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KUNIGAS SKUNDŽE BISKUPA KAD JI SU
SPENDAVO.
Trenton, N. J. Už tai, kad ji
biskupas Thomas J. Walsh isz
Trentono Katalikiszkos diece
zijos suspendavo, prabaszczius
Franciszkus Gross apskundė
ji ant 50,000 doleriu.
Kunigas skunde paduoda,
buk 1921 mete biskirpas ji su
spendavo Perth Amboy, nuo
ko nukente pinigiszkai ir ant
szloves nes ji dabar vadina vi
si ex-kunigu.
Bet tasai kunigėlis ir nema
žai prasikalto nes radosi ne
karta sude. Mete 1918 valdže
ji paėmė in nagus už priesztaravima priesz valdže ir tasai
teismas da nepasibaigė. Po
tam buvo aresztavotas už su
kėlimą maiszaties, o kada bu
vo prabaszczium Perth Amboy
parapijoj likos aresztavotas už
sumuszima redaktoriaus pa
voki sz k o la i k ra szcz i o.
O gal biskupas ir turėjo tiesa praszalinti toki nemalszu
kunigėli.
VIRSZININKAS UNIJOS
ARESZTAVOTAS.
Wellsburg, W. Va. — P. Doo
ley, prezidentas czionait inio
loikalo Uųited Mine Workers,
likos aresztavotas už suokalba
iszneszti dinamitu in padanį
ges GilchristMkARVfrlas prignlinczias prie West Virginia
Pittsburgh Oial Co., kuri nepriguli in unije.
Sargai prie minėtu kasyklų
surado 165 szmotus dinamito
su knatais. Tyrinėjimas paro
de buk Dooley prikalbino anglekasius ant suardimo kasvklu.
DINAMITAS PO BAŽNYCZIA.
Eynon, Pa. — Koki tai neži
nomi piktadarei stengėsi iszneszti in padanges bažnvožia
Szv. Panos Marijos Czenstakavos, kur randasi prabaszczium
kun. Šnekos.
Palicije rado dvideszimts du
szmotus dinamito tuojaus prie
bažnyczios, bet dinamitas ne
eksplodavojo, matyt gerai neuždege, bet jeigu butu eksplodavojas, tai butu iszneszes in
, padanges ne tik bažnyczia, bet
ir klebonije ir visus, kurie joje
radosi.
Palicije jeszko piktadariu.
Manoma, kad tai pricszininkai
parapijos tai padare, nes ten
parapijonai yra persiskyria in
dvi dalis.
VARGINGAS VAIKAS AP
LAIKYS MILIJONUS.
Denver, Colo. — Deszimts
metu Joel Wolfe, kuris gyvena
su savo motina vargingoje ba
kūžėlėje czionais, neužilgio pa
siliks milijonierium, jeigu jojo
motinai pasiseks iszkovoti sa
vo tiesas. Jojo motina puslap
iai isztekejo už milijonieriaus
nuo kurio vėliaus atsiskyrė.
Po keliu metu vaiko tėvas li
kos užmusztas ant geležinke
lio, o tėvukas teipgi mirė pa
likdami viso apie 18 milijonu
doleriu. Anūkas yra vienati
niu i m pėdžių kuriam tasai tur
tas priguli.
GERA VISZTUKE.
Gal
Sacramento, Calif,
geria use visztele ant svieto yra
“Spark Plug,” kuri priguli
prie J. B. Culverson padeda
savo locnininkui po keturis
kiauszinius ant ' kart kas tris
ritivnnc) A7
ATiarrin
loimo'trA lx r\ I
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NUSZOVE MOTINA ISZ
“TUSZCZIO” REVOL
VERIO.
New York. — Juozas Gress,
septyniolika melu , likos nždarytas kalėjime už nužudinima
savo molinos. Vaikas taj t die
na ka tik buvo sugryžes i. z vakaciju kurias praleido Omaha,
Nebras-koje. Apsakinėjo moli
nai apie savo kelione ir kokius
linksmus laikus tonais turėjo
ir rodinejo revolveri kuri buvo
Mano vaikeli ar jisai
pirkęs.
užprovytas, užklauso motina
ba iiningai. l i Nesibijok mamyte, asz ji peržiurėjau ir žinau
kad yra tuszczias.” Tame Juo
zas pradėjo k'libyt vamzdi, vie
nas szuvis iszszove pataikinda
mas motinai in szirdi ir ant
vietos atliko.
Vaikas baisei nulindo tuom
atsitikimu, pats nubėgo in pa
pasiduodamas
licijos stot
stoti,i
pats.
BITUKE PRIEŽASTE DAUG
NELAIMIU.
Royersford, Pa.
Bituke
kuri gavosi in kelnes berno
Pinehurst State School buvo
priežaste visokiu nelaimiu
czionais. Daniel Williams sukrovinejo sziena kluonia nežinodamaspjoff bites jame turėjo
savo gyvenimą, Pajutia negeis
tina sveczia, kuris juju szeimyna norėjo suardyt, viena smar
kesne bituke inlindo Williamui in kelnes. Willimas pradė
jo szokti toki kazoka, kokio jo
kis maskolius nebutu mokėjas,
sustojo dirbti kiti darbininkai
mane, buk juju draugas stai
ga i iszojo isz proto. Kada apsimalszino, nežinodamas ka da
ro, padoge sziena idant atkerszyt bitėms už juju nemanda
gumą. Liepsna apėmė tuo visa
kluoną kuris sudegė lyg pamatu. Ugnagesiai skubinda
miesi prie ugnies iszvirto su
automobilium ir keturi susi
žeidė. Tula motere kuri arti
gyveno, bėgdama pažiūrėti ug
nies, inpuole in szulini iszsilauždama abidvi kojas; arklys
iszbegias isz tvarto sumindžio
jo pavojingai kūdiki ir tai vis
kas isz priežasties vienos ma
žos biteles.
i 4
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$10,000 UŽ DVI GERKLES.
Kellogg, Minu. — Rev. Emos
Bacon, nemažai nustebino savo
parapijomis, kada jiems per
pamokslą apreiszke, buk jisai
pardavė savo “dvi gerkles
gerkles’’ už
$10,000 del Angliszkos Dakta
ru Akademijos, po jojo mireziai. Rev. Bacon yra pagarsejas tuom, kad turi dvi gerkles,
su viena ga Ii dainuoti žema
beisa o su kita augszta sopra
ną. Iszvažiavo konia visa svie
tą duodamas koncertus.
UŽKALBINO GRABA PO
TAM ATĖMĖ SAU
GYVASTĮ.
('hieago.
James P. McG ra t h, buvusis palici jautas,
nuėjus pas graboriu Brown
9500 Commercial avė., iszsirinko graba paliopdamas graboriui idant neužmirsztu koki
sau iszsirinko.
Petnyczioje atėmė sau gy
vastį, palikdamas groinatelia
kurioje rasze, idant graborius
ji indetu in ta graba kuri buvo
iszsirinkes ana diena. Grabo
rius iszpihle jojo norą. Palicijanto motere buvo nuo jojo
persiskyrus keli menesiai adgal.

NUBAUDĖ SŪNELI LAIKE
SZOKIO.
Los Angeles, Calif. — Franas Ware neką
nekarta
rta uždraudė
savo 18 metu šuneliui idant
nesi lank inetu ant szokiu kabaretuosiu, bet sūnelis neklause
tėvo, eidavo ant szokiu, kur su
eidavo su niekiauseis draugais
ir draugėms. Ant galo tėvas
ana diena nuėjo in sale kur sū
nelis buvo apkabinęs kokia tai
pauderuota balandėlė, atplesze
ji nuo merginos ir uždavęs ke
lis gerus žandinius, paeme au
nei i už apykakles ir nu vede
namo.
Ware likos aresztavotas už
netinkama pasielgimu, bet ka
da apsalk e sudžiui priežastį, su
dže da pasakė šuneliui gera
pamokslu, paleido tęva, pripa
žindamas jam tiesa nubaudimo
sūnelio.

LOVOS JAM PER
TRUMPOS.
Los Angeles, Calif. — Dovy
das Morris, kuris yra szesziu
pėdu ir devynių coliu augszežio, likos aresztavotas už valkatysta, kada ji palicijantas
surado mieganti ant» suolelio
parke. Kada stojo priesz sudže,
pasakė, buk jisai yra privers
tas gulėti parke, nes niekur ne
galėjo surasti tinkamos lovos.
Sudže ji paleido.

ŽMOGUS BE TĖVYNĖS
INLEISTAS.
New York. — Ant galo su
rado prieglauda Amerike Da
nielius Duszinski “ žmogus be
tėvynės,y“9 apie kuri raszeme
nrnmln
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MILŽINISZKAS AREOPLANAS.
Turi tris inžajus ir gali pakelti Iris tomis sunkumo. Ateinanti menesi iszleks isz Londono in Italije ant iszbandvmo.
Angliję mano juos naudoti laiko kares, rplasai naujo budo
areoplanas gali lėkti 150 myliu in valanda.
BURMISTRAS KALTINA
GUBERNATORIŲ UŽ PRO
HIBICIJOS NEPILDYMĄ.
Mayfidkl, Pa. — Mikola Jurkovski burmistras szio miesto
apgarsino gromata kuria nu
siuntė gubernatoriui Pinchotui
kuri sekaneziai skamba:
4 < Sakai kad sekretorius Melonas vra kaltas kad jisai neprispirineja ant isz-pildymo
rustai prohibieijos tiesu, bet
asz tave kaltinu, ir tavo pagialbininkus, jog esi apsileidęs sa
vo privalumuosia ir geresnio
užlaikymo prohibieijos tiesu.
Persergscziu tave, jeigu tavo
agentai ir steitine palicije ne
pildys savo privalumu ir uo
dą žiu ros geriau t i<wsu sziam
miestelije, tai aszjiats pada
rkysiu paredka ir visus areszt a vošiu.“
Nežino ka ant. to gubernato
rius atsake. Miestelis Mayfield
randasi arti Skrantu, Lackawannos paviete.

VYRAS SUSITIKO SU MEI
LUŽIU SAVO PACZIULES.
Philadelphia. — Kokis tai
.Jonas Paczevski važiavo isz
Bostono in czionais pasimatyti
su savo pacziule su kuria per
koki tai laika negyveno drau
ge. Paczevski neturėdamas zapalkos uždegti paperoso, paprasze sedinezio pasažieriaus
ugnies. Po tam prasidėjo kalba
su nepažystamu, kuris prisipa
žino Jonui, buk važiuoje teipgi
in Philadelphia pasimatyti su
savo mylema kuri negyvena su
savo vyru. Isz pradžių Jonas
nenorėjo klausti pravardes to
sios moterėlės, bet negalėda
mas nuikensti ilgiams akyvumo
paklausė nepažystamo kaip va
dinasi toji moterėlė, o kada iszP) irdo josios pravarde, net pa
siuto ir reže savo prieszui per
veidą. O kad abudu stovėjo ant
plat formes vagono ir artinosi
in miestą, nepažystamas toip
smarkei stūmė Joną, jog tasai
nupuolė nuo trūkio susižeisdamas smarkei. Trinkis sustojo,
paėmė sužeistąjį in ligonbuti o
prielaidini paezios uždare ka
lėjimo. — Kaip kada užsimoka
laikyti liežuvi už dantų ir neiszdavinct savo slaptybiu kiticųns.

DIRBTUVE MUNSZAINES
PO ŽEME.
Uniontown, Pa. — Palicije
surado dideliu samogonka su
visokeis pritaisymais apleistosia kasvtklosia North Belle
Vernon, arti czionais. Ruimai
po žeme buvo padirbti isz kon
kretu apszviesti su elektriku,
kur radosi 600 galonu munszaines, 1700 galonu brogos ir ki
tokio gerymo. A. Mont, likos
aresztavotas kaipo locnininkas
tosios dirbtuves in kuria gali
ma buvo ineiti isz visztinyczios
užpakalije namo.
NETEKO viSŽTELIU, ATE
ME SAU GYVASTĮ.
Kenosha, Wis.
Rupindamasi buk neteko daugeli visztu kurios nuo kokios tai prie
žasties stipo ir negalėdama už
mokėti skolos ant mažos far- PASTORELIS MYLI BĖGTI
mukes, 38 metu Edna Clausen
SU KITOMS.
pasikorė ant stulpo lovos, Neiszmanejo paliko serganti vy South Bend, Ind. — Noriais
Reverendas William Culp bu
ra ir keturis mažus vaikus.
vo pabėgius tris kartus su sve
16 METU MERGAITE DIN timom moterėlėm ir prižadėjo
GO SU 45 METU JAUNIKIU. paskutini karta sėdėti namie
Milwoukee, Wis.
Elsie ir mylėti savo pacziule ir vai
Rossman, 16 metu mergaite, kus bot ne ilgai' dalaike savo
pasiėmus savo drapanas, dingo prižadėsima, nes ana diena pa
isz namu ana diena iszvažiuo- bėgo ketvirtu kartu, bet szi
dama in Detroitą su 45 metiniu karta su savo szvogerka, o se
jauniki u su kuriuom susipaži sute jojo paezios. Poni Gulp ne
no tik dvi sanvaites adgal. Te- jeszko savo vyro tik jeszko
’imn nns snkn ith/ ini
•aislr vpimn
vni niuninuvn nnin tni nnliniini naraialrvi
v
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NUŽUDĖ GERADEJA UŽ
13 DOLERIU.
Schenectady, N. Y. — Hay( len Smith, 17 metu vaikas,
szaltam kraujui, be jokios
priežasties, nužudė Z. C. Nickorsona isz Chatham, Mass., už
tril(4<a doleriu.
Nickerson sutiko vaika ei
nant ant kelio arti Clevelando,
Ohio, pasienio in savo automo
biliu ir važiavo namo. O kad
žmogus buvo iszdaves visus pi
nigus dalydamasis kelionėje su
vaiku, sustojas vienam mieste
lije telegrafavo namo idant
jam prisiunstu 15 doleriu. Ka
da pinigus aplaike leidosi in
tolimesnių kelione. Kada privažiavo prie apleistos vietos,
vaikas nuszove savo geradėju
paiimlamas nuo jojo trileka doleriu adbegdamas in Schenec
tady, kur ji palicije vėliaus
arcsztavojo, nes pats prisipaži
no prie kaltes.
VYRAI IR MOTERES GALI
RŪKYTI KARUKUOSIA.
Detroit, Mich. — Kompanije
strytkariu pavėlino moterimis
ir vyrams rūkyti karukuosia,
norints miesto valdže gana už
sispyrė idant rūkymą moteri
mis
uždrausti.
Kompanije
tvirtina, kad rnoteres turi tiesa rūkyti ir neperžengineje jo
kiu tiesu.
NELAIMES ANT SKERSKELIO.
Harrisburg, Pa. — In laika
penkių menesiu nuo pradžios
meto, 72 ypatos likos užmusztos, o 230 sužeisti isz 429 ne
laimiu kokios atsitiko ant
skerskelių Pennsylvanijoi, 364
automObilei likos suteszkinti
per lokomotivas, kuriosia žuvo
41 žmonis ir 197 sužeisti, pen
ki žmonis likos užmuszti vežimuosia, o 26 užmuszti ant ge
ležinkeliu.
ANTRA MAMA BUVO
GERESNE.
Sudbury, Ont. — Kada W.
Kossaikiene, 30 metu patogi
Ukrajiniete apsirgo ir likos
nuvežta in ligonbutia, josios
vyras parsivedė namon kita
moteria, kuri užimtu vieta serganezios ir prižiūrėtu vaikus.
Kossakui labai patiko motere
su kuria 'pabėgo palikdamas
du mažus vaikus, kurie verke
“antrosios mamos.” Kada ligone pasveiko ir sugryžo na
mo, girdedama nuolatini verksma vaiku kurie liūdėjo ir nuo
latos velke paskui antra ma
ma, Kossakieno toip inirszo
ant vaiku jog nuszove abudu.
Motere likos uždaryta kalėji
me Vyro palicije nesurado.

W. B. BOCBBOWBBI, PtM. B ■(>
r. w. BOOlioWBBI. Mltor

Isz Visu Szaliu
BALTRUSAI UŽPUOLĖ
ANT BOLSZEVIKU — KU
NIGAS NUSZAUTAS.
Minsk. — Kokis tai Morovas
kuris yra vadu pasikeleliu Bal
tru su prieszais Soviatus torp
Minsko ir Lenkijos, užklupo
ant kliolika sąnariu kruvinos
Czckos netoli Kalinkovico, ku
rie važiavo specialiszku tru
kiu. Visa truki suardo ir nužu
do keturiolika sąnariu Czekos
drauge su juju perdetiniu. Muszis tesėsi keteros valandas.
Morovas paėmė daugeli ka
rabinu ir amunicijos nuo karei
viu kurie važiavo trukije.
Baburiske ana diena atsibu
vo kruvinas muszys terp bolszeviku ir balt rusu, kurie buvo
pasislepia vietinėje bažnyežio
je. Raudonieje paleido in juos
szuvius, užmegzdami daugli.
Kada kunigas norėjo ineiti
in bažnyczia duoti palaiminima užmegztiems ir sežeistiems,
likos nuszautas per viena isz
bo'lszeviku. Po tam prasidėjo
kruvinas muszys, kuriame dau
gelis raudonoju likos užmuszta
ir sužeista, nes bautrusai labai
buvo inirszia už nužudinima
kunigo.

30 METAS

KINISZKI BANDITAI SU*
DEGINO RAIMA KURI
APIPLESZE,
Kaimas
Hongkong, Kinai
Kumczuk, prie upes likos su
degintas per kiniszkus bandi
tus, kuriu buvo net 300. Ban
ditai pirmiause apiplesze gpventojns ir kromus. Patys gy
ventojai buvo priversti iszne^ž
ti viską už namu po bausmiii
nužudinimo. Kada apleido kai
mu, pasiėmė su savim dvidęszimts moterių kurias nuvede
in kalnus.

BAISI ŽUDINSTA PASIUTISZKO BOLSZEVIKO.
Moskva. — Aplinkinėje Honllos, tūlas “
“ raudonarmietis
raudonarmietis”
bardu Ivan Mikolajevicz Putiatyn, nužudė savo devynių me
tu dukrelia.
Tasai pasiutėlis nuvede duk
relia ant kapiniu, paliepė jiai
atsiklapti ant kapo vieno ko
munisto, užriszo jiai akis po
tam perpjovė nelaimingai gerk
le peiliu.
Kada ji suėmė, neiszsikalbinejo ka padare, nes sake, buk
tai papilde del meiles komunistiszkos valdžios.
Mergaite buvo kitokios nuo
mones kaip josios tėvas, ir kad
tęva iszgelbet nuo bolszevizmo
bėgdavo kas diena in cerkve,
melsdama Dievo idant josios
teveli permainytu. Tėvas musz
davo mergaite už tai ir baudė
visokeis budais, o kad tas nie
ko negelbėjo ir supratu, jog jo
jo dukrele nebus komunistė,
nutarė jaja nužudyti ant gar
lics komunos!

UŽ $500,000 NUKIRTO SAU
KOJA.
Viednius. — Inžinierius Marok. 35 metu, kuris nuo kokio
tai laiko užsiimdavo darbu pa
darymo tokios lelukes kuri ga
lėtu pasijudinet isz vietos ir
pati nusiredyt, laike tojo darbo
Marok-tyczia paleido sau kirvi NUŽUDĖ KUNIGĄ PRIE
in koja kuria nupjovė prie ke
ALTORIAUS.
lio. Pasirodė, buk Marok kėlės
Rymas. — Aplinkinėje Barj,
sanvaites adgal apsidraudė ant
500,000 doleriu. Apdraudimo 75 metu Albanas, nužudė kuni
kompanije sulaikė iszmokeji- gą kanaunyka, kada jisai kal
bėjo miszes prie altoriaus, už
ma pinigu.
tai, kad kunigas diena priesz
SZEIMYNISZKA KOVA PA tai atsisakė ji suszelpt pinigisz
kai. Žadintojas likos tuo suim
SIBAIGĖ ŽUDINSTA.
tas ir uždarytas kalėjime.
Traves, Vokietija. — Czionaitinei gyventojai labai suju
do isz priežasties baisios žudinstos kuria papilde 18 meti
Akyvi Trupinėliai.
nis Karolius Trampert. Nužu
dė jisai savo teta 45 metu am * Pennsylvanijoi randasi
žiaus, kuria permėtė ant uly- 469,652 szunys kurie turi laisczios užduodamas jiai daugiau nus.
kaip trisdeszimts ypu su kir
ligos
viu, po tam nukirto jiai galva. . * Apsisaugojamos
Amerike užmusza kas metas
Vaikas atsimokėjo baisei už puse milijono žmonių.
nužudinima jojo tėvo, nes teta
*
Apie tūkstantis bilijonu
pakurstė jojo du posūnius
♦I
tonu
“
rudo
anglies
randasi
idant nužudytu tęva, kuris lai
mėjo bila prieszais teta už dali Montanoje, kuris yra teip ge
ras kaip minksztas anglis, bet
turto.
jojo da nenaudoja.
Pennsylvanijoi randasi
UŽDARE SAVO MOTERIA
visokiu automobiliu lyg sziai
BOKSZTE, UŽ JOSIOS
dienai 1,404,087.
TURTĄ.
♦
Franas Criley, nerikas,
Paryžius. — Charles Soler, panėrė in mares ana diena net
turtingas fabrikantas gyven 302 pėdas gylio. Jokis nerikas
damas Chatenay, likos areszta
da teip gilei nepanere.^po van
votas drauge su savo sek rot or deniu.
ka. Berta De La Plauque, už
*
Amerikonai per meta su
stengima praszalinti savo mo
naudoja pustreczio bilijono
teria isz szio svieto.
svaru muilo. — Szvarus žmo
Soler apsivedė su turtinga
nis tie Amerikonai.
moteria, kuria privertė idant
* Indi
Indijoi
j oi randasi suviružraszytu visa savo turtą ant
jo. Kada viską turėjo savo ran- szum milijonas neregiu žmonių
kosia, uždaro motere bokszte kurie neturi tam tinkamu knypalocelije ir laike tonais per du gu del skaitymo.
* Suvirszum 365,000,000 pemetus. Kas tokis parasze gro
mata in palicije, buk bokszte du medžio sunaudota praeita
randasi motere kuri nuolatos meta ant padirbimo automobi
szaukesi pagelbos. Kada pali liu Amerike.
Amerikonai kas metas
cije pribuvo, iszvere duris ir
GERAS ATSAKYMAS.
rado bokszte motere, bet pana- praleidžia konia bilijoną dole
Tėvas: — Pasakykie sūneli szi in szeszeli ne kaip in mote riu ant laižybu arklinesia lenk
tynes! a.
v
k a tu norėtumei, ar broleli ar re.
* Plaukai ant žmogaus gal
Solero sekretorka dažiurinesesutia?
Šunelis* — .Tai<ni tai vis tas in mntftrA ir in in hi bn i knnkinn vos niiirn. IR dali tiikstsnozin
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VIRSZININKAS UNIJOS
ARESZTAVOTAS.
Wellsburg, W. Va. — P. Doo
ley, prezidentas czionait inio
lokalo United Mine Workers,
likos aresztavotas už suokalba
iszneszti dinamitu in padali
ges GilchristA*kARyklas prigūlinczias prie West Virginia
Pittsburgh Coal Co., kuri nepriguli in unije.
Sargai prie minėtu kasyklų
surado 165 szmotus dinamito
su knatais. Tyrinėjimas paro
de buk Dooley prikalbino anglekasius ant suardimo kasvklu.
DINAMITAS PO BAŽNYCZIA.
Eynon, Pa. — Koki tai neži
nomi piktadarei stengėsi iszneszti in padanges bažnvezia
Szv. Panos Marijos Czenst a ka
vos, kur randasi prabaszcziurn
kun. Šnekos.
Palicije rado dvideszimts du
fizmotus dinamito t nejaus prie
bažnyczios, bet dinamitas ne
eksplodavojo, matyt gerai neuždege, bet jeigu butu eksplodavojas, tai butu iszneszes in
# padanges ne tik bažnyczia, bet
ir klebonije ir visus, kurie joje
radosi.
Palicije jeszko piktadariu.
Manoma, kad tai prieszininkai
parapijos tai padare, nes ten
parapijonai yra persiskyria in
dvi dalis.
VARGINGAS VAIKAS APLAIKYS MILIJONUS.
Denver, Colo. — Deszimts
metu Joel Wolfe, kuris gyvena
su savo motina vargingoje ba
kūžėlėje czionais, neužilgio pa
siliks milijonierium, jeigu jojo
motinai pasiseks iszkovoti sa
vo tiesas. Jojo motina paslaptai isztekejo už milijonieriaus
nuo kurio vėliaus atsiskyrė.
Po keliu metu vaiko tėvas li
kos užmusztas ant geležinke
lio, o tėvukas teipgi mirė pa
likdami viso apie 18 milijonu
doleriu. Anūkas yra vienati
niu impedžiu kuriam tasai tur
tas priguli.
GERA VISZTUKE.
Sacramento, Calif,
Gal
geria use visztele ant svieto yra
“Spark Plug,” kuri priguli
prie J. B. Culverson, padeda
savo locnininkui po keturis
kiauszinius ant kart kas tris
Vi
a
rlicmaci Vtatffn
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ISZ AMERIKOS
KUNIGAS SKUNDŽE BIS
KŪPA KAD JI SU
SPENDAVO.
Trenton, N. J. Už tai, kad ji
biskupas Thomas J. Walsh isz
Trentono Katalikiszkos diece
zijos suspendavo, prabaszczius
Franciszkus Gross apskundė
ji ant 50,000 doleriu.
Kunigas skunde paduoda,
buk 1921 mete biskupas ji su
spendavo Perth Amboy, nuo
ko nukente pinigiszkai ir ant
szioves nes ji dabar vadina vi
si ex-kunigu.
Bet tasai kunigėlis ir nema
žai prasikalto nes radosi ne
karta sude. Mete 1918 valdže
ji paėmė in nagus už priesztaravima priesz valdže ir tasai
teismas da nepasibaigė. Po
tam buvo aresztavotas už sukėlimą maiszaties, o kada bu
vo prabaszcziurn Perth Amboy
parapijoj likos aresztavotas už
sumuszima redaktoriaus 8įlavokiszko laikraszczio.
O gal biskupas ir turėjo tiesa praszalinti toki neina Isz u
kunigėli.

’ x Prenumerata Kanztuoja: Amerika ant viso meto' $8.0fl
^Europoje
JEur
opoje ir Lietuvoje >4.00
$4.00 ant viso met<i
met&
——

SlO,000 UŽ DVI GERKLES.
Kellogg, Minu. — Rev. Emos
Bacon, nemažai nustebino savo
parapijomis, kada jiems per
pamofksla apreiszke, buk jisai
pardavė savo “ dvi gerkles ” už
$10,000 del Angliszkos Dakta
ru Akademijos, po jojo m irežiai. Rev. Bacon yra pagarsejas tuom, kad turi dvi gerkles,
su viena gali dainuoti žema
beisa o su kita augszta sopra
ną. Iszvažiavo konia visa svie
tą duodamas koncertus.
UŽKALBINO GRABA PO
TAM ATĖMĖ SAU
GYVASTĮ.
James P. Mc(’hieago.
G ra t h, buvusis palicijantas,
nuejas pas graboriu
raboriu Brown,
9500 Commercial avė., iszsirinko graba paliepdamas graboriui idant neužmirsztu koki
sau iszsirinko.
Petnyczioje atėmė sau gy
vastį, palikdamas gromatelia
kurioje rasze, idant graborius
ji indetu in ta graba kuri buvo
iszsirinkes ana diena. Grabo
rius iszpilde jojo norą. Palicie re buvo nuo jojo
janto mot
motere
persiskyrus keli menesiai adgal.

NUBAUDĖ SŪNELI LAIKE
SZOKIO.
Los Angeles, Calif. — Franas Ware nekarta uždraudė
metu šuneliui idant
savo 18 melu
ne.silankinet u a irt szokiu kabaretuosia, bet sūnelis neklauso
tėvo, eidavo ant szokiu, kur su
eidavo su niekiauseis draugais
ir draugėms. Ant galo tėvas
ana diena nuėjo in sale kur sū
nelis buvo apkabinęs kokia tai
pauderuota balandėlė, atplesze
ji nuo merginos ir uždavęs ke
lis gerus žandinius, paėmė sū
neli už apykakles ir nuvedė
na mo.
Ware likos aresztavotas už
netinkama pasielgimą, bet kada apsaike sudžiui priežastį , sudže da pasakė suneliui gera
pamokslą, paleido tęva, pripa
žindamas jam tiesa nubaudimo
sūnelio.

NUSZOVE MOTINA ISZ
“TUSZCZIO” REVOL
VERIO.
Juozas Gress,
New York,
septyniolika metu , li'kos uždarytas kalėjime už nužudinima
savo molinos. Vaikas taj \ die
na ka tik buvo sugryžes i. z vakaciju kurias praleido Omaha y
N eb rauk oje. Apsakinėjo motinai apie savo kelione ir kokius
linksmus laikus tena is turėjo
ir rodinejo revolveri kuri buvo
pirkęs. “ Mano vaifkeli ar jisai
užprovytas, y y užklausė motina
baimingai. i 4 Nesibijok mamyte, asz ji peržiurėjau ir žinau
kad yra tuszczias.” Tame Juo
zas pradėjo klibyt vamzdi, vie
nas szuvis iszszove pataikindamas motinai in szirdi ir ant
vietos atliko.
Vaikas baisei nulindo tuom
atsitikimu, pats nubėgo in pa
pasiduodamas
stot i
licijos stoti,
pa t s.
BITUKE PRIEŽASTE DAUG
NELAIMIU.
Royersford, Pa. — Bituke
kuri gavosi in kelnes berno
Pinehurst State School buvo
nelaimiu
priežaste visokiu
czionais. Daniel Williams sukruvinojo sziena kltionia nežinodamaapjog bites jame turėjo
savo gyvenimą, Pajutia negeis
tina sveczia, kuris juju szeimyna norėjo suardyt, viena smar
kesne bituke inlindo Williamui in kelnes. Willimas pradė
jo szokti toki kazoka, kokio jokis maskolius nebūtu mokėjas,
sustojo dirbti kiti darbininkai
mane, buk juju draugas stai
ga i iszejo isz proto. Kada apsimaiszino, nežinodamas ka da
ro, padegu sziena idant atkerszyt bitėms už juju nemandaguma. Liepsna apėmė tuo visa
kluoną kuris sudegė lyg pa
matu. Ugnagesiai skubinda
mi ės i prie ugnies iszvirto su
automo!bilium ir keturi susižeido. Tula motere kuri arti
gyveno, bėgdama pažiūrėti ug
nies, inpuole in szulini iszsilauždama abidvi kojas; arklys
iszbegias isz tvarto sumindžio
jo pavojingai kūdiki ir tai vis
kas isz priežasties vienos ma
žos biteles.
DIRBTUVE MUNSZAINES
PO ŽEME.
Uniontown, Pa. — Palicije
surado dideliu samogonka su
visokeis pritaisymais apleistoNorth Belle
sia kasviklosia
•Z
Vernon, arti czionais. Ruimai
po žeme buvo padirbti isz kon
kretu apszviesti su elektriku,
kur radosi 600 galonu munszaines, 1700 galonu brogos ir ki
tokio gerymo. A. Mont, likos
aresztavotas kaipo locnininkas
tosios dirbtuves in kuria gali
ma buvo ineiti isz visztinyczios
užpakalije namo.
NETEKO ViSZTELIU, ATĖ
MĖ SAU GYVASTĮ.
RupindaKenosha, Wis.
inasi buk neteko daugeli visztu kurios nuo kokios tai prie
žasties stipo ir negalėdama už
mokėti skolos ant mažos farmukes, 38 metu Jtklna Clausen
pasikorė ant stulpo lovos. Ne
išeinančio paliko serganti vy
ra ir keturis mažus vaikus.

LOVOS JAM PER
TRUMPOS.
Los Angeles, Calif. — Dovydas Morris, kuris yra szesziu
pėdu ir devynių coliu augszežio, likos aresztavotas už valkatysta, kada ji palicijantas
surado mieganti ant. suolelio
parke. Kada stojo priesz sudže,
pasako, buk jisai yra privers
tas gulėti parke, nes niekur ne
16 METU MERGAITE DIN
galėjo surasti tinkamos lovos. GO SU 45 METU JAUNIKIU.
Sudže ji paleido.
Milwouikee,, Wis. — Elsie
Rossman, 16 metu mergaite
mergaite,
ŽMOGUS BE TĖVYNĖS
pasiėmus savo drapanas, dingo
INLEISTAS.
New York. — Ant galo su isz namu ana diena iszvažiuorado prieglauda Amerike Da dama in Detroitą su 45 metiniu
nielius Duszinski 4 4 žmogus be jauniikiu su kuriuom susipaži
tėvynės,“ apie kuri raszeme no tik dvi sanvaites adgal. Tend u □ o nirnif i n AAnl/V/n 4i in- vni ni'niinwzn n.nin ini nnlin.iioi
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Isz Visu Szaliu

KINI8ZKI BANDITAI SU,
DEGINO RAIMA KURI
APIPLESZE.
3
"M M*/
Kaimas
Hongkong, Kinai.
Kumczuk, prie upes likos su
degintas per kiniszkus bandi
tus, kuriu buvo net 300. Ban
ditai pirmiause apiplesze gy
ventojus ir kromus. Patys gy
ventojai buvo priversti isznetfz
ti viską už namu po bausmitl
nužudinimo. Kada apleido kai
mą, pasiėmė su savim dvidpszimts moterių kurias nuvede
in kalnus.

BALTRUSAI UŽPUOLĖ
ANT BOLSZEVIKU — KU
NIGAS NUSZAUTAS.
Minsk. — Kokis tai Morovas
kuris yra vadu pasikeleliu Bal
tru su prieszais Soviatus terp
Minsko ir Lenkijos, užklupo
ant kliolika sąnariu kruvinos
Czckos netoli Kalinkovico, ku
rie važiavo special i szk u tru
kiu. Visa truki suardė ir nužu
MILŽINISZKAS AREOPLANAS.
Turi tris inžajns ir gali pakelti tris tonus sunkumo. Atei- dė keturiolika sąnariu Czckos
nanti menesi iszleks isz Londono iii Italije ant iszbandymo. drauge su juju perdetiniu. Mu- BAISI ŽUDINSTA PASIUTISZKO BOLSZEVIKO.
Angliję mano juos naudoti laiko kares, mTasai naujo budo szis tęsęsi ketures valandas.
’ Morovas paėmė daugeli ka
areoplanas gali lėkti 150 myliu in valanda.
Moskva. — Aplinkinėje Honirabinu ir amunicijos nuo karei
los, tūlas “ raudonarmietis*’
viu kurie važiavo trukije.
bardu Ivan Mikolajevicz PutiBURMISTRAS KALTINA
NUŽUDĖ GERADEJA UŽ
Baburiske
ana
diena
atsibu

atyn, nužudė savo devynių me
GUBERNATORIŲ UŽ PRO
13 DOLERIU.
vo kruvinas muszys terp bol- tu dukrelia.
HIBICIJOS NEPILDYMĄ.
Sc heneetady, N. Y. — Hayszeviku ir baltrusu, kurie buvo
Tasai pasiutėlis nuvede duk
Mayfidd, Pa. — Mikola Jur- den Smith, 17 metu vaikas, pasislepia vietinėje bažnycziokovski burmistras szio miesto szaltam kraujui, be jokios je. Raudonieje paleido in juos relia ant kapiniu, paliepė jiai
atsiklapti ant kapo vieno ko
apgarsino gromata kuria nu priežast ies, nužudė Z. C. Nick- szuvius, užmuszdami daugli.
munisto, užriszo jiai akis po
siuntė gubernatoriui Pinchotui ersona isz Chatham y Mass., už
Kada kunigas norėjo ineiti tam perpjovė nelaimingai gerk
trileka doleriu.
kuri sekaneziai skamba:
Nickerson sutiko vaika ei in bažnyczia duoti palaimini- le peiliu.
Sakai kad sekretorius Mema užmusztiems ir sužeistiems,
Kada ji suome, neiszsikalbilonas vra kaltas kad jisai ne- nant ant kelio arti Clevelando,
likos
nuszautas
per
viena
isz
nejo ka padare, nes sake, buk
prispirineja
ant iszpildymo Ohio, pasiėmė in savo automo
bdlszeviku. Po tam prasidėjo
tai papilde del meiles komurustai prohibicijos liesu, bet biliu ir važiavo namo. O kad
kruvinas
muszys,
kuriame
dau
nistiszkos valdžios.
asz tave kaltinu, ir tavo pagial- žmogus buvo iszdaves visus pi
gelis
raudonoji!
likos
užmuszta
bininkus, jog esi apsileidęs sa nigus dalydamasis kelionėje su
Mergaite buvo kitokios nuo
ir
sužeista,
nes
bautrusai
labai
vo privahimuosia ir geresnio vaiku, sustojas vienam miestemones kaip josios tėvas, ir kad
buvo
inirszia
už
nužudinima
užlaikymo prohibicijos tiesu. 1 ije telegrafavo namo idant
tęva iszgelbet nuo bolszevizmo
kunigo.
Persergscziu tave, jeigu tavo jam prisiunstu 15 doleriu. Ka
bėgdavo kas diena in cerkve,
agentai ir steitine palicije ne da pinigus aplaike leidosi in UŽ $500,000 NUKIRTO SAU melsdama Dievo idant josios
pildys savo privalumu ir ne- tolimesnia kelione. Kada pri
teveli permainytu. Tėvas musz
KOJA.
dažiures geriau tiesu sziam važiavo prie apleistos vietos,
davo mergaite už tai ir baudė
Viednius. — Inžinierius Ma- visokeis budais, o kad tas nie
miestelije, tai asz v pa t s pada- vaikas nuszove savo geradeju
rVsiii paredika ir visus aresz- paiimlainas nuo jojo trileka do* rok, 35 metu, kuris- nuo kokio ko negelbėjo ir supratai, jog' jo
leriu atbėgdamas in Schenec tai laiko užsiimdavo darbu pa jo dukrele nebus komunistę
tavosiu. ’’
Nežino ka ant to gubernato tady, kur ji palicije vėliaus darymo tokios lelukes kuri ga nutarė jaja nužudyti ant gar
rius atsake. Miestelis Mavfield arosztavojo, nes pats prisipaži lėtu pasijudinet isz vietos ir bes komunos!
pati nusiredyt, laike tojo darbo
randasi arti Skrantu, Lacka- no prie kaltes.
Marok-tyczia paleido sau kirvi
NUŽUDĖ KUNIGĄ PRIE
wannos paviete.
VYRAI IR MOTERES GALI
iii koja kuria nupjovė prie ke
ALTORIAUS.
RŪKYTI KARUKUOSIA.
lio. Pasirodė, buk Marok kėlės
VYRAS SUSITIKO SU MEI Detroit, Mieli. — Kompanije sanvaites adgal apsidraudė ant
Rymas. — Aplinkinėje Barį,
LUŽIU SAVO PACZIULES. strytkariu pavėlino moterimis 500,000 doleriu. Apdraudimo 75 metu Albanas, nužudė kuni
Philadelphia.
Kokis tai ir vyrams rūkyti kamkuosia, kompanije sulaikė iszmokeji- gą kanaunyka, kada jisai kal
bėjo miszes prie altoriaus, už
.Jonas Paczevski važiavo isz norints miesto valdže gana už ma pinigu.
tai, kad kunigas diena priesz
Bostono in czionais pasimatyti sispyrė idant rūkymą moteri
uždrausti.
Kompanije SZEIMYNISZKA KOVA PA tai atsisakė ji suszelpt pinigisz
su savo paeziule su kuria j>er mis
kai. Žudintojas likos tuo suim
koki tai laika negyveno drau tvirtina, kad moteres turi tie
SIBAIGĖ ŽUDINSTA.
tas ir uždarytas kalėjime.
ge. Paczevski neturėdamas za- sa rūkyti ir neperžengineje jo
Traves,
Vokietija.
—
Czio] laikos uždegti paperoso, pa- kiu tiesu.
prasze sedinezio pasažieriaus NELAIMES ANT SKERS- naitinei gyventojai labai suju
do isz priežasties baisios žuugnies. Po tam prasidėjo kalba
KELIO.
dinstos kuria papilde 18 meti
Akyvi Trupinėliai.
su nepažystamu, kuris prisipa
Harrisburg, Pa. — Iii laika nis Karolius Trampert. Nužužino Jonui, buk važiuoje teipgi penkiu menesiu nuo pradžios
* Pennsylvanijoi randasi
in Philadelphia pasimatyti su meto, 7?2 ypatos likos užmusz- • de jisai savo teta 45 metu am
žiaus, kuria perinote ant ulysavo mylema kuri negyvena su tos, o 230 sužeisti isz 429 ne
469,652 szunys kurie turi laisczios
užduodamas
jiai
daugiau
savo vyru. Isz pradžių Jonas laimiu kokios
atsitiko ant kaip trisdeszimts y pu su kir nus.
* Apsisaugojamos
nenorėjo klausti pravardes to skerskelių Pennsylvanijbi, 364
ligos
viu, po tam nukirto jiai galva.
sios moterėlės, bet negalėda automobilei likos suteszkinti
Amerike užmusza kas metas
Vaikas
atsimokėjo
baisei
už
mas nukensti ilginus akyvumo per lokomotivas, kuriosia žuvo
puse milijono žmonių.
nužudinima
jojo
tėvo,
nes
teta
paklausė nepažystamo kaip va 41 žmonis ir 197 sužeisti, pen
* Apie tūkstantis bilijonu
pakurstė
jojo
du
posūnius
M
dinasi toji moterėlė, o kada isz- ki žmonis likos užmuszti vežitonu
“
rudo
anglies
randasi
idant
nužudytu
tęva,
kuris
lai

girdo josios pravarde, net pa muosia, o 26 užmuszti ant ge
Montanoje, kuris yra teip ge
mėjo
bila
prieszais
teta
už
dali
siuto ir reže savo prieszui per ležinkeliu.
ras kaip minksztas anglis, bet
turto.
veidą. O kad abudu stovėjo ant
jojo da nenaudoja.
ANTRA
MAMA
BUVO
platformos vagono ir artinosi
* Pennsylvanijoi randasi
GERESNE.
UŽDARE
SAVO
MOTERIA
in miestą, nepažystamas teip
visokiu automobiliu lyg sziai
BOKSZTE, UŽ JOSIOS
Sudburv, Out. — Kada W.
smarkei stūmė Joną, jog tasai
dienai 1,404,087.
TURTĄ.
30
metu
patogi
Kossaikiene,
nupuolė nuo trūkio susižeisda* Franas Criley, nerikas,
Ukrajiniete
apsirgo
ir
likos
mas smarkei. Trttkis sustojo,
Paryžius. — Charles Soler, panėrė in mares ana diena net
nuvežta
in
ligonbutia,
josios
paėmė sužeistąjį in ligonbuti o
turtingas fabrikantas gyven
prielaidini paezios uždare ka vyras parsivedė namon kita damas Chatenay, likos areszta 302 pėdas gylio. Jokie nerikas
lėjime. — Kaip kada užsimoka moteria, kuri užimtu vieta ser- votas drauge su savo sekretor da teip gilei nepanere^po van
laikyti liežuvi už dantų ir ne- ganezios ir prižiuretu vaikus. ka. Berta De La Plauque, už deniu.
* Amerikonai per meta su
iszdavinet savo slaptybių ki- Kossakui labai patiko motere stengima praszalinti savo mo
su kuria 'pabėgo palikdamas terių isz szio svieto.
naudoja pustreczio bilijono
t icųns.
du mažus vaikus, kurio verke
svaru muilo. — Szvarus žmo
Soler apsivedė su turtinga
PASTORELIS MYLI BĖGTI ‘‘antrosios mamos.’’ Kada li- motoria, kuria privertė idant nis tie Amerikonai.
gone pasveiko ir sugryžo na* Indijoi randasi suvir
SU KITOMS.
užraszytu visa savo turtą ant
mo, girdėdama nuolatini verk
szum milijonas neregiu žmonių
South Bend, Tnd. — Norints smą vaiku kurio liūdėjo ir nuo jo. Kada viską turėjo savo ran kurie neturi tam tinkamu knyReverendas William Culp bu latos verke paskui antra ma komis, uždaro motoro bokszte gu del skaitymo.
vo pabėgtas tris kartus su sve ma, Kossakicne teip inirszo palocolije ir laiko tonais per du
* Suvirszum 365,000,000 petimom moterėlėm ir prižadėjo ant vaiku jog nuszove abudu. metus. Kas tokis parasze gropaskutini karta sėdėti namie Motere likos uždaryta kalėji mata in palicije, buk bokszte du medžio sunaudota praeita
randasi motoro kuri nuolatos meta ant padirbimo automobi
ir mylėti savo paeziule ir vai mo Vyro palicije nesurado.
szaukesi pagelbos. Kada pali liu Amerike.
kus bot no ilgai’ dalaike savo
* Amerikonai kas metas
cije
pribuvo,
iszvere
duris
ir
GERAS
ATSAKYMAS.
prižadejima, nes ana diena pa
rado bokszte motere, bet pana- praleidžia konia bilijoną dole
liego ketvirtu kartu, bet szi
Tėvas: — Pasakykie sūneli szi in szeszeli ne kaip in moto riu ant laižybu arklinesia lenkkarta su savo szvogerka, o se
tynesia.
x
sute jojo paezios. Poni Culp ne- ka tu norėtumei, ar broleli ar re.
* Plaukai ant žmogaus gal
Solero sekretorka dažiurinejeszko savo vyro tik jeszko sesutia?
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NUSZOVE MOTINA ISZ
MA“TUSZCZIO” REVOL
VERIO.
New York. —- .Juozas Gress,
se ptyniolika metu, likos uždarytas kah'jime nž nužudinima
savo motinos. Vaikas taj \ die
na ka tik buvo sugryžes i. z vakaeiju kurias praleido Omaha
Nebra>'koje. Apsakinėjo moli
nai apie savo kelione ir kokius
linksnius laikus lenais turėjo
ir rodinejo revolveri kuri buvo
illHJ
Mano vaifkeli ar jisai
pirkęs,
MILŽINISZKAS AREOPLANAS.
uzprovyi a?
as y užklausi' motina
užprovyt
baimingai. ‘ ‘ Nesibijok mamyTuri tris inžajus ir gali pakelti tris tonus sunkumo. Atei
te, asz ji peržiurėjau ir žinau nanti menesi iszlek S isz Londono in Italije ant iszbandvmo.
kad yra tuszc.zias.” Tame .Juo Anglijo mano juos naudoti laiko kares, lasai naujo budo
zas pradėjo klibyt vamždi, vie areoplanas gali le.kli 17)0 myliu iii valanda.
nas szuvis iszszovo pataikindamas motinai in szirdi ir ant
BURMISTRAS KALTINA
NUŽUDĖ GERADEJA UŽ
vietos atliko.
GUBERNATORIŲ UŽ PRO
13 DOLERIU.
Valkas baisei nulindo tuom
HIBICIJOS NEPILDYMĄ.
Schenectady, N. Y. — Dav
atsitikimu, pats nubėgo in pa
vaikas,
Mayfield, Pa. — Mikola Jur- den Smith, 17 inėtu vaikas
pasiduodamas
licijos stoti,
stot i
kovski burmistras szio miesto szall am k ra uju i, be jokios
pats.
apgarsino gromata kuria nu priežast ies, nužudė Z. (’. NickBITUKE PRIEŽASTE DAUG
Mass., už
siuntė gubernatoriui Pinchotui ersona isz Chatham, Mass.
NELAIMIU.
triloka doleriu.
kuri sekaneziai skamba:
Royersford, Pa. — Bituke
Nickerson sutiko vaiko ei
“Sakai kad sekretorius Me
kuri gavosi i u kelnes berno lon as v ra kaltas kad jisai ne nant ant kelio arti Clevelando,
*
Pinehurst State School buvo prispirineja
ant iszpildymo Ohio, pasiėmė iii savo automo
nelaimiu rustai prohibicijos t iosu, bet biliu ir važiavo namo. O kad
priežaste visokiu
czionais. Daniel Williams su- asz t avė kaltinu, ir tavo pagial- žmogus buvo iszdaves visus pi
krovinėje sziena kluonia neži- bininkus, jog esi a/psileides sa nigus dalydamasis kelionėje su
nodamas^jog bites jame turėjo vo privalumuosia ir geresnio vaiku, sustojas vienam miestesavo gyvenimą, Pajutia negeis užlaikymo prohibicijos tiesu. liję telegrafavo namo idant
tina sveczia, kuris juju szeimy- Persergscziu tave, jeigu tavo jam prisiunstu 15 doleriu. Ka
na norėjo suardyt, viena smar agentai ir steitine palicije ne da pinigus aplaike leidosi in
kesne bituke inlindo Willia- pildys savo privalumu ir ne tolimesnia kelione. Kada pri
mui in kelnes. Willimas pradė dažni res geriau t iksu sziam važiavo prie apleistos vietos,
jo szokti toki kazoka, kokio jo- miestelije, tai aszkpats pada vaikas nuszove savo geradeju
kis maskolius nebntu mokėjas, rysiu paredika ir visus aresz- paimdamas nuo jojo trileka do
sustojo difbti kiti darbininkai ta vošiu. ”
leriu ad'begdamas in Schenec
mane, buk juju draugas stai
Nežino ka ant to gubernato tady, kur ji palicije vėliaus
ga i iszejo isz proto. Kada apsirius atsake. Miestelis Mavfield arosztavojo, nes pats prisipaži
malszino, nežinodamas ka da
randasi arti Skrantu, Lacka- no prie kaltes.
ro, padegė sziena idant atkerwannos paviete.
VYRAI IR MOTERES GALI
szyt bitėms už juju neinandaRŪKYTI KARUKUOSIA.
guma. Liepsna apėmė tuo Visa
Detroit, Mich. — Kompanije
kluoną kuris sudegė lyg pa VYRAS SUSITIKO SU MEI
matu. Ugnagesiai skubinda LUŽIU SAVO PACZIULES. strytkariu pavėlino moterimis
miesi prie ugnies iszvirto su
Philadelphia. - Kokis tai ir vyrams rūkyti karirkuosia,
automobiliu m ir keturi susi .Jonas Paczevski važiavo isz norints miesto valdže gana už
žeidi). Tula motere kuri arti Bostono in czionais pasimatyti sispyrė idant rūkymą moteri
uždrausti.
Kompanije
gyveno, bėgdama pažiūrėti ug su savo paeziule su kuria per mis
nies, inpuole in szu'lini iszsi- •koki tai laika negyveno drau tvirtina, kad moteres turi tie
lauždama abidvi kojas; arklys ge. Paezevski neturėdamas za- sa rūkyti ir neperžengineje jo
iszbegias isz tvarto sumindžio palkos uždegti pajieroso, pa kiu tiesu.
jo pavojingai kūdiki ir tai vis prasze sėdi n cz i o pa sa ž i e r i a 11 s NELAIMES ANT SKERSkas isz priežasties vienos ma ugnies. Po tam prasidėjo kalba
KELIO.
su nepažystamu, kuris prisipa
žos biteles.
Harrisburg, Pa. — In laika
žino Jonui, buk važiuoje teiĮigi penkių menesiu nuo pradžios
DIRBTUVE MUNSZAINES in Philadelphia pasimatyti su meto, 7?2 y pa tos likos užmuszsavo myloma kuri negyvena su tos, o 230 sužeisti isz 429 ne
PO ŽEME.
I’niontowir, Pa. — Palicije savo vyru. Isz pradžių Jonas laimiu kokios
atsitiko ant
surado dideliu samogonka su nenorėjo klausti pravardes to skersikeliu Pennsylvanijoi, 364
visokeis pritaisymais apleisto- sios moterėlės, bet negaleda- automobilei likos suteszkinti
sia kas vk losią North Belle mas nuikensti ilgiaus akyvumo per lokomotivas, kuriosia žuvo
Vernon, arti czionais. Ruimai paklauso nepažystamo kaip va 41 žmonis ir 197 sužeisti, pen
po žeme buvo padirbti isz kon dinasi toji moterėlė, o kada isz- ki žmonis likos užmuszti veži
kreti) apszvie'sti su elektriku, girdo josios pravarde y net pa ni uosia, o 26 užmuszti ant ge
kur radosi 600 galonu munszai- siuto ir rože savo prieszui per ležinkeliu.
nes, 1700 galonu brogos ir ki veidą. O kad abudu stovėjo ant
ANTRA MAMA BUVO
platformos
vagono
ir
artinosi
tokio gerymo. A. Mont, likos
GERESNE.
in
miestą,
11
e
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aresztavotas kaipo locnininkas
Sudbury, Ont. — Kada W.
tosios dirbtuves in kuria gali smarkei stūmė Joną, jog tasai
Kossaikiene, 30 metu patogi
ma buvo ineiti isz visztinyczios nupuolė nuo trūkio susižeisdamas smarkei.
sma rkei. Trinkis sustojo Ukrajiniete apsirgo ir likos
užpakalije namo.
paėmė sužeistąjį in ligonbuti o nuvežta in ligonbutia, josios
NETEKO vtSZTELIU, ATE prielaidini paezios uždare ka vyras pars ivede namon kita
ME SAU GYVASTĮ.
lėjime. — Kaip kada užsimoka moteria, kuri užimtu vieta serRupinda- laikyti liežuvi už dantų ir ne- ganezios ir prižiūrėtu vaikus.
Kenosha, Wis.
masi buk neteko daugeli visz- iszdavinet savo s lapt y bin ki- Kossakui labai patiko motere
su kuria ipabogo palikdamas
tu kurios nuo kokios tai prie t iiųns.
du mažus vaikus, kurie verke
žasties stipo ir negalėdama už
mokėti skolos ant mažos far- PASTORELIS MYLI BĖGTI ‘ ‘ a n t rosios mamos. ’ ’ Kada ligone pasveiko ir sugryžo na
mukes, 38 metu Edna Clausen
SU KITOMS.
mo, g irdedama nuolatini verkpasikorė ant stulpo lovos. Ne
South Bend, Ind. — Norints sma vaiku kurio liūdėjo ir nuo
išeinančio paliko serganti vy
Reverendas William Culp bu latos verke paskui antra ma
ra ir keturis mažus vaikus.
vo pabėgius tris kartus su sve ma, Kossakiene teip inirszo
16 METU MERGAITE DIN timom moterėlėm ir prižadėjo ant vaiku jog nuszove abudu.
GO SU 45 METU JAUNIKIU. paskutini karta sėdėti namie Motere likos uždaryta kalėji
Elsie ir mylėti savo paeziule ir vai mo Vyro palicije nesurado.
Milwouikee, Wis.
Rossman, 16 metu mergaite, kus bot ne ilgai* dalaike savo
GERAS ATSAKYMAS.
pasiėmus savo drapanas, dingo prižadėjimu, nes ana diena pa
isz namu ana diena iszvažiuo- bėgo ketvirtu kartu, bet szi
Tėvas: — Pasakykie sūneli
dama in Detroitą su 45 metiniu karta su savo szvogerka, o se
jaunikiu su kuriuom susipaži sute jojo paezios. Poni Culp ne- ka tu norėtumei, ar broleli ar
no tik dvi sanvaites adgal. Tė jeszko savo vyro tik jeszko sesutia?
Šunelis: — Jeiirn tai vis tas
vai nranesze anie tai nalie.iiei norsiskvriino. nes sako, inir ini
k;

KUNIGAS SKUNDŽE BISKUPA KAD JI SU
SPENDAVO.
Trenton, N. J. Už tai, kad ji
biskupas Thomas J. Walsh isz
Trentono Katalikiszkos diece
zijos suspendavo, prabaszczius
Franciszkus Gross apskundė
ji ant 50,000 doleriu.
Kunigas skunde paduoda,
buk 1921 mete biskupas ji su
spendavo Perth Amboy, nuo
ko nuikente pinigiszkai ir ant
szloves nes ji dabar vadina vi
si ex-kunigu.
Bot tasai kunigėlis ir nema
žai prasikalto nęs radosi ne- $10,000 UŽ DVI GERKLES.
karta sude. Mete 1918 valdže
Kellogg, Minu. — Rev. Emos
ji paėmė in nagus už prieszta- Bacon, nemažai nustebino savo
ravima priesz valdže ir tasai parapijomis, kada jiems per
teismas da nepasibaigė. Po pamdksla apreiszke, buk jisai
tam buvo aresztavotas už šil pardavė savo ‘‘ dvi gerkles” už
kėlimą maiszaties, o kada bu $10,000 del Angliszkos Dakta
vo prabaszczium Perth Amboy ru Akademijos, po jojo mirparapijoj likos aresztavotas už cziai. Re v. Bacon yra pagarsė
sumuszima redaktoriaus pa jus tumu, kad turi dvi gerkles,
voki s z k o 1 a i k r a s z c z i o.
su viena gali dainuoti žema
O gal biskupas ir turėjo tie beisa o su kita augszta sopra
sa praszalinti teki
toki nemalszu ną. Iszvažiavo konia visa svie
kunigėli.
tą duodamas koncertus.

VIRSZININKAS UNIJOS
ARESZTAVOTAS.
Wellsburg, W. Va. — P. Doo
ley, prezidentas czionait inio
lotkalo l’ųited Mine Workers,
likos aresztavotas už suokai ha
iszneszti dinamitu in įpailanges Gilchristkasyklas prignlinczias prie West Virginia
Pittsburgh Coal Co. kuri nepriguli in unije.
Sargai prie minėtu kasyklų
surado 165 szmotus dinamito
su knatais. Tyrinėjimas paro
de buk Dooley prikalbino anglekasius ant suardimo kasvklu.
DINAMITAS PO BAŽNYCZIA.
Eynon, Pa. — Koki tai neži
nomi pi k tada re i stengėsi iszneszti in padange?>s bažnyczia
Szv. Panos Marijos Czenstakavtrs, kur randasi prabaszczium
kun. Šnekos.
Palicije rado dvideszimts du
szmotus dinamito tuojaus prie
bažnyczios, bet dinamitas ne
eksplodavojo, matyt Kgerai neuždege, bet jeigu butu eksplodavojas, tai butu iszneszes in
# padanges ne tik bažnyczia, bet
ir klebonije ir visus, kurie joje
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UŽKALBINO GRABA PO
TAM ATĖMĖ SAU
GYVASTĮ.
.James P. Mc(’hicago.
Grath, buvusis palicijantas
nuejas pas graboriu Brown
9500 Commercial avė., iszsirinko graba paliepdamas graboriui idant nciižmirszt u koki
sau iszsirinko.
Petnyczioje atėmė sau gy
vastį, palikdamas gromatelia
kurioje rasze, idant graborius
ji indetu iii ta graba kuri buvo
iszsirinkes ana diena. Grabo
rius iszpilde jojo norą. Palicijanto mot
motere
ere buvo nuo jojo
persiskyrus keli menesiai adgal.
1

J

NUBAUDĖ SŪNELI LAIKE
SZOKIO.
Los Angeles, Calif. — Franas W are nekarta uždraudė
savo 18 metu šuneliui idant
nesilankinetu an't szokiu kabaretuosia, bet sūnelis neklauso
tėvo, eidavo ant szokiu, kur su
eidavo su niekiauseis draugais
ir draugėms. Ant galo tėvas
ana diena nuėjo in sale kur sū
nelis buvo apkabinęs kokia tai
pauderuota balandėlė, atplesze
railosi.
ji nuo merginos ir uždavęs ke
Palicije jeszko piktadariu. lis gerus žandinius, paėmė sū
Manoma, kad tai prieszininkai neli už apykakles ir nuvedė
parapijos tai padare, nes ten namo.
parapijonai yra persiskyria in
M are likos aresztavotas už
dvi dalis.
netinkama pasielgimą, bet ka
VARGINGAS VAIKAS AP- da apsaike sudžiui priežasti, su
dže da pasakė šuneliui gera
LAIKYS MILIJONUS.
Denver, (1olo. — Deszimts pamokslą, paleido tęva, pripa
metu Joel Wolfe, kuris gyvena žindamas jam tiesa nubaudimo
su savo motina vargingoje ba sūnelio.
kūžėlėje czionais, neužilgio pa
LOVOS JAM PER
siliks milijonierium, jeigu jojo
TRUMPOS.
motinai pasiseks iszkovoti sa
Los Angeles, Calif. — Dovy
vo tiesas. .lojo motina paslapdas Morris, kuris yra szesziu
tai isztekejo už milijonieriaus
nuo kurio vėliaus atsiskyrė. pėdu ir devynių coliu augszPo keliu metu vaiko tėvas li czio, likos aresztavotas už valji palicijantas
kos užmusztas ant geležinke katysta, kada
lio, o tėvukas teipgi mirė pa surado mieganti ant - suolelio
parke. Kada stojo priesz sudže,
likdami viso apie 18 milijonu
doleriu. Anūkai yra vienati pasakė, buk jisai yra privers
niu impedžiu kuriam tasai tur tas gulėti parke, nes niekur ne
galėjo surasti tinkamos lovos.
tas priguli.
Sudže ji paleido.
GERA VISZTUKE.
ŽMOGUS BE TĖVYNĖS
Sacramento, Calif,
Gal
INLEISTAS.
geria use visztele ant svieto yra
New York. — Ant galo su
“Spark Plug,” kuri priguli
prie J. B. Culverson padeda rado prieglauda Amerike Da
‘ ‘ žmogus be
savo locnininkui po keturis nielius Duszinski “
kiauszinius ant ' kart kas tris tėvynės apie kuri raszeme
rl i n a Viar.tn
Vifl7.f n Inimnin Lrnlo< nrnm f n u n n v n i i i n Vnld'/.a ii in-
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38 METAS

KINISZKI BANDITAI SIL
DEGINO KAIMA KURI
APIPLESZE.
Hongkong, Kinai. — Kaimas
Kumczuk, prie upes likos su
degintas per kiniszkus bandi
tus, kuriu buvo net 300. Ban
ditai pirmiause apiplesze gy
ventojus ir k romus. Patys gy
ventojai buvo priversti iszneslž
ti viską už namu po bausmill
nužudinimo. Kada apleido kal
ina, pasiėmė su savim dvidęszimts moterių kurias nuvede
in kalnus.
M

BALTRUSAI UŽPUOLĖ
ANT BOLSZEVIKU — KU
NIGAS NUSZAUTAS.
Minsk. — Kokis tai Morovas
kuris yra vadu pasikeleliu Baltrusn prieszais Sovietus terp
Minsko ir Lenkijos, užklupo
ant kliolika sąnariu kruvinos
Czekos netoli Kalinkovico, ku
rie važiavo specialiszku tru
kiu. Visa truki suardė ir nužu
dė keturiolika sąnariu Czekos
drauge su juju perdetiniu. Muszis tesėsi ketures valandas.
Morovas paėmė daugeli ka
rabinu ir amunicijos nuo karei
viu kurie važiavo trukije.
Baburiske ana diena atsibu
vo kruvinas muszvs
muszys terp bolszeviku ir balt rusu, kurie buvo
pasislepia vietinėje bažnyczioje. Raudonieje paleido in juos
szuvius, užmuszdami daugli.
Kada kunigas norėjo ineiti
in bažnyczia duoti palaimini
mą užmusztiems ir sužeistiems,
likos nuszautas per viena isz
bblszeviku. Po tam prasidėjo
kruvinas muszys, kuriame dau
gelis raudonoju likos užmuszta
ir sužeista, nes bautrusai labai
v
buvo inirszia uužz nužudinima
kunigo.

BAISI ŽUDINSTA PASIUTISZKO BOLSZEVIKO.
Moskva. — Aplinkinėje Honllos, tūlas “ raudonarmietis”
bardu Ivan Mikolajevicz Putiatyn, nužudė savo devynių me
tu dukrelia.
Tasai pasiutėlis nuvede duk
relia ant kapiniu, paliepė jiai
atsiklapti ant kapo vieno ko
munisto, užriszo jiai akis po
tam perpjovė nelaimingai gerk
le peiliu.
Kada ji suėmė, neiszsikalbinejo ka padare, nes sake, buk
tai papilde del meiles komunistiszkos valdžios.
Mergaite buvo kitokios nuo
mones kaip josios tėvas, ir kad
tęva iszgelbet nuo bolszevizmo
bėgdavo kas diena in cerkve,
melsdama Dievo idant josios
teveli permainytu. Tėvas musz
davo mergaite už tai ir baudė
visokeis budais, o kad tas nie
ko negelbėjo ir suprairo, jog jo
jo dukrele nebus komuniste,
nutarė jaja nužudyti ant gar
bes komunos!

UŽ $500,000 NUKIRTO SAU
KOJA.
Viednius. — Inžinierius Ma
roki 35 metu, kuris nuo kokio
tai laiko užsiimdavo darbu pa
darymo tokios lelukes kuri ga
lėtu pasijudinet isz vietos ir
pati nusiredyt, laike tojo darbo
Marok-tyczia paleido sau kirvi
NUŽUDE KUNIGĄ PRIE
in koja kuria nupjovė prie ke
ALTORIAUS.
lio. Pasirodė, buk Marok kėlės
Rymas. — Aplinkinėje Bari,
sanvaites adgal apsidraudė ant
500,000 doleriu. Apdraudimo 75 metu Albanas, nužudė kuni
kompanije sulaikė iszmokeji- gą kanaunyka, kada jisai kal
bėjo miszes prie altoriaus, už
ma pinigu.
tai, kad kunigas diena priesz
SZEIMYNISZKA KOVA PA tai atsisakė ji suszelpt pinigisz
kai. Žadintojas likos tuo suim
SIBAIGE ŽUDINSTA.
tas ir uždarytas kalėjime.
Traves, Vokietija. — Czionaitinei gyventojai labai suju
do isz priežasties baisios žudinstos kuria papilde 18 meti
nis Karolius Trampert. Nužu
dė jisai savo teta 45 metu am
Pennsylvanijoi randasi
žiaus, kuria perinote ant uly- 469,652 szunys kurie tupi laisczios užduodamas jiai daugiau
nus.
kaip trisdeszimts ypu su kir
* Apsisaugojamos
ligos
viu, po tam nukirto jiai gaiva.
Amerike užmusza kas metas
Vaikas atsimokėjo baisei už puse milijono žmonių.
nužudinima jojo tėvo, nes teta
* Apie tūkstantis bilijonu
pakurstė jojo du posūnius
4 i
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randasi
rudo
anglies
tonu
idant nužudytu tęva, kuris laiMontanoje, kuris yra teip ge
mojo bila prieszais teta už dali
ras kaip minksztas anglis, bet
turto.
jojo da nenaudoja.
Pennsylvanijoi randasi
UŽDARE SAVO MOTERIA
visokiu automobiliu lyg sziai
BOKSZTE, UŽ JOSIOS
dienai 1,404,087.
TURTĄ.
Franas Criley, nerikas,
Charles
Soler,
Paryžius. —
panėrė in mares ana diena net
turtingas fabrikantas gyven
302 pėdas gylio. Jokis nerikas
damas Chatenay, likos areszta
da teip gilei nepanere-ipo van
votas drauge su savo sekretordeniu.
ka. Berta De La Plauque, už
’ Amerikonai per meta su
stengima praszalinti savo mo
naudoja pustreczio bilijono
terį a isz szio svieto.
svaru muilo. — Szvarus žmo
Soler apsivedė su turtinga
nis tie Amerikonai.
moteria, kuria privertė idant
Indijoi
randasi suviružraszytu visa savo turtą ant
jo. Kada viską turėjo savo ran- szum milijonas neregiu žmonių
kogia, uždare motere bokszte kūne neturi tam tinkamu kny
palocelije ir laike tonais per du gų del skaitymo.
* Suvirszum 365,000,000 pė
metus. Kas tokis parasze gromata in palicije, buk bokszte du medžio sunaudota praeita
randasi motere kuri nuolatos meta ant padirbimo automobi
szaukesi pagelbos. Kada pali liu Amerike.
* Amerikonai kas metas
cije pribuvo, iszvere duris ir
rado bokszte motere, bet pana- praleidžia konia bilijoną dole
szi in szeszeli ne kaip in mote riu ant laižybu arklinesia lenktynesia.
re.
'
Plaukai ant žmogaus galSolero sekretorka dažiurineio motoro ir in,in Inhai kankino vos jiiivH 18 dali fnkstannzin

Akyvi Trupinėliai.
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Nekuric musu skaitytojai
skumlžesi buk aplaiko grumatas isz Lietuvos nuo giminiu
kuriems užrasze “Sibile
Slinle“ buk.
laikraszczio neaplaiko regulari^zkai, norints mes siuntinė
jamu in Lietuva regulariszkai
kožna sanvaitia. Raszeme keles gromatas in pacztus kur
eina, melsdami
laikrasztis
paeztoriu idant geriau dažiuretu i>zdalinima laikraszczii:.
bet tas nieko negialbejo.
Jeigu da iszgirsime skundus,
tai busime priversti nusiduoti
in Washingtona ir tunais jesz
koti pagialbos.

Mes apszviest’i žmonis, žiu
rime paniekinaneziai ant lau
kinio sztamo žmonių, j uju paproezius ir gyvenimo, o bet pas
Kafrus, Afrike,
A f rike, vieszpatauje
vienas geras paprotis, kokio
baltieji žmones ne turi ir užve
di juodiems laukiniams gyven
tojams — kas kiszasi vyro ir
jojo uoszves. I’as tuos žmonis
tos dvi ypatos nedrysta su sa
vim kalbėtis, .sueiti m* [>asimat\ t.
Jeigu jau kanecz turi žente
lis su uoszvia pasikalbėt, tai
gali tai padaryt '|)rie augsztos
tvoros nematydami vienas ki
to. Laikais atsitinka kad ant
kulio pasitinka žentas su savo
uoszvia, tai ji ji turi kogreiuziaiisia pa-islopt iii krumusi o
ji-ai turi uždengti veidą SU
:
rankomis.
Isz to duodasi matyt, kad
laukinei karp kada turi nelaukinius paproezius!
Suv. Valstijosia turime aszt uonesduszimts szeszcs ypatas
kurios moka ineigos t a ksas
nuo milijoniniu turtu. Isz tuja
86 ypatų. 39 mokėjo taksas nuo
milijono ly g pusantro milijono
doleriu; 12 mokėjo nuo pusantro lyg dvieju milijonu; o
kuturi mokėjo už penkis mili
jonus ir daugiau, Visu t uju
milijonierių ineigos i lavina am
152 milijonus doleriu k u rie
valdžiai užmokėjo 35,788,475
doleriu taksu.
Gerai kad mes t uju milijonu
neturime, nes dedu Sama« pa
siimtu nuo mus konia viską.

Ateiviai kas metas siunezia
in savo Ievynus daugiau kaip
3(H) milijonu doleriu ir tai
Amerikoniazkais pinigais.
J’agal valdžios sąskaita lai
Italai iszsiunte 80 mil., Vokiucziai 30 mil., Lenkai 25 mil.,
Rusai 20 mil., Graikai ir Airiszei po 15 mil., ir Lietuvei 2
milijonus doleriu.
Ateiviai- 1924 mete iszsiunte
in savo tevvues 350 milijonu
doleriu, bet tam paežiam mete
atvežu in Amerika 40 milijo
nus doleriu.
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Isz Ilolaudijos ana diena at
plaukė in Amerika panaite,
kuri turi soptynes pėdas ir
asztuonis colius dydžio, sverenti 302 svarus. Tikslas pri
buvimo iu Amerika vra šu
jeszkoti sau tinkama gyvenim<> dranga ne kaip jeszkoti
czionais turto, nes sako ji, kad
tai bus josios < lidžiauses turtas jeigu suras sau vyra. O gal
randasi kur lokis milžinas ku
ris patiktu tai merginai, o rei
kė žinoti kibi toji Holandiete
v ra patogi mergina ir gana
turtinga. Mažesnio vyro ne no
ri kaip asztuonin peniu, todėl
įtrinti po
tegul nyksztukai tturinti
szeszes pėdas nesiartina prie
tosios mergaites. Ar suras sau
tinkama vvra czionais Ameri
ka, tai ateitis parodis.

Vienoje High School moky
klinėje laike užbaigimo moks
lo, profesoris paliepė vienam
studentui paradyti kokis yra
skirtumas to r p redaktorių, o
daktaru. Kokis tai studentas
vardu George S; Hunter isz
sekanczia
Bostono parasze

“Jeigu redaktoris papildo
nori ji , pakart, bot
klaida
/jeigu
(imvimas padaro
puuaio rjukui
/jęigU aluktaras
klaida,,
tai jaja užkasa ant kapiniu, ir
žmonis u i ūko-nesako, bių dak
taras moka lotynisz-kai. Jeigu
redaktoris padaro klaida, tai
buna daug riksmo ir teismas
sude, bot jeigu daktaras pada
ro klaida, tai turime laidotu
ves, daug žiedu ir kožnas tyli.
Daktaras gali naudoti ilgus r
nesuprasiinus žodžius, bet jei
gu redaktorius naudoje ilgus
žodžius, lai turi skaitytojams
iszaiszkyt ir Už lai gauna vel
niu.
“Jeigu daktaras at lanko
liepia jam
svetima mot oria
už tai užmokėti. Bet jeigu re
daktoris atlanko svetima moteria tai gauna szratu in užpa
kali. Juigu daktaras pasigeria
— vadina tuom saules spinjeign isz tos
dūliu apemima
priežasties mirtų tai sako, szirdies liga mirė. Bet jeigu redak
toris turi taji giliuką kada sau
iszmaukti kelis stiklelius, tai
visi tuojaus Imbiiina kad už
daug inpyle iii gerkle munszaines, <> ne duok Dieve kad mir
tų, tai visi džiaugusi. Kožnas
universitetas ga
galiI i
padaryti
daktara, bet redaktoris turi už
gimt i redaktorium. > J
Ar gerai surasze tasai stu(.lentas skirtumą terp daktaro
ir redaktoriaus, tai atiduoda
mu po sudui musu skaitytoju.
4 k
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Musu buri ui paskyrė butą
•sename dvare, kilometro atstu
me nuo naujojo dvaro rūmo ir
tokio pat atstume nuo didelio
kaimo. Namas su savo sudaliu
siais triobesiais rodėsi nu kszfokas. Ji laike apsupę szimtanoeziai medžiai ir pro ju tan
kius lapus, va k aro saules nuszvicsti, tvyskejo langai,
visko buvo numanu, jog pasku
tiniu laiku visas rupesnis buvo
nukreiptas in naujoji narna:
senajame dvare takeliai buvo
žole uažele, tvoros sukrypę ii
dalinai iszvirto; dideliame šo
dc, seni vaismedžiai, pilni nu
džiovusiu szaku, apaugo sama
nomis. Niekam, matyt, neatei
davo galvon, ju prižiūrėti.
Mes isz anksto džiaugėmės
szituo užmirsztu kampu isz pri
tyrimo žinodami, jog tokia vie
tele visada teikia savo dali ma
lonumu.
Duok, Dieve, kad iiiih ežia
ilgiau paliktu, kad butu galima
atsilsėti, kaip reikiant.
Besiartindami prie sndubusio triobesio, mes pasteb(*jome
plonuczius durnu siūlelius, ku
rie driekusi virsz kalkėmis isz
baltinto kamino.
Pasirodo, d vari* gy vėmimą,
Galimas daiktas, jog mus ir
vakariene pavaiszins. Ir vaiz
duote jau vilioja turtingai klo
tu stalu — retai iszsipiklanczia
pavargusio kareivio svajone.
Pusiau sugriuvusioje ir lau
kiniu vynuogienoju apaugnsioję t e ra so je mus sutiko gal 7('
metu amžiaus moteriszke.
žiūrint in smulku, pilna pa
garbos veidą. nesunku buvo
nuspėti, jog priesz mus stovi
dvarininke, prisiglaudus šelių
nu* dvare.

Amerikoniszka laisvi* nelabai patiko daktarui Krank X.
Schaffer, geologas isz Viedniaus Universiteto, nes savo
kalboje del studentu isz Kali
fornijos Universiteto sake:
“Pribuvęs in Amerika persitikrinau kad czionais isztikruju viuszpatauja tikra lygybe ir
laisve del \ isu. Kožna diena e>
miu baimėje kad mane kas su
laikys ir paszauks ‘Indo Kranz’
ir užduos man ypa ant pecziu.
I’uikvbcs pilna iszvaizda.
Stebinusiu, kad Amerikoniszki
dar gvvos akys ir didingi jude
vaikai neturi jokios paguod
nes del savo gimdytoju ir su- siai liudyjo buvusiąją grože. Ji
vifkejo gana panesziota szilkiteis\ be.
nesiiiu žmonių
ne suknia ir dailiais, geltonos
Pagal Catholic PresSS |)i- odos, numintais czeverykais.
Sužinojus, mani* kalbant vo
reutori “ apskaityma ant 1925
metai, tai Suv. \’alslijosia ran knzkai, sene garsiai, netikėti
dasi 20,738,447 Rymo kataliku, nai savo amžių, nusikvatojo ir
60,155 miniszku visokiuosia in- .jos akys sužibėjo <lžiaugsmur
st itutuosia, 23,697 kunigu. 216 Paguvtfs mano ranka, ji grei
seminarijų, 208 kliosztoriu ir tai nusivedi* mane gana žeman
kambarin, apstatvtame senovi
592 zokonu.
niais baldais. Visas kambarys
alsavo gilia praeitim.
♦ ❖ ♦
Sene prasze manus sustis.
Kuri laika ji tylėjo. Paskui
pradėjo kalbėti. Kalbėjo karsztai, visa siela apie tas baise
FAKTAI KURIAS PRIVA- nybes, kurias perleido nelai
minga szalis, apie tas kauuzias
LOTE ŽINOTI.
kurioms nesimate • galo. S(*niau
Doleris yra justi geriausias visa apylinke buvo turtinga:
prietelis. Mokslas yra galybe. žmones gerai gyveno, miszkuoJeigu žinote kaip czedinti do se ir laukuose dainos nenutil
leri, jus visada galite turėti davo. Dabar-gi niekas neturi
prieteliu.
Jeigu reikalausite abyszaleles duonos, viską atė
kokio tavoro kuri mes parduo- mė. Pasitaikydavo kuriam pasdaine, ateikite o suezedinsite lepti atsarga; juos iszsiimti
pinigu. Parduodame visokiu reikėdavo, lyg vagims, naktireikalingu naminiu rakandu, mis. .Jaunimas iszsislapste.
geležiniu daigtu, klijonku ir kaime tiktai seniai ir* senes
, vai-•
mažių karpetu, fonografu ir 1.1. kiojasi, sunkaus gyvenimo, o
Taipgi visokiu didumo sietai dar labiau sunkiu mineziii pri
spausti.
del langu ir duriu.
1'7. ka Vieszpats taip bau
L. WASCH (Yvaskeviczius)
Upholstering and Hardware. džia ?
Tie skundai nieko naujo ne1139 East Mahanoy St.
atidengo. Mums taip tankiai
(Ant skenynes, 12-tos ulyezio*)
piūsieidavo juos girdėti, jog jie
MAHANOY 0ITY, PA.
nebegraudino.
Bet senos pasakojimas buvo
taip gausiai aszaru szlaksztomas, tiek buvo jame isz pat
szirdies tekanezio kraujo, jog
JUSAITIS IR LESKAUSKAS. LOC., asz nenoroms atjauoziau nelai
mingosios szalies likimą.
MAHANOY CITY> PA.
■J’asitaiko-gi valandėlės, ka
DIRBIMO MINKSZTU GERYMU da ir sukietėjusi kareivio szirdis skaudžiai susitraukia.
Del Pilininkam., dal Baliu, Va.luviu,
Senoji (Ivaiillillke kaip tlli
Kriksstynu ir in Namus.
Namus, t:
iszsyk patraukė savęsp ir asz
Pabandykite musu gerymus o busit* pasiketinau,
kol gyvensime
užganadyti. Galit* uikalbint per
dvare, būti su ja.
BnlI Teiafona No. 59-m.
Ji kalbėjo toliau ir, sekant
Patarnavimas greitas ir mandagus.
jos kalba, asz nejuczioins pa
stebėjau, jog jos gyva ir karsz
OFISASt
ta kalba virto greita ir klie406 W«»t Miha**y Avauna
danczia. Ji privertė mane atsiBOTTLING WORKS:
sesti kuoarcziausiai savesi ir
406 West M*pl*- Str**t
' j ».
.
• . t_ _
asz jaueziau ant savo veido jos
MAHANOY CITY, PA,
«)-

ežius, e me vytis ir vilkalokąs.
sekti jos greitai, plustanczįu^ davimus. Bėt asz neturiu spė
isz baimes
teitai szoko -per «
žodžius ir man rodess, jog tiioso kų. Ir jie nesulauks mano pažodžiuose nėra sąmoningumo. gialboft, jie numirs ankseziau. > I
tvora, t1 uom t a rpu ant jo pilvo
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Ar-gi tamsta neturi nuo
Staiga, be jokios priežasties,
nutruko diržas, ii< jispastojo
rūsio rakto?
ji skrupulingai Nugriebė
SURINKp Dr. J. BASANAVICZ1US. vėl žmogumi.
i
4«r■
Hakto-gi
nereikikĮidinkite,
ranka ir nusivedė mane sekauimkite kastuvu, kąskite) tada
cZian kambarin... a
Viena karta kokis tai gaspnTai buvo ue,didelis ruiinelis, isztekes tas baisusis,’ledinis
viii.
dorius iszvedias rytmetij’ ark
pilka spalva nudažytomis sie vanduo.“
APIE VILKALOKUS ARBA. lius in ganykla; nusėdės, pra
Ji
vėl
prisiartino
prie
manes,
t y ta sš ^pra stais ho
se*
nnomis,
o m i s, it vps tta
a ty
VILKTAKIUS.
kąr?.
dėjo paneziot; sztai, vienu Ju|i
no v i n i a is ba louis. I ’He langę aistringai apkabino mano kak
tu arkliai kad szoko, pasibai
stovi'jo labai
I. ... senas
____ raudono
______ lu, o jos drebanczios lupos
1.
dė ir nulėkė tolyn, ji palikių.
medžio raszomasis stalas, nuo sz na b žd e j o be p r a sni i u s
Senovės gadynėje buvo ra Isz sykio jis pamisliję, kipH
kurio visa kaire sienos puse ly džius. Jos nusiminimui, rodės,
ganos, kurios paversdavo žmo ežia yra, ale žiuri, kad jau jis
gi pat lubu džeme lentynos, nebus galo. Staiga ji pradėjo
nes in vilkus, ypatingai laike vilku paverstas. Na ka daryt?
apkrautos knygomis vienodais raudot i.
rudos odos apdarais.
Man pasidarė baisu. Mano svodbos; pėrversti žmones in Pamislijo, ant vietos pastovė
“kiūrėkite, sztai mano vyro raumenys lyg nusilpo. Asz nu vilkus gėdydavusi žmonių ir jus, parbėgo namo pas pa ežia,
kabinetas.“
galėjau iszsiliuosuot i isz jos b(*gdavo in miszka. Pamaczius o ežia visi pradėjo muszti. Kur
bėgant vilkaloka reikia szauk- dėtis? Iszbego in giria, prade*
Ta asz jau pats dasiprotejau. ranku.
Dvarininke atkreipė mano
Atsargiai pasodinau ja ke- ti vardais, tai kurio vardu at jo esti norėt: ne nori badu stip
meni, tai tas vėl stojasi žmo ti. pradėjo maitintis žvėreliais
domėsi deszinen sienos pusėn, den.
gum, neatmenant, žmogus pa ir gyvulius
gy valius pjauti. Paskui,
kur vienas szalia kito kabojo
Sztai asz ir vėl girdžiu,
penki jaunu žmonių paveiks sznabždejo ji bejėgiai nulei- šiliuką vilku ant visados. Vil- \ patingai žiemos laike, pradė
dus rankas, — “girdite ? l'ams- kalokas gali 'persiversti in jo ant medžiokles eiti, o kad ir
lai.
žmogų perszokes per medinius su szunimis gerai būdavo, tai
“Tai mano penketas sunu, ta juos iszgelbesi ’
ji paaiszkino.
Iii ta klausymą ji indejo vi szepeezius, arba [lersivertes trejus metus pragyventas vieper kelmą, kur nukirtus medi nas, o paskui, susidėjo su -tik“Tamsta ju nepažysti, tams sa siela.
Asz prižadėjau. Juk kitos iszsitrauke isz kelmo gyslos, ru vilku, iszbego net in Prusus,
ta negali sau insivaizdinti koki
jie gražus, kaip jis puikus... ir iszeities nebuvo. Jos akys Sll- ale jaigu nukirtos įriedi sudilo-* ilga laika buvo. Tik viena kar
kokia kanezia jiems dabar ten žibo viltim, ji szypsojos pro si kirvio penezia in toki kelmu, ta guli; miegant insisapnavo:
ka kęsti.“
aszaras. Regimai ji man pati tada vilkalokas daugiau nega “kelkis ir begk ko greieZiaUse •
iii savo teviszkes namus; tavo
Isztikro, iszrciksztieji at kūjo ir tas pripildė jos szirdi li persiversti.
pati ženyjusi.“ .Jis greit szoko
vaizduosi* jauni veidai stebino džiaugsmu.
♦
*
♦
savo gražumu, — juose buvo
Sako seniau vilktakiu daug ir leidosi bėgti, Ant rytojaus
daug panaszumo SU
su suvytu
Asz prasziau paskirti man Imdavo, pagadindavo labiau parbegias; nežiūrint, norint
siais, bet reiszkiancziais buvu kita Imta ir musu buri perkėlė jaunavedžius priesz szliuba. t olio ja ar mu-sza, pri begiąs prie
savo kiemą, žiuri, ežia arkliai
sia grože, motinos veido bruo mokvklon.
Ant Kaukazo apie 1860 mete
žais.
Man paskui pasakojo, jog se mano dedu Anacetas tarnavo sukinkyti, tik sėst ir važiuoti
“Kur jie? paklausiau. noji ponia iszejo isz proto lai vaidke 20 metu, tai ten jis ma- in szliuba. Tuo kart visi ark
Tur but kare ?“
ke karo, kuris atėmė isz jos t \ (la vo jaunavedžius priesz liai pasibaidė; jis greitai in
l’mai apsidairius, lyg bijo penikis sūnūs; jie dingo bu ži szli ubą su pavalkais ant kak- priemeųi ir in griaužia po lova
pa 1 imlias inbego, o tuo tarpu
dama, kad kas neužgirstu, se nios.
lo sėdintl už stalo.
stalo, Sako, kai
ne pagriebi* mano rankas ir pa
Kaimieeziai duodavo dvari pavalkus užsimauna, tai nega visi sukliko, pradėjo rėkti:
žvelgė in mane pi lnu bėga lines ninkei nuoszirdžiai viską: juk li tikėt vilktakiu; ir kai pirtin “vilkas, vilkas!“ O jis tuom
kart pataikius, kaip visi svebaimes žvilgsniu.
jos turtą prarijo karas.
nueidavo, tai matvdavo su uo
uziai ir svotai už stalo sudėjo,
Galiu asz tamsta pasitikė
Verte Vai. Vidugiryte degom žmonis.
i > deveris pamokslą sake, atsiti
•>
stojus laimino jaunavedžius, o
• >•
Tame klausyme, rodos, V1I- Isz Lietuviuko Kaimelio
Jau dauguma girdėjau paša kaip tik ji pamate, tada, nuleipejo visa jos siela, jame buvo
Kazimie- kojant apie kaima Vilszikiu. dias 'ran kas, pasakė: gana,
ir maldavimas ir vilties, Ko Woriester, Mass.
dės, jog ji rengias man kaž ka ras Szuszas, buvęs Suv. Valsti Kaimas raszosi Paberžupei, o viskas mi y ra, iszsiskirstykit,
m nr
ne
nežino
beveik
Tada pasagyventojai
jau
po
v
iskuom!
jų
kareivis,
tarnavus
karėj,
mipasakyti, kas turi Imti visiems
paslėpta, ka ji tiktai man gali re Veteranu Ligoninej, Rut- apie tai. Vilszikiais vadina. kės: “lysk isz palovio, ” jis
land, Mass, Palaidotas Hope Kita syk, matai, tam kainu1 i.-z iszlindes, ir atsitaisęs žmogum,
pasakyt i.
.Asz viską mielu noru jums kapinyne su kareiviszkom re jaunu dienu buvo suprato jau tai pati pažinus, pribėgus apsi
nikaitis ir mergina. Kada jau kabino. Tada visi iszsi.skirstė
padėsiu, kas mano galėju, “ ta remonijom.
— Pereita savaite mirė užaugo, norėjo sueit in pora, ir jaunikis ir deveris nuliude
riau, stengdamasis paslėpti sa
vo susijaudinimą.
Bet ta- Antanas Valinskas, 23 metu po ale vvro moeziute tam prie- su didele sarmata iszejo, nes
mista turi žinoti, jog asz, kai operacijai del apendicito, Pa- vzinga buvo, bet senos bobos tai tas pats deveris buvo, kuris
rengi* vestuves, ir ji apvertu vilku, — jis buvo vi
po kariszkis, privalau pildyti laidotas Szv. Jono ka[>inym* su neklauso, rengt*
savo pareigas. Praszau tamis- iszkilmingomis apeigomis szv. ant galo susivinuzevoje, parva sos aplinkines didžiausias bur
tos neatidenkite, nereikalauki Kazimiero bažnyczioj. Palieka žiavo namo ir sugulu. Ant ry tininkas ir be jojo be veseilios
te isz manus to. kas nesutinka tėvus, tris seseris ir tris bro tojaus veseluinkai sukilę, su nebuvo galima daryt, nei nie
lius dideliame nuliūdimų. An muzika eina prie kletius < luriu ko, nes visi bi jodavo ir p raižy
pareigu supratimui.“
tanas, nors ežia augės, buvo ge jaunavedžius kult: kelia, nepri davo... Kaip vyras tos moteres
Jos veidas apsiniauku.
4 4 X
kad
negyvi
ir
prapuolė,
tai
atėjės
sako:
zekelia,
mislija,
ras
lietuvis,
priklausė
prie
szv.
Sunkiai kvėpuodama ji perne.szc
paveiks Kazimiero parapijos choro ir duris iszverte -— ugi per ve- nvkis, pirszis broli savo, o ta
nesze žvilgsni in sunu pavuiksprie Lietuviu Vkesu Kliubo, ir selninkiis szoko isz klėties du vis laukus savo vyro, o tas sa
Ins...
4 4 'r
L'amsta sakai
sakai:: jie kare. visuomet bendravo su lietu- vilkai ir pasispardydami in kes, kad kas kur užmusze. O
laukus iszdume. Teip vilkais paskui tas vyras apsakinėjo,
Taip sako ir kiti. Bet tai ne via is.
— Alfonsas Adomonis,
Adamonis, 9 iszbuvo dvylika metu, kol ta kaip jis trejus metus savam
tiesa.“
Jos akys rodė nežmoniszka metu, norėjo žinot, ar vielos moeziute nukvesze. Po dvyli kraszte buvo, kaip su vilku su
kanezia. Ji jomis apžvelgė yra karsztos, ir užsilipo ant 40 kai metu parėjo, ale jau dra- sidėjo, kai-p maitinosi, tai sake,
pėdu augszczio elektros stulpo bužei buvo supuvę ant ju; pas isz bado reikia žiemos mete
kambarį.
Rodes, jog, ji mato ka tai prie Grand St. KJektros srove kui gyveno kaime, kol numirė; nuo kelio arklio meszla esti ir
man nematodu). Gražus, savo nutrunku vaikuti in žūnu*. Vai nuo to ir [namine kaima Vil- szunio, kad jau reikia esti, tai
jau neranda nei arklio meszlo
maloniais bruožais taip, pa kas buvo be žado. Nuvežtas in szikįais.
ant kelio ir nei kokio žvėrelio;
miesto Ligonine atgijo. Sun
traukiantis
veidas,
akimirks4.
.
••••’ J'
.
•
visokios teko mėsos ragauti,
uiti apsimauto. Man pasigirdo, kiai sužeistas, daktarai nežino,
Vienam dvare nuszove vilk
ale jau jauna kumeluka ne esą
jog ji vaitoję nuo nesu pranta- ar iszliks gyvu, ar he.
taki, tai, kaili imant, rado po
—— J u ozą s Czesna, 45' ■_> skūra raživneziu su szkaplie- gardžiauses, o per szunes brumo skausmo.
Asz nenoroms pasitraukiau Ellsworth st. gfiliai persipjovė riais, tai sako, vilktakis buvęs; džiauses. Pragyvenęs vilku bū
atgal. Bet ji tvirtai sugriebė koja besimaudydamas ežere ražaneziu rado po skūra ant damas daugiau trejetą metu ir
muszt dažnai gaudavus; kaip
prie Olympia Parko. Nuvežtas kaklo.
mano ranka.
badas prieidavus, tai lysdav<»
♦ i
“Tamsta jiems K ai i pageL in M testo Ligonine.
in trioba, ka sueziupe^ isz tvar
— Babraitis susitaikė su
boti,“ szpabždejo ji. Tamsta
Natiyzkiu kaime apie 1861 to neszdavosi, o visus jaus
gali iszgęlbetį maim sunns. Jie savo žmona Elzbieta. Jiedu bu
iiki
..........................
kaklo Įedipiame vandeny... vo persiskyrė. Jisai prasze* tei- mete, burliokai jeszkojo vilk- mus ir misi i s, visa žmogaus tu
iszgel beįįįtįg .jįlUtOH...
,^0$, ’ ’ Pi'iesz ma- smo, kad vaikai butu perduoti tokiu; sako nuo szliubo važiuo rėdavus, tik negalujus kalbėti •
iszgell>eįįįtrg
jam globot. Tarpininkaujant jant pagadino; sako, vardas ir pasisakyti, kad jis esąs ne
ne stovėjo paipisZele.
merginos vilkas. tikžmogus, tik vilko
La u trinas,
Dabar man viskas liko aisz- adv. B. Mendelsohn, Slater vieno Lautrinas,
ku. Mane staiga apėmė baime, Bldg., jie susitaikė ir užbaigė Ona. Sako, kai pamatysite, pa- kailiu apsidengiąs.
(TOLIAUS BUS.)
— A. M. szaukite vardu, tai pasitaiso.
asz lyg nebevaldžiau liežuvio. bylas.
Asz nieko jai negalėjau atsa
Belt, Montana.
— Jonas
(i.
ANT PARDAVIMO
r
kyti. Pradėjau nenoroms jesz Dumbra, eidamas nuo darbo
Tūlas žmogus buvo pavers
koti akimis durti, iustinktiviai isz lauko, likos užmukztas per tas in vilkaloka per 20 metu.
Namas del vienos familijoa,
rengdamasis bėgti.
perkūną,
Viena kaita anas, būdamas di- ant viso loto, ant kampo prie
Bot beprote žiurėjo in mane
— Mes czionais tvį rojome dei iszalkes, pasiėmė ūkininko No. 436-438 E. Centre St. Atriir lauke atsako.
net keturis drebėjimus žemes parsziuka; szeimyna pama- szaukite in *‘Saules’’ ofisą*.
./ *■<
“Galimas daiktas, jog jau 27 Juniaus. Ant gilukio tyledes
;fi, paga
jie spėjo iszsigolbeti!
jo k ios neapla i kerne, bet daui
2*'1
liau asz netvirtai tariau.
f
giause bledes padaryta apie
“Ne, ne, karsztai ji mane szimta myliu nuo mus.
Nuo
pertrauke,
Dar szianakt jie drebėjimo žemes truko didelis
Mahanoy City,, Pa.
szauke mane pagialbon, bet asz prūdas prie Silver Dyke ka
-J
■
■
■ ___
negaliu. Matote, asz be joge. syklų arti Neikart Vanduo nuPažvelkite!“
S-czIm procratM ui jura pinigu* ir Mugnm** dal jun.
nesze tris namus ir du maži J
pinigu yra gerinus negu lOtas procentą* h* j<M«a«QCW*o.
JI mąne nusivedė už dideles vaikai nuskendo.
spintos. Tenai* storos grindžiu
Marohanta <B*nUng
Trust Oo,
Oo. Bank* mok*
moka 3^*1*
3^ii* proMarctente
BaaUa* Tnut
— Kvieeziai puikei cziolentos buvo iszimtos ir po jo nais auga tik ardžiausia kad
centa ni jnsu sutaupytus pinigu*.irta- suma. tas-katt,
4
mis buvo iszkastos žemos ir neturime lietaus.
didyn. Yra tai
kuris
•u auga
auga^didyn.
Ul saugiau 1ir
ir. geriau del imegaua
imegana kuia.i
į
sziukszįes.
‘ — Lietuviu
jjiviuviu
czionait ineje Hdirbft ir osedlm. DMdh aa.vo. pinigu* in uitg/Banks X; L
U‘Asz ta dirbu naktį, kad nie aplinkinėje randasi labai Ina*,
.panitUoinaita ir matyaita kaip M pinigas. auga en P*kas . nematytu.
asz aims* žai ir tai vienas nuo kito labai
dauginiauproaenU.,
«. -k.. - * » - *Tada*
'■ •
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damas paszauke:
Ak, Dieve!
Penki melai pasibaigė, kaip Ka asz padariau!
Beatusas gyveno daikte su sa
< Monas ji ramino ir perdestivo vaikais. Pagal (Mono norą, nejo, jog jam tėvas ir levukas
tėvas atbūdavo drutviete. Vai atleis kaltei. Matilda savo vy
den teip, kaip pirma buvo. Du ra spaude prie szirdis isz |)riefp
Ta pati
žiuoju aplinkiniai gyventojai, žasties jo gailesties.
jog Otonas yra Henriko sūnum darė ir Agnieszka, nes uuoln
labai džiaugėsi. Bet da labiau tos tėvo rankas bueziavo tary
džiaugėsi, kada iszgirdo, jog il dama: -- O mano teveli! mano
gy v i. O kada viena brangus teveli! Dabar supran
jo tėvai gyvi.
karta tėvai atsilankė pas sunu, t u. jog tęva turiu !
Perplauko iii kita szali ežero
pilna suėjo žmonių, idant pas
ir t rauke ant kalno, Kabinosi
veikyt senovės savo ponus.
Beatusas kasdiena menkyn ant kalno su akvata. Jie pirma
ėjo, o ežia ir senatve, nes ture at keliavo iii Beatuso nameli,
jo asztuonias-deszimtis ir pen nekaip senei is su savo drau
kis metus ir jautėsi, jog netoli gais. Ant kalno rado jau daug
grabas. Sėdėdamas viena vaka žmonių i>z pakalnes, \ ieni sera sodelyje po pa vesiu. pasi dėjo, kiti g ulejo ant vejos; visi
lauke Beatuso.
szauke savo vaikus ir tarė:
Ant galo pasirodo —■ HenriBrangus mano vaikeliai! va
landa gyvenimo mano baigiasi, as ir Teodoru vetle ji. \ os gaSunkybe senatvės mano neuž- lejo paeiti. Su didele beda užsiilgo instums in graba. Rodos, yre ant kalno. Kada jau užėjo
jog ir saule man ne teip szvie- ant kalno, sėdo ant vejos, Ta
ežia. Xes ant ko mano gyveni padare ir 1 lenrikas su Teodomas tik>.’ Suradau jus, mano ra. Tame nuėmė kepures pakai
gyventojai suszuko: —
brangus kūdikiai, dabar galiu nes
Da ka noriu Sveikas buki, musu teve! Paramiai numirti.
idant g aleeziau laimink mus susirinkusius! —
jus praszyt i;
atlankyti ta vieta<1 * kurioj g v - Puolė ant keliu visi, o Beatavenau per teip ilga laika. Asz sa> juos peržegnojo.
'Tame isz žmonių tarpo pasi
manim drauge
žinau, jog
važiuosite. Ak ir jums ta vieta rodo Ditriehas, iszblvszkes ir
v ra szventa. 'Tenai tu mane, sukudes. puolė t nujaus po sene
Henrike, radai, lenai tu mane, lio kojų:
rp
- Susilaikvk!
Pa sza uke:
Tetxlora, kaipo tęva pirma kar
ta pažinai. I r ( Monas t ures su — Asz ežia v ienas ne esmi ver
mumis drauge keliaut, o ir no- tas tavo palaiminimo. — Bea
recziau dar ta savo brangu a tusas norėjo ji prikelt, bet ne
galėjo.
nuka pamatyt.
te
— Kelk, mano sunau,
Tas noras dievobaimingo se
nelio pripildė linksmybe Hen re, — pasakyk, kas esi per vierika ir Teodora. Seniai norėjo nas.
Ant
to kareivis atsake su
Henrikas ir Teodora, idant pa
u\veliant i Ditrielia at gai lesczia:
kelyj gyvenanti
— Asz esmi I)it richas!
lankyti. kuris, kaip buvo girdi
I ’o tu žodžiu pasirodė aszama, suvis atsimainė. 'Todėl apie
ta reikalą nusiuntė pasiimt in i ros senelio akyse. Xorejo ji pri
pas .Otoną, ..Perskaito groma, , kelt, bet neturėjo tiek sylos.
— Negulėki ežia ant žemes
ta tuojau pradėjo ruosztis kelionen.
)tonas važiuodamas prie mano kojų, tavo \ ieta prie
<(Itonas
pro Ditrielio drut viete, paėmė mano szirdies. Jau asz girdė
su savimi Agnieszka, Matilda jau apie tavo gailesti ir pusi
ir ji pati, Ditrielia, nes jau bu taisymu. Bet kam neszioji tuos
v O liuosu. Vienok paneziu ne leiicugiis .’ Kelk.
A e, geras teve! — tarė
numetė nuo save<. Norėjo jis
stoti teip priesz Henrika ir su kareivis, — iki tolei nekelsiu,
gailesezia perpraszyt. ()tonas pakolei neiszgirsiu isz tavo lu
tiesiog važiavo su Ditriclin, jo pu atlaidos už savo visus nusi
paezia ir duktere in Szveieari- dėjimus ir piktybes, kurias pa
ja ir užvažiavo pas Klausa. o dariau tavo giminei. Greieziau
tėvai (Mono radosi kitoj szaly tie lenetigtii nuo mano ranku
ežero ir Beatusas. Visu szirdys nenueis.
Dabar prisiartino Matilda su
prijautė koki tai nuliūdima.
Kada artinosi prie vietos, Agnieszka, atsiklaupė prie sokur Beatusas tiek metu perbu nelio ir tarė:
— Dovanok, dovanok. leve’
vo, senelis pradėjo verkti. Hen
rikas ir Teodora bueziavo jam Jau jis seniai už savo nusidėji
mus at pakula vojo. — () verk
rankas ir ramino ji.
— Alano vaikeliai,
tare dami gyventojai szauke:
senelis —
man teip nuduoda
— Dovanok jam, dovanok t
'Tas szaukimas sujudino sekad asz ežia liksiu jau ant visa
dos. Tiek metu perbuvau ant neli. Laikydamas rankas isztiesvieto: kas valanda laukiu stas ties kareiviu, teipogi versmert ies.
ke. Ilgai negalėjo žodžio pla
Kada ėjo ant kalno, tai at- kalbėt i.
— Kelkite, — tarė ant galo
lanke ir Leitanda ir jo gera pa
ežiu, o teipogi ir stubute kurioj senelis, — visi kelkite. Dievas
Teodora
tiek metu vargo. mielaszirdingas, kuris toje
Verkimo buvo nemažai. Lei landoje žiuri ant musu, o priesz
tandas buvo pasenės, o Gertru kuri da g ai sziandien stosiu,
da, jo pati, kur galėjo dingti! Jis žino, jog jums, kareivi Dit*
Xu mi re. Visi apsiverke, kada riche, jau seniai dovanojau isz
Leitandas apie tai pasakė, o szirdies, nieko nepamenu. My
Beat visas tare:
Neverkite, lėkimės ir bukime prieteliais.
netrukus VLSI
visi pasimaty • ime, Duoki szen ranka. — Ir pada
vė vienas kitam ranka, o scnebet ant ano svieto.
Ant žinios, kad Beatusas at lis tarė:
— Na dabar Dievas ir žmosilanke, subėgo visi pakulnes
gyventojai, kad seneli pamaty ues mato, jog vienas iu kita
nieko neturime. .Jus, motinos
ti.
Leitandas priėmė sveezius ir tėvai, imkite sau už pavyzdi
k nepuikiausiai, o kada pasi- ir savo vaikams apie tai priTau-gi, Dieve’tegul
drutino, visi leidosi ant kalno, minkite.
tai yra su pakalnes gyvento- bus garbe ant amžių.
l^bivgera. valanda nieko ne
jais.
Klausas ta diena turėjo labai buvo girdėt, kaip tik vieni dū
daug darbo, nes kada žmones savimai. Aut galo prakalbėjo
dažinojo už ežero apie Beatu- Ditriehas, pakeldiynas rankas
sa, kožnas norėjo seneli pama surakintas Jencugu, ir tarė pri
tyti. \ isi prasze, kad per ežerą ėjės prie Henriko: — Tolei ne
perkeltu. Kiek tik Klausas tu busiu ramiu, pakolei ir jus man
rėjo valcziu, visos buvo užim neatleisite.
Toliams nedave jam I ienritos. Kada buvo netoli kraszto,
Ditrichas pradėjo drebėti, net kas kalbėti. — Ganu! — tarė
ant jo ranku lencugai barszke* nekalbėk! Mes tali seniai dova
jo. Akys buvo pilnos aszaru, no,jonu*. Sziandien tegul visi
Nidku nekalbeio tiktai duksau- mato, jog mes vadinamės prie-

y
fe
II:

v

>

i

♦

t

1,

■
ii

H'
r'«.

*

M
L |-

Bhh

A

'*i

f

"

.

X

»

,*

'4

f

jr '

. .............................. ....... ................

MILL A PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.

DAUG BEDARBIU.
Joniszkis, Sziauliu apskr. Mu
su apylinken isz kitur priėjo
gana daug bedarbiu, Jie stoju
pas ūkininkus tarnauti už žePa vyzdžiu i,
mu atlyginįma.
bernas metams reikalavo algos
900 litu, o dabar sutinka tarnauti už 500 ir net 400 litu. Mer
ginos tarnauja už 300— 200 lt.
PRIGĖRĖ 6 ŽMONES,
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Antanas Ramanauskas

ISZ LIETUVOS

Namelis Pustelninko
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DOVANA ISZ ARGENTINOS.
Majora> Jobu Ųnekmever, kuri> buvo I ’ershinu ’o adju
tautu aplaike ana diena puiku ai’kli uu<» generolo Just o; prezidento ropublikos A rgent ino>. ArlGis vadinasi A rgentina. * 1
4 I

teliais.
; t i< buvo labai lengva. I būnate
Stove* lailii prie Beatuso, pa j vaikai, kad jau numirė, pagul
davė sau rankas.
de | H > \ aliai ant žemes ir akis
Buvo tai puiki valanda. Prie lengvai užspaude. Potam 11 (•ti
o\ e jo 'Teodora su rikas stojo i r tarė balsu, ldant
Henriko st
stovėjo
(Itonu, o prie Ditrielio Matilda \ isi girdėt u ir suprast u :
— Bu vo ta i smert is saldi!
su Agnieszka. \ įsi verkė. Ilen
rikas-gi prakalbėjo garbiai:
'Teip mirszta teisingi Viv-zpa— 'Teip kaip musu ežia ra n ly.ie.
Kada pabaigė tuos žodžius.
kos daikte, teip tegul ir musu
szirdis susivienyta broliszka pradėjo visi x'erkTi. Potam su
meile. r pTegul niekas to neper ( lojo kuna iii duobe, kuria pats
traukia. Ant pat virt inimo to. senelis gyvendamas ant kalno
tegul musu vaikai susiženy ja. buvo iszkases. () kada kana pa
rr
'Tokiu budo sueis in daiktu dvi laidojo, kas truko per visa nak
gimines, kurios terp saws ne- tį, szv i n t a u t iszsi skirst e namo,
Dabar Ditriehas vela savo
sut ikime gy veno.
'Tai buvo Henriko žodžiai, <Irut.viete at gavo, bet dabai; viI lit richas ant t os netiketos mm si kalėjimai bu v o permainyt i
jienos nežinojo, kas su juo da ant prieglamh )S paxiirgeliams.
•liovės gaspadorius ir pasi
rosi. (Mono akeles teipogi pra
žibo. Dirstelėjo pirma ant Ag taisė, per ka savo urėdą at ga
nieszkos. o potam in dangų. vo. (i ra t as I lenrikas gy v eno
apkaite drut vietoje, kurioje užgimė.
Agnieszka, žinoma,
kaip rože. Akis nuleido; bet už (Monas aplaike drutviete Vai
valandėlės dirstelėjo ant pat (r ( len ir nepoilgam apsiženij< > su
p
su Agnieszka. M alka kert i R u per
gaus jaimikaic.zi.o. r Teodora
Matilda buezia vosi.. Aszaro> ta pasiėmė pas save ir padare
abieju
susimaisze iii
i drauge, gaspadorium savo dvaro.
(Monas ir Agnieszka vedu
Beatusui buvo t a valanda gai
dievobaiminga gyvenimą, 'Toli
liausiu.
— Susimildami, vaikeliai, — reikėjo jeszkofi teip puikiu ir
tarė, — tai perdaug, perdauy mielaszirdingrt pmuV. 'Tankiai
mano senatvei. () Dieve! tegul mislydavo apie Beatnsa ir deTau bus garbe!
Ilgai gyvenu kavojo Dievui už ta, ka. savo
ant svieto, bet .to savo gyveni gyvenime datyre. Aiit Beatuso
me nedatx r.iau, ka sziandien. kapo pastate puikia koplyczia
Dabar mielai, numirsiu S įnor kuria ir sziandien stovi.
(Monas ir Agnieszka numirė,
t is man bus saldi. iai akiu jos
su iszsiIgjcjimu,. Visagalis Die sulaukė vėlybos senatvės, o ju
ve! per didele yra gerybe 'Ta arnikai ir dabar toje driitvietcvo. Neturiu žodžiu ant padeka- je g\ vena.
:: GALAS ::
vones!
rp

Nutilo. Visi verke. Ant galo
silpnu balsu tarė:
Dieva>
meilingas mano praszyma isz
klausė. Atsiunezia man smerti
neužilgo. Janeziu, jo O’ ne ady
uos ilginus su jumis negvven
siu. Saules nusileidimo iieri‘ge
siu. Klaupkite visi, tegul no
rin pi.iesz smert i da karta ju>
palainjjnsiu.
Atsiklaupė. Po deszini atsik laupė 1 lenri'kas su 'Teodora,
o po kairei Ditriehas su Matil
da, prieszais-gi (Monas su Ag
ries ta jauna pora
nieszka,
drebėjo senelio rankos. l'žpakalyje klupojo Leitandas, Klau
sas ir Rože su savo kūdikiais,
o aplinkui žmones. \ros galėda
mas senis prakalbėjo: — 'Tegul
jus palaimina Traice Szvencziausia, Dievas 'Tėvas, Dievas
Suims ir Dievas Dvasia Szv.
Sutvertojaus mvlvsta tegul
plaukia ant jus aut amžio.
Amen. Bukite sveiki! Atsimin
kite tankiai ant senelio, ant jo
smerties, o mylėkitės, 'Tai v ra
paskutiniai velyjimai.
I r alpdamas pi ls v iro ant I len
riko. Kvapas numažo. Veidiu
linksmas iszrode. Saulei leidžiaut is, paprasze, kad jam pa
duotu in rankas kryželi, priesz
kuri per ilgus metus meldėsi.
Dave suprastina ženklą, idant
jam užgiedotu jo mylima giesKlatisas nunego
nubėgo ir stojo
me. Klausas
prie varpelio ir laike giesmes
zvanijo. Giesme yra žinoma ku
ri jau buvo ant pradžios:
Kaip ore ant lengvu debesiu,
ir 11 .
Pabaigoje giesmes paszauke’
Boat ūsas:
— pone!.. Dieve!.. Mano Iszganytojau!... szanki
szauki mane,...
Ir numirė. Siuvipribusiu!
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IszbuLsamuoja ir laidoja mirusiua
ant visokiu kapiniu. Pagrabue paruoI
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* del
laidotuvių, vonelių, kriksztyciu ijB
kitiems pasivažinėjimams.
Bell Telefonas, 1373 M.

TARADAIKA

J G. BOGDEN

'l'iejei, ka kaulu nesutikimo 322 W.Long Ave. DuBois, Pa
Likiszkis, M a let u vals. —
terp mus numėtė,
Birželio 7 diena S sentikiai ru Sziadien nuo visko atsikratė.
Lietuviszkas Bankierins r
sai, susede in maža luoteli, yrė
Ir Laivakorc^iii Agentas
X no visko rankas krato,
si isz savo bažnyezios |>er ežerą
Ba bus szlektai suprato.
in Sztiruius. Pakilus dideliam , Per nekuriu pat rijot u kvai
Lie t UT trr kas Graborinf
vėjui laivelis apsivože, ir \ isi
ly>la,
paskendo. Subėgi* žmones iszK. RĖKLAITIS
I >a ug per lai u n keticzc l .iv
trauke 2 asmenis, kurie dar
t u \ y s| ;|.
Laidoj* numirėlius pagal
sziaip taip atgaivinti, kiti pasi
I r ant t urlo ir ant vard <>,
naujausia mada ir mokslą,
seko surasti kita diena.
Jog nemokėjo Vesti to pili
Turiu pagelbininke moterių.
Prieinamos prekes.
PUIKI APLINKINE.
ka u s darbo,
---------()j vyrueziai negerai,
Kaziu Ruda. Pas mus gražu,
116 W, SPRUCE ST.
Apsirikome
Amerike
labai,
MAHANOY CITY, PA.
ypaez vasara. Mažutis gan jau
Szlektai viską pradėjome,
■ Teleponne No. 149
kils miestelis puikiuose puszynnose bei šmulyje skėsta. Czia I r kaip! ne \ ienas neži nojoine.
Sziadieli niekas < langiau nė
vasara isz visu kampu, ypatin
$1,000 TIK UŽ GOc.
iszpuola padaryt i,
gai isz Mariampoles, savaitei
Ats.unsk mums GOc ir gausi musu
n
11
o
\
’
i
s
k
o
'Tiktai
reikia
kitai suvažiuoja žmones I v m
slcbiiklinRu želiu veites tuki tanczio
a I si k ra I \ ii.
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
oru pa kvėpuoti, puszynais pa
— Vos Xno I n pat rijot n atsikreipt i. žmogui reiszkia jeigu jis yra apiinsidžiaugti, pauogauk
tas kokios nors ligos bei viduriu su
X e in t a sza Ii neži u rel i.
keletą metu atgal be stoties bei
gedimo? Toks žmogus yra susirau
J
uk
ka
jie
1
ik
padu
i
o.
poros bakužiu ežia veik nieko
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
'Tai
vis
del
savo
labo.
nebuvo. Sziandien jau visai ki
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui ir
>a
v
n
Juk
turite
savo
bažnveze
auksini kaina parodytum, tai jam ma
ta. Jau yra aikszte, keletas gatir kunigus,
lonesne butu sveikata, negu tas auk
vm.
t urga viete.
bažnyezia,
Guodokite juo'.'tai geria in» so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs
e lėkt r os stotis, pasztas, teis
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
bin,
mas.
policija, ‘‘ Blaivybes
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
Koziioje
|
iara
pijuje
>u>ior
traktierius su svaigalais ir ali
rios jums sugražins sveikata.
(r
ranizuok ii e,
Vai.stžoles yra nuo sekaneziu ligų:
ne. 'Turime ir klubą. Pastaruo
sius Kazlu-rudiecziai y pa t m () svut imu I )ievn liojeszkok 11 c. viduriu užkietėjimo, skilvio nemalimo. nenoro valgyt, strėnų ir pecziu
Mes da žali,
iieisznokia.
O;ai
’ turgaus dienomis (jie buv o
skaudėjimo,
patrūkimo,
dusulio
2 kart savaitėj) skaitlingai ap- Ir per < laug Dievui iiisi>zokia, (asthma), perszalimo, skaudėjimo po
lanko. ( hgaiiizaciju irgi ne- T;i i nieko n'ero jk-,-i i i k ek i ine. krutinę, reumatizmo, plauku slinki
'Tik mm I)ievo, 1 >va>iomo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir
trnksta: sza ui in i, sue.-demokitu ligų. Atsiunsk 60c, tai gausi
melsk inir.
k ratai, ukininkai, žemdirbin
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
line, nieko iif
K lldi keis
s-ga, pa\asarininkai ir
minėtos ligos.
iszmanoiiie.
tederantai (su 3 davatkomis)
.Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
tik
užmanome,
iicpro
K
a
skausmus, užima au^v^e, nuomarą,
bet ne viena ju, jei neskaityt
tingai darome.
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi
szaiiliu, ypatingo veiklumo ne
pa rodo. viena kas bloga, tai Isz to nebūna jokios naudo-, . musu gausius vaistus, taip vadinamus
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra
tas, kad vietoje nėra maudyk-i i Viską szuo nuiiecza ant
labai blogas dalykas, bet musu Ner
UO( iCLI Os.
liu. A rt y minusias upelis - jrrvu Preparatas užbėga tai ligai kelia
Gal
daug
mandriioliu
pasakv
ir suteikia žmogui ramuma.
ra yra dvieju kini, atstu, Tiki- r 1'
Tas Taradaika tik kvaily^,
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
masi, kad miestelis ncpoilgo
žymiai iszsiples ir gal virsti Bet kad mano rodo> klausytu, su žolių ir knygų kataloga. Reikalin
Tai daugiau gero pada ryt u; gi musu žolių pardavinėtojai visuose
miestu.
Visokiems krepszehiiiikaiin miestuose. M. ZUKAITIS
apsigaut nes i d not u,
451 Hudson Ave., Rochester, N. Y.
Pinigu turėtu,
Ir linksmi butu.
Pajeszkau Joną /Jury, paei
*
♦
*
na isz Suvalkų Re/L \’ilkaviszL1ETUV1SZKAS GRABORlUf
kio Apskr., Bartnyku Kaimo,
IK BALSAMUOTOJAS
Mano
kūma
dagirdo,
gyvenantis palei szkala. Turiu
►
Tik
ant
nelaimes
nebage
su
svarbu reikalu nuo tamstos se
________ t t
sirgo,
sutes (Inos, Atsiszaukit SZ1UO
♦
ill
'Tai negalėjo papieszti.
adresu.
(t.5S)
*
Kad apie tai jums dancszti.
Veronica (Jajauskiute
1 '■ > / 4- ”■
Box 61
lž
tai
asz
ja
ja
sziadien
už

Silver Creek, Pa.
Laidoja kunua Numirėliu pagal Nao>
vaduosiu,
Apie kėlės merginas padai JansU mada. Pigi preke. Taipgi
Pajeszkau savo brolio Anta
pristato
automobiliui
yiaokloma
nuosi
u
:
no Kanlavicziaus. .Jau ilgas
reikalam!.
«
Viename pleise merginos
Parduoda viaokiua paminklas, dlde»
laikas kaip nežinau kur jis ranliaa ir mažina až pigiausia preke, to
dasi.
kel urios,
Alan labai yra svarbus
dalykas jo sužinoti, todėl pra- Nes vaikine niekam netikusios, dėl jeigu pirkaite POMNINKA tat
kreipkitės pas mane, nes ass galiu ju
Viena kita visaip pravar
szau atsiszaukti, arba kas apie
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti
džiuoja,
ji žinote praszau praneszti aut
333>33| W. Centre St., Mahanoy .Citg
Ir nuolatos bjaurei kolioja.
adreso
Kožna turi būda kitokį,
Mrs. Antanina Kai niek
Kad tiktai viena ant ra isz
325 E. Alt. Vernon St.,
juokt i,
(Aug.7)
Shenandoah, Pa.
I
Tiktai viena lerp juju da
v adna,
i
H
'Toji malszei pasielgė visada, I
Mat vardo del josios ne isz
I
I
'pik i uoja,
'i
Noriais nuėjusios mirdikuoja,
RAGANIAUS STEBUKLAI
Tegul tik Baltruviene pa
MagijoH Raganius J.
sveiks,
CAPITAL STOCK $125,000.00 %
Czekanaviczius iszleido
Į SURPLUS IR UNDIVIDED
'Tai jiji su koeziolu užteiks,
10 magijom paslapcziu,
PROFITS $628,858.62
ji
kaip iszvesti kitam pi
O užduos gerai.
1
ga isz ranku, teip-pat
Net bus a j va j!
Mokame, 8-ozia procentą ant
t'
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Ant. J. Sakalauskas
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KAREIVIS KETURIU ME
NESIU SENUMO.
New York. - Sztai paveikslas Jotio 'Tillman keturiu menesiu senumo ant keliu jojo tėvo
pulkininko Stepono 'Tillman,
kuris yra jauniausiu kareiviu
Citizens 'Training Camp, kur
buvo priimtas in pulką per jo
jo tęva, nes turi pilna tiesa
|)rie to, kaipo pilnas ukesas
szio sklypo.

Skaitykite “Saule

patiesz rankoje pinigas
pranyksta, kuris potam
pasirodo prikibęs kam
prie padalku arba prie
lubu, ir teip toliaus isz
leido kitus labai stebė
tinus sekretus. Teipgi
iszleido Mopu Kaziras kurias iszagzaminavus pasirodo kad kazires paprastos bet ežia kas tik kokia iszsitrauks ir pavirsta potam visus tokios
tai tūzai tai karutei ir t.t. ir gali su
juoms daryti 20 skirtingu monu. Kas
szittio.s sekretus turės ir szitft kalade
kaziru tas pridarys susirinkimuose
daug baimes ir juoku. Viską sykiu su
paajszkinimu prisiuneziu tik už.$2.50
Rąszykite pr|siusdatmi, Męney Ofdęri
o tuoj gausite. Adresavokite sziteip:
PROF. J. CZEKANAV1CZIUS,
BOXx 88
10,1 GRAND BT,
Aug. 3
bhqvklyn, n. Y.i.
-

ANT PARDAVIMO
Niuiji narna j Frackville,* Pa.
Preke $4,600 ant lengvu iszfliokosczįuv Teipgį lotai mįnetąin
mieste. Apie dąngiaus dąsižįnokite ant adresę.

V. Lapinskas
601 W. Mahanoy Ąye_.
Mahanoy City, Pa,

i

AUKSO KALNAS AGENTAMS!
|
t

Reikalaująmo agentu ir agenęziu del pardavinejmo Deksnio
Natiju Gyduolių. Agentai
už
ts
dirba nuo $50 iki $100 per saiivaite.
Klauskite platesniu
informacijų. AtĮrpsayokitc:
2 OINTMENT.
'■ ■
.co,
DEKfWS
518 Main St. Hartford,
Hartford. Conn.

i auditu pinigu. Procentą pridedam
prin jnsa pinigu 1 Sausio ir 1
Liepos. Mos norim kad ir jus
turėtumėt reikalu su musu banku
nepaisant ar mažas ar didelis.
H. BALL, Prezid«nta«.
Geo. W. BARLOW, ViciPni.
Jos. E. FERGUSON, Kaaieriua.

• t
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W. TBASKAUSKĄB .
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

1

1 JllISJfflB *»■
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Laidoja kunue numirėliu. Pareamdd.
automobilius del laidotuvių laikės**,
tin iii, veseliju, pasivažinėjimo ir, t.L

KO W, c.atr. įl, M.b.no, Cilr. O

.i ih
Jįjį,

fej
.V

tf

4'

- -

-

-

-

-

------------ -----------

4.

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

..j

u.-----

.... -

ŽINIOS VIETINES.

Isz Shenandoah, Pa.

— Seredoje pripuola Szv.
Magdalenos.
— Garnvs lėkdamas pro
miestą Subatos rvta užkliuvo
pas J. Vaicziulonius ant W.
Birch ulyczios palikdamas pa
togia dukrelia. Motina ir kudikik sveiki, o tėvas isz džiaugs
mu dalina kvepenezius cigarus.
— Mieste tyku, žmonelei
Nedėlioję iszvaž.ineja in parkris ir grės praleisti dieneliu
ant szviežio oro. Todėl ir naujięneliu trokšta po musu tykia
aplinkiniu.

J. A. Abraczinskas ir
pacziulc, kurie lankosi Lietu
voje raszo, birk kelione yra la
bai Įmiki ir abudu “indžiojnina.si. ” L’raeita sanvaitia iszkeliavo isz Rymo in Venicije.

Paskutines Žinutes.
Harrisburg, Pa. - Viso
kitos ugnys Pennsylvanijoi pa
daro kas metas Meiles ant
szimto milijonu doleriu.
’I New York. — Ona Me
Shane 65 metu sudegė ant
smert nuo užsidegimo szlebes
kada uždeginejo žvake ant al
turelio savo name kiosios vvras 80 m. labai apdege.
r Chicago. — Luotis ant kil
io radosi 135,000 galonu ga
lino eksplodavojo. Sargas Ii
■
užmusztas. Daug Medes
įdaryta.
’ Bakersfield, Calif.
Per
įas ttrenkė
renk e in dideli kubilą
,riame radosi 180,000 baczku
aliejaus, kuris užsidegė. Bledės daeina lyg milijono dole
riu.
Parvžius. — Trvs žmonis
lt
likos užmuszti per susidurima
dviejų kariszku areoplanu.
V Hong Kong, Kinai. —Tva
nai padare czionais daug Me
des. Vanduo nuncsze 17 namu
su žmonimis — visi žuvo.
Pittsburgh. — Prohibicijbs sznipai suėmė 11,400 galo
nu alaus vagonuosia kurie sto
vėjo jarduosia.
Kresno, Calif. — Per eks
plozija gazo name H. D.
Schroeder likos užmusztas tė
vas ir keturi maži vaikai. Na
mas vėliaus sudegė, (» drauge
ir lavonai,
c Wilkes Barre, I‘a. - Benas Gimski, 14 melu, likos užmusztas per Lehigh Valles truki. Kazimieras Ba rtasz isz
Pittstono likos užmusztas per
truki diena priesz tai.
š

H,

a

NORĖJO GAUTI RODĄ UŽ
DYKA.
— Ka ponas daktaras daro,
kada užsiszaldai
— Koscziu.*

PARSIDUODA FARMA.
Puiki farma 70 akeriu. Gerai iszdirbta. Guri budinkai.
Didelis žuvu juudas in kuri inbęga szaltinei. Czverlis įnyles
nuo geležinkelio stoties.
stot ies. 2*2
mylios in Pottsvillr, prie Steito kelio. Parsiduos už prieina
ori greit parma Įireke nes tturi
ddoti.
S. A. Reinhold
Pine (I rove, Pa.
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SAULE

Szitie maži muzikantai atliks ilga kelione.

Pienas suruks jeigu ne
bus tinkamai
prižiūrėtas.

Amerikos Mokyklų
Sistema.

.„,
t—
Nepaisant kaip saugiai pie
Mokyklų Organizacija ir
Valstybes pavietes, miesto apnas pridabojarnas iki pridaviVirszininkai.
sk r i ežia i ir mokyklų apskrimui szoimininkei jeigu szeimiKiekviena isz visu 48 vals- ežiai. Visose valstybėse viso
ninke
nemokės
tinkamai
pri

— Szv. Jurgio parapije aptvbiu turi savo atskira siste iszkaszczio dali valstybe turi
žiūrėti,
pienas
greitai
suruks.
reiszke idant visi tiejei, kurie
ma mokslui. Fcderale valdžia paneszti. Vienok didžiausia
Gavus
pieną
reikia
tuoj
per

turi lotus ant kapiniu kad iszneturi jokios kontroles ant vio- dali turi parūpinti vietiniu mo
pilti
in
karsztu
vandeniu
iszczvstvtu ir iszk'irstu krūmus in
szu szios szalies mokyklų. Tai kyklų vienutes. Nekuriose
plauta
indą
(kad
nedavus
bak

paskirta laika. Kas perka lotus
gi mokslas yra kiekvienos Valstybėse sziuos pinigus su
terijoms
gemalams
arba
pole

turi praneszti parapijos kasivalstybes legislatures turi rū daro pavietos mokeseziai; o ki-*
siams
progos
augti)
ir
laikyti
jieriui, jeigu apie tai nopra
Dvideszirnts du vaikai visi sierai likai isz vaiku prie vešioj, szvarioj, neprieinamoj pintis priduoti sistema moki tose prie Įiavietos mokeseziu
nesz, tai po szesziu menesiu lo glaudus D( »s Moines, Iowa atliks ilga keliom' po visas Suvienimui visu tos valstybes vaiku. reikia dar priskaityti specia
mušiu,
vieloj.
Szviežio
pieną
'p
tai bus parduoti kitiems. Tie nytas Valstijos davinėti koncertus. Paveikslas likos atimtas
Paprastai, yra Valstybes Mok lius mokyklų apskrieziu mo
niekad
nereikia
maiszyti
su
se

jei kurie turi lotus o gyvena kada pribuvo in New Yorka. Vaiku orkestrą randasi po vaslo Komisija
ir Valstybes keseziu s.
nu
pienu,
nes
pabuvusio
pieno
kitur tegul apie tai neužmirsz- dovysta supredento H. M'. Draper, kuris sėdi ant kaireses.
Mokslo Departamentas. Komi Valstybe suima mokykloms
bakterijos
pasendins
szviežia
ta.
pieną.- Bakterijos greieziausia sija kontroliuoja valstybes pinigus isz invairiu szaltiniu.
— Juozas Medelis, 235
dauginasi puvėsiuos ar mesz- mokslo programa kaip pažy Yra tam nuolatiniai fondai,
Highland uli. likos sužeistus Jaunos Lietuvaites - Konservuojant reikia lyri(‘, todėl pienas turi būti lai mėta jos konstitucijoj ir in- Valstybes mokyklų taksai, pi
statyriiuos. Jos visi žygiai yra nigai, 'kuriuos Valstybe paski
Locust Mountain kasvklosia.
komas
tik
szvarioj,
vešioj
vie

vartoti gerus
Antanas Vilkaitis, likos sužeis Amerikietes Svajones
toj. Dug geriaus pieną laikyti legiidatyvi. Vienok, Valstybes ria mokykloms ir keletas kitu
szaltiniu, kaip korporacijų
yra
Mokslo
Departamentas
tas per nupuolimą tapo Pack
po
uždangalu,
idant
netik
mugumines rinkes.
er No. 5, ir likos nuvežtas in Asz graži, jaunute
sios ir kiti vabalai, bet ir kva Komisijos dirbantis kūnas, ir taksai, ineigu taksai ir aliejaus
taksai. Nuolatinis fondas ingyjo
virszininkas,
Valstybes
Mo

Ashlando ligonbuti. Aleksa Jaunos dienos mano, —
pai
uodą
siek
tu.
Laikant
po
50
Senos arba prastos gumines
Struczkonas, 502 E. Mt. Vern Moku, kaip pauksztule
laipsniu Fahrenheit ar truputi kyklų virsziausis aficierius tu jamas pardavus mokyklų že
rinkes
sugadina
konservus.
mes. Szios mokyklų žemes yra
ri
iszpildytii
visus
Valstybes
on uli. likos sužeistas Maple Cziulbint ant piano.
žeiniaus,
galima»piena
užlaiky

Vaisiai ar daržovai gali būti
Jungtiniu Valstybių
Valstybių žemes
Mokslo
Komisijos
nutarimus.
Hill kasvklosia ir t(‘ipgi nu Asz daugybe szokiu
ti
szviežia
nors
12
arba
14
va

szvieži, bonkos geros ir szvaKongreso Aktais duotos Vals
Valstybes
Mokslo
Komisija
su

vežtas iii Ashlando ligonbuti.
landa
po
gavimui
nuo
vežioto

Dailei moku szokt i;
rios, bet jeigu gumines rinkes
tybes vieszo mokslo naudai.
iki
devvsideda
nuo
Įlenkiu
jo.
Kartais
labai
sziltoj
dienoj,
Daugel
tiek
visokiu
netinkamos visas konservavi
ir
Antanas Navickas
Nek u riuose
atsitikimuose
kurie
renkami
nuo
niu
nariu,
pienas
greit
surūksta
kad
ir
Nieks
negal
iszmokti.
mo darbas iszeis ant nieko.
Aleksa Boris, kurie likos a p
Valstybes paskiria žemes mo
Įlenkiu iki septynių metu.
szaltoj
vietoj
laikomas,
bet
tas
Kuomet
reikia
bonkas
kaitinti
skunst i už bandymą sužageti Mireziau asz isz bado
kykloms taip-gi. Iszsktrus
Valstybių
Mokslo
Departa

vra
vien
tik
todėl
kad
nors
at•
tuomet reikalinga vartoti ge
dvieju mergnieziu, pakliuvo in Kad nebūt saldainiu
Naujaja Anglija ir keletą kitu
kiekvienas
mentai,
atskirai
rodo
vešu
vistiek
pienas
nelai

riausios ruszies rinkes. Jeigu
nauja beda. Ana vakara užklu Gardaus ezekolado,
Valstvbiu kur civile valdžia ir
iszsivyste,
pa
ra
lėliai
su
Vals

komas
iki
50
laipsniu
szalczio.
po inkaitinirnu rinke rodo trupo ant Jono Smito kuri toip su- Szokiu ir svetainių.
mokvklu valdžia yra ant mies
tybių
Mokslo
Komisijom,
dar

Reikalaujant
kad
atvežti
kurna, reikia visuomet nauja
musze, jog pusgyvi nuvožė in
to aipskricziu vienutes pamato,
Vaikinai kas diena
bas
kuriu
riszasi
su
Valstybes
pieną
po
piet,
pienas
bus
nors
vartoti. Geras rinkes galima
ligonbuti. Abudu uždaryti ka Kai tik mane randa,
pavietas turi užlaikyti visas
pradiniu
ir
augsztesniu
mo

nuo
12
iki
18
valandų
szvielengvai sulenkti ir gnaibyti.
lėjime.
Ir jei hunu viena
administracijom. De- tokias mokvklas. Jei Valstybe
že-snis negu kad reikalaujant kyklų administraeijom.
prigelbsti pinigais, tuomet ly
Jie prie manes lenda.
partamento
galva,
kartais
vair
gaunant
vakar
anksti
rvte
Tamaqua, Pa. — Tamoszius
dinamas Va 1st v bes Vieszo gios mokslo progos duodamos
Tarvtum
in
sūri
ryto
pieną.
—
F.L
T.S.
Gudauskas randasi Pottsvilles
Mokslo Prižiūrėtojas arba visoje va 1st y be.c Kuomet vie
Katinai
iszalkia,
ligonbuteje su trimis žaiduleis
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DEDE SAMAS k PARDUOS
kuriuos uždavė jam pleszikas
cziausi taksavimo laipsni ir
prastai
iszrenkamas
balsaviIr
ak
v
tems
merkia.
SENUS ISZRADYMU&
kada ji užtiko afiipleszant na
Sziose
valstybėse
guber dar neiszsigali užlaikyti mo
m
u.
Tuoj
jau
vyra
gausiu
—
rna apie 3 valanda isz ryto. Vė
natorius
juos renka, asztuonio- kykla, Valstybe jiagelbsti ir
leide,
Busiu
tikra
“
leide,
”
liaus palicije suome koki tai
parūpina reikalaujamus pini
se
Valstybes
Mokslo
Komisija.
Asz
namie
sėdėsiu
Kazimiera Rakauske kuri Gugus. Yra dvi svarbios priežas
Kaip
pirmiau
sakyta,
kiek

Vyras
parnesz
pėde.
dauckas pažino Imk tai jisai
tys kodėl Valstybe taip daro.
viena
valstybe
kaipo
visa
yra
buvo tuom plesziku. Zigmanto Pripirksiu be galo
Kiekvienoje valstybėje dabar
legale
vienute
moksle,
bet
ad

salimas teipgi likos apiplesztas Malavos, milteliu,
tiniu laiku, vaikams daroma
ministracijos
reikalais
kiek

ant $200. Gudauskas nesenoi Ąjl|tso ir gintaro
didele skriauda dėlto kad no
viena
valstybe
paskirsto
neku

atvažiavo isz 1 Ilinojaus ir ap- Drošiu lygi keliu.
rą užtektinai mokslo progų.
atsakomybes
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s
atskiroms
Ketino
Ir v Ivk rat m v les i u
laike czionais darba.
Isz priežasties aplinkybių, ir
vienutėms.
Vietine
vienute
tu

szeimvvažiuoti atsivežt savo
Jam pavesiu szirdi;
daug kitu priežaseziu, turtas
ri
palaikyti
mokyklas,
sutin

nelia kada ji toji nelaime pati Su kitais kuždesiu
nėra lygiai paskirstomas. Nekant
su
Valstybes
Mokslo
De

ko.
Kada jis negirdi.
nurodymais, ir kurios apielinkes mokyklos
partamento
Del manes jis galį
gali užlaikyti dabai mažais
tikra
verte
mokyklos
kuria
ji
Girardville, Pa. — Juozas Pusrycziu nevirti,
taksais, dėlto kad ten randasi
prižiūri
pasirodys
isz
vietiniu
pirko narna Anksti darban eiti
A rmana viezius
labai daug taksuojamu nuosa
aplinkybių,
interesu
ir
darbu.
prie No. 244 N. Second St. ku- Ir ten dirbt i - dirbti.
vybių, o kitos apielinkes gauBeveik
visose
valstvbese
in

riame uždės groseriu sztora.
Ka asz vyrui liepsiu
nanezios labai didelius taksus
korporuoti
iriiestai
yra
nepri

Dabar p. Arinanaviczius turės
Ta turės jis veikti,
negali mokyklų užlaikyti.
klausomos
mokvklu
vienutei,
du biznius salima kuri laiko
O kad ne — “apsirgsin
1922 metais 76.6 nuoszimtis
neberenka
mokvklu
Miestai
po No. 112 W. Ogden St. ir
Sunku bus pasveikti.
mokyklų iszkascziu Jungtinevirsainin'ku
balsavimu.
Patvri%
groseriu sztora naujoj vietoj. Nematysiu vargo
Nuo daugelio metu patentu bjure prisirinko 150,000 mode- mas pamokino kad toks virszi- se Valstybėse buvo pakeltas
Skvajeris F. L. Grumm Džiaugtis vien galėsiu,
liu visokiu iszradimu kuriuos valdže parduos, nes laikas pa ninkas turi Luti atsakomos vietiniais taksais ir paskyrivra pasidavęs kandidatu ant Ir szunyt i marga
tento senei isz.sibaige o na ujesni iszradimai užėmė juju vieta, mokslo komisijos renkamas, mais, 14.6 nuoszimtis Valsty
kolektoriaus taksu. Visi Lietu Pas save auk lesiu.
Thomas Kobertson vra kami šorius patentu ir iszrenkineja lygiai taip, kaip dideliu orga bes taksais ir paskyrimais, 1.5
viai privalo už ji balsuoti lai Kad jis dailiai lotu
taisės senas užliekas žmogiszko iszradimo.
nizacijų direktorių komisija nuoszimtis gautas nuo ineigu
Lotu visa laika,
ke ateinaneziu rinkimu.
ekzekutvvius
ko- isz nuolatiniu fondu ir mokyk
tenka
savo
*
Asz esmių protinga —
lų žemiu isznuomavimo, ir 7.3
m i tetus.
Man nereikia vaiko!...
McAdoo, Pa. — No. 4 kas v k
Jungtinėse Valstybėse ra įi nuoszimtis isz kitu szaltiniu.
losią Audenriede likos užgriau* ^ors meilus jaunikis
paskvrstimas
dasi labai daug ma žai apgy- Nuoszimcziu
Buvo tai labai senei, pirmais nijoms. Mirosas, nieko nepai- vent u vietų, kur randasi tik valstvbese labai skiriasi, Patais ant smert anglekasiai Juo Bet kaipo vyrukas —
krikszczionijos amžiais, kada sydamas, skubiai ėjo, kad tik mažos mokyklos. Szioj szaly vyzdin, Delaware Valstybe šu
zas Degutis ir Stanislovas Ku Gali but netikės
Atkaklus ir bukas.
Rymioniai persekiojo kataliku nepasivMinus.
pė c z.
yra 180,000 mokyklų, kiekvie kele tik 5.5 nuoszimczius mo
Gali jis sugriaut i
tikėjimą.
Priėjės prie dideles upes, ra na isz kuriu teturi tik viena kykloms pinigu vietiniais tak
Meile ir ramybe,y
Frackville, Pa. — Ana diena
Vieszpa tau jaut Ryme cieso- do jis tilta, apsemta vandeniu. mokytoja. Vienok tokiu mo sais ir paskyrimais ir 92.8 nuo
Gali reikalaut i
Jonas Akelaitis su savo prisieriui Dijonyzui v iena s kriksz- Mėgino eiti, bet prasiinuszu- kyklų skaicaius nuolat mažėja; szimczius Valstybes taksais ir
Del saves lygybe.
gelia šukele bolszevikiszka re
ezionis, vardu Mirosas, pava sios virszumi vilnys pagriebė 8500 ju buvo uždarytos metais paskyrimais. Kansas Valstybe
ji ir nuverto in upe. Kiek tik 1920-22. Jos jiradeda augti in gavo 97.8 nuoszimczius mo
voliucije, o kada palicijo juos Nuo jo pasitraukeziau
dino ji kieta-szirdžiu.
norėjo aresztavoti tai kilo da Lai bjaurybe žino,
Sužinojęs tai Dijonyzas pa- galėdamas, Mirosas stengėsi didesnes mokvklas arba esti kykloms pinigu isz vietiniu
piiiplaukti krauta, bet veltui: sujungiamos su kitomis mo- taksu ir paskyrimu ir tik .07
didesnis armideris kaip žydu Jam in barzda spjaueziau
siszauke
Mirosa
ir
ruseziu
bal

szkaloje. Ant galo abudu likos Vėl bueziau mergina...
vanduo vis nesze ir neszo. tolyn. kvklomis. Dabartiniu laiku nuoszimczius nuo Valstybes
su tarė:
■—A. Gudelis, Vienybėje”
atvesti pas skvajeri Purnell,
Galop pasiseko pasiekti jam randasi apie 12,500 sujungtu taksu ir paskyrimu. Wyoming
—
Girdėjau, kml tu apie ma
kuris abudu nubaudė po dekrantas. Valandėlė atsilsėjęs, mokyklų kurios susidaro isz Valstybe užmokėjo 14.7 nuo
ne negerai kalbi ?
pasileido tekinas bėgti, kad ne- keliu mažesniu mokyklų. 1921- szimcziu visu mokvklos iszkas
szimts dolerius ir kasztus.
— Ne — atsake krikszczio- pasivelinns.
cziu isz nuolatiniu ondu ir mo
22
metais,
buvo
suformuota
uis, — asz tik pavadinau tave
Saule jau buvo arti leidot;* 1,628 toiu mokyklų. Tokios su- kyklų žemiu isznuomavimo, o
kieta-szirdžiu.
kada jis iszvydo miestą. Rau jungtofe mokyklos yra daug pa- New Yorkas, Pennsylvanija ir
GERAS KRIKSZCZIONIS.
— Už ta žodi kybosi ant kar donai szviete tik medžiu virsekmingesnes, negu tos kurios keletas kitu valstybių tokiu
tuvių, — atkirto intužes Dijo szunes ir miesto boksztus.
F.L.I.S.
Tevas Kranciszkus: — Jeigu
turėdavo tik viena mokytoja. ineigu neturi.
nyzas.
Inbeges in miestą, Mirosas Nekurios valstybes parūpina
duosi save apkriksztyt
kal— Mirties asz nebijau, tarė pamate dideli buri žmonių, su viena ar daugiau augsztesniu
ba misijonierius in vada lauki
Mirosas, — tik meldžiamas, pa sirinkusiu aĮllinkui ta vieta mokyklų, kurios veikia atski
nio sztamo Afrike, — tai aplaiJau užbaigom daryt
leisk mane trimis dienomis, o kurioje jis turėjo būti pakar rai nuo žemesniu mokyklų, ir
kysi nuo manes puiku karabi
NAUJAS IŠRADIMAS
Nauja Dideli Sapnoriu.
savo vietojo tuotarpu palieku tas. Baisiai tada nusigando, yra užlaikomos visos valstybes
nu. Bet atsimyk, būdamas tada
DEKSN1O GALINGA MOST1S
160 puslapiu, bu dau
szita mano’ prioteli: jeigu asz kad nepražūtų jo prietelis, ir mokeseziais.
krikszczioniu, negalesi dauGydo, Reumatlsma, Ranku, Kojų,
N u garo# akaudejima, Salti, Ranku,
nesugryžsziu; tai jis padės už darydamas sau kelia pro žmo
gybe nauju paveikslu,
giau turėti moterių kaip tik
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos akau«
Kiek
Kainuoja
Mokslas
ir
dėjimą, Ir taip visokius skaudėjimus
nes
didžiu
balsu
suszuko:
mane
savo
gyvybe.
viena.
iszai^zkina visokius sa
(
tik ne ronas )•
Mokyklų. U žlaikymas.
—
Budeli,
sulaikyk
savo
Dijonyzas
taip
sau
maste:
K
Po keliu sanvaieziu laukinis
Tūkstančiai žmonių yra ižai gydė o
pnus kokius žmogus
milijonai dar nežino apie lai.
atleistu ji,
jei nesugryž, te ranka: asz esu tas, už kuri jis
1922 motais, abelnai skaitant
atėjo pas misijonieriu pareika
gali sapnuot. Knyga
Deksnio Galinga Mostis
yra tiek
turi
savo
gyvybe
padėti.
vieno
vaiko
mokinimas
per
gul
visi
žino
koki
krikszcziolaudamas prižadėto karabino
verta aukso, kiek ji pati sveria tu*
puikiai drueziai apda
lig naudos gydymo.
Visi nustebo nežinodami kas rnetu^ atsiejo $85.76 visose
nys prigavikai.
ir krikszto.
ryta kietais audeklineis
Kaina
75 centai, $1.50 ir >3.00,
Ir 10 centu extra už persiuntimą.
ežia
pasidaro.
Kažin
kas
praMirosas
(parėjės
namon,
nie

Jungtinėse
Valstybėse.
Neku

— O kur tavo moteres! —
apdarais. Preke su nu
Klauskite pas aptiekorius t ei p
ko nepasakojo apie atsitikima, nesze apie tai Dijonyzui. Dijo riose valstybėse, suma buvo
užklauso kunigas misijonie
siuntimu tiktai $1,50.
DEKEN’S NEW DISCOVERY
OINTMENT.
tik
padalino
visa
savo
turtą
nyzas
pasiszauke
Mirosa
ir
jo
kitose
daug
daug mažesne,
rius.
vaikams ir treczia diena iszsi- prieteli ir tarė jiems: “judu nugsztesne. Arkansas valstija
— Suvalgiau visas, — atsi
Deksnis Ointment Co.
VE
D.
Boczkauskas-Co.
018 MAIN ST.
BOX 3Bt
mano szirdi suminksztinot, praleido $24.02 vienam vaikui,
renge atgal.
liepė laukinis glostydamas sa-
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Prieteliszkumas tai ne pasaka

4 C

CEĄJSHORE

O ATLANTIC CITYĮ
OCEAN CITY, Etc.S
16 Dienines Ekskurcijos >
KETVERGAIS S
23 LIEPOS
S
6 ir 20 Auginto, 3 Septemberio 1
Dubeltavas $7.20 Tikietasl

Naujas Didelis
Sapnorius jau

*

Gatavas

*

*

Tikietai gori ir ant Pullman karu C
damokant regulariszka Pullman >
preke.
I
IS£ MAHANOY CITY
J
Tikietai geri ant bile kokio treino >
dienoje ekskurcijos (pridedant ta C
treina kuris apleidžia Williams-)
port 11:20 naktij priesz tai.)
c
Galima sustoti Philadelphijoje J
Važiuojant ir grįžtant.
>
Apie daugiaus informacijos pasi-C
klauskite ant visu Readingo gele-S
žtnkeliu stacijų.
c

t
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