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KRUVINAS GEGUŽIS
SUMISZIMAI PO VISAS 

DALIS SVIETO.
PO

DAUG UŽMUSZTA IR 
SUŽEISTA.

i
iWashington, D. C. — Tele

gramai isz visu daliu svieto 
pranesza buk darbininkiszka 
szvente 1 diena Gegužio buvo 
kruvinai apvaikszcziota Euro
poje kaip:

Varszavoje likos užmuszta 
du komunistai o 50 sužeista, 
ir daug aresztavota.

Moskvojo atsibuvo trys re- 
voliucijoniszki sukylimai kur 
taipgi likos daug sužeista ir 
aresztavota.

Berline apie 200 komunistu 
likos aresztavoti laike sūky li
mo ir daug sužeista.

Tokio, Japonijoj 
ežiai darbininku laike paroda 
o 3,000 palicijantu sergėjo pa- 
redka — <laug aresztavota.

Paryžiuje 44 komunistai li
kos aresztavoti už sukėlimu re

ti vasios ir už

tuksimi-

ei n. D. BOC7KOW8KI, Free. A 
7. W. BOOKKOWBKI. Killer 39 METAS

voliucijoniszkos 
dalinimą plakatu.

SHARKEY-2UKAUCKAS 
PAGULDĖ DELANEY.

New York. — Da niekados 
musu kumsztininkas Žukauc- 
kas taip smarkiai nepasirodo 
kaip Panedelio vakara Madi
son Square ■darže, kuriamo su
sirinko 15,000 žmonių. Žukaue- 
kas paguldė savo priesza .Jack 
Delaney in viena minuta ir tri- 
leka sekunda ir isz džiaugsmo 
ar gailesties del savo prieszo 
net apsiverkė.

Dabar nckurio 
kumsztynes buvo
kad Delaney tyczia jam pasi
davė.

būksako 
nuduotos,

RADO LAVONUS ISZPA-
NISZK0 NUKANKINIMO.

Chihuaha, Mexico. — Pagal 
nuomone žinunu kurie surado 
szimta sudžiuvusiu lavonu ur- 
voje netoli San Juan Nepomu- 
cino, tai tosios aukos buvo nu
kankintos per Iszpanus kada 
jieji užėmė Meksika.

Isz juju iszvaizdos galima 
buvo dasiprasti kad nelaimin
gi turėjo būti baisiai kankina
mi. Nckurio buvo surišti ir 
pakabinti už pirsztu. Net my- 
teres ir vaikai buvo nukankin
ti tuom paežiu budu.

— Keletas 
valstijoje

DIDELES KASYKLOS 
PRADĖJO DIRBTI.

Springfield, Ill. 
didžiausiu Illinois 
anglies kasyklų szia sanvaite
vcl pradės dirbti, ju savinin
kams pasiraszius su unija su
tartis, paremtas Jackson vi lies 

algų kontraktu.
Balandžio 30 diena pradėjo 

dirbti Mount Olive ir Staunton 
Coal kompanijos kasyklos No.2 
kuriose paprastai dirba 750 
darbininku. Sutarti pasirasze 
Gillespi Coal kompanija, ir jos 
kasyklos Gilliespi szia savaite 
vcl atsidarys. Trccziadicni ims 
dirbti didžiausios pasaulyj ka

syklos Orient Mine, Franklin 
kaunteje.
PENKI VAIKAI EIS IN 
KALĖJIMĄ ANT 25 METU.

Chicago. Penki vaikai, 
kuriu metai yra nuo 15 lyg 22 
metu, likos pripažinti kaltais 
pirmam laipsnyje žudinstos už 

nužudinima sztorninko kuri 
apiplesze. Džiure paliepė so
džiui kožna vaika apsudyt ant 

25 metu. _

LIŪDNAS
GYVENIMAS

VIENI MIRSZTA NUO BADO 
KITI NEŽINO KA DARYT 

SU PINIGAIS.

Milwaukee,’ Wis. — Laik- 
rnszcziai apraszineja kaip sep- 
t vniu 
prie namo drebėdama 
karsztliges. Ant giliuko užėjo 
ant josios sveikatos virszinin
kas, regėdamas stovinezia mer
gaite, užklausė josios, ar jai 
szalta ir kodėl ne ineina iii stu- 

“Musu stuba tuszczia ir 
szalta, geriau stovėti ant lauko 
ir szildytis priesz saule” —at
sake serganti mergaite, nes jai 
daraktorka paliepė eiti namo, 

paszauke ambu- 
lansa ir serganezia nuvožė in li- 
gonbute'kur daktarai sako kad 
mergaite nepasveiks nes per 
vėlai ja ja atvožė ant iszgydy- 
mo.

Jos motina mirė kėlės san- 
vaites atgal, palikdama kelioli
ka mažu vaikuczin. Tėvas vra 
paprastu girtuokliu, o gal del 
t(>, 
ratukai gyvenu kaip gali ir isz 
mielaszirdingu kaimynu ka 
jiems p’aaukauna.

Dabar paimkime kita atsiti
kima apie trijų metu mergaite 
Gloria Vanderbilt. Toji mer
gaite po mireziai savo levo ap- 
laike penkis milijonus doleriu. 
Valdžiai reikėjo užmokėti nuo 
tojo turto $105,121. padotko.

Apskaitoma kad, pakol maža 
Gloria daeis lyg 18 metu tai jo
sios turtas daeis lyg 10 milijo
nu doleriu, norints Gloria ne 
sės ne ars per taji laika. Laik- 
raszcziai su dyvu apra.szilieja 
buk užlaikymas Glorijos kasz
tuoja $4,000 ant menesio ir 
kasztuos daugiau kaip paaugs.

Stebėtinas yra surėdymas 
musu likimo per visuomene — 
vieniems vaikams pavėlina 
mirti isz bado ir vargo, o ki
tiems springti nuo turto.

M irusis Vunderbiltas paliko 
tik viena kūdiki ir maisza mi
lijonu. Retai kada girdėt idant 
t u rėžiai paliktu “puse tuzino” 
vaiku.

Kas kitas su vargszais. Vie
natinis juju turtas, tai būrys 
vaiku. Argi ne verta ant to ge
rai apsimąstyt, del ko vieni 
krauna milijonus, kada kiti tik 
(JT 
ga

metu ’mergaite stovėjo 
nuonamo

ba.

Vi rszi įlinkas

idant užniirszt vargu. Sic-

'kaimynu •r

rr

( 4 puse tuzino

imdo vaikus idant turėtu var- 
ir kenstu nedatekliu savo 

gyvenime!
ANT VISO GYVASCZIO IN

KALĖJIMĄ UŽ 
NAMINE.

Lansing, Mich. — Aleksan
dra Kedrokiene, Slavoke, kaip
rodos užbaigs likusi savo gy
venimą kalėjime už tai, kad du 
szerifai rado josios namo dvi 
paintukes munszaines. Kedro- 
kieno buvo aresztavota jau tris 
kartus priesz tai už ta pati pra
sižengimu su persergojimu su
do idant daugiau to nedarytu, 
o dabar kad likos aresztavota 
ketvirtu kartu, todėl bausme 
bus ant viso gyvenimo in ka
lėjimą jaigu gubernatorius ant 
josios nesusi mylės.

PITTSTONO KASYKLOS 
PRADĖJO DIRBTI.

Pittston, Pa. — No. 6 kasyk
los prigulinezios prie 'Pennsyl
vania Coal Co., kuri buvo prio- 
žaste tiek nesupratimu tarp 
darbininku ir keliu žudinseziu, 
pradėjo dirbti Utaminke. Pa
gal nusprendimą Conciliation 
komisijos, tai 1,700 darbinin
ku pradėjo dirbti ant iszban- 
dymo per 30 dienu. ; „
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KELIONE APLINK
SVIETĄ

LINDEY ISZLEKS IN 
EUROPA, 

MENESI, SU 
EROPLANU.

JUNIAUS

Washington, D. C. — Lind- 
bergas arba kaip ji trumpai va
dina, Lindey, iszleks su Fordi- 
niu eroplanu. in Europa atei
nanti Juniaus menesi. Badai 
jam draugaus majoras Lani- 
phier. Kelionėje sustos Labra
dore, Greenland i jo j, Iceland ir 
1 rlandijoj.

Lindey mano iszlekti isz St, 
, Newfoundland, o su

po riek s 
per Pacifiko mares, bet valdžia 
nelabai geidžia idant jisai at
liktu tuja pavojinga kelione ir 
užmano jam sugryžti namo lai
vu.

Visos Europines vieszpatys- 
tes prisiuntė del Lindey už- 
praszymus idant sustotu pas 
juos, bet Lindey da jokiu pla
nu nepadaro kur sustos laike 
savo keliones.

Newfoundland,Johns 
gryžtant kaip girdėt

Isz Visu Szaliu
■ ------ . .. . ....

NUMIRĖLIS JA
ISZGELBEJO

JAUNIKAITIS 
MOTEREIISZLIPT ISZ 

TRŪKIO, KURIS PO 
TAM SUSIDAUŽĖ.

PALIEPĖ

kad perskyroje

Paryžius. — Važiuojanti po
nia in Viednu, kur laukias jos 
vyras. Ji viena II klases per
skyroje. Pridengia szviesa no
rėdama kiek užsnūsti. Bet greit 
jai pasirodo,
kažin kas yra. Greit paszoks- 
ta, nori atidengti szviesa, 
tuo laiku prieina prie jos jau
nas vyras ir sako: 
sz viesos.
stos ir Tamsta iszlipsi.” Ji 
vis dėlto atidengia szviesa ir 
pamato, kad... nieko nėra, Va
gono korkloriuj taip pat tusz
czia. Nutaria, kad tai buvo 
sapnas. Bet stebėtina, kad vis
kas buvo taip aiszkiai. Ji pri
simena, kad tas jaunas vyras, 
kuris buvo pasirodęs, seniau ja 
buvęs susitikęs, 
žiaves in užsieni.

Ji priesz 
keno stumiama 

isz traukinio, traukinys nueina 
toliau, o ji lieka tamsiame po-

bet

“Nereikia
Traukinys greit su- 

ir Tamsta iszlipsi.

sustoju, 
lyg

o vėliau iszva- 
Traukinys 
savo norą, 

iszlipa>

SKUPUOLIUS PALIKO 
200,000 DOLERIU.

Philadelphia. — Ana diena 
mirė Povylas Schelley, 79 me
lu skupuolius. Po jojo mireziai rone (platformoj). Priėjės sto- 
pasklydo paskalas, Imk 
paliko milžiniszka turtą susi
dedanti isz ketvirto milijono 
doleriu. Palicije apstojo jojo 
bakuželia ir pradėjo daryt kra
ta. Senoje geležinėje 
rado 20 doleriu pinigais ir vi
sokiu bond u ir szeru vertės 200 
tukstaneziu doleriu. Kiti su- 

, kalen-rasti už senu pa veikslu 
dorių ir kitose vietose.

t ies virszininkas ’klausia, kodėl 
ji pasiliko.’Ji norėjusi telegra
fuoti. Jai sarmata pasisakyti, 
kad taip kvailai atsitiko. Sto
ties virszininkas pranesza, kad 

‘szepojo stotyj privatiszku telegramų 
nepriimama, o miestelis nearti, 
visa valanda kelio. Kur ji dė
sis? Vyras ateis pasitikti. Jos 
nebus. Kur pernakvoti1? Naktį 
galima nežinomoj vietoj ir pa-

jisai

Skupuolius per 20 metu ne- klysti. Vežiko nei a. Akyse pa
sziojo tiktai
(overalsus) ir
sau užtektinai
jam užtekdavo per visa sanvai- 
te už 15 centu.

VARGINGI KINIECZIAI
BĖGA IN MANDŽIURIJE ISZ LIETUVOS

melvnas kelnes 
pasi darydavo 
maisto, kuris

sirodo aszaros. Stoties virszi
ninkas tai inatydamas susi
graudina. Jis mano, kad tai del 

Ir, nors ir drau- 
bet sutinka padaryti
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ANGLEKASIAI, 
APSISAUGOKITE 

NUO APGAVIKU.
Washington, D. C. — Ameri- 

Federation of Labor isz- 
persergejima visiems 

apsisaugotu

can 
siuntė 
lokalams idant 
nuo visokiu apgaviku o ypatin
gai nuo drauguves kuri save 
pavadino Ohio—'Pennsylvania 
suszelpimo draugavo del strai- 
kuojaneziu ang’lekasiu. Szita 
draugavę neturi jokio susine- 
szimo su straikieriais ir yra 
komunistiszka draugavę kuri 
renka pinigus bet peinteikc del 
United Mine Workers of Ame- 
ricit junijai, o prick tam gei
džiu 'praplatint tarp anglekasiu 
neužganadinima ir suardyt an
glekasiu unije.

PIRKO PAOZIAI PANCZIA- 
KAS BET ATIDAVĖ 

SAVO MYLEMAI.
Hazleton, Pa. — Juozas Kor- 

dinskas, 'kuris apsipaeziavo su 
Evelina Stupek praeita meta, 
jau nubodo gyventi poroje ir 
paeziule jeszko persiskyrimo, o 
tai isz sekanezios priežasties: 
Juozas surado sau kita myle- 
ma, apleidinojo savo paeziule 
Evelina, kuri sako, buk praeita 
menesi jisai pirko jai dvi poras 
szilkiniu paneziaku, kurias ant 
rytojaus atome ir .padovanojo 
savo įmylemai.

Kitu kartu kada Evelina 
miegojo, Juozas parvažiavęs 
nuo szolcio, nubėgės ant vir- 
szaūs, nutraukė nuo josios kal- 
dra ir nunesze ,in automobiliu 
idant apsupt savo mylęmą.
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telegramos, 
džiama, 
iszimti ir pasiusti telegrama.

Bet pasirodo — aparatas su
gedės. Skambina telefonu — 
niekas neatsako. Vos spėjo sto
ties virszininkas atsikvosti isz 
nusistebėjimo, kaip suskamba 
telefonas. Greit pribėga ir isz- 
girsta žinia, 
nuo kurio ponia liko, susidūrė 
su prekių traukiniu ir daug ke
leiviu užmuszta.

Kaip ponia kita diena nuva
žiavo in Viednu, tuojau ome 
klausinėti apie ta žmogų, kuris 
jai buvo pasirodęs. Ir sužinojo, 
kad jis užsienyj neseniai miros.

kad traukinys,

per

ŽMOGEDŽIAI PASKERDĖ 
IR SUVALGĖ SAVO

PRIESZU GIMINES.
Londonas. — Central Nows 

gautu praneszimu, in Sydney, 
Aust rali joje, atplaukė isz Pa
pua salos vienos misijos laivas, 
ir jo pasažieriai papasakojo 
baisia istorija apie invykusias 
ten cziabuviu skerdynes,
kurias penki szimtai Papuenu 
buvo iszskersti ir ju kaniba- 
liszku (žmogiena valgancziu) 
prioszu suvalgyti.

Nuo sziu motu pradžios sker
dynių atsibuvo ’kelis kartus, 
tuomet kai vyriausybe buvo 
laikinai isz salos pasiszalinus. 
Skerdynes prasidėjo, . kai vie
nos cziabuviu Papuenu gimi
nes nariai užmusze devynis ki
tos Papuenu, gorais vadina
mos, gimines tariamus sznipuis. 
Kerszydami, gorai sužinojo, 
kad vyriausybe pasiszalino, 
tuojau suszauko savo kariau
ninkus ir iszsiruoszo žygiams 
priesz savo prieszus. Prasidėjo“ 
cziabuviu giminiu tarp saves 
piovynos. . i l
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sutarti Amerikos 
pavyz-

AMERIKA SIŪLO LIETU
VAI ARBITRAŽO 

SUTARTI.
Kaunas. — Jungtiniu Ame

rikos Valstybių užsieniu reika
lu ministeris Kelloggas inteiko 
laikinai einaneziom Vaszingto- 
ne Lietuvos atstovo pareigas 
nota, kuria siūloma Lietuvos 
vyriausybei sudaryti su Jung
tinėmis Amerikos Valstybėmis 
arbitražo
Prancūzijos sutarties 
džiu.

Lietuvos vyriausybes atsa
kymas in szi pasiulyma bus 
duotas gavus Kaune pilna no
tos tekstą.
KAUNO KATORGOS KALĖ
JIME PENKESDESZIMTS 

SOCIALDEMOKRATU.
Kaunas. — Kauno Sunkiuju 

Darbu Kalėjimo yra apie 50 
Socialdemokratu. Partijos Ceu 
tro Komitetas kas savaite jiem 
siunezia maisto. Velykų szven- 
tems Partijos Kauno kuopa 
parinko isz vietiniu draugu 
produktais velykiniu dovanu ir 
nusiuntė in kalėjimą.

NUŽUDĖ AMERIKIETI.
Isz Kovo 28 in 29 diena Ame

rikietis Vincas Ginutis isz Bo- 
gucziu kaimo, Rietavo vai., 
rastas nužudytas savo buto. 
Piktadariai nesusekti.
DAUG ISZGERE GUZUTES.

Užpaliai, Utenos ap. — Per 
Sausio ir Vasar’o menesi Už
paliuose iszgerta degtines už 
12,208 litus. Tur but del tos 
priežasties, kad užpaliecziai 
taip smarkiai geria, 981 vals- 
cziaus pilietis nesumokėjo mo
kesniu už antraji 1927 pusmeti 
viso labo 25,482 litu. Sausio ir 
Vasario menesi policija iszjesz- 
kojo isz 892 piliecziu 23,967 lt.

PERKIRTO ŽMONAI 
GALVA KIRVIU.

Kaunas. (“V-bes”. kor.) — 
Vytauto prosp. 35 nr. būdamas 
girtas St. Ivanauskas muszc 
savož mona ir kirviu peikirto 
jai galva. Kai atvyko polici
ninkai, 
leido ir grasino užmuszias; bet 
padėjus pastangas, pavyko 
lavnauska aresztuoti. Ivanaus
kiene padėta ligoninėn.

DOLERIU MEDŽIOKLE.
Balandžio 1 diena apygardos 

teismas nagrinėjo Jonavos 
paszto laiszkininko Ignatavi- 
cziaus byla už medžiokle dole
riu Amerikoniszkuoso laiš
kuose.

Laiszkininkas Ignataviczius 
1924 metais vežiojo paszto ko
respondencija isz Jonavos In 
Ukmerge. Ukmergėje perimant 
korespondencija pastebėjo, kad 
nors maiszai su laiszkais yra 
užantspauduoti, bet Ameriko- 
niszki laiszkai yra atpleszyti. 
Kuomet paszto virszininkas 
treczia karta pastebėjo tokia 
netvarka, tuojaus padare pas 
Ignatavicziu krata ir rado 27 
dolerius. Patikrinus atplesztus 
Amerikonisžkus laiszkus pasi
rodo, kad juose buvo siustą do
leriai tokiais pat banknotai^ 
koki rasta pas Ignataviczius. 
Ignataviczius jau būdamas ka
lėjimo norėjo su tuszcziais in
dais perduoti saviszkiams dar 
20 doleriu, bet kalėjimo prižiū
rėtojai sugavo.

Isz karto Ignataviczius tar
domas prisipažino iszvoges do
lerius.

Teisme Ignataviczius nepri
sipažino kaltėje. Teismas Tgna- 
tavieziui davė pusantro metu 
sunkaus kalėjimo ir tuojaus 
nuvaro kalejiman atlikti baus
me.
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Tukstancziai Kiniecziu, kurie neturi pastoges ir maisto, 
bėga in Mandžiurije jeszkoti duonos. Kelionėje vienatine juju 
prieglauda yra sziaudine paklode užmesta ant virves. Lyg 
sziam’laikui jau apleido apie keturi milijonai Kincziku isz 
Shantung provincijos.

' X:

rukstancziai Kiniecziu, kurie neturi pastoges ir maisto,

Pirmas žiaurus susikirtimas 
atsitiko Sausio 8 diena. Gorai 
savo prieszus puolė netikėtai. 
Asztuonis j u paskerdė ir tuo
jau pd to, szvesdami kovos lai- 
mejima, juos suvalgė. Žmogie
nos puotoje dalyvavo dagi 
cziabuviai, policininku unifor
mose.

Vyriausybei gryžus atgal 
ant salos asztuoni cziabuviai, 
dalyvavusieji skerdynėse, bu
vo aresztuoti.
AMERIKONAI PRALEIDŽE 

MILIJONUS EUROPOJE.
Paryžius. — Paryžiaus laik-

, kad
Aineri-

“Raudona Aguo- 
tada abi nuszoko nuo vir-

gryzus

Szimet

BAISI SAVŽUDINSTA 
DVIEJU AKTORKU.

Moskva, Rosija. — Agnesa 
Korelova ir Natalija Akseno
va, patogios szdkikes, abi tu- 
rinezios po 20 metu, užbaigė 
perstatymą 
na”,
szunes teatro kada kortina ke
tino nusileist.

Abi merginos buvo insiinyle- 
ja in maloriu Kuritko ir nutarė 
abi atimti sau gyvastes, nes ne 

I galėjo abi jojo turėti. I’ublika 
mane kad tai vienas isz aktu, 
bet kada merginos neatsikele 
nuo estrados kilo sumiszimas Ir 
teatras buvo tuojaus užbaigtas.rasztis Lo Gaulois sako 

praeitais 1927 metais 
kos turistai iszlcido Europoje 
viso labo $640,000,000.

sprendžiant pagal
jau isz anksto rezervuotas vie
tas garlaiviuose, turistu skai- 
czius bus dar didesnis, tad rei
kia laukti, kad ir pinigu bus 
dar daugiau iszleista. • 

1924 metais Europa lanke 
418,000 Amerikos turistu; 1925 
metais — 430,000; 1926 metais
435,000.

NAUJAS RASZTAS 
TURKIJOJ.

Angoi’a, Turkija. — Vaikai 
dabar mokinsis savo abėcėles 
nuo A lyg Z kaip mes, tai yra 
Lolyniszkas 
“Klig lyg Yeli 
taras.
džiami Lotyniszkoms ir Ara- 
biszkoms litaroms ir bus nau
dojama visosia dokumentuosią. 
Valdžia duoda penkiolika me
tu ant iszmokimo naujos raša
lavus, po tam visiszkai bus už
drausta naudoti Arabiszkas 11- 
taras, skaitymo ir raszime.
KŪDIKIS MIRĖ;

TĖVAI PASIKORĖ 
ISZ GAILESCZIO.

Moskva, Rosije. — Garsus 
malonus Leonas Lozovski ir jo 
pati atomo sau gyvastes por 
pasikorimu, tuojaus po palai
dojimui savo vienatines dukro-' 
los, szesziu motu Mariutės. .

' Mergaite užsimusze ’iszpul-

vietojeIi taras
” Arabiszkas It- 

Laikraszcziai bus loi-

dama per langa isz troezio 
laipsnio. Tėvai paliko groma- 
tolia, kurioje praszo likusiu 
giminiu idant ju lavonus sude
gintu ii* palaidotu szalia my
limos dukreles.

Trumpi Telegramai.

— Devy- 
szeimynos buvo privers-

II Reading, Pa. —Apie 2000 
vaiku ir 150 suaugusiu priėmė 
sakramenta dirniavones 9 pa- 
rapijosia per vyskupą Crane 
isz Filadelphijos.

H Scranton, Pa. 
nios
los apleisti savo gyvenimus ant 
Jackson ir Frink uli., per in- 
griuvima Hyde Park kasyklų.

If Gilberton, Pa. — Olga 
Vaszcziuta, 4 metu mergaite 
inpuole in upeluka užpakalija 
namo ir prigėrė. Jos lavoną su
rado apie ketures mylės nuo 
namu.

II Shamokin, Pa. — Vienas 
Idkiotojas likos sužeistas o trys 
apsisaugojo nelaimes kada 
eroplanas lekentys isz Wash
ington© in Buffalo trenkė in 
medi.

11 Bluefields, Nikaragva. — 
Pasilkeleliai suardo dinamitu 
dvi Amerikon i szkas aukso ka
syklas La Luz ir Bonanza pa
darydami didelbs bledes.

11 Pittston, Pa. — Ant 'susi
rinkimo anglekasiu lokalo No. 
1487 'kilo musztine, kada prezi
dentas paliepė visiems kon- 
traktoriams apleisti sale. Keli 
žmonys likos sužeistais.

Jonukas isz miesto iszvcžtas 
in kaima^ vakaro temija nupc- 
szant viszta. Ant galo paklau
sia:

— Ar tamista ikas vakaras 
taip nurengi visztas?

Ivanauskas ju neinsl-

nagrinėjo
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AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
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Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, .
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Kas Girdėt
mandraliaiMusu “mandraliai” iszrpar- 

bininkiszko Departamento kai-

Amerika

eina kuoge-

po ir didžpilviai isz Wall Stry- 
to, nuolatos gerklinuna kad 

vii\szpntauja nepa
prasta gerove. Kad ten ir ten 
visa szeimyna iszmire nuo ba
do, kad ten ir ten motina arba 
tėvas bandė atimti sau gyvas
tį kovoje už gyvastį, negalėda
mi žiūrėti ant vargo savo my
limųjų — tai vis 'kvailysta. 
Amerike vieszpatauju gero
ve!...

Ana diena Filadelfijos mies
te, kur darbai “
riausia”’(!) jau atsitiko dau
gelis atsitikimu savžudinscziu 
isz vargo. Užvakar jauna mo
tore, motina dvieju mažu vai- 
žu, iszgere truciznos, nes nega
lėjo ilgiau s tlalaikyti vargo. 
Josios vyras randasi be darbo 
asztuoni menesiai, namie nesi
rado maisto, vaikai szauko 
duonos, gaspadine kerszino isz- 
metimu juju ant ulyczios, nes 
už randa negalėjo užmokėti. 
Žodžiu, rūpestis ir beda skver
bėsi isz visu pusiu ir vargino 
nelaiminga motore ir... nutarė 
geriau kad mirtų. Nelaiminga 
likos nuvežta in ligonbute, kur 
jaja daktarai iszgelbejo nuo 
smert. Kada motore udgijo, pa- 
szauke: “Geriau butumet pa
dare, kad duotumėt man mal- 
sziai numirti.

Kiek tai panasziu atsitiki
mu buna kas diena tam palai
mintam Amerike, kur vieszpa- 
tauja tokia auksine gerove. — 
Badai!

KUR PREZIDENTAS COOLIDGE PRALEIS SAVO VAKACIJAS

v
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“Atvažiuok tainista kuogrel- 
icziniiNia. Jonukas labai serga, 
I bijau idant no gautu suniaiszy- 
ma proto.”

Toki tai telegrama aplaikiau 
|iiuo ponio Or.... naszles po ma
no geram prieteliui, 
vo testamente mane

. Prezidentas Coolidge szimet praleis vakaeijas name “Zealandia” kuris jiriguli prie 
milijonieriaus Philip S. Henry. Palocelis stoVi ant Beaucatcher kalno, 500 .pėdu virsz miesto 
Ashville, North Carolina.

siimt visus pinigus, 'bet turė
damas czysta sanžine ir žino- •r

damas kad naszliai pinigai 
daugiau prisiduotu ne kaip 
jam, nunesze jai ir atidavė.

Naszle neiszpasakj'tai nusi
džiaugė isz surasto skarbo, pa
sidalino pinigus su vargszu pu
siau ir abudu staigai pasiliko 
turtingais. Kiek buvo pinigu, 
tai abudu užtylėjo.

nuomone yra,

t

Kiniszka tauta, kaip jau ži
nomo, yra pilna visokiu nepa
prastu paproezin ant kuriu 
Europieczjai žiuri su juoku, 
nes Kinezikai yra visados prie- 
szingi viskam kas 'tik yra Eu- 
ropiszko. Kinu
kad nepaeziuotas žmogus ne
gali mirti, jaigu geidžia gau
tis in Kincziku rojų — turi ne
atbūtinai apsipaeziuot. Kinai 
tvirtai tiki in užgrabini gyve
nimą arba in amžinysta, (į pa
gal juju tikėjimą, 
tam. žmogui tonais 
smagus gyvenimas, 
dojantis savo tiesas 
kos vieszpatystes,

PAJESZKOJIMAI
l’ajeszkau pus-seseros M įka

li nkoa Jankauskiutes, po vyru 
pavarde Januszieno, paeina isz 
Padreszkiu Kaimo, Staklięzkiu

Para., Vilniaus Red. Taipgi pn- 
jeszkau pus-broli Juozą Pi liau
ka gyvenanti New York ir 
dranga Vinca Praszku pus-bro- 
lis Juozo Piliacko ir Vinco 
Praszkaus, paeina isz Pakravo 
Kaimo. Turiu labai svarbu rei
kalą, jaigu kas apie juos žino, 
meldžiu praneszt, už ka busiu 
dėkingas.

Ant. Piliaekas,
W. Fitchburg, Mass.

New York

lt.

Box 68

■
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KRE1PKITES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialist* 

Vito* Kroniixko* Ligo*.

Silpni, Serganti Vyrai Ir Moterai 
No Serganti bet ▼ligi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite parojau*.

ponas paima mano pas save 
asz czionais ne pasiliksiu.

Paėmiau tada drebanti vai
kiuką ant . ranku ir nunesziau

E j . 1 4,

pas savo. Pabaiga nakties po
rino tvkiai.

Jsz ryto pradėjau savo tyri
nėjimu. Nuo slūgines nieko ne 
dnžinojau. I)a ne buvo užmigus 
kada vaikiukas pabudo ir rik
telėjo, bet ko taip baisiai persi-

kuris sa- gando, (o nežinojo ir nieko ne ......b.  Ipaskyrė joge į0> 
apekunu ant savo vienatinio j T' ' —f - ----*

kaju Jonuko ir pradėjau sive
Pakajuje kurtum

sūnelio, t
I

iregėjo. .
. Po pusrycziu nuėjau in pa-

aplaikyme tide- tyrinėjimą.In advna po F 1
gramo, ;
Ant stacijos K. lauke ant ma- | jnu. Atidariau lango ir paregi-

jau radausi v truk i ja. | gulėjo nieko tokio no patemi-

nes nrklei. in laika adynos po 
smarkei kelionei, radansi vely- 
bam laike dvare.

Pone Or. užt ikau vargingam 
padėjime,
rom. Apsakė man daug navat- 
nu atsitikimu. Jonukas da ne 
buvo nuėjės ant atsilsio ir atė
jo pas mane idant pasisveikint.

Kada atėjo in pakaju, nega
lėjau pažint to vaikiuko kuris 
kitados buvo tokis linksmas ir 
sveikas vaikas. Dabar buvo vi
sas iszbalos, iszdžiuves, o aku
tes nepaprastai žijiejo. Tsztikro 
iszrode ant paikszo.

Pasisveikino su manim links
niai.

a psi liejusią asza-

asz— Kaip asz džiaugiuosiu 
jog ponas pribuvo — paszau- 
ke, gal ponas isz dvaro taja 
baisia baidykla, kurios asz taip 
bijau! Tokia baisi....

Kokia baidykla? ko t n 
— klausiau jobijai, Jonuti?

glostindamas jo ilgus plauke
lius.

Praeita metu atsitiko sekan
tis atsitikimas Berline, 
kuri konia visi laikraszcziai 
placziui apraszinejo:

Tonais gyveno du broliai ku
rie sumanė apgaut asekuraci- 
jos draugavęs (insziurenc kom
panijos) nuo gyvasties, ant 
szesziolikos tukstanc/.iu dole
riu. Abudu prikalbino tūla ne- 
savžiniszka daktaru, kuris isz- 
dave tikra paliudinima vieno 
brolio mirties. Nueina tada vie
nas isz tuju broliu in drauga
vęs ofisą, pristatydamas paliu- 
dinima mirties savo brolio, pa
reikalaudamas 16 tukstaneziu 
doleriu, bet isztikruju jojo bro
lis iszbego in Czekije.

Apgavysta netrukus iszsida- 
ve ir užstojo bausme — visi 
trys gavosi in kalėjimu. Bet 
ant to napasibaige. Dievas ne
dovanojo už kreivu prisiega. 
Abudu broliai luip sumenko 
kad iszreale kaip du lavonui. 
Daktaras pradėjo gyvu būda
mas put, o kad ir iszpjove jam 
puvanezia vieta, tai vis puvo, 
pakol nenumirė. — Tokiu bu- 
du Dievas parodo aįszku dava- 
da bausmes už kreiva prisie
ta.

apie

nepaeziuo- 
labai ne- 

todel guo- 
“dangisz- 
kaip savo 

sklypą Kinai vadina, stengėsi 
apsisaugot to nesmagumo, pa
ežį imdamasi s labai jaunu; jai- 

į0 gu aplinkybes gyvenimo neda- 
vyrui apsipaeziuot ir 

nepaczi not u-jauni kiu

y ,

leidžia 
niirsZt ll jiupau/4i ii vi -j <4 la n i iv a <«9 

ir kad anam sviete nereikėtų 
jam “ožkų ganyti” — rūpes
tingi 'prieteliai arba szeimyna 
mirusio gelbsti ji nuo to sekan- 
cziu budu:

Jeszko moteriszkes kuri bu
vo nevedus, mirusios tojo pa- 
czioje dienoj, atnesza mirusius 
in viena kambarį, sustato sza- 
le vienas kito ir atsibuna vin- 
czevones ceremonijc pagal in- 
s'tatymus 'kiniszku pamaldų. 
Po tam nesza lavonus 
vedžiu” 
ba degina, o puodus su pele
nais stato viena prie kito ir už
kasa, tikėdami kad mirusieji 
anam sviete laimingai ir neap
sakomai bus dėkingi rūpestin
giems prietelianis.

'kiniszku
“jauna-

Uz namu ir laidoja ar-

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. Preke 15o

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

I
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Pajestfkau Antano Kudlaus- 
ko, jis mane paliko su 4 mažais 
vaikais 1922 mete. Girdėjau 
buk jisai buvo užmusztas dirb
tuvėje Amsterdam, N. Y., o da
bar žmones ji mate Shamokin, 
Pa. ir tikrai lindyja kad jis 
yra gyvas. Todėl meldžiu man 
praneszti nes jisai yra labai 
reikalingas valdžiai ir man del 
vaiku užlaikymo, tai kas jo 
adresą man prisius ir jaigu asz 
ji suimsiu, aplaikys $10.00.

Mrs. Ada Ruski s, 
870 E. Harrison St

Springfield, Ohio.
•J

t .36)

I

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

W. D. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY, PA.

------------------------- - - . - - - . - ................... . - -

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS

Gydau pasekmingai katnrn, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles Ugn, rumatizma lum
bago nr neuritis ligas.

Kraujo ir Odo* Liga* visuose p* 
dėjimuose. Litiszkaa vyru ligas.

Be operacijos Ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykai.

Kožnn Scrcdn, Ketvcrga ir Petnyczia 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST

Bauium Namo, Antrai florai.

Kožna Utnrninke, Shenandoah, Pa. 
Cnptital Theatre Name. Coal ir Main.

ATEITIS - GERAS GILIUKIS
Atraskite su '‘Hindu Crystal

bes.

— Ateina kas nakt — kal
bėjo karsztijo vaikiukas — ir 
žiuri per mano langa miegstu-

Visados j^abunstu priesz 
atėjima ir negaliu akiu nuo jos
atitraukti....

— Eikie Jonuti ir atsigulk 
nesibijok nieko, o rytoj pama
tysim ar nesiduos suimt taja 
baidykla.

Vaikutis atsisveikino su ma
nim. ir apsidairo 
klausymu.

Motinėlė, tegul slūgine gula 
mano miegstubeje. Esmių tvir
tas, jog vėla baidykla ateis szia 
nakt...

in motina su

— Niekus kalbi mano vai
keli, bet slūgine gales miegot 
tavo pakajuje.

In trumpa laika ir asz nusi
daviau ant atsilsio ir ilgai nua
linau apie nelaime kokia 
lanko ponstva Or....
rodos randasi prie pilno proto 
del kogi mato kokias ten bai
dykles, kuriu ne mato, arba 

; mieganti tame paeziame paka
pojo slūgine, arba kas isz kituKlauskite stebėtino

Hindu Crystal” bile koki užklausi-, žmonių ?
HinduH

Norite žinoti ateiti, koki giliuki tu
rėsite gyvenime? Meile, Ąpsivedima, 
Bizni, Turtas, jusu norą ir daug ki
tokiu dalyku.

ma o jumis atsakys. Szitas 
Crystal” ;
sziandien. Bile kas gali naudoti po 
perskaitymu direkcijų.
szita stebėtina “Crjkstala
savo ateiti ir laime, del saves o busite 
užganėdinti. Preke tik $1.00 todėl 
prisiuskite doleri laiszke ar Money 
Orderi o aplaikysito Crystala su di
rekcijoms kaip naudoti. Adresavokite 

PRACTICAL SALES CO.
1219 N. Irving Ave. Desk 11. Chicago

I

i

at- 
vaikutls

Ant rytojaus nusidaviau in
yra labai užimantis daigtas miOsta, kur gyveno gydintojus

Ordcruokite 
o atrasiter 9

Niekas neali būti palyginama, kaip
t*1

iAtrynimas au geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tile pastebit apslrciAkirnrj ūalčio, 
tuojaus xaudoklt Karau naminį
pagelbininki), kad iivengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c Ir 70c vaistinėse. Tčmykit, kad 
butų Inkaro vai/sbaženkdis ant pake-

kofnplikacl jų.

. 110.
F. AIX RICHTER & CO. 

Berry & South 5th Sts. 
Brooklyn. N. įY.

kuris gydo man ranka. Gydin
tojus pripažino, jog vaikiukas 
yra prie igoros sveikatos, nes 
labai koneziantis ant nervu ir 
isz priežasties nuolatines isz- 
gasties gali apsirgt pavojingai.

— Geriausia butu, tarė gy
dintojus, 
isz kaimo 
nuduoda 
daigiai..

— Geriause butu, tarė gy
dintojus, idant vaidai iszvežt 
isz kaimo, ba dvare kaip man 

nepaprasti

J

idant vaiku iszvežt 
bu dvare kaip man 

dedasi nepaprasti

Kokis tai akupuolis Ilans 
Stauffer isz Minneapolis, Min- 
nesotos buvo suezedines daug 
pinigu ir paslėpė juos in mai- 
sziuka su pelenais kuris stovė
jo po peczium. Stauffer ana 
diena likos užmusztas per au
tomobiliu taip staigai, kad ne
galėjo ne paežiai pasakyti kur 
jojo turtas buvo paslėptas.

Tn kėlės dienas po palaidoji
mui užmusztojo, atėjo in stu- 
ba kokis tai nudriskėlis, pra- 
gydamas Isuszelpimo. -’Naszle 

y prižadėjo jam duoti pietus, jai
gu isznesz maisziuka su pele
nais, ka ir padare. Iszmcsda- 
mae pelenas isz maiszo, užtiko 
maszna, * kurioje radosi daug 
bttmąszku. £argszas galėjo pa-

ARBA ISZGULDYMA3 SAPNU
Su 283 Naujais Paveikslais.

160 Puslapiu. j
8 coliu ilgio, by2 col. ploczio į

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu souraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.
W. D. Boczkauskas - 0o., 

Mabanoy 4 City, Pą.
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I džionkos, in vieta akiu turėjo 
doganezins akis.

-Ant tokio regėjimo tisz, su
augės žmogus ir da su revolve
riu rankoje, t n rojau sudrėbei. 
Baidykla -stojo ant kruszto lan
go ir pradėjo lipti ant lango 
miegstubos Jonuko.

Per keliolika miliutu stovė
jau nutirpęs it negalėjau ne pa
sijudini isz vietos. Ant tkart 
visas kraujas mano užvirė. Kas 
do ’Zctuniszkas iszmislas? Kas 
lok i s, kuriam daug ruppjo ant 
ligos ir smerties vaikiuko, isz- 
mislino tokia szcloniszka bai
ly k la.

Jszejau isz krumu ir tykiai 
prisiartinau prie baidykles. 
Baidykla jau ketino gautis ant 
lango miegstu’bes Jonuko—at- 
kiszau revolveri ir szoviau.

Tykumoje nakties laike da
vėsi girdėt riksmas iszgasczio

i

I

I

I

J

i

jau ant kraszto taip lapu, ku
rie nasiekinejo lango, kruvute 
juodu plauku.

Pažiurėjau žemai. Darže su
dėjo slūgine ir, kaip nurodė, 
sėdėjo tunais ir mane 
vaktavo. Kada persitikrino jog 1 ir kanezios — baisi baidykla 

puolė prie mano kojų ant kietu 
akmenų.

Iszgirdau baisa atsidaran- 
eziu duriu. Iszbego dvariniai 
tarnai, iszbndinti szuviu. Ke
liolika žmonių prisiartino prie 
manes trindami sau akis, nes 
kada paregėjo baidykla, atszo- 
ko su dideliu persigandimu.

Pasilenkiau prie baidykles 
ir nutraukiau nuo galvos skū
ra. Kaip man davėsi suprast 
priesz tai, tai supratau tuojaus 
jog po taja baisia skūra rado
si žmogaus galva. Žmogu-s bu
vo del mus suvis nepažinsta- 
mas. Liepiau ji nuneszt in dva
ru ir nuimt visa skūra in kuria 
buvo apsirėdęs. Paszauktas 
tuojaus gydytojas, pripažino 
jog jokios pagelbės del nepa- 
žinstamo ne yra, nes puldamas 
žemyn ant akmenų perskėlė 
sau galva. Nes mano sznvis ji 
tik lengvai buvo pataikęs. Bai
dykla numirė ant rytojaus ne- 
atsik votejus.

Valdžia su pagalba palicijos 
trumpam laike iszsznipinejo 
visa priežastį. Užmusztas žmo
gus 'buvo tai tolimas giminai
tis mirusio grafo, ant kurio 
laike smerties Jonuko, ketino 
pereit in jojo rankas visas tur
tas. In pagelba tam rakaliui 
buvo ir žluginę, kuri gavosi in 
dvara. O idant -prigelbinet tam 
latrui kuris pasiredinejo in kai
li hezdžionkos, patepdavo akis 
su sierka.

Kailis baidykles da ir lyg 
sziai -dienai kabo užrakintas 
pakajuje dvaro, o Jonukas pa
sveiko isz savo baimes ir isz- 
augo ant gražaus vyruko. Kaip 
kada ant susirinkimu parodo 
del savo draugu kaili “baidyk
les” isz ko vos nenumirė.

—F. B.

akvvai

ja pateminau, atsitolino mur
mėdamas sau ka toki po nose.

Pa st a n a v i j a u u žl a i ky t 
patemijima slaptybėje.

Pasakiau jog ant rytojaus 
apleisiu d va ra.

Ta naktis, kaip supratau 
pereio tvkiai ir baidykla nepa
sirodo. Isz ryto, po pnsrycziu, 
sudėjau savo daigius ir nuva
žiavau ant stacijos. Ant staci
jos nusistebėjau kada paregė
jau Jonuką ir slugine.Ar galėjo 
jie pribut czionais idant persi
tikrini ant tikrųjų ar asz isz- 
kelevau ?

Idant ja užtikrini, jog ant 
tikrųjų apleidžiu, nupirkau bt- 
lota ant stacijos N., bet ant pir
mos stacijos ir gryžau peksz- 
czias in dvareli Or.

Buvo jau naktis kada gavau
si namo. Prisiartinau prie dva
relio, per nieką ne patemintas. 
Ant bokszto iszmusze deszimta 
adyna. Atsisėdau tuojaus lan
ge ♦Jonuko, krūmuose.

Turėjau kiszeniuje užprovy- 
ta revolveri kuri pastanavljau 
naudot prie pirmutines progos, 
iszemiau ji isz kiszeniaus ir lai
kiau rankoje.

Vakaras buvo vėsus, drebė
jau nuo szalczio. Laikas bego 
povalei su nekantrybe trauke 
kaip ziegorius ant bokszto isz- 
muszo vienuolikta, o 
dvylikta. Visame name viesz- 
patavo tykumas. Buvau tvirtu 
jog laukiu ant niek.

Vejas praskleidė juodus de
besius isz kuriu pasirodė me
nulis. Pasidaro szviesu kaip 
dienoje.

Pasikėliau

kaip

idant

Į |

savo

po tam

, jmmuv isztiesti 
savo sustingusias kojas ir jau 
ketinau indet in kiszcniu revol
veri, kad sztai iszgirdau kru
tėjimą lapu. Tuojaus pasislė
piau krūmuose ir pradėjau 
akvvai temint.

Atsidarė langas, žemiau lan
go Jonuko, žemiau pakajai 
nebuvo užimti per nieką ir nie
kas in juos ne ineitinejo.

Kas tokis atidaro langiny- 
czias o po tam ’Įauga. Laukiau 
su revolveriu rankoje. Sztai 
paregėjau ka toki nepaprasto.

Isz lango iszlipo milžimus, 
baisus pavidalas dideles bez-
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apsirėdęs.
gydyt o jas,

■

UetnTlaak** Graborlu* ( 
K. RĖKLAITIS , 

Laidoja numirėlius pa- , 
ąal naujausi* mada ir | 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motereme. Priei
namos prekes.

HO W.K*r«c«SU. „a
kAHANOr C1TI. FA.

80S MAMKKT RT., .4
TAMAQVA, PA.

Atlankykite Sena Tėvynė Szimet!H

nuduoda dedasi 
daigtai.

Ir ponai Qr. tiko ant* to, no
rint no su noru o kas ketino 
būtie iii kolos dienas ir tai pa
slaptingai.

Taja. na'kti atsiguliau labai 
volai, bot vos pradėjau snaust; 
pajudino mano baisus riksmas.

Greitai užmecziau savo dra
panas ir nubėgau in szali isz 
kur girdėjau riksmą.

i

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

Laivas MAJESTIC Iszplauks
2 Diena Birželio (June)

<

RŪPINKITĖS-SKUBINKITĖS - REGISTRUOKITĖS
Vietas ant laivo užsitikrinkite tuojaus, liuosu vietų ant 
laivo S. S. MAJESTIC jau mažai liko. Mano vietos

■ Duris 
man atidaro slūgine nuo nuog-' 
stubes Jonuko, vaika radau 
baisiam padėjimo. Sėdėjo, jis 
ant savo loveles, visas drebė
damas ir apsiverkęs isz didelio, 
iszgasczio.

Kada truputi apsinialszino, 
pradėjau ji kvost, kas atsitiko ?

— huvo volą czionais,
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Jonuko, vaika radau

A. RAMANAUSKAS
LIETŲVJSZKAS GRABOR1U3 

MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA. I
I
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(Bzbalsamupja . Ir liddbju mlru^oa 
ant visokiu kapiniu. Pagrabuaj^aruo- 
uia nuo papraaesiausiu iki prakil-
ant visokia kapinio. Pagrabua barao- 

" . •* a a. a »<" - M a._. a * a x... & a . *    . * a *

niausiu. Panamdo automąbiljui dal 
laidotuviu, veaaliUf ‘ krikaatyniu. I| 
kitiem* paaivažinfijimama.

— huvo volą czionais, 
szauko vaikiukas, tasai baidus

i«. ta

B.U T.l.fonM 117,-M
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žmogus su'juodu veidu ir de- .... " t 
I...gąncziom akimis

— Kur buto 1
— Lango, tonais.
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Tegul '1

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 CITY, N. Y.A 4
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ZOSE
— O apterszti ir pamesti — 

leisit... Neiszlaidykit strypu, 
sunku bus surinkti... auginate 
ir patys mergaites... neduok 

i Dieve
man...

Da patratejusi Gaigaliene 
iszejo.

— Kvailvs paskutinis tas 
; Domas — tarė Kižtenc: — rei

kėjo mat insipainioti in tokia 
4 kosze... gali ir patampyti... o ta 

neszlove..
— Plepi tik niekus — už-

mergaites 
prisieiti verkti kaip

kirto Kižas: — kmrie jos liudy
tojai ant teismo ? Kas prirodys 

• tikrai, jog Domas kaltas ?.. An
tra puse vertus, galima liudy
tojus gauti prieszais.... pasaky
tu bent keli: asz buvau ir asz 
buvau... mane mylėjo ir mane... 
Ka tuomet sakytu Gaigaliene? 
Prie ko kabintus?...

— Dabar tai jau imuanytu 
isz kailio iszsinerti — pridėjo 
Kižiene — kad tik kaip norint 
ta savo merga Domui užkarti... 
matyses kaip su teismu...

Barbele girdėdama tėvu kal
ba prisidėjo:

— Tegul Domas veda Zose 
ir gana... kam ežia gynioti... jis 
taip ja mylėjo ir myli..

Nebent kvailis butu — juo
kiasi tėvas: — kas kita mylėti, 
o kas kita vesti.... Kame Gai
galo pinigai pasoga mergai 

, dnoti, man plikos marezios ne 
reikia...

— Isz kur tau bus pasoga, 
kad Domas plika paims? — su
sisuko Kižiene ant Barbelės:— 
Domas nieko nepamesz... tėvas 
neturi isz ko...

Taip ir tam lygiai da roka- 
vosi, da galvojo Kižai. Pati da 
sziek tiek in mada rokavo, nes 
jai netiek gaila Zosės, kiek 
baugu tos neszloves Domui.... 
Gerai butu kaip norint paty
liais užtrinti ta painiava. Do
mui vesti Zose, po szunais, ar 
kaip?... Tėvas anei isztolo ne- 

iszspiaude Zose,leisti vesti:
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Naujas laivas plaukentis is

DARBININKU ATLYGINIMO
h INSTATYMAI 1927 METAIS

♦Sttv, Valstijų; Darbo Statis
tikų'Biuras ka tik už|)aige ty-j 
a’kncjimn' 1927 motais priimtu 
jirba ^permainytu sužeistu dar-1 
bilduku atlyginimo iiistatymu.

-. I r 11 a > t yr i ne j i ma s ro do, kad.
isz k(‘turesdeszimts-'triju vals
tijų ir ‘trijų teritorijų, kurios

LAIVAS ISZPLAUKE ANT KRANTO KANALO.
isz Bostono in New Yorka per Oape God kanalu, tamsumoje,

užplaukė aut krauto, bet aut giliuko be jokios nelaimes. Visi pasažieriai likos nuimti o lai-
vas likos nesugadintas.

nuo jos lenkėsi. Namie po lau
kus nebuvo kaip Zosei ji ga:- 
niotis ar paskui lakstyti. Kaip

žo Domą pakeikė ir kiekviena 
vaiko pasižiurėjo, pakilnojo, 
pavarte... Kaikurios inspejo, 
jog in Kižo Domą panaszus, o 
visos vienu balsu rokavo:

— Toks menkutėlis, 
lengvutolis, smulkutėlis—duok 
Dieve, kad augtu kūdikis: bet 

nemis pažymėta, akis užverk- reikia skubėti pakriksztyti del 
visoko... 

* # *

Ant pavakares visi pamate,

tik Zose kur in lauka koja isz- 
kele, tuoj visos bobos užninka

J
Zose

moly-

sznibždetis, akimis ja varstyti 
kone pirsztais badyti, 
tankiai tėvo sumuszta,

Kai kurios inspejo

toks

Nekokia tai 
klintis musu mergoms... Sako, 
buk kitur jau brokyjo mergos 
jauniki, mylėjusi kita ir pame
tusi.... bet kaži kur ne prie 
musu... gazietose buk taip ra- 
szo... •

to szesztoji eis....

maeziau 
bet
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tyri sužeistiems darbininkams 
. utlyginiano in s ta tymus, libera- 
jiisžkos ■' porinamos investos 
trisdeszimts viuiose valstijose 
ir dvejose teritorijose. Inslaty- 
mai apdraudžia dauginus dar
bininku, ir padidina atlygini
mus užlaikantiems asmenims. 
Net dvideszimts vienose vals
tijose .paszalpa padaryta libe- 
ra'liszkesne. Dvejos, valstijos 
dabar aprūpina ūkininkus, il
ki tos penkios valstijos priėmė 
instatymus apsaugojant nele- 
galiszkai samdytus liepiIname- 
czius. Kažkuriose valstijose 
permainos pasirodė, kurios su
ma žirni atlyginimą 
ve n tįsiems
kartu isztekejnsioms nnszlems, 
ir vaikams, kurie apsiveda ar
ba sujaukė paskirtus metus.

C’alifornijoj, 
(o i nsta tymo, 
ukes dajJbo darbininkai auto- 
matiszkai priima iustatyma jei
gu priesz sužeidimą neatmeta.

Connecticut valstijoj, sužei
dimas aiszkiai nustatytas, ir 
illima tik netikėtus sužeidimus 
ir turi būti., ai szk i ai darodyti. 
Reikia darodyti laika ir,vieta 
kur žmogus sužeistas. Atsitiki
me netikėto sužeidimo jeigu- 
sužeidimas arba mirtis yra pa
sekmes vencriszkos ligos, gir
tuoklystes arba vartojimo nar- 
katiszku vaistu paszalpa nebus 
teikiama.

Didžiausias savaitinis atly
ginimas už mirtingu sužeidimą 
padidintas nuo $18. iki $21. Už 
palaidojimu dabar pavėlinta 
$200. Kaikuriuose atsitikimuo
se advokatui mokestis paskir
tas iki $25.

l'llinois valstijoj svarbios 
permainos padarytos. Dabar
tės nepilnamecziai darbininkai 
rielegaliszlcai samdyti irgi ap
saugoti, pimiiaus taip nebuvo, 
ir apart atlyginimo kuomet su
žeisti ju darbdaviai turės už
mokėti 'bausme’isz 50 nuoszim- 
czio.

I Jeigu 'darbininkas mirtų nuo 
sužeidimo ir paliktu vaikus ne- 
turinezius 16 metu amžiaus, at
lyginimas tiems vaikams pa
didintas. Kur darbininkai ne
teka dantų, pasekme sužeidi
mo, darbdaviai dabar turi pri
statyti kitus netikrus dantis.

Kansas valstijos darbininku 
atlyginimo instatymas irgi tu
ri kelias permainas. Dai4bdavis

I

ii

(neapsigy- 
a'teiviams, antru l <
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KARALIUS” KOKOS

Isz krajaus viena paeziule 
pribuvo, 

Bet nabage szlektai pakliuvo, 
Vyras kas dien jaja smaugė, 
Jos vos gyvasties neužbaige.
Visokii žodžiais ant jos

plusta,
> ant jos rusta,Kaip padukc

Mat. pats nedorai pasielgi, 
Tai dabar ant moteres plūdosi.

O kad žmonele butu žinojus, 
Butu isz k rajaus nevažiavus, 

Ba su tokiu latru gyventi, 
Tai veluk krajui vargu vargti.

* * •
Oi-gi vyruti, lanna padare, 
Kaip visa gauja in lakupa 

uždare, 
Ant ryt po 20 dol. užmokėjo, 

Per visa nakti dszsedejo.
Tai bent svodba buvo,
Daugelis apkult gavo,

O tas atsitiko mieste 
dūminiam,

Ne iszeis isz galvos ne vienam. 
Lietuviai, tai ne zuikucziai, 

Ane joki kralikucziai, 
Ir priesz valdžia kaip kada 

pasistato, • 
Norints ir revolverius atstato.

‘ ‘ ka
pe?dau g 

mergos
— Daug 

svieto perėjau... 
kad brokytu berną, kita merga 
mylėjusi, 
gazi etose,

sulyg pertaisy- 
darbdaviai ir

tos, užtinusios, baisei iszbahisl, 
bijosi ir ant ulyczios pasisukti. 
Nuėjus in bažnyczia nei ant 
szventoriaus, nei miestelyj nie-1 kaip seno Tnrskiene su kalviu 
kuomet nei akiu Domo nepa-; vaiku vežime nuvažiavo in ku-

jau nuo pat ryto ta kosi Barbele: — jei tik sužino- 
cziau — ir neeieziau už tokio.

#
Pas Gaigalu nusiramino: ne

si bara motina,
sznyszdami, tylėdami visi 

'darbuojasi.
— Vėjus nebent po laukus Jau pamirszo, 

sugaudys — atszove Domas:-—

mate, niekur jo nepritykojo.
* * ♦

i

mus. Mate ir pas Kiža 
ti — tai .

Viena ryta sujudo bobos prie naujiena žinojo..

o žino-1

— neužėjau... baikos 
ir asz netikiu, kad 

butu kame tokia merga... — už
baigė Domas....

— Asz busiu pirmoji —szo- isz Anglijos, 
“Mūry Dzers

Morgan 
* laivu 

kuris veže 45

juoktis,viena kitos lakstyti,
sznibždetis:
— Susiinsulkino Gaigalo Zo- galas tuoj pakisz tau pavestka

Dabar jau, Domeli, tai
sykis — tarė motina: — (lai

nemuszasi tę
sę... szia nakti susismulkino... 

Pamacziusios sena Turskic- 
ne einant tuoj apstojo bobos:

Ka ten sngavote? Ka tu
rite — bernas ar merga parbe- 
go t

Senelei to ir reikėjo — pra
džiugo gavusi proga paplepėti, 
pasigirti:

— Sumi,

ant teismo... turi jau ka paro
dyti.

vas 9

r

SALOS.
Amerikonas Fredas Stutter, 

kuris likos pažinklintas 
ralium” ąnt (beoš salos 
prezidentą Ricardo Jiinriuz isz
Costa Rika, stengsis dabar su
rasti senoviiszka skarba paslėp
ta ant tos salos. Senoviszkuosia 
laikuosia garsus marinis raz- 
baininkas kapitonas

apipleszc

milijonus doleriu isz Peruvijos 
ir visa taji skarba užkasė ant 
Cocos salos. Laivoriai sukilo ir 
iszžude viens kita, bet kapi
tonas skarba paslėpė. Dabar 
Sutter stengsis tuos milijonus 
surasti.

♦ e
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Kaiminkos viską 
naujienos apie 

Zose jau paseno, kaip nebuvu
sios liko; viskas virto in seno- 

tik vakaruszkos 
praretėjo: Domas neturi laiko 
ar nusibodo. Zose in jas nesi- 

i, nu- 
įprąpuole linkunm- 

isznyko smagumas, tan- 
taip neiszsisuksi, prispirs kle-tkuii pro langu pažvelgia Zose o įSZg.jr.

gal deszimti ar daugiau bernu l 
merga mylėjo, o man vienam ves vaga... 
nepakeli i.

savaitinis

Baltamaroje randasi mergina. 
Tai su tokia jau gana, 
Tankiai bile kutvaia, 

Ant kitu su liežuviu mala. 
Ant doriausios iszmdslioja, 

Kaip ket urkojis loja, 
Kada nuvažiuoja in fabriką, 

Toji niekszas rakalka.
Ka ji,ji ten dirba tai nežino, 

Mat to nesako nevala, 
Lietuviszkai užmirszo kalbėt, 
Ne nori no tos kalbos girdot, 

Tiktai makaloje Ruskai, 
Arba Slavokiszkai, 

O nemo'ka Angliszkai.

?

New Yorko darbininku atly
ginimas turi kelias permainas. 
Didžiausias savaitinis atlygi
nimas už laikina arba nuolati
ni sužeidimą padidintas nuo 
$20. iki $25. ir didžiausias at
lyginimas kuris nebuvo pir- 
miaus aprūpintas dabar pavė
lintas iki 60 savaieziu.

PennsyTvanijoj laukimo lai
kas'buvo sumažintas nuo 10 iki 
7 dienu. Laikino arba nuolati
nio apnegalejimo atsitikimuose 
kur žmogui buvo paskirta 60 
nuoszimtis dabar pavėlinta 65 
nuoszimtis, su didžiausiu atly
ginimu padidintu nuo $12. iki 
$15. ir mažiausias padidintas 
nuo $6. iki $7. in savaite. Vi
siszkai apnegaledintas moka
ma $6,500. Plirmiaus ‘buvo mo
kama $5,000.

Ir dabar labai sunku reika
lauti atlyginimą už patrūkima. 
Nes reikia in 48 valandas pra
neszti darbdaviui ir reikia tu
rėti aiszkiu darodymu.

Gauti atlyginimą reikia in 
90 dienu praneszti darbdaviui.

I

Nei tos pavestkos, nei to
— prisidėjo kinko. Visuomet nuliudusi

9

H' H! eismu 
Barbele:

nelaukti
— eik, rokuokis ge

ruoju ir vesk Zose... sziaip ar
sunu sugavome...

— užganėdino bobas pasakiusi
bet savo tese toliau:

i, neduok Die-
i naktele galavosi

— Kiek

Suminusi t 
mas,

iszniekino, Gaigaliene iszkval-. privargau, rūtele 
ti 

rūtele... |>er nago juodymą vos 
iszg(*lbejau... kad ne asz, rūte
le, jau butu ta nabage ant len- 

rutele, kaip tik 
mukele.... Galvyte mėlyna, rū
tele, tas uparoezius tėvas Iš
daužydamas, rūtele, 
svieto neiszvare... Sakiau, ru- 

, judo- 
sziau... rūtele, atsakysi priesz 
Poną Dieva... O to vaiko pana- 
szumas, rūtele, Kižo Domui isz 
akiu iszluptas... rūtele.. Kaip 
nuprausiau — uostus tik prili
pyti, rūtele, Domas o Domas... 
Tėvas isz apmaudo, rūtele, pa

tu, sako, o nei isztolo neleisiu... sikinkes in maluna iszleke.

lino..., Gaigalas tik gerai du
ras: mergas lupti prisiminant 
visuomet reikia. Barbele mėgi
no da užstoti už Zose, bet tėvas 
pamieravo jai kumszczia in 
dantis — turėjo nutilti ir pra- 
siszalinti
Vakaru Zose pritaikinusi vie

na motinu greitai eme klausti:

ve! Per vis

tos. Kūdikis T

kuo i sz

ka girdėjusi pas Kižiene?... tele, ar tu turi duszia,
— Ka tu, vaikei padarysi 

tiems judosziams — galva lin
guodama rokavo Gaigaliene: 
— pati kaip pati, žinoma mo
teries szirdis, net verkti pra
dėjo... O tėvas — kur tau leis 
vesti Domui... be keturiu sziin-

Domas ka

bonus....
— Kad tu

K ižu trobos stogąiin Kizu tronos stogu, o iszgir- 
ulauktumei dusi Domo skambalu tuoj in 

— szokosi Domas: — imti mer-1 gal va mintis:
į — Taip prižadėjo, taip pri
siekė, kryžiavojos.... Ir niekam 

nusijuokė te- nematant aszarele nusibraukia.

valstijoj

nes

ga su vaiku ! nebent kepures ne > 
nulaikycziau ant galvos!..

N usi kvakėjo, i
vas:

— Gerai sako Domas, nesi
girkite... nei teismas, nei kle
bonas neprispirs, po gvoltu ne 
užkars mergos, d a-g i su vai
ku....

— Žemaite.

wTTRASKAUSKAS
PIRMUTINIS . L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

liet iek
— užbaigė

nm-
Laidoja Hunus numirėliu.

mergaites 
pro K ižo kiemą

Pasamdo 
antomobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu^ vesoliju, pasivažinėjimo Ir t. t 
520 W. Centra St.. Mahanoy City. Pa.

*

Tarp Roczesterio Lietuviu 
Randasi neiszmaneliu.

Insimyleja in Slavokes, 
O ir in kėlės Airiszinkes.

Kaip svaiguli gauna, 
Tai ir tuoj apsiporauna, 

Tada tokia boba ant vyro 
plusta, 

Ddl bereikalo szirsta.
Du toki Lietuviszki man- 

draliai, 
Badai dideli patrijotai,

Isz dideliu miestu, kaip rodos, 
Neturėdami bėdos,

Su Airiszems ąpsipacziąvo, 
Tai tau, ‘ka norėjo tai gavo.

Sziadiem vaitoja, 
Nevalninkais pastoja, 
Lietuvaicziu nenorėjo, 
No in jaises nežiūrėjo. 

Isz tokios gera pati ne .bus, 
Kožnas su tokia paezia varge 

bus,
O jaigu man netikite, 

Tai tokiu vyru paklauskite, 
Kožnas pasakys, kad 

nelaimingas,
Su Airiszo gyvenimas.

J

— Nebijau...., 
cziau po svietą... 
Domas.

Už keletos dienu 
degdamos

• szauke:
Barbell Barbei! Lekiam 

in pagraba.... pagiedosim....
— O kas mirė?... negirdė

jom nieko sergant...
— Zosės vaikas pasimirė...
Tat jau,

Kižu akis atszvito... 
neturės ko parodyti 
mo... Kaip akmuo nuo szirdies 
nurietėjo.

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

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

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Motina nei laszelio, rūtele, nei 
ligonei neturėjo... tuszczia -szir- 
dis, mitele, 
nabagei...

— O Domas?...
sako ?..

— Nemacziau to velnio, nei 
akiu neparodo.... Ko tu nori ?— 
atsiduso motina: ir jis ir visi nėra — tiek ir to.... 
tave pakaltins., bet ir tiesybe 
mažne... Kiek asz tau kaliau: 
neleis jam tavęs vesti, neleis... 
neužsidek.

— Kad tik man pasima- 
czius su juomi, kad tik paszne- 
kejus — karsztai 
Zose: 
džia... o jis, žinau, kitaip ma-

Kiek jis man sykiu prisie
kė, ražaneziu bueziavo, žegno
josi, jog niekuomet nepames 

jam pinigu nereikia, 
sake, bile tik patinka, bile tik 
po szirdies.... tėvo nežiuręs, sa
ke....

sako ?

no

pertrauke
tėvai, žinoma, neprilei-

manos...

, nei kuo atsigauti 
Man, rūtele, kad Ir

f 

rute-
eme

aeziu Dievui visu 
Gaigalas 
ant t e iš

si kinkės iszpeneta

A * ♦

Rudeni Kižo Domininkas su
bruzdo prie panų lakstyti. Pa- 

juodboii,
su Zose? prisiriszes skambalu, sugriebęs 

koki pirszli insigulein šlajikes 
ir lekiojo per penkias parapt-

Be aUlusio szvapejo bobele 
klausytojoms nusibodo “ 
le”, vis ka jau sužinojo, 
skirstytis szalin ir bobele sau 
nukrupsztino. Toliau ka pasi
tikusi vėl ta pati pasakojo.

Bobeles sužinojusios jog Gai
galo nėra namie, sumaniusios 
koki reikalą leko pasižiuretl, 
persitikrinti, kaip
Viena in torielkele šviesto in- 
metusi nulakino:

— Sze tau krisleli atboge- jas keturiu, penkių szimtu gari
nau kosztuve, — tarė kiszdama 
Gaigalienei — sziryt sunin- 
sziau truputi — o tyliau klau
sė: — kaip Zosei ?

— Aeziu! aeziu! Sztai ka- 
’ maroj Zose kirkinusi... pasižiū
rėk...

Kita

Kasdien ir kasdien vis

— Vyras szneka ar szuva- 
loja — užkirto motina — o la
biau toksai svieto perėjūnas, 
isztvirkelis, biaurybe....

— No, mamate! jis netoks
biauruh — užtaro Zose: jis ne traukdama 
mainys savo žodžio... mes susi- motinai: 
rokuosim

— Sugaudysi tu vėjus po turi ! Gal burneles neturėjai T 
laukus... pasidžiaugsi... — už- Mano sztai buvo laszelis... Su
baigė motina.

Kaip Gaigaliene pasako, taip ^nabagei, juk szirdis do szir- 
ir invyleo. Kiek ta Zose tykojo dis, kaip ir bobos... szontu ar 
suaeiti Domą, kiek jo nušilau- turi!?...
ko ateinant per visa pavasarį 
lauko nors pomazneketi, i

atbėgusi 
isz kiszenes

buteliuką 
tarė

Girdejau praszmentini

szildyk riebiai su

ir invyko. Kiek ta Zose tykojo dis, kaip ir bobds...

t uri praneszti ap^e darbininko 
sužeidimą, tokiu ‘budu, darbi
ninkui nereik .praneszti. Savai
tiniai atlyginimai padidinti-iki 
$18. nuo $12.zuž laikina sužei
dimą, ir dar daugiams darbi
ninkui. visiszkai apnogalcdin- 
tu.

Massachusetts valstija padi
dino paszalpa užlaikantiems 
asmenims.. Mirties atsitikime 
kur užlaikantieji yra naszlo ir 
dauginus dvieji vaikai, kom
pensacija padidinta $2. kas sa
vaite kiekvienam vaikui, ir jei
gu ; naszle ndrtu, jai- mokami 
pinigai < bus:. jos vaikams pa
vesti. Visiszkai apnoga'ledinto 
darbininko didžiausia savaiti-

Ka tas tūkstantis doloriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukus, ne
linksmas ir invalidu nesmagumu ap
imtus. Joigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam raalę- 
nesno butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bijo vienos Žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata. ••f

Vaist-žoles yra nuo aekaneziu Ii-

malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- Įno paszolpa. padidinta nuo $16.

, Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

, Palaidojimo 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima.

site.pilnai užganėdinti.
Isz Mahanojaus jeigu kas parei

kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 

Telefonas 872

*

t ..

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

dvti.
prie kitos lekia.

Viena ryta gyrėsi, vakar jau 
sutikės gaunas puspenkto 
szimto, prie to ir dalies ir kral- 
czio nemažai. Jaunoji su tėvu 
žadėjo sziandien ar rytojoj m 
ukveizius atvažiuoti.

Kižai nusidžiaugė isz to pus
penkto szimto, o Barbele tarė:

— Kaip tik atvažiuos tavo 
nuotaka, imsiu ir pakisziu liet 
žuvi, kad tu kita mylėjai ir pa
motei... i

- Dantis tau iszrinkcziau 
pabalino akis Domas...
- Kvaile tu — prisidėjo 

tėvas: — jai da didesne garbe,

gaunas

gu: viduriu užkietojimo, skilvio ne-
1

ežiu skaudojimo, patrūkimo, dusulio iki $18. ir mažiausia nuo $7. iki 
(asthma), perszallmo* skaudėjimo po <). Didžiausias atlyginimas gu- į a . i _ j . t s. _ t I *
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir

kurios jums i’ugražinii |$1«. ir didžiausias atlyginimas 
sveikata, panaikina minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suiriipa, galvos

krutinę, reumatizmo, plauku slinki-

kitu ligų. Atslunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, !

Ii būti nuo $4,000 iki $4,500. Už 
laikina sužeidimą nuo $16. iki

deazimt* mhpjtu.

LIETUVISZKA 
AGENTŪRA ' " . ir T r, i. »

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Į’arvežu gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. PruHzau klausti informacijų

n no $4,000 iki $4,500.
Al i ch i ga no. insta t y mas ap r u - 

p'ino padidinimą didžiausio sa
vaitinio • atlyginimo nuo $14. 
iki $18. Ir. visiszkai apnegale- 
dintp. darbininko atlyginimus 

į nuo $7,000 iki . $9,000. Užlai
kantieji ateiviai kurie gyvena

skausmus, užima ausyse, nuomare, 
sr.irdies liga, tai atsiunSk 85c. e gau
si musu gausius vaistus, taip vadina- 
1 
ga yra labai blogas dalykis, bot mtj.

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

niu« “Nervu ^Preparatas,*’ Nervu Ji* 

su Nervu Preparatas ulbaga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi n)usu žolių 

žolių pardavinėtojai visupoo miostuo-1 reikalauti tik 66 2/3 nuoszimti 
bo/ M. ŽUKAITIS, kompensacijos jeigu atsHiki-

paguodžiojo Ki- Penkios tesustoju skustis, del ;25 Giljot atroet Sponcierpoint, N., Y. Į mas mirtingas.

sviestu tai

Kitu pyrago papenti athogl-

pasiguodŽioti... bot tas isztolo se*,. paglostė
I ’.

r ■ » » | < - - v v - r

nors;no o kiekviena lindo prie Zo- kad del jos pirmąją pamota...
7 1

jr knygų katalogo. Reikalingi musu

' M. ŽŪKAITIS.

Kanadoj arba užsieny j -gali

kompensacijos jeigu atsitiki-

seknnczio adreso:
Z. JANKAUSKAS 

(Notary Public)
769 S. Second Street,

Philadelphia, Pa. G. W. BARLOW. Pres. s
J. FERGUSON. Viro-Pres. ir K a*

k
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— Linksma žino atėjo isz 
Pottsvillos kad Rcadingo ka
syklos ketina dirbti pilna lai
ka per koįi tai laika. Priežas
tis bedarbes buvo praplatini
mas aliejaus kuri degino pe- 
cziuose, o kad dabar aliejus 
ženk ly va i pabrango, žmones 
vela kūrina anglis. Konia visos 
kasyklos musu aplinkinėje da
bar dirba pilna laika.

— Miesto palicije yra labai 
pasisziauszus isz savo nauju 
mandieru, kurias pradėjo ne- 
szioti ana vakaru.

— Kun. Czosna suriszo maz
gu moterystes Marijona Urbo- 
niute su William Petock. Nuo
taka yra duktė Juozu Praniu, 
nuo G04 W. South u Ii.

— Utarninko nakti ugnis 
kilo skiepe Wylie 
po 200 E. Centre uli. Ant giliu
ko liepsna likos užtikta iii lai
ka ir užgesinta, nes kitaip butu 
prasiplatinus po visa skverą.

apt iekoje

— Mažai vra vilties kad St. 
Nicolas kasyklos pradės kada 
dirbti, nes pagal Redingo kom
panijos tvirtinimą, tai tosios 
kasvklos neužsi mokėdavo ir 
kompanije visados t retindavo. 
Daugelis darbininku kurie 
lauke su vilczia kad kasyklos 
pradės dirbti, dabar pasijesz- 
kojo darini kitur o pccze St. 
Nicolas gal nueis ncužilgio in 
griuvėsius kaip ir kitos angli
nes peczcs.

tvirtinimą, tai 
neužsimokedavo

iszdave— Konsulmonai 
kontrakta ant iszvežimo szasz- 
Javu ir pelenu del D. J. Creedo- 
no už $13,550 ant meto. Norint 
ir buvo da du kiti žmones ku
rie apsiėmė ta kontrakta isz- 
pildyt kaip: Juozas Budrevi- 
czius už $11,500 ir John Ma
guire už $11,040 l>et pirmutinis 
gavo kontrakta o kiti du ne
priimti nes nepadaro.prigulin- 
cziai kontrakto kaip tiesos rei
kalauja. Kas isz to, jaigu tak
sonai turės mokėti konia 2,500 
daugiau už maža klaida. Ot, 
kas taksonams galvoj, jiems 
priguli mokėti ir tylėti.

GERA VIETA ANT 
PARDAVIMO.

Bizniavus namas, geroj vie
toj Skulkines paviete, kur yra 
daug Lietuviu, del vedimo bu

sti visais intaisvmais 
ir sztoro, 
to kuris 
Saules” 

442-J.

czcnies, 
del buczerio biznio 
pars id uos pigiai del 
greitai atsiszauks in 
ofisą arba telefonuos

— (t.m.ll)

< <

Gilberton, Pa.
ANT PARDAVIMO.

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

kWm. Konsavage, 
Locust Valley, 

Box 144, R.F.D. No 1
Barnesville, Pa.

PARSIDUODA FARMA~
t.f.)

Farma 8 a'koriu, nauja šlu
ba, 100 pėdu dydžio visztiny- 
czia, tvartas, 800 visztu, isz
dirbtas kiausziniu biznis, bė
gantis vanduo, vaisingu me
džiu, du automobiliai, 
reikalingos maszinos. 
minutes in Lakeside. Atsiszau- 
kite ant adreso. (t.3G

901 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

be-

visos
Tik 5

I
t

I

Naminiai fomieziai, pecziai, 
karpetai ir visi kiti daigtai. 
Taipgi parduodu savo ^tuba ir 
kas pirks daigtus galėtu tuo- 
jaus aptarti st ubą. Kreipk i'tes
ant adreso

• ’ * Ant. Norvida,
1237 E. Mahanoy St., 

Mahanoy; City, Pa.

(m.22

Aleksa Purnataviezius 
apdegintas per gazalikos apdegintas per 

Mnplo Hill kasyklosia ir likos 
nuvežtas in vietine ligonbuto.

— Motiejus Badinškas likos 
sužeistas Ellengown kasyklo
sia ir likos nuvežtas in vietine 
ligonbute. Tose paeziose kaby
klose likos sužeistas Juozas 
Verkimas.

— Juozas Szuskis, burdin- 
gieris pas Karoliu Galecki li-
kos perszahtas per abi kojas | 
per savo gaspadoriu laike bar
nio, bet už ka gaspądorius per- 
szovo savo burdingieriu tai to 
neiszreiszkia. Sziislkis randasi 
vietinėje ligonbuteje.

t Zuzana, 38 metu, mylema 
pati Povylo Miklasevicziaus, 
419 W. Washington uli., mirų 
po ligai keliu sanvaieziu. Ve
lione paliko dideliam nuliūdi
me savo vyra, tris (lukterės ir 
viena anūkėli.

J Kazimieras Sakalauckas, 
49 metu, isz Ellengown, 
nuo uždegimo plaucziu. Prigu
lėjo prie Airisziu. parapijos. 
Paliko kelis vaikus, seseria, Ir 
du brolius ir kelis anūkėlius.

— Ana diena užbaigė moks
lą balsamavojimo lavonu, gra- 
bore poni Margarieta Levana- 
vieziene, kuri po mireziai savo 
vyro apemc graborystes bizni 
ir dabar tolinu tuo bizniu užsi- 
imines. Mokslą balsamavojimo 
užbaigė Eckels Embalming 
and Undertakers College, Phi
ladelphia.

mirė

Pottsville, Pa. f Zuzana Pot- 
rauckiene, 52 
ant Minersville ulyczios, mirė 
vietinėje ligonbuteje. Velione 
paliko szeszes dūk t erės, viena 

seseri ir broli. Laidotu-
atsibuvo Ketverge ryta su 

bažnytinėms apeigoms.

metu, gyvenanti

sunu, 
ves

Frackville, Pa. f Ana diena 
mirė Edvardas 9 menesiu senu
mo sūnelis Beno. Svirskio. Lai
dotuves atsibuvo Seredos ryta. 
Laidojo graborius Traskaus-graborius 
kas isz Mahanojaus.

metu;

irv-

Wilkes-Barre, Pa. — Po vy
lus Miliszauskas gavo szeszio- 
lika metu kalėjimo už savo mo
teries užmuszima. Jo brolis An
tanas paleistas isz kalėjimo ir 
iszteisintas.

Mirė ežia plaeziai žino
mas Vincas Diestineskns, 201 
Mosier St., Hanover, nuo ligos 
plaucziu uždegimo. Iszgyveno 
czia apie trisdeszimti
prigulėjo in D.L.K. Gedimino 
draugyste, irUkesu Klubą. Pa
laidotas in Neprigulmingas ka 
pines Nanticoke. Buvo visa 
venima laisvas žmogus.

Mirė Paulina Silkaus- 
kiene, 24 Mack St., Planes. Pa
laidota su bažnytinėmis apei
gomis in parapijos kapines, per 
Kun. Nenorta, ant East End.

— Mire Juozas Sabaitaitis, 
G5 metu, 93 North Fulton St. 
Palaidotas su bažnytinėm apei
gom in parapijos 'kapines, 
West Nanticoke.

— Mire Lioną Yanulevi- 
5G9 Anderson St.

Palaidota

iii

vieziene,
Stanton Hill.
Maple Hill kapines.

— Miro Franas Augonis, 40
— V.mėtu, isz Pittstono.

in

KETURI VAIKAI SUDEGE 
NUO ZAPALKU.

Akron, Ohio. — Penki vaikai 
bežaisdami zapalkoms viena 
inbrauke. Czia pat buvo 50 ga
lonu tankas gazolino kuris 
ekspliodavo. Keturi vaikai 
mirtinai sudege, [ 
skaudžiai apdegė. Sudege trys 
broliai Carter: Albert, Loman- 
ar, Charles ir Fr. Wodtly, visi 
amžiaus taip 5 ir 13 metu.

ANT PARDAVIMO.

sudegė,
Keturi 

penktasis

G rose riti sztoras geroj vietoj 
ir biznis gerai iszdirbtas. Par
siduoti su namu ar atskirai. 
Gera priežastis dol pardavimo. 
Atsiszaukito in 
pa. __

4 l Saules” ofi-
(m.ll
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SALA ANT KURIOS NUSILEIDO VOKISZKI LEKIOTOJAL
* Sztai sala Greenly Island, ant 'kurios nusileido Vokiszki tekintojai su crop tanu 

Najorke buvokurie atlėkė isz Irlandijos per At'laiitiko mares. Priėmimas lekiotoji!men, 
labai iszkilmingas.

Isz Lietuvos. Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOSARESZTAVOJO 9 

KOMUNISTUS IR
RADO 2,000 DOLERIU.

Kaunas. — Kriminaline po
le omu- 

nislu partijos Kauno rajono 
konferencijos bust yno Daukan
to gatvėj 1 pas tūla pilieti Ba- 
veri. Policija sužinojusi, kad 
konferencija invyks Balandžio 
m. 10d. 22 
narna ir suome ten konferuo- 
janezius devynius komunistus. 
Suimtųjų tarpe žymiausieji 
yra: kurpius Petras Baveris, 
kurpius įsakas Milncris, kur
pius Antanas Karcziauskas, 
darbininkas Maimen Szmere- 
lis, Ester Gincborgaitc, darbi
ninkas Kazys Mikszas ir kiti.

Policijai inejus in butą, ku
riame ėjo konferencija, komu
nistai konferencijos protokolą 
bupleszc. Protokolo . szmotai 
buvo surinkti, suklijuotas ir 
perskaitytas jo turinys.

Iszkret us suimt uosius, 
Petra B ra ve ra rasta 2,000 do
leriu, komunistines propagan
dos reikalams skirtu pinigu.

Kriminaline policija 
kvota, po kurios Ibyla bus per
duota kariuomenes teismo val
stybes gynėjui.

KUR PARDUOTI 
LIETUVOS LINAI.

Kaimas, 
šia i s metais 
Lietuvos in szias valstybes: 
Anglijon už 29 milijonus lit. 
Vokietijon — 21 mil., Latvijon 
— 5, Czekoslovakijon 
gijon — 1, Szvedijon — 
Francijon už 1 mik litu.
LIETUVOJ IR MIRUSIEMS 

KARTAIS NĖR KUR 
PASIDĖTI.

Kuliai, Kretingos aps. — Ko
vo 28 diena Murdomi kaimo gy
ventojas M. atsivožė in Kulius 
mirusi vaika ir papraszes baž- 
nyczios tarnu, kad paskambin
tu jo volei, pats gi nuėjo pas 
vietini kleboną praszyti, kad 
leistu Kuliu kapinėse palaido
ti jo vaiku.

Bet klebonas 
emo in savo kapines, girdi, ka- 1 • • •• « . "

licija susekJe Lietuvos 
partijos Kauno

vai. 30 mia. apsupo

uplesze.
surinkti

pas

veda

Bal. 12. — Praoju- 
iszvežta linu isz 
szias

J

1

3, Bel-
2 ir

ne tik neprl-

daugi no jo parapijos, bet dar 
iszbare szp i tolu i akus 
skambinimu.
namo su kūdikio lavonu ir ne
žinia kur ji palaidojo.
niai gyvena su svetima žmona, 
dėlto in ji visi sznairuoja ir to
dėl no jo parapijos kunigai, tur 
but, nepriėmė jo kūdikio in sa
vo kapines.

uz pa-
M. gavo gryžti

Jis so

VIS DAUGIAU ŽMONIŲ 
ŽUDINASI.

“Lietuvos Žinios” 
paduoda szitokiu žinių apie nu
sižudymus:

Balandžio 10 diena, 4 valan
da ryto Kauno, Miekevicziaus 
ir Kcetuczio gatvių kampe nu- 
siszovos kalėjimo prižiūrėtojas

Kauno

Mirties priežastisZvirblis. 
aiszkinama.

Jnoiszkyj, Sziauliu apskr., 
užsinuodijusi muiliniu akme
nėliu mirė pil. Januszkeviczic- 
ne. Savižudybes priežastis — 
neeugyvonimas su vyru ir gir
tuokliavimas. , ,______

VALIO! VALIO!
LIETUVON

/Tiesiog in Lietuvos Uosta

*7 j|

*

7

KLAIPEDA
Be Jokiu Persėdimu

i

Baltiko -Amerikos 
Linijos Laivais

II

10 Metu Lietuvos Nepriklauiomy- 
i bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui

I
!

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargtatais Vyrszale
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

704 Dideliu Puslapiu.

Gorbemasls Tamlstal:—-
Sulaukiau nuo Jusu slunczlamoa 

mano vardu knyga "Tūkstantis 
Naktų Ir Viena

▼ardu knyga 
ui kuria tariu 

■zirdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra ftngeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Abi visiems llnkftczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes Ja 
skaitydamas Smogus apie viską tada 
pamirsztl Ir visokį rupesejiat nors 
ant valandėlės atsitraukta.'

Su pagarba, A. ŽOKA8,
18 d. G c guli o 1921m.
Dv, Palazduonys, 
Czeklszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

‘'Tūkstantis

i

I

Yra tai ketvirtas kzdavimaa toa puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos ta Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. MAHANOY CITY. PA.

Kauno Balandžio 8 E. Štai in
kai ty te, 
gat., pastebėjusi savo sužieduo
tini su kita panele, iszgere ac
to. Jai su teikta pagolba.

Kaune Balandžio 9 diena nuo 
goležkelio tilto szoko Nemunan 
ir nuskendo Kalvarijos gelžk. 
stoties ieszmininkas Pijus Ar-

gyvenusi Maironio

Valgiu Gaminimas
-- IR---

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

Preke tiktai $1.50
W. D. BOOZKAUSKAS-CO

MAHANOY CITY, PA.
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T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazirom. Pagal 
Chaldelszku, Persiszku, Gralklozku, 
Arablszku ir Cigonlszku burtiuiku. 
Isiguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra įsideda tmogaus atstti. Su 
Salamono Nose.

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

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ .....................

Prlslusklte mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

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

25c.

TiGj

minas, 43 metu amžiaus. Paliko 
žmona ir 2 vaikus. Skandinos: 
kaip spėjama del pakrikusio 
szeimyninio gyveninio. Jau sa
vaite laiko, kai jis gyveno Kau
ne palikes tarnyba, be virszi- 
nio sutikimoeir girtuokliavimo.

Tarnavo gelžkeliu 
nuo 1919 metu.

žinyboj

■' ■ ■ .y. - - ............. - ■■ , , , ..................... , .........- , ... — ■i
Treczia Ekskursija Ketvirta Ekskursija 

LIETUVOS VYCZIU 
BIRŽELIO-JUNE 16 D.

Laivu “ESTONIA” 
Ekskursijai Vadovaus
KAZYS J. VIESULĄ

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽES-MAY 29 DIENA 

Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai Vadovaus 

NAUJIENŲ’ ATSTOVAS ■.-„■—I.  ■„ .... . , ■ F. . ■—, .... .
< <

ir
Lietuviai deda visas 

iszsivcžtu malonius

PRALEISK SAVO ATO STOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privnlo aplankyti savo gimtąjį kraszta. 

Kas metai vis daugiau Amerikiecziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvecziuoti. 
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti 
inspudžiūs isz Lietuvos

Tas važiavimas tiesiog in Kini pėda ant Baltiko-Amerikos Linii- 
jos be jokiu persėdimu prio dabartin iu aplinkybių yra malonus ir vi- 
siszkai keleiviu nevargina.

Patartina visiems, kurie troszka pamatyti gimtąjį kraszta neati
dėti, bet važiuoti pas savosios szia vasara su viena isz virszminfctu 
ekskursijų isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

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

315 So. Dearborn Str.
Chicago, Ill.

Union Trust Bldg. 
Pittsburgh, Pa.

SKAITYKITE SAULE SKAITYKITE SAULE

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. 
pinigus in szita Banka o [

Dėkite savo 
~ ‘ » persitikrinsite ir matysite

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

BALL^BANDf
<

Angliąkasių Kurpes
Su Drūtais Pailgintais Padais

Labai ilgai nešiojasi.

nu pirkta kurpių pora turi Raudoną Bolę ant - - . • •« •Tik tegul kiekviena 
kurkos ir jos bus drūtos, taipgi reiškia pinigų taupymą,
'galima nešioti.
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nes jas ilgai
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Kuomet reikalauji skurines darbui kurpes prašykie “MISHKO” 
/a « ■ • •

j 
irBall-Band” darbui kurpes.H

ant kurkos.
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ęi Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
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“Mishko” padai vandens nepcrmerkianii 
ilgiaus nešiojanti negu skuriniai padai. Raudouos Bolės ženklas yra
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