek niekiu. 
Mane tiejei pirkinei nieko ne 
upei t i nėjo; asz laukiau su lie
kant minu, kol dede Ambrazie
jus isz apaezios iszims dėžutė 
kurioje t alpinėsi visokios zo-

Kada turėjau kelis 
skatikus, tuojaus nupirkinejair Tasai palaikis nevertas, jog 
(r mokėjau pinigus. Ne visada ant žemes 
(Vienok turėdavau pinigus. Jal-

bovelos.

manes.

— Dede Ambrziejau, netoli 
piliino prūdu, palei nialuszlu- 
žiu yra mahininko daržine, kur 
žmonys afklius pasistato, kaip 
atvažiuoja milą velt; ten galė
si pernakvot.

— Dėkui tau ponaiti, — at
sake man ant to, — bet jau asz 
eisiu in miestą^

— O kaip eįnant kokia dar
gana užtiks, kas tada bus?

Dedis Ambraziejus pamisli- 
nes valandėlė tarė:

.Jaigu ir tai]) butu, po
naiti, tai ka? Kas ten isz to dė
dės Ambraziejaus? ar jis gy-
vas, ar numirs, tai vis vienas 
niekas po juom ne verks.

Niekad da jis tai]) graudžei 
ne buvo pasakęs, kaip dabar; 
dirstelėjau ant jojo nusidyvl- 
nes ir pažiurėjas in akis nulu- 
dusias, pamisįinau: Tasai žmo
gus ne gali būtie
Ant rytojaus vienok labai nu- 
sidyvinau, kada mano tėvas in 
ėjo in seklyczia ir susijudinęs 
paszauke:

— Dokui Dievui,
braziejui nedaviau nakvines.

niekszas!

jog Am-

vaikszczioja.
Paskui apsakė man, jog nak-
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SMARKIAUSES EROPLA-
. mW •

NINIS LEKIOTOJĄS.
Maurice Grabam, tlekioloja 

del Western Air Express, likos 
apszaukt'as smarkiausiu lekio- 
(ojum, nes in laika dvieju me- 

2,200 valandas, per- 
213,931 mylės nepragai- 

szindamas ne vieno szmo^telio

tu arini in 
ie'kv

,s

mosios, buvo tai vaikai Akuli- 
nos. Ant kilo galo sales, jiriesz 
apskusta, sėdėjo ant iszkilmin- 
gos vietos slidžiai, o ant sienos, 
tiest ju galvom, kabojo kryžius 
ir didelis ziegoris.

Akis mano -turėjau atkreip
tas ant Aknlinos. Buvo tai da 
jauna motore, m* bjauri, ne pa
togi ant veido, augszta ir drūto 
kūno sudėjimo. Ant veido bu
vo žymu, jog yra trumpos po- 
metes. Rodos vra kur ežia ant « 
žodžiu skundiko; ne žiurėjo ne 
ant slidžiu, ne ant žmonių. Tu
rėjo atkreiptas akis ant ziego
riaus.

A psk lindikas 
galo skaitymo ilgo raszto ap- 
sklindimo. Buvo labai 'tasai 
skundas apsun'kinant is Akuli-

Vyras josios girtuoklis nu
mirė 
pikto gyvenimo; ji turėjo stai
ga būda ir neatiaidi. Pavaryta 
isz dvaruko nuo larnystos, pik
ta ravo, ir kerszino 
akiu, kalbėdama:

— Palaukite 
darysiu;
isz namo, kai]) asz dabar iszei- 
nu. Bus jums szalta.

Kelis kartus 1a pati kalbėjo- 
Ta pati kalbėjo ir priesz malti
ni nka, 
szinudu. Paskui dingo ne žinia 
kur ir net ritmetije sugryžo, 
suszalus ir nuvargus, nuduo
dama, kai]) rodos apie ugni nie
ko ne žinojo.

Akulina prisipažino, jog pir
ko sziaudus, bet ne del saves 
pirko, litai del savo brolio An
tano. O kad buvo tamsi naktis 
ir bjaurus oras, 
gryžt namon 
broli. T ' 
po Ugnei, in antra diena iszsi- 
neszdino iii Odesa, 
jeszkot gilukio, kaipo laivoris. 
Policija Odesai nieko apie ji 
ne žnojo. Atsiszaukimas Aku- 
linos ant liudinimo brolio An
tano buvo nužiūrėtu del sli
džiu. Daleidinejo jog Antanas 
kur dingo, tai nužiūrėta atsi- 
szaukiiK-je ant jo, ba žino jog 
jo ne ras. Proku ra toris tada 
ne tikėjo Akulinai ir padavė 
inneszima slidžiom iszvežimo 
josios in Siberija. -

Pradėjo perklausineti 
diutojus. Locnininkas sudegu
sios triobos tikrai verezia beda- 
ant Akuliuos. Niekas kitas no 
galėjo padegt, kai]) ji. Kiti Bu
dintojai isz dvaruko tarnu pri
sipažino, jog Akulina visados 
buvo pikta ir kožnain kerszin- 
davo. Kaimuocziu liudinimhs 
buvo ne aiszkus: vieni girdėjo 
nuo žmonių, jog Akulina ker
szino ponui, kiti mato ja ryt
metį gryžtanezia namon, bet 
isz kitr ne žinojo j matoma i ne 
norėjo; 
Vienas 
pasakojo, jog apskustoji tan
ke i su ja vaidosi o ir muszesi : 
kita liūdino, jog Akulina dirbo 
kai]) arklys, kad tiktai uždirbt 
ant iszmaitiniino savo trejetą 
va ilk u. Juk del tuju vaiku bus 
baisus vargas kai]) motinos ne
toks.

Advokatas, mažas, jaunas 
žmogus turėjo maža vilti apgl-

na.

dint neiszklnusia jo. Gal pri
bus? Gal ji Dievas parves? 
Priesz pora dienu gavo žinia 
isz Odesos, jog pribus 7)0ra lai
vu in pristova. Gal yra. ant ka- 

jtro Antanas? Gal jau žino jog 
turi būti liudintojum ir jau 
parkeliauja.

Biedna mot ere tikisi jog jos 
brolis turi pribūti.

Bego adynos, sūdąs baigėsi. 
Antanas ne jiribuna.

Akulina drėbėt, kai]) drugiu 
kreczeina. Ant paskutinio už- 
klausymo per sudžia, atsake:

— Esmių ne kalta! Nieko 
apie ugni ne žinau. Atsiszau- 
kiu ant mano brolio Antano. 
Nieko apie ugni ne žinau. Es
mių ne kalta.

Kalbėjo su tokiu tikrumu ir 
teisingumu, jog nercikejo abe
joti nekaltybe. Tos 
nuomones buvo ir didesne da
lis žmoni u, o ir slidžios. Ta ga
lėjo! suprast ant nuliiidusio 
veido prezidento, už jo žodžiu 
ir visoko. Vienok jau tome jog 

jog

paczios

sudus Akulina nusudins 
turi ja nusudint, ba visi dava- 
dai yra priesz ja. Visi vėlina
me sau idant tasai brolis Anta
nas pribūtu ir duotu paliulim- 
ma apie ne kalte seseres. Kas 
tada stosis su trejetu biednu 
sierateliii, kada motina ju isz- 

Motina taip 
ir kas tuos 

vaikelius maitins likusius vie
nu^ ant svieto? Biedni mažulė
lei, ne žinojo apie vargu, kokis 
juos paliks, 1>o vi josi sau, slaps- 

asz jum pa- tydamiesi apie motore.
— /Poliaus bus:—

lia baigė ant

ne senei isz girtybes ir ves in Si berija.
greit ne sugryž,

I 5
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U r?

prie visu

jus iszbogsite pat) s

nuo kurio pirko kūleli

ritmetije sugryžo

del to bijojo 
ir pergulėjo pas 

Pasai Antanas t nejaus

idant ten

llu-

liudirit ant Akyliuos, 
isz merginu d variniu

nimo apskustos moteros, ba tik
.pae.zto’ir niekad ne buvo pri- kelis žodžius pašėke apie sk
verbtas n įtiekti žomvii- f tikima ponu su mužikais, o ant

I,
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VALSTIJŲ INSTATY- 
MAI IR DIRBAN-

CZIOS MOTERYS
Tik keturios valstijos Suv» 

Alabama, Flori-
(

Va Lelijose — 
da, Iowa šr \V 
ndiuri koki nor.- 
gnliiiojiin't darbo valandas mo
terims.

Indiana

<1 Virginija — 
instatvma re- f

draudžia moteris 
dirbti iszdirbyntese naktims.

" b

VYRAI, SŽICZIA JUSU 
LAIME! 

*.......
PARSIDUODA- GERA FARMA UŽ 
PUSE KAINOS. 106 akrai žemes, 70 
akru dirbamos, 35 akrai ganyklos, že
me labai gera, viskas puikiai auga. 
Pycziu sodas 5 akeriai, taipgi yra ir 
kitokiu vaisiniu medžiu. Budinkai ge
ri, barne su skiepu, 7 kambariu stu- 
ba, vanduo stuboj, barnej, ant por- 
cziu, ir palei barne. Farnia randasi tik 
1 muile nuo miestelio, arti mokyklos, 
žemesnes ir auksztesnes, bažnyczios, 
geležkelio stotis, pasztas, vieszkelis, 
pirmos klesos marketai — viskas arti 
prie furmos, tik viena muile. Ant far- 
mos yra 2 arkliai, 15 galviju, 150 
visztu ir kitokiu paukszcziu. Parsi
duoda viskas sykiu, su maszinoms ir 
inrankiais. Taipgi sykiu parsiduoda ir 
stubos rakandai. Pardavėjas paliks 
viską, kas tik ant farmos randasi. 
Priežastis pardavimo—savininkas ne
turi gyvenimo drauges, o vienam ant 
farmos gyventi labai nesmagu. Ant
ra priežastis—noras važiuoti in Lie
tuva. Viskas parsiduoda už 5,000 do
leriu. Inneszti reikia 2,500 dol., o li
kusieji pasiliks banke ant 5 procen
to. (34)

ULSTER, PA.

A|
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Pasamdo

FRANK BARTEICH
R, F. D. No. X

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir L t 
S2O W. Centro St., Mahanoy City, Pa

" -------------------------------------- ------------------ ----- “ ■" ■ --------------------

Dr. T. J. Tacielauskas
Pi rmut i uis f/iotuviszkas 
Dent i s tas Malm no j ujo.

Ant Antro Floro Klino Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City
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LioHiviaak** Grąboriu*
, K. HEKLAITIS , 

Laidoja numirėlius pa- t 
gn! naujausia mada ir i

i

F * Laidoja numirėlius pa- 
1 gnl naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagalbi* 
nlnke motorams. Priei
namos prekes.
Hie W. Sprue* St., 

MAHANOY CIT r, r A.
;<1 »0.
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North Carolina ir 
South Carolina reguliuoja mo
terų darbo valandas 'tik audi
mo iszdirby^tese. Visos kiltos 
valstijos pavėlina moteris dirb
ti tik paskiria skaitliu valan
dų in diena, arba jaigu ilginus 
dirba reikalauja joms dauginus 
užmokėt i.

Seka n ežio
rvs

Georgia 
_ i t t 1 - u 1 z <
e : I
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Vienoje vietoje,
Luzernes paviete, 

Aitšilinivo geros vestuves; 
Buvo neniaža'i 'linksmybes 
Po szliubui kelios poros 

susitarė,
Ir džiaugsmu sau padare. 
Pasisamdė automobiliu

Vežimu be arkliu, 
savo

O

y

J

*■

Mergužes su dt'iklais 
noseles apginklav

Balnis ant gaivu suszukavo,
1 r tiri]) iii Vilkosbarius 

nuvažiavo.
•I’en iižJlruko ]>ora valanda, 
G ryži abi pasienio gėrynių, 
Munszaines, alaus ir vvnu.

Szoferis įturejo lankiai sustoti 
Per ka turėjo daug ruguti, 
Mal svodbiįlinkai gėrynių 

'turėjo, 
rl’ni pavilgyti gerkleles norėjo.

Kas dėjosi važiuojant,'tai. 
užtylėsiu, 

Apie viską dabar nesakysiu,
Tiktai trys* tropunkai atsitiko,

Su vyrais ’kaHp dedama, 
Nes su 'mergicom, -tai jau gana, 

T\>s jau negalėjo dalaikyti, 
Ba szoferis liambiliu nenorėjo 

sulaikyti.
Na ir kas?.. 

Tegul jaisos pagriebė biesas!

Uos jau negalėjo dalaikyti

f 11

y

Iii Edvardzville nupliszkejau 
Ulyczia nuliūdus ėjau, 

Szirdeles ragana pamaeziau 
Net nusistebėjau.

Iszejus isz stubos stovėjo, 
Ir ant einaneziu žmonių 

'žiurėjo 
Makalakota,

Kudlatn, 
Visa murzina

Nusigandau ir gana.
Szžtai keli vyrai ėjo,

O tu bolba Tu juosius 
prakalbėjo

“SzMtyHe in vidų
pasikalbėsimo,

Nors stikleli namines 
iszgersime.”

Vyrai manomai ndt sudrėbėjo, 
Su tokia sniirddha užsidėt 

nenorėjo,
Ba jai'gu boba nevala, 

Tai žmogų, szli’kszturnas ima. 
Kad kas ant josios susimylėtu

Tankes szukas nupirktu, 
Tai nors fezsiszakuotu, 

Gaivalus isz gavos iszvaikytu.
Visi jaja anlt juoko laiko, 
Žodžiu kalboje ne taiko

Ba kPks ponas, 
Toks jo kromas.

!•

/

J

• • •

Sarmala 'isz lokiu darbu
Tsz nekuriu mergų,

Neva su vyra fe apie ženybas 
.kallba, 

Pakol isz ju pinligu neiszgauna.
Kaip kokia $50 isdtrauke, 

Tuoj 'in platu fniiota ‘trauke, 
MiBlimilt kad jum visados 

seksis 'taip gerai,
• nauda iftnosz tieji pinigai ?
Oi mergeles, jaigu 'tokius 

triksus varote,
Ir su vyrais taip darote, ’ 

Ilgus matus lauksite,
Pakol volą vyra gausite.

11

t

>

Skulk Ine viena Veselka huvo, 
Kelios bobelkos in ndlaime 

pakliuvo, 
Su keliais Bingeliais 

iszvaŽiavo, 
Su su laužtom 'kojom 

pa r važiavo, 
Dabar garsingas gydytojus 

Gydo vešlus ir kojas, 
Oi, Antanuk, gei-iau pasiliauk, 

Adgal 'in ItoVi’szkia pas paežiu 
trauk.

Gydo veįlus ir koja

J

se valstijose mote- 
gali dirbti tik asztuonias 

valandas in diena — Arizona, 
California, Colorado, Kansas 
Monltana, Nevada, New Mexi
co, New York, Ibah ir Wash
ington, Cdl umbi jos Di si rikte ir 
Porto IiJeo 'teri/'torijoj. Moterys 
pavelin'tos dirbti invaifio.se in
dus'! rijose sziose valstijose1.

Septyniolika valstijų — Ar- 
, Idaho, Kansas, Maine,

ichiisutls, Michigan, Min- 
M ississippi, Nebraska,

kansas 
M assi 
nesota, 
New Mexico, New York, North 
Dakota, Ohio, Oklahoma, Ore
gon,Texas ir Wisconsin — pa- 
velina moteris dirbti deszimts 
valandų in diena. Kiltos valsti
jos reguliuoja dienines ir sa
vaitines valandas, aprūpina po
ilsio diena, pa va Įgyti valandas 
ir poilsio laikotarpius.

Szesziolika valstijų, inimant 
California, Massachusetts, New 
Jersey, New York, Pennsylva- 
nija ir Wisconsin, draudžia 
naktini darbu moterims kaiku- 
riose industrijose ir užsiėmi
muose.

Paprastai naktines valandos 
yra tarpe 10 vai. vakare ir 6 
vai. ryte.

Kadangi mdterys daug dar
bo atlieka namie, beveik ket
virta dalis visu valstijų drau
džia arba reguliuoja namini 
darbu. Deszimts valstijų Illi
nois, Indiana, Maryland, Mas
sachusetts, Michigan, Missou
ri, New York, Ohio, Pennsyl
vania, Tennessee, ncVelina mo
terims siu'ti drabužius ir tai
syti tabako produktus namie. 
Taipgi 'tos valstijos kurios pa
vėlina namie atlikta darbu rei
kalauja szvarias aplinkybes, 
tinkamos szviesos ir venlilaci- 
jos. Per kiek metu szie iiisiaty- 
mai stovi.

Devynios valstijos — Cali
fornia, Colorado, Massachu
setts, North Dakota, Oregon, 
South Dakota, Utah, Washing
ton ir Wisconsin jiaskyre ma
žiausia alga, kuria galima mo
terims mokėti kai k uriose in
dustrijose. Sekanczios valstijos
— California, Colorado, Mas
sachusetts. North Dakota, Ore
gon,
— paskyrė ypatingus komite
tus arba komisija, kurios turi 
tyrinėti invairias industrijas ir 
paskirti kiekvienai arba vi
soms mažiausias algų ratas-

—- F. L. I. R

Colorado,

Washington ir Wisconsin

❖ ❖ ♦
SKAITYKITE “SAULE”

❖ ❖ ❖

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.62

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pies, ir Kas
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Sziadien Szv. Jurgio.
Utarninko politikiszki

— Richard Rocco, 14 me
nesiu senumo prigėrė ceborija 
vandens kuknioja ’kada moti
na iszejo laukan džiovyt dra
panas. ,

NUŽUDĖ DEL
26 LITU

11

STATISTINIU ŽINIŲ
RINKIMAS

SKUBIAI TAD IN DARBA!
ISZ-

isz Jos iszsivestu idealu neap- 
fskandino plaukdami per gilu 
vandenyną. O meiles lin’k Jos 
neužslopino naujo gyvenimo 
sunkiu aplinkybių migla.”

Užtad, 'Gerbiamoji Amerikos

■ i............... ..... ii<i i ■ i n ....... ........................

Pats rinkimo darbas jau pra
dėtas- Iki ®ziol spareziausia ir 
uoliausia dirba New Jerses Ra
jono Komisijos Nariai: J. Liud- 
vinaite, J. Kulikaitis ir J. Ma- 
tuza. Vakaru Rajone: ponas

Charles Y’utka, jeszko
isz Buk-

l

rinkimai.
Duokite baisa Adomui 

Schaefemi kuris eina ant State 
Senator, yra geras vyras ir rū
pinasi darbininkiszkais reika
lais.

________

savo pacziules Onos 
mantes, kuri jau trecziu kartu 
dingo isz namu.

— Utarnyke nominacija kan
didatu in pavietavus ir vaisti
nius urėdus. Abi partijos laiko 
susirinkimus, szmeiže viso
kiais budais vieni 
net szlyksztu darosi, idant tik 
pertikrint balsuotojus, kad jie 
turi teisybe. O ka! juk tai po- 
litikiszkas “raten geimis” 
kaip jau ne viena* persit ikrino.

— Karolius Klimaviczius, 
41 metu senumo lenkas, mirė 
ant fanuos Locust Valley. Jisai 
paliko dklelam varge paezia ir 
szeszeta vaiku.

Gilberton, Pa. f Vladas Ur
bonas, po trumpai ligai, mirė 
praeita Petnyczia, palikdamas 
paezia ir du vaikus ir viena 
broli. Laidotuves atsibuvo Pa- 
nedelio ryta su bažnytinėms 
apeigoms Szv. Inu!vi ko bažny- 
czioje.

JAUNAS GALVAŽUDYS; UŽ 
NUŽUDYMĄ KALĖJIMAS 

IKI GYVOS GALVOS.

Malonu, kad paskelbtas 
tftalfi.Mtiniu 4 Žinių Rinkimo” 

obals'is su i domi n o visuomene ir 
jos vadus;1

szmeiže
kitus kad

Neprigulejo 
prie jokios draugystes nei prie 
parapijos. Graborius Traskau- 
kas rūpinasi laidotuvėms.

SUSIRINKIMAS.

Gedvmino Kliubas laikys su
sirinkimą szi vakaru, 
delyje) ant Noikevieziaus sa
les 7:30 valanda. Visi Lietu
viai ukesai yra užpraszyti da
lyvauti ant szio susirinkimo 
nes iszgirsite daug svarbiu da
lyku apie nominacijas. Ateiki
te visi. Komitetas.

(Pane-

ANT PARDAVIMO.

Naminiai fornieziai, pecziai, 
karpetai ir visi kiti daigiai. 
Taipgi parduodu savo st ubą ir 
kas pirks daigtus galėtu tuo
jau* apimti st ubą. Kreipkitės 
ant adreso

Ant. Norvida,
1237 E. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.
BALSUOKITE UŽ

R.H.KOCH
ANT NATIONAL DELEGATE 
Prasso juto balto ir intekmes

(ra.22

BALSUOKITE UŽ 

PAUL W. HOUCK 
ANT NATIONAL DELEGATE 
Praszo juso balso ir intekmes

Adam C. Schaeffer
TIKRAS PRIETEL1S DARBININKU 

ANT STATE SENATOR

Patvirtintas per Darbininku Orga
nizacijas. Stengsis panaikinti moterų 
taksus. Bandys invest! Old Age Pen
tion. Ant Republikoniszko ir Dcmo- 
kratiszko tikictu. Praszo juso balso 
ir intckmes laike atcinancziu nomi
nacijų

◄ Read i ng 
. lines >
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$3.50 DUBELTAVAS 
T1K1ETAS

IN

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 29 APRILAUS

Speciali* trelna* Sabalo* naktį.
Isz Iszeis

Shamokin ............................ 1:30
Mt. Carmel.............................. 1:30
Ashland................................... 2:21
Shenandoah .......................... 2:00
Girardville .......................... 2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 walanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

Panedeli 11 Juniaus
Keturiu-dienine ekskursija su 

palydovu in
Washington, D. C.

Preke $33.75 apmoka visus 
ekspensus. Apie daugiau* in

formacijos raszykite pas
G. O. Roper, D. P. A.

Williamsport, Pa.
r ■■■ ■■■"

Ant Readlngo Geležinkelio

nužudymo apy^to-

o.i o

Cleveland, Ohio. — Keturi 
jauni pleszikai insigavo anksti 
ryte in Valontukoniu namus, 
1023 Ansol road, ka iszgirdus 
Katarina Valentukonionc
in virtuve pažiūrėti kas ten. 
Inejus, tuoj pleszikai riekalnvo 
atidarvt duris in krautuvo Ir 
grasino szauti, bet paskui ge
rokai apmuszo. Kada moteris 
nuvirto užpuolikai iszsigande 
iszbogo. Valenfukonieno yra 46 
metu amžiaus. Jos vyras dar no 
buvo gryžes isz darbo, 
naktimis.
I >a sza u ko k a i myinis.

dii’ba
Atbudęs ju vaikas 

—D.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Swoyersville sudege Strand 
teatras ir keli namai, kuri 
padare bledes ant $25,000,

- Edwardsville sustraika- 
500 anglekasiu Jio. 2 ir 4 

in pagelba savo straikuojan- 
tiems draugams No. 3 ir 5 ka- 
syklosia už tai, kad duoti dar
bą žmogui, kuri be priežasties 
atstatė nuo darbo.

vo
kasyklosia Kingston Coal Co.

— Pit t stone užsibaigė ang
line kova, kuri paėmė keturis 
gyvastis per žudinsta, kada lo- 
kalai 1703 balsavo 600 balsai 
užbaigti straika, prieszais 40. 
Pennsylvanijos kasyklos No. 6 
nedirbo nuo Sausio menesio, 
nes'angh‘kasiai užstraikavo už 
tai, idant kompanija panaikin
tu kontraktierius. Tokiu budu 
Cappidlini laimėjo kova.

KIEK ANGLIAKASIS
PRODUKAVO ANGLIES 

IN VIENA DIENA.

Per 1926m. isz viso, Suv. Val
stijose*, produkuota angliesprodukuota 
573,400,01)0 Tonu minksztos an- 

ir 84,500,000 tonu 'kietos
Apie 72 nuoszimtis 

maszinu suskaldyta ir apie 16 
nuoszimtis rankoms.

Augliu kasyklose dirbo 759,- 
000 darbininku, kurie iszxlirbo 
apie 221 dienas per mdlus. 
Kiekvienas darbininkas produ
kavo apie 4.5 tonus m’inksztos 

tonus kidlos ang-

lies 
anglies.
<r

2anglies ir 
lies iii diena.
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TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atldeaglmas Paslapczlu Atei
tie*. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku, Perslszku. Gralkiezku, 
Arablszku Ir Cigonlszku burtiniku. 
Iizguldlnejimaa to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda žmogau* ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka les Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES nr 
TIKTA1 UŽ.............................40C.

Prlslusklte mumis 26o. Gausite 
vlsaa tris knygute* per paeita. 
Pinigu* galite *lu*tl etempoml*.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MASANOT CITY PA.

:UT“ 25c.

Teismas neseniai nagrinėjo 
jauno žiniogžudžio — 19 motu 
Prano Sipavicziaus byla, už nu
žudymą kirvio smūgi u mote- 
riszkes.

Žiauraus 
vos tokios:

1927 m. Gruodžio m. 3 d. 12 
valanda,
Lieporiu-Briržo dvaro vienkie- 
mv savo namuose rasta nužu
dyta Valerija. Rimgailieno. Nu
žudymo buvo in'tartas buvęs 
Rimgailu piemuo Sipaviczius.

Tardymo molu paaiszkejo 
kad 1927m.
Rimgaila su savo kaimynu Ig
nu Diez'kalniu buvo nusisamdo 
piemenį Sipavicziu* Piemuo 
motu gale pasirodo neklusnus, 
už ka szeimininkai Rimgaila ir 
Diczkalnis ji priesz Visus 
Szven'lus atleido. Pora savai- 
cziu priesz invyki, Sipaviczius 
Žeimely sutikės Rimgaila, rei
kalavo užmokėti jam dar neuž- 
moketos algos dali viso 26 li
tus. Rimgaila, neturėdamas 
prie savos pinigu, pasiūlo Si- 
pavieziui ateiti in namus kita 
ketvirtadieni. Skirta diena Si- 
paviezius neatėjo. Gruodžio m. 
3 d. Rimgailai su tėvu iszejus 
reikalais in kilta kaima, 
kalbamasis Sipaviczius,

Kriukų valscziaus

metu 
pavasari .Aleksas

)

ji priesz

policininkas Daunvs#‘r

apie 
nuėjo

savo

Rimgaila ūki, 
pastarųjų 

kailinius palikti, 
prie trobos jis

m

Lietuviu Visuomene ir Garbiu Žvirblis, Chicagoje —* ir gauta 
gi Josios Vadai! Turėdamas gražus pasiūlymas isz Ameri-

kad 
Žinių

kad jis perskrido 
plait u ji vandenyną ir pasiekė 
ne't musu Tėvynes Miutu'tes Lie
tuvos padange. Labai malonu, 
kad nuo szio obalsio paskelbi-

omenyje 'ta brangia minti po kos Lietuviu Daktaru Dr-jos 
kurios obalsiais pradeki szis Sekretoriaus pono Dr. Orai- 
visa iszeivija lieczianltis dar
bas Statistiniu Žinių Rinkimas niu Rinkimo. Sulyg praneszi- 
ir kuris visai musu Tautai 'taip

eziuno ddl profesionalu St. Ži-

Pitt^burgo ir

v
1

1!

žodžiu, užvedė pavyzdinga ūki. |
Prasidėjo “derybos”. Nesu

sitarta. Bitinas vis rengėsi de
rybas greitai baigti.

Karta Rusztvaldas, insime
tes vežiman poru parszu,
vyksta turgum Parszus parda
vės, užsuka smuklen magary- 
cziu iszgerti. Tuo tarpu jo sū
nelis Dovas sėda vežiman (jis 
buvo patėvi pesezias atsekęs 
miestan) ir parszvilpia namo. 
Mat, vienas in miestą pesezias 
atėjo, antras isz miesto. Taigi
Rusztvaldas pareina namo ir mo iki sziand'ie visuose placzios 
norėjo pradėti su su num dery
bas del tokio invy’kio. Nespėja 
tėvas isztarti žodžio, 'kai su
nirs Dovas stveria ji už gerkles 
ir pradeda smaugti.

Motina iszsigandusi iszboga 
tęva, 

ir
su-

Amerikos krasztuose isz gautu 
laiszku, isz asmeniniai pu
rei kszlu žodžiu visur !ir isz vi
su girdima prielankumas sz'iam 
svarbiam sumanymui. Pasiry
žimas ne
ir idealiu 
brangaus darbo 

stdbdtina. Pa v.

Prismaugęs 
peili

isz namu.
B i t i n a s i szs i t ra i ik i 11 
pradeda ji piaustyti. Visa 
badės, atsistoja szalia jo ir prie 
atbėgusiu kaimynu 
“Ankscziau, 
taip i n vykti...

sako: ■—— 
ar vėliau turėjo 
j >

Po to posūnis kruvinas nu
eina pas savo esą sužiedotine ir 
jai didžiuojasi savo 
darbu. I
Kariuomenes Teismas pasky

rė jam 15 metu sunkiųjų dar
bu kalėjimo. Tribunolas Ka
riuomenes Teismo skirta baus
me sziu metu Vasario 25 diena 
patvirtino.

DIDELE UGNIS 
SERDUOKUOSIA.

Kaime Serduoknosia, netoli 
Vilkaviszkio, sudege keturios 
gaspadoiystes.
bfedes ant 165 litu. Priežastis 
ugnies yra nežinoma.

— (“S”

žveriszku

Ugnis padare

. Korės.)
KAREIVIAI PAVOGĖ 

KARISZKUS PINIGUS.
Vilnius. — Artimoje Druski- 

sargai prie 
sujudo 

Pasirodo

vieno pasiszventusiu
Tėvynainiu

inkuui jirnui
, vienas

szio

atejo 
kuri 

rado pripuolamai Itrobon užėjo 
pil. Armonai'tis ir Rudis ir ji 
ten paliko. Ta pat diena apie 
12 vai.
Juozas, drauge su kitais beme
džiodami 
suszlape 
troba

Prisiartino
užgirdo mažo vaiko verkimą. 
Pasibeldęs in duris ir nesulau
kęs atsakymo, užėjo trobon, 
kur pamate kruvina, skersai 
lovos begulinezia Rimgailieno. 
Daunys pasiszaukos kitus me
džiotojus Rimgailieno apžiūrė
jęs rado ja jau negyva. Jos 
kaklas buvo baisiai perkirstas 

laikėsi tik 
minksztomis kaklo dalimis.

Suimtas Sipaviczius tardant 
kaltas prisipažino ir paaiszki- 
no, kad tarp jo ir Rim'gailiė- 
nes ten jam esant kili 
ezas. Rimgailieno jam šildavu
si per veidu, o jis isz piktumo 
pagriebęs pasipynusi po ran’ka 
kirvi, su kuriuo ir perkiites jai 
kakim Tardymo metu jaunas 
žmogžudys norėdamas iszsisu- 
kineti, nurodo, kad Rimgailie- 
ne nužudyti praszes jos vyras 
ir už nužudymą jam ir dar vie
nam asmeniui buvęs pažadėjus 
po 100 litu. Rimgailai buk nc- 
sugyveno ir 1.1.

Kariuomenes teismas iszna- 
grinejos byla, apklausos liudi
ninkus, rado, kad Sipavicziaus 
parodymas, buk Rimgailieno 
nužudyti ji buvo pasamdęs jos 
vyras, yra pramanytas. Sipavi- 
cziu rado kalta, 
mirties bausme 'bot kadangi jis 
yra nepilnametis, nuteisė ant 
viso gyvasezio sunkiųjų darbu 
kalėjimo.

užėjo
pamate kruvina,

kirviu ir galva

‘S J£in-

inmate jam

Balau-

“ant 
Do va s Bit i-

ŽVĖRIS NE ŽMOGUS TAIP 
PASIELGTU SU SAVO 

GERADEJAIS.
Žiogaicziu kaime, Naumies- 

czio vals., 1927 mete
džio 16 diena Dovas Bitinas, 
baisiai nužudo savo patėvi 
Rusztvalda.

Bitinas nuo 4 metu lyg galė
jo tarnauti buvo augytas per 
patėvi. Nors jauna vaika patė
vis paleido, ’kaip sakoma, 
laisvos duonos,”
nas lig 21 metu tarnavo pas 
svetimus. Gryžes isz kariuome
nes, insigeide savo patėvi isz- 
vyti isz jo valdomo ūkio ir pat# 
szeimininkauti. Patėvis savo 
valdomajam ukyj jautėsi tvir
tai, nes buvo dąpirkes 5 ha. že
mes, pastatęs nauju trobų —

nyku, rubežinei 
Lenk isz!ko rubežiaus 
per tankus szuvius. 
buk tai buvo susirėmimas Lie- 
tuviszku rubeziniu sargu ir ka
reiviu. Badai kareiviai pavogė 
karisz'kus pinigus (kasa) ir no
rėjo porsmugt per rubežin. 
Muszija likos užmusztas vienas 
kareivis ir keli sužeisti. Pini
gus atome nuo kareiviu.

— (“S”. Korės.)
VISOKIOS ŽUDINSTOS.

valscziuj 
pasikorė 
J.
neleido jam 

vesti mylima mergaite.
— Sintautų valscz.,

I

Subacziaus 
cziagaliu ’kaime 
metu vaikinas 
priežastis, kad

Asz- 
20 

Lukszvs;

Skar
dupi lu kaime Antanas Szipai- 
la per Įauga perszovo 16 meti*, 
mergele Marcele Gyvinto ir 
pats ten pat pasiszove. Vargu 
abu liks gyvi.

— Szaikiu apskr. 
kaimo nusiszove Danenas 
sugyvenęs su uoszviu.

— Salantu v., Reketes kai
mo Kazys Valužis motinos pri
kalbintas nuszove savo tęva. 
Už tai motina gavo 6 metus ka
lėjimo, o Kazys 15 motu.

— Sziauliuoso Babora Stri- 
peikiono gavo 13 metu kalėji
mo už nunuodijima savo vyro 
arseniku.

— Vil'kaviszkis. Nuo 1 die
nos Kovo ilki .15 dienos mieste 
nudijosi 4 paneles, 2 mirtinai, 
kitos dvi jau sveiksta.

P. Gerulaityto Kaune užsi
nuodijo actu, iszgerdama puse 
stiklines, bot tuo tarpu iszgel- 
beta. Kita norėjo nusinuodyti 
valerijono laszais, bet nepavy
ko.

Bubleliu
, nc-

Lehigh Valley
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SPECIALISZKAS TRE1NAS 
Aploti Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Šta. 8:43 vakare.

Boston, New Yorke 29 Aprilaus. 
BASEBALL — N. Y. Giants su

LU*'

tiesiog 
sztai ka raszo:

“Nors asz pilkas darbinin- 
iszsilavinimo, bet 

maivdamas dalyko svarba., ry- 
žuos indis to darbo. •

Szltai jau 
padangėje 
Vadu1 vardu 
žus pa kvietimas: 
morikieeziai I Szimdt mes 
szveneziame laisves atgavimo 
10 metu sukaktuves. Tai dide
le szvente* Laisves mums nie
kas nepadovanojo.
iszkovoti. Ir jus toj kovoj da
lyvavote lygiai su mumis... Ju
sli szirdis, jusu min'tis buvo vi
suomet su mumis. Drauge var
gus vargome, drauge keidejo- 
me, drauge 
Sziadien 
nes Szvente.
kvieczia pas save... Broliai 
si liepkite in
ateikite -szvengti sykiu su mu
mis vienoje 
Jos Szveide.
t u res 
Laisives 
brangias

Nors 
kas menko

isz^igirdo musu 
garbingu Tėvynės 

paskelbtas gra- 
“ Broliai A- 

Szimdt

Ji reikėjo

ir džiaugkhnes... 
musu Molinos Tevy-

Ji ssziadien jus 
’ a!' 

Mo’t'ino's baisa ir

s

laimes
varpas

sukaktuves;

mo i'itiHburgo ir apielinkes 
brangus, sziadiert visus kvie- Rajono Komisijos sekretores

ponios E. Svdtkauskienes tos 
tiksliausiu atliktume szi taip apielinkes veikėjai susidoma- 
svarbn, bet’ir sunku uždarini!
Knygos “Amerikos Lidtuviai

Kun. 8. Draugelis,
Leidėju Komiteto Pirm.

BENDROS ŽINIOS.
Stalininiu Žinių Rinkimo 

Vyriausios Komisijos Žinioje 
yra regisiru<d u 112 panipiju. 
Isz ju 82 i neina vienan isz 6 
Stalininiu Žinių Rajonan; 30 
parapijų negali inei'ti atstumo 
dėlei.
Statistiniu Žinių Rinkimo

Rajonines Komisijos yra:
L—New York ir New Jer

sey: -Pirmiįlinkas Kun. A. Ko
dis, Vice pirmininkas 
Subiut'iene, Antras Vice Pirmi
ninkas J. Maituza, Iždininkas 
J. Liudvinaittis, Sekretorius J- 
Maeziulis, Iždo Globėjai Kun. 
Kleb. J. Simonaitis ir 1. Kūli
ką i-t'i s.

2. —Naujos Anglijos: (pasi- 
skir.‘(;ymas pareigomis dar ne- 
pramxsztas) Kun. Kleb. Švagž
dės, Kun. Kleb. Juras, P-le 
Grybaite, P-le Leonavicziute, 
pone Siauriene, pjp. J. Daugė
la v i ežia, V. Kudirka, V. Savic
kas, J- Vienutis, K. Vencius ir 
T. X’ersecka-s.

3. — Pittsburgo ir apielinkes: 
. i į miniu kas J. Patc.keviezius, 
Sekretorius E. Svetkauskiene, 
Iždininkas J. Tamkeviczius.

4. — Vakaru Valstijų Rajo
nas 
Ivs

czin in bendra dauba, kad kuo-

zeimynoje didele j 
Taip. Daugelis 

kaii> 
apskelbs 'tas 

kaip 
džiaugsmingaji muzikos nielio- 
dija primins nepaprasto iszkil- 
mingumo valanda ir griaus
mingas narsiosios kariuomenes 

“Valio” 
Vyriausybes atstovu asmeny
se sveikins savo Brangia 'Pevy- 
ne lt) metu nepriklausomybes 
sukaktuves beapvaikszcziojan- 
czia. k 

Bot, deja, Maža dalele bus, 
kurie vienos didžiules Szeimy- 

žalumynais ir gėlėmis isz- 
kai-szytoje padangoje kartu su 

gales pasidalyti 
szi r die s džiaugsmu;

rr 
iszgirsti

ir skaitlingos minios 
atstovu

uos

savaisiais
brangiu
kurie galės asmeniniai daly- 
van't.i -tose nepaprastose ir 
K’pud i ngose iszkilmese- L

■ m-
Žvmiiszkilmese- 

musu dauguma atsakydama in 
ta gražu pakvidtima gali vien 
tarti: “
no's Sunirs ir Dukros: Gilus 
vandenynas mus skiria nuo ju
sli. Plati erdvo neleidžia mums 
atvykti po jusu linksma pa
dange kaitų su jumis pasi
džiaugti pirmosios musu Bran
giosios Motinos 10 metu Nepri
klausomybes Sukaktuvi u 
Szventeje. Sziadien daugiau 
negu kiltados musu nukreipusiu 
mintis ir ištempusiu pastangas 
iii paežiu gyvenimo reikalus 
szirdys, tiesa 
Išlaka jusu g 
buvo 'pirmiairs; 
pats (bedarbiu 
galime jus 
aukomis paremti, kaip statant 
nepriklausomos Valstybes rū
mus; bet paliudyti musu Su- 

Dukteriszka meile 
pirmosios Brangio

sios Matultes, 
tais paežiais džiaugsmo jaus
mais, kurie szias brangias su
kaktuves minint plasnoja jusu 
Szi rdyse, viena pasiryžome pa
daryti: musu svetur gyvenimo 
darbu, kaipo tėvynės padangė
je žydineziu geliu, nupinti gra
žu vainiką papuoszimui bran
giosios trispalves vėliavos!”

“Mes pasiryžome sziu nepri
klausomybes sukaktuviu me
tuose paruosti i paminklą, ku
ris amžius liudys, kad tos 
Brangiosios Maltutes treczda- 
lis vaiikdliu nors gyvenimo ap
linkybių atskirti nuo Jos, bet

Nepriklausomos Tevy- 
ir Dukros:

paežiu gyvenimo
, taip gyvai ne- 

y veniniu, kaip kad 
sziadien mes 

varginami ne- 
skailt Ii ilgesnėmis

taip gyvai

J)

į

Zinin Rajonan;

J11 ras,

Ponia

ve St. Žinių Rinkimu. Beveik 
visose A.L.R.K. Susi vienijimo 
kuopuose, pirmiau dar buvo 
tas klausymas svarstytas, ne
gu susižinota su St. Žinių R. 
Vyriausia Komisija.

Surinktu žinių jau yra- Pra
džia padare Gerb. Kleb. Kun. 
N. Pakalnis, Kun. Kodis isz 
Brooklyn, N. Y. ir Kun. Moc
kus isz Coaldale, Penna.

Iki Vcdyku rupiiitasi užties
ti tinklas — dabar jau stojama 
paežiam rinkimo darban.

Yra tik 24 paraipijos, isz ku
riu dar negauta tikslaus atsa
kymo kas jose rūpinsis St. Ž. 
Rinkimu. Kitos visos arba in- 
eina Rajonu Komisijų Žinion 
arba tiesioginiai užmezgė Šau
ti kius su Vyriausia Komisija.

Atsikreipta beveik jau in vi
sus Gerb. Klebonus praszant, 
kad iki 30 Bal. dienos butu už
pildytos ir gražintos “Parapi
jų Anketos.”

4

Isz Statistiniu Žinių
Įlinkimo RasZtines*

ANT PARDAVIMO.

niszka ir 
link savo

besidalindami

Pirmininkas A. J. Žvirb- 
Iždininkas A. Baceviczia, 

Sekrdtorius A. Rubliauskaite.
5.— Pennsylvanijos — 6. — 

Wyoming Valley Rajonu komi
sijos kol kas nesudarytos.

Komisijų nariai turi koop- 
t a ei jos teise.

7

Kotelis ir farma. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados stuboj. Far
ina turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
maszinos, ark i lai, 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.)

DIDELE VASARINE 
EKSKURSIJA 

in LIETWA
i

Važiuokite ant pasaulio 
didžiausio laivo, greitu 
“dideliu” garlaiviu keliu

ant laivo MAJESTIC
ISZPLAUKIANT 2 BIRŽELIO (JUNE)

Isz New Yorko per Cherbourg ar Southampton 
Prisidėkite prie szitos milžiniszkos Lietuviu ekskursi
jos. Keliausite maloniai per visa kelione po vadovyste 
eksperto palydovo White Star Linijos ekspertu. Greiti 
parankus konekcijos in visas szalis Lietuvoje. 
Pirkite musu apmokėtas laivakortes del pasažieriu isz 
Lietuvos.

NE ATIDELXUOKITE. 
UŽSISAKYKITE VIETAS DABAR.

Kreipkitės pas muso gerus Lietuviszkus agentus arba 
tiesog in

WHITE STAR LINE
International Mercantile Marine Company

Arcade-Union Trust Bldg. Pittsburgh, Pa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, 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 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas augą su padauginimu Procento.
«--■"—- — II ill III  ""■^1 rita
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