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ISZ AMERIKOS lNELA“
OPERATORIAI

SUSITAIKĖ
PASIRASZO ATSKIRAS SU
TARTIS SU UNITED MINE 

WORKERS IR PRADĖS 
DIRBTI.

West Frankfort, III. — Old 
Ben Coal korporacija, 
didžiausiu kasyklų kompanijų, 
turinti dvylika kasyklų Frank
lino ir Williamsono kalintose, 
paskelbė, kad ji susitaiko su 
angliakasiu unija ir kasyklos 
pradėsią netrukus dirbt einant 
Jacksonville^ algų sutartimi.

Franklin Count v Coal kom
panija taipjau paskelbė,
jos kasyklos vėl pradės dirbti 
unijos algų sąlygomis. Girdėt, 
ta pati rengiasi padaryti ir ki
tos stambiosios kompanijos, 
tnrinezios kasyklų pietu Illi
nois anglies srityse.

St. Louis, Mo. 
pietu Illinois
nijos pasirasze atskiras sutar
tis su angliakasiu unija ir ža
da pradėti vėl dirbti Jackson- 
villes algų sutarties sąlygomis, 

kompanijos
yra: Dearing Coal Co., Eldora
do; Brown and Brake Coal Co., 
Harrinsburg; Saline 
Coal Co., Carrier Mills; Lone 
Star Coal So., Carrier Mills;

viena

kad

— Septynios 
kasyklų 'kompa-

Pasirasziusios

Vai lev 
%

I
Tl i i k»o»o

‘ H
* h
Hl «\

J

J

JNiv tuoj i ‘i ui 'ILINOIS

/J

DU-KABT SANVAITINIS LAIKRASZTIS 11 SAULE ” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA,.

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 T
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.j
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VESELKA
13 YPATŲ SUDEGE 

DEGANCZIAM NAME 
PO VESEILIAI.

Altoona, Pa. — Mažam kai
meli ja Blair Four, atsitiko bai
si nelaime szeimynėje Embro 
Krepacziko, Slavoko. Taja die
na isztekejo jo duktė. Nakties 
laike isz nežinomos priežasties 
kilo ugnis, kuri taip greitai 
prasiplatino kad mieganti szei- 
myna ir svecziai neturėjo laiko 
iszsigelbet, tiktai tėvas iszbe- 
go laukan, 
ant glindų.

Sudegė ant smert : Ona, 
metu, pati Krepacziko, szeszi 
vaikai nuo 6 lyg 17 metu, Ona 
Zerbovicziene, 19 metu, Karo
lius Cziskon, 31 metu, T. 
lloszczic, 43 metu, Petras Zerb 
26 metu, Juozas Randolicz, 21 
metu, szis paskutinis isz East 

Tarp
randasi ir jaunavedžiai. Visas 
namas sudegė.
KOJA NULAUŽĘS

SZUO ATĖJO IN 
LIGONINE GYDYTIS.

Ties vie- 
durimis andai

szuo

nes miegojo žemai

Brad v, Pa.

38

sudegusiu

ATĖJO
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EROPLANAS IR LEKIOTOJAI KURIE PERLEKE PER ATLANTIKO MARESLIŪDNA PABAIGA
PABĖGO SU

MOTERĮ A, ATĖJO 
PAS DUKTERE 

UBAGAUDAMAS.

SVETIMA

MIRTIS UPEJE.

’kaip apraszo vienas isz

aplinkinėje

kuris nekarta kalbėdavo:

vakaro

Ripon, \Vis. — Kokia buvo 
jojo tikra pravarde, niekas tai 
nežinojo, bet sztai jojo gyveni
mas, 
musu skaitytoju.

Gyveno '.musu
žmogus žinomas kaipo Antanas 
R..,
“Kodėl asz turiu taip sunkiai 
dirbti, nuo ryto 'lyg
kaip jautis. Viską ka uždirbu 
turiu atiduoti paežiai. Kas man 
apeina vaikai — jie man sveti
mi, už mane nekentęs ir mirt 
nenorės už mane. Paaugs ir eis 
isz namu, o asz ir ant tolinus 
busiu nevalninku. Juk ir mano 
motore privalo dalintis su ma
no sunkeny*bia, juk ir asz pa
taikinsiu sėdėti namie, skalbt 

vaikus.

lŲimie idant pasil-

virt ir da'žiuret
spirsiu ja ja prie darbo 
pasiliksiu 
set. J y

R W. D. BOCZKOWHKI, Prea. A
P. W.B0C2K0WBKI, Eiitar w» 89 METAS

PRAKEIKĖ PACZIA
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PO TAM GAILĖJOSI IR UŽ 
PAKUTA NEPRAKALBĖ

JO PER 30 METU.

Krokuva, Lenkija. — Mies
telyje Czartkove, Galicijoj, gy
veno gana turtingas kupezius 
Szmulius Frommeris, kuris 
ana dien mirė neprakelbejas ne 
žodelio in nieką per 30 metu ir 
buvo žinomas kaipo “Tylintis 
Žydas“.

Trisdeszimts metu atgal, 
Szmulius baisiai susipyko su 
savo paczia ir karsztyje pra- 

o kad

■ iil
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keikė ja szaukdamas: 
tu gyva sudegtum!“

Nesitikėjo jisai, kad jo bai
sus prakeikimas taip greitai 
iszsipildys, nes in kėlės dienas 
po tuju žodžiu, kilo namuose 
eksplozija, kurioje sudego jo 
pati ir du vaikai mirtinai ap
degė.

Szmulius taja nelaime taip 
persiėmė ir nuliūdo, kad nuėjo 
pas vietini rabina ant rodos, 
kaip turi atpakutavot už taip 
baisu prakeikimą savo paezios. 
Rabinas jam pasakė, kad, lu
pos kurios isztare taip baisu 
prakeikimą turi dabar lyg 
smert tylėti ir neisztarti ne žo
delio. Szmulius priėmė bausme 
su nusižeminimu. Nuo tos die
nos paliovė kalbėt ir gyveno 
atskyriam kambarelije pas ra
bina atlikdamas pakuta Ir 
melsdamasis be paliovos. Ana 
diena mirė pas rabina. Laido
tuvėse dalybavo szimtai žmo
nių, kurie laike Frommeri už 
“szventa pustelninka“.
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Na ir Antanas nudavė kad 
serga. Pinigu ant zoposties ne

ini i kejo
kad isztikruju serga. Su noru 
motere pasijeszkojo darbo ir 
maitino tingini vyra ir vaikus. 
Taip slinko sanvaites ir mene
siai. Vyras vis nudavinejo kad 
sergu*

Tula vakara kada parėjo na
mo nuvargus, dukreles Ona ir 
.Ievute iszbego pasitikt motina, 
apsakinedamos, buk tėvo nesi
randa namie nuo pat ryto. Ta 
ryta atėjo kokia tai puikiai pa
sirėdžius poni, tėvas sudėjo sa
vo drapanas in krepszi ir abu
du iszejo isz namu.

Nutirpo motore, josios szir- 
dis prijautė ndlaime, pradėjo 
graudžiai verkt. Ant praszy- 
mo vaiku inejo in stuba. Ka tu
rėjo daryt! Jaigu Antanas 'bu
tu ja ja ir dukreles mylejas. 
nebūtu taip padaręs. Nelaimin
ga dirbo sunkiai, nepasidavė 
nuliudimui ir vargui. Praėjo 
kiek metu, dukreles užaugia, 
motina jau treczias metas kaip 
guli kapuose, bet Antanas ne- 
sugryžo. Tankiai dukreles už- 
pirkdavo miszes už motina ir 
tęva.

Ona isztekejo už gero vyro 
ir iszvažiavia in Miczigana su
silaukė keturis vaikus. Keli 
menesiai adgal, kokis tai val
kata pabarszkino iii juju du
ris. Ona akyvai dirstelėjo jam 
in veidą, mainydama kad taji 
žmogų buvo kur ma ežius i, bet 
negalėjo sau atsimint kur. 
Ubagas melde truputi maisto 
ka Ona su noru jam pagamino. 
Kada ubagas valgo, temino 
prisižiūrėdama ir ant galo pa
žino jame savo dingusi ieva, 
bet ne tokiu kokiu ji dabar ma
to, tiktai kada buvo patogus ir 
jaunas vyrukas, bet szis yra 
ubagu.

Senukas negalėjo daug val
gyt ir nuolatos kosėjo. Onuka 
jaute meile del tėvo ir buvo pa
sirengus pabueziuot jojo su
džiūvusi veidą. Kada jau uba
gas rengėsi iszeit, Ona melde 
jojo idant jam apsakytu kokiu 
budu daejo jisai prie tokio var
gingo gyvenimo. Po ilgam už- 
simislijimui ant galo ubagas 
pradėjo kalbėt:

“Mano miela misiuke, mano 
pravarde tau nieko neapoitu, 
nes jaja pamyniau senei po ko
jom. Mano gyvenimą kas tokis 
prakeikė. Kada iszklausysi 
manes, tai iszmosi kaip szuni 
laukan, nepyksiu už tai, nes Buvo tai skubinę fotografijo

Seattle, Wash. — 
nos ligonines 
pasirodė nežinomas szuo su 
nulaužta koja. Tartum žinoda
mas, ko jam reikia, szuo slan
kiojo apie duris, kartas nuo 
karto gailiai sucypdamas.

vienas daktaras, 
in opempjamaji 

kambari ir, asistentu padeda
mas, koja sutaisė ir subanda- 
žavo. Ant rytojaus, apie ta pa
ti laika, szuo vėl atbėgo in li
gonine, matyt, kad jam koja 
perbandažuotu, ir tai buvo pa
du rvt a.
30,000 TEKSTILES DARBI

NINKU STREIKAS 
PRASIDĖJO.

New Bedford, Mass. — Ban
dymai sulaikyti streiką vienai 

v v

savaitei nepavyko. Darbinin
kai pasiliko prie savo nutari
mo sziandien stoti in kova su 
beszirdžiais darbdaviais.

Streikas paskelbtas priesz 27 
audenycziu kompanijas isz ku
riu 26 pranesze, kad algos bus 
nukapotos ant 10 nuoszimczio, 
o viena jau nukapojo seniau 
ant 16 iki 45 nuoszimcziu.

Kompanijos raminasi buk 
isz unijistu pasilikę skebauti 
apie 8,000 darbininku.,jTad prl- 
sisamde streiklaužiu gales ope
ruoti dirbtuves.

Bet taip nėra.
skelbė beveik vienbalsiai. Ne
imi jistai irgi nenorės skebauti 
už tokias menkas algas.

Darbininkai pasižadėjo lai- 
vienybes iki pergales. 

Jiems ateina in pagelba ir kitu 
skyrių darbininkai. Jie yra 
maloriai, dailydes ir maszinis- 
tai dirbusieji tose dirbtuvėse.

Darbininkai tikisi, kad szis 
streikas bus trumpas ir iszels 
j u laimėjimu.
MOTERISZKE - MEKSIKOS 

BANDITU VADAS.
Meksikos Miestas. — Colons 

distrikte, Queretaro valstijoje, 
atsirado moteriszke, kuri, pa- 

“pulkininko“ titulą, 
dabartine

Pamatęs,
TftnnenXk>a’ Co., pietu Sal i Jie paeww sznui
kaunteje, ir Centra Ha‘Coal C(~>. 
Centralia, Ill.
NELAIMINGA 13-TA

DIENA,— PETNYCZIA.
Scranton, Pa. — Povylas 

Abbott, 13 metu vaikas, kuris 
iszejo medžioti 13ta diena, ku
ri pripuolė Petnyczioj ir nu- 
szoves trylika žvirbliu parėjo 
namo ir pradėjo czystyt^kara- 
bina, kad tame szuvis puolė 
pataikindamas in motina kuri 
sėdėjo kitam kambaryje, nuo 
ko mirė ta paezia diena treczia 
valanda po piet.
DREBĖJIMAS ŽEMES 

SUGRIOVĖ KELIS
MIESTELIUS.

Mexico City, Mex. — Badai 
valstije Oaxaca, birvo smarkus 
drebėjimas žemes kuris sugrio
vė kelis miestelius ir didesnius 
namus Oaxaca (lity, bet ant gi
liuko gyvaseziu 
Mieste Vera Cruz namai su
drėbėjo smarkiai, kaipo ir Vil
la Hermosa ir paežiam Mexico 
City.

Californijoj taipgi davėsi 
jaust keturi smarkus drebėji
mai žemes, bet bledes nepada
ryta.
TEGUL VALDŽIA DUODA 

SZLIUBA.
Chicago. — Pagal užmany

mu Episkopoliniu kunigu czio- 
nais, tai geriau butu, idant val
džia surisztu poras mazgu mo
terystes pirma, po tam bažny- 
czia duotu savo palaiminima 
jaunavedžiams. Episkopoliniai 
kunigai tvirkina, buk tas už
bėgtu daugeli persiskyrimu, o 
Jaigu reikėtų perėkirt nesu- 
tinkanezias poreles, tai pirma 
dvasiszkas sūdąs apsvarstytu 
ar galima duoti persiskyrimą 
ar ne.

RADO $50, GAVO 
PENKTUKĄ.

New York. — Vienas 15 me
tu studentas rado ant ulvczios 
maszna su $50 ir sugražino ja 
savininkui, kurio vardas buvo 
indetas. Savininkas, pagyręs 
vaikina, kad priesz ji didele 
pteitis davė • ••f penktuką

neprazuvo. 
namai

taipgi

kytis

■&&

buvo. Mot ere vvrui

Streiką pa-

Praoita petnyczia du vokiszki lekiotojai Baronas Iluenefic'ld, Kapitonas Herman Koehl, 
su airisziu James Fitzmarice, perioke per Atlantiko mares isz Irlandijos ir norėjo dasekti 
New Yorka bet buvo priversti nusileisti ant mažos užszalusios Greenly salos keletą 
szimtu miiiu aukszcziaus Kanados, nes jau neteko gazolino# ir ju oroplanas likos apnai
kintas. Jie dar ketina pribūti in New Yorka szia savaite kur bus iszkelmingai priimti.kini as. Jie dar ketina pribūti New Yorka szia

Green Iv v

savaite kur Ims iszkelmingai priimti.

sisavinus 
stojo kovon priesz 
Meksikos valdžia.

Moteriszke yra žinoma var
du A gi pina. Ji vadovauja 150 
maisztininku bandai. Su savo 
banda ji puolė Los Lobos ran- 
cza, suėmė trisdeszimt arkliu ir 
pabėgo in Guanajuato. Kaip 
pranesza, ji rengiantis pulti 
Chichimequillas raneza.

Karo vyriausybe greitai pa
siuntė priesz ta bandite fede
ralinės kariuomenes skyrių.

teisingai ant to užsitarnavau. 
Turėdamas 34 metus, apleidau 
jauna paezia ir dvi dukreles 
Ona ir.Ievute kurios tada turė
jo 4 ir 6 met us. Pabėgau su ki
ta motere su kuria nepaėmiau 
szliubo, nes su pirma ne persi
skyriau. Turėjome gilinki, da- 
sidirbau turtelio ir suslilaukjem 
keturis vaikus. Visa turtą už- 
rasziau ant josios vardo. Ke
turi metai adgal jiji mirė. Pa
sirodo kad viską užrasze savo 
vaikams. Man nieko nepa’liko. 
Vaikai gailėjosi duoti man už
laikymą,
nim bjauriai be susi mylėjimo. 
Jeszkojau teisingystes, bet jo
sios neradau sūdo, nes viskas 
buvo užraszyta ant paezios. 
Ant galo buvau prispirtas jesz- 
koti prieglaudos u'bagu name, 
bet ir isz ten mane iszvare ir 
sztai kuom
Manau kad mano vargingamo- 
tero jau negyva, gal daug nu- 
kente per mane, v'isa sunkeny
be nukrito ant josios poeziu. 
Savo dukrelių nejeszkosiu, nes 
bijau juju prakeikimo, 
ubagas
graudžiai verkė.

“Ko verki mišių te?“
“Kad tavo gyvenimas• yra 

taip liūdnas ir«grandingas.“
“Ne misiute, užsitarnavau 

ant prakeikimo. Lai Dievas tau 
atlygina už suszolpima nelai
mingo. Su Diev!

“Ne,
siu eiti, pasilik pas mus, dar
bas atsiras pas mane o už tai 
gausi ma'ista ir drapanas.

Nenorėjo priimti 
dos, šarmaiinosi priimt duona
ant kurios neužsitarnavo. Ant 
galo davėsi pri^ikalbint ir pa
siliko. Dirbo kiek galėjo, pri- 
žiurinejo vaikus.N Tula diena 
Ona su vyru iszvažiavo pas Je- 
va iii sveczius in Milwaukee. 
Laike juju nebuvimo senis ap
žiurėjo visa narna ir kamba
rius. Micgkambaryje patemino 
didele fotografėje ant sienos.

tėvo ir motinos Onos.
Akyvai temine in joja senis 

— su baime pažino, kad randa- 
d u k reles, 

Tame lai-

Isz pra-

pasielginojo su ma

da bar pasilikau.

” Kada
pabaigė ‘kalbėti, Ona

si po past ogia savo 
ir puolė ant grindų, 
ko parvažiavo Ona namo ir už
tiko senuką gulinti.
džiu mane kad negyvas, bet po
kokiam tai laikui atsigaivino 
ir pradėjo graudžiai verkti kal
bėdamas 'ka toki nesupranta
ma. Ant galo atsiklaupė priesz 
Ona, kalbėdamas kad no yra 
vertas pasilikt i ilgiaus po jo
sios pastogių, pas tuos, kuriuos 
apleido, kuriu iszsižadejo.

“Teveli!
ka;1 ‘ 
si dėjimo, 
pakiltos ir 
pas mus, esi mums brangus.

Negalėjo nukensti sarmatos 
ir nužeminimo. Savžine jame 
kas kart daug’iau atsiHiepdavo, 
iszmetinedama jojo prasižengi
mą.

Apleido dukreles pastogių. 
Ant rytojuos palicije rado la
voną seno žmogaus Mississippi 
upejo. Dukrele atsiszau'ke lir 
palaidojo tęva prigulineziai ir 
tuom baigėsi liūdnas gyveni
mas žmogaus kuris apleido sa
vo paežiu ir dukreles. Kiek tai 
panasziu Antanu randasi Ame
rike!

” — paszau'ke Onu- 
aiJeidai mus ant kelio nu- 

bet sugryžai keliu 
gailėsies. Pasilik 

> f

,>
ne, asz tau nepavelin-

tarnavo

prieglau-

MOTERE BUVO KAREIVIU 
PER 13 METU.

Mexico City, Mox. — Tula 
Ind i j on i sz ka mo tore,
kariuomenėje per trylika mo
tu, jr tik tada iszsidave kad tai 
motore, kada laiko barnio 'kar- 
czemoje užmusze savo dranga 
ir pati likos sužeista. Atvežta 
in ligonbuti, daktarai tyrinė
dami josios žaiduli, persitikri
no, kad tai motore.

11 Appleford, Angliję. — 
John Faulkner, 100 metu, du 
kart pacziuotas, turi 33 vaikus 
isz kuriu seniauses turi 67 me
tus, o jauniauses 26 motus.

Isz Visu Szaliu
INSIMYLEJO

IN PACZIA
APSIVEDĖ BŪDAMI 

VAIKAI VIENS KITO 
NEMATE PER ILGA 

LAIKA.

RUSAI ŠUKELE 
REVOLIUCIJE TIBETE.

Paryžius. — Privatiszki da- 
neszimai skelbia, buk Tibeto 
kilo revoliucije, kuria šukele 
Rusiszki 'komunistai. Fomo 
mieste, netdli Lasos, gyvento
jai iszžude vyriausius Lamo 
kareivius ir dvasiszkuosius. 
Žmones atsisakė eiti virszinin- 
kams in pagelba. Kruvini su- 
kylimai taipgi kilo Kukunore 
ir Menkonge.

London. — Kelios sanvaites 
atgal mirė asztuntas isz kalei- 
nos kunigaiksztis Richmondu. 
Isz priežasties jo mirties se
nesni ponai atsimena juokinga 
atsitikima isz gyvenimo velio
nio. Buvo tai tada, kada su tai 
užaugia ar da visai jauni vai
kai, buvo sužiedoti per tėvus 
ir apsivesdavo.

Tokiu tai bodu apsipaeziavo 
grofa Richmonda, kada turėjo 
vos 13 metu su Lady Cadogan, 
kuri turėjo 16 metu. Vaikas 
net apsiverke, kada jam davi
nėjo szliuba, bet niekas negel
bėjo ir turėjo paeziuotis. Me
daus menesius praleido vaikai 
kožnas savo kambaryje; nėr ko 
stebėtis kad taip gyvendami 
viens apie kita užmirszo per 
priverstina szliuba.

Po keliolikos metu grafas 
užaugo ant puikaus vyro kada 
karta sugryžo in Londoną isz 
ilgos užrubežines ’keliones. Tu
la vakaru nuėjo in teatru, kur 
jam inpuolo in aki labai patogi 
motere. Nuo josios akiu nega
lėjo nutraukt ir ant galo už
klauso savo kaimyno kas tai 
butu per viena.

“Tamista turi gera smoka
— atsako sodintis kaimynas, 
“yra tai garsinga isz savo pa
togumo grofiene Richmondu.“ 
Grofas isz to labai nudžiugo, 
paliepo savo persistatyt del sa
vo paezios, o kad ir jisai jai 
patiko, todėl nutarė su savim 
gyvent draugo ir gyveno lai
mingai ir meileje lyg smert.

DEL BOMBOS SPROGIMO 
MILANE SUIMTA 200 

ASMENŲ.
Milanas, Italija. — Ryszyj 

iszsprogdinimu bombossti
Giulio Cezare rinke taikytos 
karaliui Viktorui Emanueliui, 
bet užinuszusios septyniolika 
visai nekaltu žmonių, daugiau
siai intariamu kaip anarchistu, 
bet iki sziol tikrieji kaltinin
kai pasilieka neiszaiszkinti.

Nukentėjusiu szeimoms ka
ralius Viktoras Emanuelis pa
aukojo 50,000 lyrų. v

UŽKLUPORUSAI UŽKLUPO ANT 
ŽYDU KOLIONIJU.

Varszava. — Rusiszki vals- 
tieczia'i, inirszia už tai, kad so- 
viatu valdžia iszda’lino geriau
sius szmotus žemes Krime del 

kolonistu, padareŽydiszku
priesza’is juos pogromą Auba- 
nį kolonijoj, artimoje Simfe
ropolio. Trisdeszimts du Žydai 
likos užmuszti o daugelis su
žeista.

Norints Žydai smarkiai gy
nėsi prieszais užpuolikus, bet 
likos sumuszti ir du kaimai su
deginti.

Valdžios palicije nekuriuos 
maisztininkus aresztavojo bet 
didžiausiu kaltininku nesuran
da.

Aubani kolonije Krime, bu
vo uždėta pinigais aukautais 
per Amerikoniszkus Žydus, o 
daugiausia ant to tikslo panū

I •

kovo milijonierius Žydas Ju
lius Rosenwald isz Chicagos.

i
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

.Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, III. 1

Kas Girdėt
ueužganadinancziuŽmonių

isz nieko, nuolat jeszkancziu 
visokiu priežnseziu, kad ir ant 
saules — rasime ju visur — 
tureziaus name ir vargszo, mo
kytu ir praseziokeliu.

Toki žmones arži na save v iš
kilom, ka tik kas padaro, arba 
ko nedaro, tiktai retai kada 
yra užgalindinti, bet visados 
kritikuoja ir iszranda priežas
tis, o prie k tam, ne tik sau už- 
trucina gyvenimą bet ir ki
tiems neduoda ramybes. Ar
džiausia, jaigu tokiu kritikie- 
rium vra tėvas ar motina szei- 
mynos. Tokis žmogus ne tik 
sudrumsezia laime szeimynos, 
bet atmeta nuo savos savo vai
kas, baugina juos ir atszaldo 
nuo teviszkos meiles.

Toki vyra reikėtų pasiimt iii 
szali ir iszreikszt jam iszmin- 
tingai, kokia neteisingysta, ko
kia bjaurybia papildo, naikin
damas malszu gyvenimą nuo
latiniu savo iszmebinejimu kal- 
cziu ten, kur juju nesiranda.

Nepažinsi ame ir neradome 
da barnes ar barnio kuris pri- 
sipažystu prie koliojimo. Jisai 
arba ji ji paprastai kalba, kad 
jaigu iszrodo jusu kaltes, daro 
tai del jusu gero. Sako jum, 
kad turi didesne iszminti, kad 
ta, k a kalba arba daro, yra tik
rai geru, kad jieji žino apie 
viską geriau kaip kiti ant svie
to.

Yra tai žmones, kurie savo 
pasidlgimu, atstumia nuo sa
ves geriausius prietelius, su- 
drnmsczia juju pakaju ir lai
me, nesuprasdami, kad tokiu 
būdu daro ir sau skriauda, nes 
netenka prielankumo prietelin 
del saves.

Kūdikis nemyli tėvo kuris ji 
nuolatos bara ir iszranda viso
kias priežastis. Darbininkai ne- 
kenezia bosu, kurie nuolatos 
iszranda visokias priežastis ir 
juos bara, ar turi ar neturi tie
sa. Kūdikis, kuri tėvai nuola
tos bara, bijosi prisiartint prie 
tokiu tėvu, nes jojo nuolatos 
bijo, o darbininkas neužsitikes 
savo perdetiniams, nes patro- 
tino jame visa iržsitikejima.

Snv. Valstijose pripuola vie
nas telefonas ant kožnos dvie
ju szeimynu. Vokietijoj, kuri 
yra antru sklypu, pripuola vie
nas telefonas ant kožno 80 szei- 
mvnu. v

Ana diena gavosi mums in 
rankas sekantis apgarsinimas: 
Kokis tai “biznierius“ priža
da kožnam prisiunsti laimėji
mo knygute ant tukstanezio 
doleriu ir fotografėje Kristaus 
su paraszu paties Kristaus, jai- 
gu jam prisiims tris dolerius 
ant szito adreso: Jesus Christ, 
1342 Dickson St., Chicago.

Jaigu paczto valdžia ji da 
nesueme, tai privalo tai pada
ryti tuojaus, nes jaigu jam ne
uždraus naudoti paczta ant to
kio biznio, tai prigaus tdkstan- 
czius kvailiu, kurie noringai 
jam siuns savo sunkiai uždirb
tus dolerius.

-

Me'ksikonisžka valdžia ėmė
si isztremti tamsybių ir leng
vuti kyste tarpo žmonių, kuri 
prasiplatino tarp Indijoniszko 
sžtamo tenaitiniu gj’ventoju ir 
tame tiksle iszsiunte kelis dak
tarus, kurie karsztai ėmėsi prie 
darbo, gydyt ligonius pagal 
daktariszko mokslo.

Visokį apgavikai, szaplata
nai ir Indiszki žinunai maty
dami, kad biznis jiems nupuls, 
pradėjo erzint ir prikalbinet

biznio ri us

ADMIROLO DEWEY LAIVAS PASILIKS ANT ATMINTIES
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Prezidentiniai
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Ateinanti rudeni Suv. Vals-]ėjo riaujhs instatYmas, kuriuo 
buvo renkama prezidentas ir 
vice-jirezidentas. Nuo to laiko 
atskirai reikdavo balsuoti už 
prezidentą ir vice-prezidonta.

Stevensona vice-prozi-
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'^4 li.jii prezidentas, bus renka
mus. Vico-prozide.ntns, kuris 
yni Seunto vadovaujantis afi- 
cieritis, paežiu laiku renkamas.
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fstoriszkas laivas Olympic ant kurio admirolas Dewey radosi kada supliekė Iszpa-
niszka Įlota. Maniloje, ant Filipinų, Inis atgabentas in Wnshingtona, kur'pasiliks del atmin
ties ateityje.

žmonis idant pasikeltu prie- 
szais prisiunstus “velnius.szais prisiunstus “velnius.“

Ir pasiseko jiems iszguiti 
daktarus, o 
ėmėsi prie savo darbo da karsz- 
cziau.

Skaitydami 
gal ne vienas pasakys: 
tamsus tie Mo'ksikoniszki Indi- 
jonai.“ Bet gerai patys ap- 
manstykinie ant saves, ka da
rome. Ir nekurie isz mus atsi
kreipė nuo mokdiszku žmonių, 
einamo pas raganius, cigonkas 
ir szundaktarns, kurie dykai 
isztrauke pinigus nuo lengva
tikiu.

szariet anai vela

sziuos žodžius, 
“koki

Bet gerai patys

Linksma žinia pranesza te
legramai buk minksztu anglių 
straikas kaip ir užbaigtas ir 
žmoneliai vėla dirbs kaip dir
bo.

Tvirtas angliakasiu nusista
tymas Illinois valstijoje jau 
ima virszu ant kompanijų go
dumo. Tsztisoje eilejo vietų ka
syklos, kurios buvo uždarytos 
nuo Balandžio 1 dienos, pradė
jo atsidaryti, pasiraszius kom
panijoms sutarti su angliaka
siu unija, paliekanezia Jack
sonville algų sutarto.

Telegramos pranesza,

sze
kasyklų 

pa- 
paskelbe taip pat

kad 
szia savaite ta sutarti pasira- 

Old Ben Coal korporacija, 
valdanti dvvlika 
Franklin ir Williamsono 
vietuosia;
savo sutikima priimti unijos 
sutarti ir Franklin Count v 
Coal kompanija.

Pietinėje Illinois paviete da
lyje pasirasze septynios kom
panijos. Saline paviete, kur 
nuo Balandžio 1 dienos strei
kavo 2,700 angliakasiu, dabai 
visi darbininkai gryžta in dar
bą, atnaujinus kompanijoms 
sutarti su unija. Be to, ir Cen
tralia Coal kompanijos mana- 
d žėri s paskelbė, kad susitari
mas su unija esąs padarytas ir 
dviejose kompanijos kasyklo
se tuojaus prasidesias darbas.

ir

Saline paviete,

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios suraszus, tai 1927 me
te ant skerskelių geležinkeloi 
užmuRze 2,381 žmonis o 6,618 
sužeidė, visokiu atsitikimu bu
vo 5.640 arba 250 mažiau kaip 
1926 mete. Norints 
automobiliu padidėjo
milijonu, bet nelaimes sumažė
jo.

skaitlį s 
ant 33

KVITU knygele Draugystėms de! Isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
■leriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.Preke - • -

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

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

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

Z. JANKAUSKAS 
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

ISZ LIETUVOS
LENKAI METE

GRANATAS IR SZAUDE 
IN LIETUVIUS.

Kaunas. — Kaune gauta pra- 
neszimu, kad demarkacijos li
nijoj netoli nuo Trumpeliu (?) 
keletas ginkluotu vyru, taria
mai Lenku partizanu, 
pereiti Lietuvos pusėn.

Lietuvos sargyba pasiprie- 
szino, ir tada puolikai, numėtė 
granata ir paleidę keletą szn- 
viu isz revolveriu, pasitrauki’ 
atgal.

o
jas bei 39 f i Ii jas.
yra 436,272.

bandė

kunigp 199.

tu-

dienos, M. K. Czinrlio-

LIETUVOS ČASZTO 
ŽENKLU PARODA.

Kaunas. — Nuo Kovo mene
sio 25
nies Galerijoj atidaroma Lietu
vos paszto ženklu paroda, ku
ri gali būti pavadinta jubiloji- 
ne paroda, nes joje iszslalyti 
visi Lietuvos paszto iszleistie- 
ji ženklai, grota su originaliais 
jiems projektais. Sziai parodai 
medžiaga, gražiai paruoszta Ir 
ant atskiru kartonu iszdostyta 
su atatinkamais užraszais. Ga
lerijai suteikė Uotu vos Pasztu 
Valdvba. Paroda truks iki Ge
gužes menesio galui. Atskiras 
mokesnis už inojima parodon 
nei mamas.

GRYŽTA LENKU ISZTREM- 
TIEJI LIETUVIAI. 

Ik

Sz.io menesio 17 diena gryžo 
isz Nepr. Lietuvos pernai me
tais retorsijų laiku isztromtas 
Lieuviu Mokytoju Seminarijos 
Lietuviu kalbos mokytojas ir 
visuomenes veikėjas kun. Ni
kodemas Kasztutis. Tuo bildu 
visi pernai metais Lenku isz- 
tremtieji kunigai jau sugryžo. 
Svarbu .dabar yra, 'kad visi jie

priesz
sugryžtu in senas savo vietas 
kurias turėjo užėmė 
isztremima.

. kor.)—

NEISZMANELIAI NAIKINA 
STIRNAS.

Panemunėlis. (“V“
Szio valscziaus dideliuose krū
muose ligsziol gyveno keletas 
szeimynu stirnų.
girtuokliu su kilpomis 
stirnas iszgaude.

Gaila, kad neiszmaneliai nai
kina tokius gražius gyvulėlius.

LIETUVOS GYVENTOJAI.
Sausio 1 diena Lietuvoje ba

gy ventojai.
tarpe 1,193,343 moterys 
1,093,026 vyrai, 
ginu kaip vyru 
arba deszimcziai 
bevei'k

vo 2,236,368

Bet keletas 
visas

Ju 
Ir 

Motoru dan- 
apie 100,00(1 
vyru tenka 

mot oru.

pa-

SKAICZIUS DASISZKIU 
LIETUVOJE.

Kauno arkivyskupija turinti 
51 kunigą ir 76 pilnas parapl-

Parapijonu
Parapijos pada

lintos tarp 10 dekanatu.
'Tolsziu vyskupijoje parapi- 

jonu yra 340,604, o 
Parapiniu bažnyeziu 100, fili.ju 
26, dek an t u 12.

Panevėžio vyskupija turi 10 
dekanatu, 76 parapijas, 38 fi- 
lijas, 170 kunigu ir 379,599 pa
rapijomis.

Vilk a v i sz k i o vyskupija
rinti 12 dekanatu, 86 parapijas 
kiek 'kunigu nepaduodama, o 
parapijom! 325,022.

Kaiszcdoriu vyskupijoj yra 
65 parapijos, 2 filijos, kiek ku
nigu nepaduodama, parapijonu 
229,629.

Vidutini szk a i 1< i ek vien a i
rupijai Vilkaviszkio vyskupi
jai iszpuola po 3,776 parpi,jo
ji u s, Kauno 3,793, Kaiszodorhi 
po 3,424, Pa ne voži o po 3,329, 
o Telsziu po 2,946.

\rionuol\niu Lietuvoje yra 8: 
trys vyru, 5 moterų. Vienuoliu 
ir kandidatu vra 393. .

PUIKIAI APDOVANOJO 
UBAGA.

Antszysziai, Pagėgių aps.— 
Pas vietini ūkininką K. užėjo 

norėdamas duoti 
paome

elgeta. K.
jam iszmalda pinigais, 
viena popierini pinigą ir inda- 
vo, manydamas viena litu da
vės. Kuomet elgeta jau buvo už 
kalnu ir giriu, jis pastebėjo, 
kad vietoj lito iiidave elgetai 
szimtine. Elgeta, matyt, tatai 
irgi pastebėjo ir 
kuo toliau nueiti; 
galima surasti.

ir giriu,

pasistengė 
jo nebuvo

PAMYLO KLĖTIS.
Džiugu kaimas Kurkliu vals. 

(“V.“ kor.) — Kovo 6 in 7 
diena nežinomi piktadariai isz- 
voge p. Bružo kieti.

Nors policija stropiai seko 
piktadarius, bet susekti nepa
siseko.

NUVAŽIAVO MEDALIU.
Kovo 25 dienaSekmadieni, 

vyriausiojo komiteto Lietuvos 
nepriklausomybes 10 metu at
gijimo 
sekretorius p. B. Blavoscziunas 
iszvyko in Szveicarija su ne
priklausomybes atgijimo 16 
metu 'su kaklu viii medalio mo- 

užsakyti Sžveicarijos 
I fuguen i n Freros et

sukaktuvėms ruoszti

atgijimo

deliais
firmai

, kad medalis bus pagamin
tas įki Gegužes 15 dienai.

Co. 
ma y

< c'

50,000 medaliu. Ninnato-

t

vienuolika
Pradžioj 1927 metu buvo 2,259, 
151 gyventojai, isz ju 1,180,203 
moterys ir 1,078,948 vyrai. Tai
gi per 1927 motus priaugo 27, 
217 žmonių.

Pereitais motais vyru priau
go 14,088, o motoru 13,139, be
veik tukstaneziu mažiau. Jei 
taip priaugs kiekviena meta, 
tai sulauksimo vyru perteklių, 
bet (ik po 100 metu.

NAUJI PASZTAI.
Gudžiūnu bažnytkaimyj. — 

Kėdainių apskrity j i nuteigta 
paszto in>staigta visu rusziu 
operacijomis.

18041n. Jeffersomis vol iszrink
tas prezidentu, o Georgo Clin- 

vice-prozidentu.
Madison

rinkimai puola 
metus Lnpkriczio 

antra-dio.ny- Km 
j(‘ po pirmu pirmadieniu. Ta James 
pati menesi lygiu metu, Atsto- Georg<» Clinton vice-preziden-

Bnlo narini renkami ir be- tu. 1812m’otais, James Madison
I

1808tn. 
prezidont ii.

Fairbanks

V O 
ve i k 
valstijų ir

Atskiri i

treczia dalis šeYiatoriu, 
apskrieziu aficio- 

riai. Atskirti vietinius rinki
mus nuo valstiszkii ir fedora- 
I i szk u, jie laikyti kas dviejų i s 
nelygiais motais.

Pirm balsavimo, balsuotojas 
daug girdi apie kandidatus ku
rie bus nomi n uoli. Ir kuomet 

pirma balsavimo žingsni 
jau žinos kandidato kvalifika
cijas.

Rovei k

ima

visos valstijos turi 
koki nors balsavimo roikalavi- 

T ik s bis to
balsuotojas turi teise ba'lsuoti 
ir sulaikyti .neteisingus žmones 

balsavimo in (langiaus

ma. re
i v ra surasti ar

nuo
kaip viena v i et ii.

Konstitucija duoda baisa v i-’ 
mo teises kiekvienai valstijai. 
Todėl sunku sutrumpini invai- 

rei kala v i m u s. 
balsuotojas 

turi Indi dvideszimt vienu me
š

ka d

t 
rius 
Visose*

balsavimo 
vaisi i jose

m

rezidencija

tu amžiaus. Beveik visos vai 
ii jos taipgi reikalauja 
balsuotojai butu piliecziai. To
linus reikalauja paskirto laiko 

valst ijoj, nuo t ri
ju menesiu iki dvieju motu, ir 
mieste, nuo vienos dienos iki 
vienu metu.

Prasikaltėliai, ubagai ir ne
pilno proto žmones negali bal
suoti.

Kuomet balsuotojas užsire
gistruoja turi paduoti vardu 

senumą, 
ilgai gyveno valstijoj ir rinki
mu dist riktą.

Rinkimu dienoj, balsuotojas 
turi eiti iii balsavimo vieta sa
vo (listrikte. Rinkimu vietos 

patogiose vietose ir visi 
patogumai teikti balsuotojams. 
Rinkimu ofise 'vra. rasztinin- 
kas kuris užraszo balsuotojo 
vardu ir adresu ir gali sužinot, 
ar 'tinkamai užsiregistravęs ir 
ar gali balsuoti. Jaigu gali bal
suoti jam balsavimo bilietas 
paduotas, pasiėmęs ta bilietą 

in tam tikra budele, 
kambario užpakalyj kur priva- 
tiszkai gali iszjiildyti. Jeigu 
negerai iszpildo gali gauti ant
ra ir net treczia.

K

yra

nueina

gyvenimo vieta, kaip

Kinkiniu 
vietose

Dideliuose miestuose balsa
vimo maszinos vartotos. Jos 
panaszios in pinigu registrus. 
.Ji yra taip padaryta kad gali
ma balsuoti ti-k del vieno kan
didato kiekvienoj vietoj ir tik 
tada kuomet vieta kur maszi- 
ua laikyta yra uždaryta.

Prezidento alga yra $75,000 
metus. Apart asmeniszkos

algos prezidentas aprūpintas 
gyvenimo vieta, egzekutyviais 
ofisais ir kitais aprūpinimais.

Pirmutinis Snv. Valstijų 
prezidentas buvo didysis gene
rolas, Jurgis
sžios sza-lies tėvas

m

Wnshingtonas, 
, kuris buvo 

iszriūktas be jokios opozicijos 
1789m. Balandžio 6d. Jis gavo 
69 renkamus balsus.

v

ralgijos, paprasto persi-

t

skaudžių 
išsinarini-

ženkliu.
po 35c ir 70c. ■
F. AD. RICHTER & 00.

Berry & 8e. Sth St*.
Breeklyn. N. V. >

Val«ba#«nkli» reKi^truotiis 
S. V. Pat. Biure.
Nėra tikrasis, be 

mųsu Inkaro vaisba- 
Vaistinėse

Del t 
Reumatišku gėlimu, neu-

-----  ? kuris Jefforsoiin isz- 
rinko prezidentu, o Bu it’a vice 
prezidentu, Po to invykio, isz-

fl . , I
t ’ ' ‘

šaldymo, 
raumenų, 
mų ar išsisuktnnų 

Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAINEXPHLERJ

Tuomet 
buvo dar 11 kandidatu kurie 
tikėjosi pasekti antron vieton 
nes toks tapo vice-prezidentu. 
John Adams kuris gavo 34 bal
sus, liko vice-prezidentu. 1792 
m. WashingUonas vėl preziden
tu iszrinktas, o John Adams 
vice-prezidentu. Trecziu kartu 
Wnshingtonas atsisako 'kandi
datuoti.

1796m. John Adams iszren
kamas prezidentu, o Thomas 
Jefferson vice-prezidentu. Pas
tarasis yra nepriklausomybes 
deklaracijos autorium. 1800 
metais, Tliomas Jefforsona.s ir 
Aaron Burr gavo lygiai 'balsu. 
Tuomet prezidentą rinko kon
gresas,

prezidont u, 
vleo-ptezidontn. 
prezidont u 
Monroe,

Elbridge
1816 motais 

iszrinktas

joj gi rimas kaipo 
Monroe Doktrinos.

» 
prezidentu isz- 

o

Gorrv a

James 
vico-prezidontu Dan

iel Thompkins. Monroe istori- 
autorins 

1820 m. 
Monroo ir Thompkins vol isz
rinkti. 'Tuomet Monroe gavo 
bevei'k visus renkamus balsus, 
iszskvrus viena, kuri balsuo- 
tojas jam nedavęs dėlto, kad 
nebūt u iszrinktas vienbalsiai. 
1823mefais prezidentą rinko 
kongresas dėlto kad nei vienas 
isz kandidatu negavo daugu
mos balsu.

Kongresas
rinko Jobu Quincy Adams, 
vice-prezidentu .John ('alhonii. 
Pastarasis patapo jjopuliariu 
kaipo laimėtojas New Orleans 
Musziu, kuriais nugalėjo Ang
lus. John Calhoun buvo vice
prezidentu. 1832 metais Jaek- 
sonas vėl iszrinktas o Van Bu
ren vice-prezidentas. Pastara
sis prezidentu tapo 1836m. o 
vice-prozidenta Richard M. 
Johnson iszrinko sonatas. Har- 
risonas prezidentu iszrinktas 
1841) metais, bet praėjus mene
siui po inauguracijai mirė. Vi- 
ee-prezidontas John Tiler tapo 
prezidentu James Polk prezi
dentas ir George Dalias vice
prezidentas iszrinktas 1844 me
tais.

1848 metais prezidentu isz
rinktas generolas
Tavlor ir Milliard Fillmore vi- 
ce-prozidentu. 'Lavlor mirė, jo 

užėmė 
metais. 1852 metai 

Franklin Pierce patapo prezi
dentu, o 
vice-prezident u.

Zachary

vieta 
1850

vice-prezidontas
1852 motais

tu, ir 
deniu.

1896 motais laimęjo republi- 
konai su William McKinley ir 
Garret Hobart, McKinlov vol 
iszrinktas 1900 metais, su 
'Theodore Roosovob u vico-pro- 
zidentn. McKinley paszantas 
1901m. Rugsėjo 6d. o
Rug. 14d. Itoosovdltas pasiliko 
prozidontn. 1904 metais isz
ri n kt as Roosevelt as sn Charles 

vic(‘-prozidontn.
1908 metais iszrinktas W. Taf
tas so James S. Sherman. 1912 
metais iszrinktas Wilsonas ir 
Thomas Marshal.. Taip-pht ir 
1916 motais tie palys demokra
tai.

L920motais laimėjo ropubli- 
konai iszrinkdami ITardinga sn 
Calvin Coollidge vice-preziden- 

Hardingas miro Rugpiu-
ezio 2d., 
jo vieton.
repnblikonai 
lidgo ir Dawes.

i

111.

1923m. Coolid-gc liko
1924m. vėl laimėjo

Coo-rinkdami

T

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czki procento ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 

Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banką 
nepaisant ar mažas ar didelis.

1 Liepos.

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

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL A PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.
*•

lazbalnamuoja ir laidoje mlnutua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
sti* nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius da) 
laidotuvių, resell u. krikutyrila ig 
kitiems pasivažinėjimams,

¥UI1 TaUfnnas 1M7B-M

veselia. krikutynla (g

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

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

i

vairiais 
prieszinosi

William Rufus King 
1858 metais 

James Buchanan ir John Bro- 
chenridge buvo iszrinkti.

Nuo Civilio Karo pradėjo 
partijos formuotis ir tvirtėti. 
Iki tam laikui politines parti
jos kovojo už laimėjimu po in- 

va rd ai s. Fedora 1 i s t a i 
anti-federalistams

ar ropublikonams. Pirmieji re- 
publikonai tikrenybėje buvo 
ka dabar vadiname demokra
tais. Demokratai prieszinosi 
tautiniams ropublikonams. 18- 
56 metais susiformavo moder
nine republikonu partija, kuri 
apsivainikavo laimėjimu 1860 
m. kuomet Abraham Lincoln 
iszrinktas prezidentu ir Han
nibal Harrilin vice-prezidentu. 
Lincolnas vėl iszrinktas 1864 
m. su Andrew Johnson vice
prezidentu. 1865 metais Balan
džio 15d. mirė. Andrėj) John
son pasiliko prezidentu. Po 
Johnson buvo iszrinktas gene
rolas Grant, Civilio Karo ve
teranas; vice-j)i‘ezidentas isz
rinktas Schuvler Coflfax, 1868 
m.

1872m. Grant vėl iszrinktas 
su Henry Wilson, vice-prezi- 
dentu. 1876m. republikonu kan
didatas Rutherford Hayes isz
rinktas prezidentu ir William 
Wheeler vice- prezidentu. 18- 
80 melais ropu’blikonai vėl lai
mėjo James Garfie*ld tapo pre
zidentu o Chester Arthur vice
prezidentu. Garfield mire 18- 
81m. Rugsėjo 19d. Jo vieta už
ėmė Arthur. Demokratu par
tija pirmutiniu sykiu po Civi
lio Karo laimėjo 1884 metais. 
Prezidentu
Grover Cleveland 
zidentu

Nuliudimo valandoje Suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

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

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

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bilo vienos žemiau pažymėtu ligų ig 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekancziu Ii- ’ 
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ic

buvo iszrinktas 
o vice-pro-

Thomas Hendricks. 
1888 metais iszrinktas republi- 
konu kandidatas, Benjamin 
Harrison, ir Levy Morton vice
prezidentu. 1892metais, Griki
nius laiipojo demokratai isz
rinkdami Olevelanda preziden-

m

kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
s z ir dies liga, tai atsiunsk 85 c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogaa dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi muša 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se./ M. ŽUKAITIS,
25/Gillet Street Spencerpoint, N. Y. t

lA
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PAGAVO DIDŽUVI KANALE

Novele.

Versta S. Czeiczio.

I <

vienas prieina prie jos ir malo
niai žiuri ir visi ika, tai tykiai 
tarp saves sznabžda; mato vis
ką, lyg tikrumoje, t ik niez nie
ko nesupranta. • y

Keista jai, jog nebaisu; gn- 
i...

t 1

ė

Issgisuko nuo vidurio kelio 
in siaura takeli, einanti po me
džiais, ir atsigryžo.

Jo žandaras. Tas pats, kurs 
sužeidė Kaži.. Matomai gryžo 
in miestą. Jis isz karto jos ne 
pastebėjo, tik jo arklys, pasi
baidė ir pradėjo suktis vietoje. 
Vienok, patraukė pavadžiais, 
ntydžiai dairydamasis aplin
kui — ir tik tada pamate mer
gaite.

Prijojo areziau ir paklausė: 
kas eina!
Naste nieko neatsako, tik ra

miai ženge pirmyn.
Vokietis pasilenkė balne ir

’Isniega, kaip vilnis, ant užsza- 
' Dusios gelmes. Niekur nei ta’ke-

Vf

<■ w

B.

New Yorke, likos paganiaAnn diena Gowanlis kanale, 
didžuve turinti 27 pėdas ilgio. Viena 
laja didžuvi uždeda ant josios virve idant isztraukt, ant kran
to.

s isz vaiku kuris pagavo

Tuo metu visai užmirszo 
apie žmogų, kuris ja persekio- 
jo.

Ežeras platu?

met u

vejas supęprijojės visai arti prie Nastei 
veidan;

’ |lio, nei pėdu, bot mergaite be

ria — linksmai snszuko žiūrė
damas in ja. — Nūn Rounen 
wir ganz den Bartkowiak ver- 
gessen..

Nulinkusios szakos trukdė 
jam artintis prie Nastės, kuri

> tiesiog 
nors ir tamsu buvo—pažino ja.

Ach, me i ne shone Eishc-

pasižiurėjo

go drąsiai.
Arklys ženge vis bailiau ir 

bailiau ant nuezypusiu pasagu. 
Isztieses kakhi neramiai judi
no ausimis, prunkszte ir, lyg ir 

'■ |jausdanias pavoju, mėtosi in
Ino laiku drąsiai ženge jau ne
be takeliu, bet palei sniego 

vei-

szakos mėtėsi
szonus.

Szitoj vietoj vejas nuszlave 
visa sniegą; ledas buvo lygus, 
kaip stiklas.

Ledas skilo....
Veltui ragino žandaras arkli, 

veltui ji plieke jis cziaužo sta
tydamas kojas.
Tai buvo ežero vidury 

si naktis...
apkėsti, kad net norėjo, kadi ^an(biia>
jam kas blogo atsitiktu... Akla ,n<,,tf,n<>s S/A >Z( ’’

. , • • • .i • I — 1 olios Madchen —rokeneapvkanta Užvirė jos sieloje...L , »r> * i . u *• . • m ir spaude pontonais ark h. I asBet, kur bėgti nuo jo’!. 1 paszoko,

bet palei 
pusnis. Szakos plieke jos 
da, nupurtytas sniegas byrėjo 
už kaklo — ėjo greitai, nebo
dama žandaro užkabinejimn.

Isz visos žandaro kalbos 
suprato tik ta, kad minėjo Vy
tautu ir juokėsi isz jos lauki
niu juoku... ir pradėjo ji jo ne 

kad 
Akla

S Tam-

tolstanczios

Puszynas nebuvo tankus, kad
ir spaude pentynais arkli.

piestu ir 
kur

įlotu taip ant kapo amžinai
| Ar motule stengiasi ja už
migdyti? Pądejo savo rauksz- 
lota ranka ant jos galvos ir 
glosto snieguota galva;..

I Dabar jau nežino ar czia Sap
inas, ar tikruma; szla’ųmato ne 
Ipaprasta szviesn: kaip ir ant 
launu’s juostos, plaukia pas ja

I

‘j

TARADAIKA (

PASARGA
MOTINOMS

Idant vaikai nesirgtu invai- 
riomis nervu ligomis, tai moti
nos privalo prisilaikyti sekan- 
cziu taisykla.

Reikia saugot i c idant ku-

a

si, gal diena viskas'kitaip bus? 
Dabar eis kur akys veda, kur 
kojos nosza už ežero, o rytoj 
grysz...

Pradėjo eiti in prieszinga so
džiui puse. O, kaip norėtu tu
rėti sakalo sparnus, kad viskas 
kuo greieziaus jai iszny'ktu isz 
akiu. Kur tau! Nors ir nuėjo 
gera szmota, girdi be perstuji
mo pagelbos szauksma, prunk- 
sztima ir, mano, kad liepsnos 
ja vejasi, o jose savo motina 
mato ir Matausza...

Paskui, kai nuėjo pora žings
niu toliau, rodėsi, mato ji Vy
tautą, kuris eina paskui ja ir 
tyliai kalba: “Naste, susilai- 

, gryžki iri

už ežero,

“Naste 
k y k, mergaite mano 
namus.”

Norėtu susilaikyti ir gryžti, 
bet jos kojos linksta, rodosi —n 
kris. Szalta...

Galvoje lyg varpais skambi
na; vol girdi aiIckianeziiis isz 
toli, toli daineles aidus:

gaila man tavęs mergele,

,visa žvaigždoso, molynu ap- | - 
-siaustu apsigaubusi Stebuklin
goji Ponia.
Kūdikėli, nuo 
szviesn bira...

O, szlai, Jos deszinejo Szv. 
Kazimieras — karalaitis, toks 
pats, kaip didžiajam© altoriu
je; kairėje — Szv. Stanislovas 
— vyskupas. Jie laiko ant jos 
galvos vainiką, gailiai žiūrėda
mi in aszaru pakalne ir sako 
nelaimingiesiems:

Ji supa ant ranku 
kurio auksine

— Isztesdkito!
O, tiek skundu ir balsu di

džio skausmo veržėsi isz liūd
no szio svieto, jog rodėsi, lyg 
kokia giesme... .

Stebuklingoji Karaliene len
kiasi prie tu žmonių vargu ir 
liūdnomis akimis žiuri 
skriauda, kuri t (m dėjosi.

Mielaszirdingu žvilgsniu ap-
kanezias ir prv

iu

žvelgo visas
glaudo stiprinu Dievo Kūdikė
li prie krutinės ir pnti už nolal- 

pradojo karsztniminguosins 
melst is.

T

Jau tai negerai, 
Mano brangus vyrai 

IT-gi tos bestijos snargles, 
Iszt ikru j u kaip varles, 

Naktimi trankosi su 
‘ d re i voru kai s

Erica i s ir Tta'lijonnkais, 
Per nakti valkiojosi, 

Po rodhauzes trankosi.
O galybe

J

J

9

9

O motinu kvailybe, 
Ar lai taip dukras auginate, 
Kodėl nuo pikto neginate?

Ha, mamele džiaugėsi, 
Kaip dukrele valkiojosi

Su visokiais paszlomekais, 
Graikais ir visokiais niekais.

Tokios mergeles,
Tai prasniirdelcs,

Motinai in akis szoka, 
O dirbti nieko nemoka.

O jaigu da dantis žibailczius 
turi,

Tai iszsisziepia ant visokiu 
bomeliu žiuri, 

murdos neturėsi

k unui.

t

Ii

■
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BOMBARDISTU VADAS.
Lorenzo Juliano kuris tapo 

siinresztuolas per Valdžios 
agentus Chicago Heights kuris 
yra nužiūrėtas kaipo vadas 
razbnininku kurie 
davo daugybe vielų Chieagoje. 
Jnliano puikiame name surasta 
vienuolika szrnotu dinamito.

*

I

p<T

kaipo 
iszbombar

Trumpi Telegramai.

dikelis neiszkristu isz vygos, 
arba neiszpidtu isz ranku ka
dangi nito smegenų sukrėtimo 
kuri aplaiko kūdikis puolant, 
jis gali pasili’kti no byliu, kur- 
ežiu, snpat’nližuotu ir sirgti in- 
Vairiomis nervu ligomis.

Per visa peneilmo krūtim’, 
laiku negerti jokiu staiginan- 
czinjn gorimu, tai yra no deg
tines ne niaus, no vyno, kadan
gi visuose tuose gorimuose at
siranda nuodai, o nuodai, perė
ja in kūdikio maišia, iszszau- 
kia pas kūdikėlius ne miega ii 
invairius nervu ligos apsireisz- 
kimus.

Stengties, idant kudi'kis ge
rai miegotu Miegas smegenims 
yra tnomi pat, kaip maistas

Pripratinti kūdikėli,
idant jisai miegotu nosupnnt. 
Ne migdinti ji jokiais užmig- 
daneziais vaistais. Kūdikėlis 
turi miegoti kuoilgiausiai. 
Dvieju, trijų ir kol veriu metu 
vaikas turi miegoti pusantros 
valandos per diena ir 12 vai. 
nakezia. Nuo penkių iki de- 
szimtios metu vaikui pridera 
miegoti nuo 8 valandos vaka
ro iki 7i valandai isz n’lo.

Ne reikia per daug linksmin
ti kūdikėli, kas valandėlė ji 
sznokindami ir rodydami jam 
invairius
Kuomet pradeda ’kalbėti 
reikia jam uždavinėti visokius 
klausymus. Geriausiai yra, 
kuomet mažutis vaikutis pats 
sau žaidžia ir kalba, kada jisai 
nori. Vaiko smegenys ir be to 
gerai dirba ir greitai nusilps
ta. .

Jokiu budu nopri.dera kūdi
kiams ir vaikams duoti degti
nes, vyno, alaus ir kitu svaigi- 
naueziuju gėrimu. Tokio gori
mai užlaiko savyje nuodus. Pa
kaityti lengva kava ir arbata 
suaugesni vaikai gli gerti, bet 
no perdaug tankiai. Sveikiau
sias vai’kams gėrimas yra van
duo ir pienas. Iki dvieju metu 
vaikui gerai yra no duoti ir 
mėsos.

Nuo pirmu metu gyvenimo 
pridera laiko gulėjimo prides- 
lyti vaikus prie laikymo ran- 
kucziu ant virszads užkloties 
(kaldros), o no apaezioj. Tokiu 
budu vaikai nepripranta prie 
bovijimosi su savo kunu, kas 
labai blogai veikia, kaip ant 
kūno, taip ir ant vaiko proto.

No leisti niekam gazdinti 
vaikus per staigu riktelejima 
per pasakojimu baisiu baisiau
siu pasakų, o ypacz per persi
rengimą in invairius baisės 
baidykles. Pergazdinti vaikai 
gauna drebuli, kuris kankina 
paskui juos per visa gyveni
mą, arba nuo to laiko pastoja 
labai nerviszkais, tai yra jie 
buna labai no ramus ir greitai 
už maža nieką supyksta. Keliu 
menesiu kūdikis pridera pri
pratinti prie to, idant jisai ne
sibijotu pasilikti vienas tam- • • * • •

miegot i

Atlantic
1 ugnies

?! Atlantic City, N. .L — 
Laiko ugnies Iroquois hotelio 
ant S. Carolina įdyezios, žuvo 
vienas iignagesis, ](» sužeista ir 
keturiu nesuranda.

11 Sistersville, W. Va. — Ke
turi vaikai D. 'remiant sudegė 
deganeziam name laike nak
ties, kuris užsidegė nuo var 
vanezio gazo.

IĮ Pittston, Pa. -— Sam Bo 
uita likos nubaustas unt 6 mo
tu in kalėjimą už nužudiniina 
ang^lekasiu 
Krano Agni t i.

11 Masontown, Pa. — Tris- 
deszimls moteliu užklupo ant 
200 skobu kurie važiavo in dar
bu ir baisiai juos apdaužo il
su pjaustė.

II Philadelphia. — Bijoda
ma operacijos ir kad niekas ne
sirūpins josios sena motina, 
Mollie Grant, 30 metu, pririszo 
savo motina Barbora Grant, 62 
metu, atsuko gaza ir abidvi už- 
t roszko.

Motyn, 11. ■ 11, iiltinio
Jaigu dnkrinkės neprižiūrėsi 

Jaigu in kaili neduosi, 
Tai senatvėje raudosi.

♦ ♦ *

Oi t u sportai, sportu kai 
Matai, kaip kaili inkiszai, 
Buvo tai varduves Olesos, 

Ant *Seredos parengtos.
O kad musztvnin neimtu,V r

Likos paliemonas pakviesta
Gero k uodą ilgiausiu,

Bov i jos i k u og ra ži a u s i a, 
Kada paliemonas biznio 

net u re jo,
Palikes besieda iszejo.

Sztai vienas sportelis pradėjo 
kibt prie kitu, 

Svoteliu nekaltu,
Ogi kaip kdli susitarė, 

Sportoiiui geęai kaili iszpcre,
>

9

organizatoriaus
vis naujus daiktus.

, ne

Geriausiai

ir visus isztremtuosius“Oi g
“Oi gaila man tavęs, 

oi gaila”....
Ka. tai reiszkia?
Jaurzia, kad mintys pinasi; 

tik tos vienos nuvokti negali, 
kuri pasakytu, kas su ja deda
si.

Tik jauezia, kad nori bėgti, 
bėgti... .

Bėga. Nors nežino kur, ko
dėl.

Kode! ?
Kad atsilsėtu;

In Szvoneziausiosios Moti
nos prasžymus, kelia Kūdikėlis 
deszine ir laimina, — ir ja, 
vargsze Naste, ir nnlindusi Vy
tautą, ir užsiverkusi Kaži, nasz 
laiti,
brolius, ir gimtąją grineziute, 
ir visa szali....

Kas karta vis neaiszkiau re
gi Naste, kas su ja dedasi.

Tik jauezia, kad jos akys 
sapnuoja, meile szirdyjo ir at
leidimas lupose lieka.

Toji, kurios Ji t:jip bijojo, i|e 
tokia baisi, kaip ant anos juo
dos, gedulo vėliavos, kuri baž
nyčioje prie duru kaba, 
buvo rami ir saldi, kaip 
minimas....

.Jauezia, kaip kisza jai balto
ji po galvai galus ilgųjų spar
nu, ir kas karta toliau ir to
liau neszasi jh su savim, 
aukszcziau ir aukszcziau.

Ir girdi Naste aniolu chorus 
garsiau giedanezius, negu pa
vasari veversolius, skardžiau, 
negu piemenelius, ir puikiau, 
negu mokyklos vaikus miszio- 
se, Szveneziansios Paneles die
noje:

nt si stojo 
staiga mėtėsi in szona, 
sniego kalvele baltavo. Kojos 

dar 
karta paszoko ir dingo gelme-

galėtu ja savo szeszeliuoso pa- - 
slopti. . ... • , .1 pikhmpo minkszturnoje,Tarp medžiu kamienu kur — 
ne — kur 
ežero ledo pavirszius.

Liko tik pasukti in kaire — 
ton takelis tiesiai in sodžių, c 
grineziuteje jos laukia vargsz<- P

matosi blizgantis . je...
j Baisus aidas, traszkejimas 
Įlužtanczio ledo, vandens pliusz
kejimas,

aidas.

rėksmas skėst anczio
žmogaus — tas viskas greit pamotule....

Buvo stipru ir niekad nieko 
nebijojo. Ne karta audroje, kai 
niekas nenorėjo keltis in anx 
krantu, ji imdavo irklą ir bcjveltiii varste lupas 
baime- 
dens rūstybes nurimsta, o ka-|prie bedugnes, bet kojos uo
lia gi jai siiszvis saulute.*! klausė. Susijaudinusi žiurėjo

Ėjo kas karta greieziau ir in ta puse, kur juodavo vanduo 
\rokietis kalbėjo |ir plūduriavo lodo szmotai.

jokio 
ženklo kovos gyvybes su mir
timi...

Ilgai taip stovėjo. Atsigavu
si priėjo areziau. Czia jau vis
kas nurimo...

Surinko visas jėgas, prispau
dus rankas prie krutinės, suri
ko baisiu balsu:

Kas in Dieva tiki!
Net miszko aidas neatsako... 

Tik vejas uže, uže liūdnai, jo
kio kito balso nemaiszvdamas, •r

Baisios nelaimes jausmas

sieki* Nastės ausi.
Sustojo kaip inkasta.
Norėjo jiagelbos szankti, bet

— negalėjo 
sėsdavo in aidi ja. Van-1 iszt art i nei žodžio; norėjo bėgti 

prie bedugnes, 
klausė.

greieziau, 
tu pati.

Kai taip skubėdama ji neat
sakydavo jam nei žodžio, jis 
atsiliepe net Lietuviszkai, nors 
visuomet tvirtino, kad nei žo
džio Lietuviszkai nemoka. Va
dino ja puikiausia mergele, to
kia, kokios nėra visoji* apylin
kėje. Prasze, kad taip nebėgtu, 
jis ja palydesias iki pat namu 
slen’ksczio....

Taip kalbėdamas jau nesi-
, su

runka laike 
norėjo su-

O ledo
Daugiau nieko nebuvo;

juoke, balsas buvo tylus 
varžytas. Viena 
pavadžius, kita 

, ’laikyti ja.
Naste pradėjo tykiai kalbėti 

poterius ir drebėjo daugiau isz 
baimes, negu nuo szalezio; be 
go kiek galėjo.

Takas siauras 
vietomis prigrūsta sniego, ku
ris sulaikę jos žingsnius.

J r arklys negalėjo gerai eiti. 
Dažnai suklupdavo in szaknls, 
in žeme ir sunku ji buvo tam
sumoje valdyti.

Užsisukimo kas tai užnszvl- 
jto Nastei in akis.
i Žvilgterėjo.

Per tankias ir

ir nelygus,

jog negalėjo suprasti

o, gal, 
Gal tai pa»

tamsias aza
leas mate knip ir gaisro pa- 
Fzvaistc.

Sniegas asztriai plidke jos. 
Veidus,
Jcas tai butu per szviesa ir ne 
norėjo sustoti, kad geriau pri
sižiūrėjus — bijojo žandaro.

Jos krutinę szalo 
tai gaisras?!
Xnus dega, — sznabždejo.

V’ietoj pasukti in keliuką, 
nnbego t iesiog in užszahisi eže
rą: pro czia buvo daug areziau 
jn namus. Ledas stiprus ir ji 
gerai žinojo kur galima be bai
gtos eiti.

Loji, kurios ii tijįp bijojo, ne
Valgiu Gaminimas

niekur 
tiktai

bet 
nei medžio, nei triobos, 
plikas laukas.

Ten, prioszakyj, pamate kaž 
ka juoduojant. Pažino kapines.

Sziurpuliai porejo per kuna. 
Nieks kitas, tik piktybe ja taip 
iszvakarese palei pusnis va- 

, gal, tai ji ir prige-

bet 
nura-

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

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY CITY, PA.

Iii kita ruimą insitrauke 
Kad davė, tai davė, 

Paskui duris atidarė, 
Ir laukan staezia galva 

dszvare, 
atsidūrė net in 

Yon kerša, 
Grei'tai noužmirsz taji szposa.

• • • .

Vienas žmogelis kiek pinigu 
prasimanė, 

Na, ir karezema Skulkino 
nupirkt užsimano, 

Nuo Augi i ko sudorojo, 
Nupirko ir szinkuot pradėjo. 
Kostnmeriu ‘turėjo nemažai,

Sport ei i M

džiojo.... O 
re ežere ?...

Dantys barszkejo nuo szal- 
czio, o ranku no nejautė. Isz 
paskutini uju jegu pakele de- 
szino ranka ir persižegnojo.

— O, mano gerasai, Jėzau! 
— nėra kitos iszoities, tik pa
silsėti ežia mirusiu tarpe...

Inojo už tvoros.
Kojos skėsta sniege ant ne

lygiu kapu; pasuko in deszine, 
toliau ėjo tiesiai: ten tuojaus, 
prie kryžiaus, po placzia obele, 
jos tėvelio kapas.

Czia jai niekas pikto negales 
padaryti...

Pakele in dangų nuvargusias 
a'kis. Auksztumoj, isz po juodo 
debesio, iszplaukia menulis, že
miau lekia lengvi pilki debe
sys...

Jos mintys prasiblaivė.
Gal tai nebuvo gaisras, tik, 

kaip paprastai, menulio pilna
tis, tamsia nakti, kad dangų 
apkeliavus ir vargszams žmo
noms paszvietus...

Didele sunkenybe nuriedėjo 
jai nuo szirdies. Buvo taip pa
vargus, kad negalėjo nei gryž
ti in namus.

Be 'kvapo pargriuvo ant že
mes. Dabar jai geriau... 
rami, ir vejas ne kaukia

o snio-

4 ‘Tas, kurs vilti Dievu jo 
sudėjo 

Atsikėlimo dienos 
dagyveno — 

Alloluja!”

i i

4 i

nelaimes 
paglemžta ja.

Nedryso atsigryžti in 
džiaus puse, 
nors doge.

Tokia jau nelaiminga ir bal
si diena jai buvo.... Užmerkė 
akis, paskui pratrynė ir vėl at
merkė. Neinate, kaip kas ryta, 
baltai iszbaltytos grinezios Ir 
žilos motules, žiurinezios užge
susiomis akimis, nei brolio Ma- 
tanszo, kuris prie pecziaus sė
dėdavo su liūdna szypsena ant 
lupu — vietoj to, priesz ja juo
davo didele vandens duobe.

O, kad apsidairius? — pa
mano. — Gal pamatys ugnies 
liežuviuose sava grineziute. 
Taip, nieko kito, tik ta... Gal 
motina ugnies liepsna apsėmė, 
o gal Matauszas žarijas 
sienyj iszbarste?! — 
sziurpuliai ja nukrėtė.

Nežinia už ka, bet, matomai 
jiems Dievo 
Dabar ir ji 

naszlaite, be pastoges, vienui sniegas baltesnis, minksztesnis
Ne- ir sziltesnis, 

beis in sodžių, ne rteatsigryž ne 
už kn pasaulyje. Nenori matyti 
nckieno mirties, nei' liepsnų, 
net gilios duobes ežere....

šo
ku r, tikrai, kas

tokia jau 
bausme skirta.

yra

viena sziame pasaulyje.

I
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T1KRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Pablapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlroua. Pagal 
Chaldelszku, Peretezku, Oralklszku 
Arablssku ir Cigonlezku burttalku. 
Iscguldlnejlmae to kabalo yra labai 
lengvai ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

Ue«. Su pagelba kazirom. Pagal

▲rabisaku ir Cigonlazku burttalku.

prie- 
Baisus

9

Czia 
tik

szalezinu ir szalcziau,
gas krenta ir krenta....

Padėjo galva ant byranezio
patalo ir kalbėjo sau, kad szis

ne žmonių hz i r- <1

dys...
Szirdis nurimo;

keistesnes sukosi galvoje. Insi- 
vaizdina, kad mato visus pn- 

Gal lai tik naktis tokia bai- žysiu mus, kurie ežia guli. Kiek
* I

mintys vis I

lengvai Ir kiekvienam gali būti au-
. J

. !■ n ........ , , ,

MORALISZKA KABALA
Katra leaded* Imogens ateiti. Su

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Ctgonka iaz Bgtpte Rubiną 
ai > a t arv * i M*nn**a* a a a*

, I ■ ■» I S iii i C
!UT“ 25c.

Prialuakite mumie l8o. Oauaite 
vieaa trie knygutei per paeita. 
Pinigu* galite aiuatl atempotaia.

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

Į / . > ■ ’ : « t jį -1'   t

Salamono Noaa.
■m .n ■■■ nw*ii*itaii

Sulra. Del vyru ir moterų.
■ ■ ...—■II ■■ I » .1

VISOS TRIS KNYGUTES
TIKTAI UŽ ... ,

Pinigu* galite aluatl atempomla.

I
1*1

0 ir biznis ėjo gerai 
Buvo 'žmogus gabus 

Turėjo gėry mus gerus, 
Vaikueziiis suaugusius turėjo 
Tai žmogeliui nieks nerūpėjo.

Bot didele nelaime užėjo, 
Jo pacziu.le labai gerti pradėjo 

Po grinezes trankosi, 
Pinigus ir buteli nesziojosi

Argi (ai no beda, 
Argi tai ne geda ? 

Vaikai matydami kad negerai 
In platu Amerika padaro 

makalai.
J r ka dabar žmogelis padarys 

Ar da bizni vis varys?v

Turi dabar mest ibizni in szali, 
Ba netoks nieko. 

No sveikatos ne visko.
Taip tai einasi su bobom, 
N e k u r i o ms sa1! i u n i n k e m s 

nelabom, 
Jaigu 'toki bizni varo, 

Tai yra isz biznio ir in 
kapa in varo.

Ne, negali

J

J

)

1

W. TRASKAUSKAS 
lPlRMUTlHlS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu.
: l ' '■ ; ■, t . 'i! .. < »

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuviu, krikai* 
tinta, yesellju, pasivažinėjimo ir t. t. 
620 W. Contra St., Mahanoy City, Pa.

. . ' . - ■■
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KREIPK1TES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialiste 

Visos Kronlsakoa Ligos.

sioje grinezioje.
Ne leisti vaikams vargint 

kates, mažyczius szuniu'kus Ir 
kitus gyvulėlius, nes iszto jis 
pripranta prie blogo ir kenks
mingai susierzina.

Su vaikais reikia pasielgt 
gražiai ir iszmintingai. Visuo
met reikia turėti kantrybe. Ne 
kuomet nepridera be jokio rei
kalo vaikus muszti, juos ban- 
gyti muszimu. t

Kaip tik motinos patemins 
pas savo vaikus kokius 
nervu

nors 
ligos apsireiszkiinus 

kaip tai, nemiega tvirta, nera
mumą, drebuli ir tam panaszus 

be jokio atidėliojimoturi
kreipties prie gydytojo

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

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

I : i ■ į f <1 ' '' , į ■ ■

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
No Serganti bot visgi ka tik pajioge 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

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

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Lltl&zkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sereda, Ketverge ir Patnycsia 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bausum Name, Antras flora*.
Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 

Captital Theatre Name. Coal ir Main.

LletnTlsaka* Grahortas 
K. RĖKLAITIS

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

SIS W. Sprat* Ht.,
MAHAKOI ClTf, PA.

SOS WARK KT ST., _
TAMAQUA, 1’4.

1
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Mount Carmel, Pa. — Ugnis 
czionais 
Brederiok 
automobiliu sztora, padaryda
ma bledes ant 20,000 doleriu.

sudegino pulruimi
Billiard Parlor ir

Asztuoni
Teve Musu

A i szk u s d a 1 yk a s, 
visai to nesitikėjo, tad ji, tai

kad Rože

I1' 

ill

■

buvo

ana diena svc-

Toluca, Ill. — Ateiuanezia 
Su'bata, 28 Apri’liaus, Szv. Onos 
bažnyczioje atsibus miszios ant 
intencijos ponstvos Vincento ir 
Juzefinos .bikubaucku, kurie 
laja diena apvaikszczios savo 
sidabrines (25 metus) sukak
tuves vedusio gyvenimo, aut 
kuriu užpraszo savo gimines, 

i ir prietelius. — 
vėlina “jaunave- 

sulaukti laimingai 50 
metu sukaktuviu.

Vok i e t i jo j e, a uk szcz i a u s i 11 o - 
so Saksonijos kalnuose, stovi 
Szneobergo miestas (Liet. Snie 
go miestas).^ J is nuo senu laiku 
pragarsejes savo turtingomis 
sidabro kasyklomis, kuriu si
dabras visur yra branginama.*. 
Dar viena to miesto garseny
be, nors mažiau turinti vertee, 
tacziau
to miesto garsa, tai 
bergo taboka.“

Priesz szimta, 
metu gyveno ten turtinga nasz- 
le Rože Sznoriene. 
buvo pirklys, 
namus ir
paliko naszlei ir savo vientur- 
eziui sunui Zakarijui. Simus 
buvo motinos gyvenimo 
džiaugsmas ir jos senatvės pa
guoda.

pamaeziusi net už galvos susi
ėmė. Nustebo ir Kristina. Za
karijas gi szypsotlamasis isz- 
kele vaikus isz vežimo ir tarė: 
“Sztai, motin, 
tau tikra “Tėvo musu.“

Paėmė nedrąsius vaikuczius 
už ranku, invede juos vidun ir 
liepe jiems duoti 
valgyt ir gert.

• •

asz parvežiau

0
%i
•ll

pažinstamus 
Redvste 
džiams“

PRANESZIMAS.

ne menkiau iszkelusi
“Szneo-

ar daugiau,

des v v ra s 
tat mirdamas 

visa savo prekyba

pirmiausiai 
Motina, taip 

staigiai užklupta, nežinojo kas 
ežia dartv i ir 
do prie stalo, 
taip prabilo:

Mieloji mamyte
“asz turėjau tau parvežti 

-- O L'K
vaikueziu. 

bet ki- 
a^z negalėjau.

y Irdama atsise-
Tuomef sūnūs

I
I

F
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— Szv. Jurgio diena pri
puola Panedclyje.

— Ana diena lankėsi Ma- 
hanojuj poni Marcele Kanezie- 
ne isz Maizvillos pas gimines 
ir pažinstamus kaipo ir atlan
kė redyste.

— Lietuvis^ko Independent 
Kliubo “Select Dance“
pasekmingas, Panedėlio vaka- 
ra. Orkestrą buvo gera, sale 
puikiai papuoszta, vakariene 
buvo skani, o sveteliu pribuvo 
isz Shenandoah, Minersville, 
Pottsvilles, Sugar Note h 
Wilkes-Barre, Philadelphia ir 
visos aplinkines.

— F ra na s Bona v i ežiu s isz 
Freeland, Pa.,
cziavosi pas gimines ir pažys
tamus ir prie tos progos sudė
jo genis velinimus redystei 
“Saules“.

— Rinkimai kandidatu Vtar- 
ninke.
smeižo vieni kitus, 
darni visokes kaltos, 
paniekint akyse ukesu. Yra tai 
tikras “smirdantis“ 
kas žaidimas priesz rinkimu*. 
Bet ukesiai turi protą (no visi) 
ir balsuos pagal savo sąžine.

— Aplinkinei farmeriai ru- 
goja kad paskutinis sniegas 
sugadino/daug vaisiniu medžiu 
per k a szia vasara Ims mažai 
vaisiu.

— Praeita panedeli garnys 
aplanke Adolpha Aftika ir pa
liko jiems mergaite. Motina po 
tėvais vadinasi Elzbieta Drab- 
niute.

vėlini mus

Kandidatai ant urėdu 
užmetine- 

kad tik

Seredoj likos atidaryta nau
ja restauracija po vardu Ma
her Bros. Dining Car, prie 25 
W. Centre St., Mahanoy City. 
Geriausias virimas visokiu val-

Namie kepti pajini, stei- 
zupe, geriausi regulariszki 

visam mieste. Visas
Amerikoniszkas pa tarnavimas 
už prieinamas prekes. Atlan- 

szita nauja rostauraci-

mot i nos

poli t ikisz

SHENANDOAH, PA.

I
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— Ana diena likos suriszti 
mazgu moterystes Motiejus 
Balinckas isz Coal Dalo, su pa
na Konstancija Norkiute isz 
William Penn.

— Rože, 56 metu, mylema 
pati Juozo Buczinsko, 315 E. 
Mt. Vernon uli., mirė Utarnin- 
ko vakaro, sirgdama nuo kokio 
tai laiko. Velione paliko savo 
vvra ir viena sunu Vinca dide
liame nuliudimo. Laidotuves 
atsibus su bažnytinėms pamal
doms Subatos ryta Szv. Jurgio 
hažnyežioje ant kuriu užsipra- 
soz visus pažystamus.

motervstes

i

H

Minersville, Pa.
Kanceviczius, 48 metu, 
užmusztas per nukritimą an

tei

;. .
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giu. 
kas, 
pietus

k v k i te 
ja-

ANT PARDAVIMO.

Naniini daigiai persiduos 
visi ant syk arba atskirium, 
galite ir parandavoti stuba del 
gyvenimo. Priežasti pardavi
mo norintiems iszaiszkinsiu. 
Kreipkitės ant adreso:

Vladas Slauta,
615 W. Maple St 
Mahanoy City, Pa.

'•J

PARSIDUODA FARMA.

Farma val-Su pilna proga.
dantis žmogus nebijo bedar
biu, mažadarbiu
žmogus jaueziasi pilnam ramu-

nei streiku y

me ir nieko nebijo, sztai nepra-
leiskite 
Side.

szios

Peter G?
>>

progos. 1 jake 
(t.32

R. 1). No. 2,
vilpa, 
Tamaqua, Pa.

Adam C. Schaeffer
TIKRAS PRIETEL1S DARBININKĖJ

ANT STATE SENATOR

Viena diena ji pasi- 
szaukia. pas savo su n u ir sako 
jam: “ 
privalai

Pel ras 
likos

(F. 
liu Glendower kasyklosia o jo
lx)de Jonas Glucka sužeistas. 
Paliko motina tevymje ir sese
ria Mount Carmel.

Coaldale, Pa. — Juozas Szin- 
kauckas, 52 
ant High ulyczios, mirė ligon- 
butyje nuo sužeidimu kokius 
aplaike puldamas nuo trepu. 
Paliko paezia, szeszes dukteres 
ir du sunūs.

metu, gyvenantis

Girardville, Pa. — Jeva, my
lima pati Adomo Szukevi- 
cziaus, mirė praeita Subata pa
likdama vyra, 
brdlius ir seserc
atsibuvo su bažnytinėms apei
gomis Seredas ryta Szv. Vin
cento bažnyczioje.

kelis vaikus, 
s. Laidotuves

Scranton, Pa. — Miestelije 
Archibald sudege brekorls 
Whip-poor-will ir daug lentų, 
padarydama bledes ant 250 
tukstaneziu doleriu. Ugniage
siai isz visos aplinkines pribu
vo in pagelba.

Centralia, Pa. — Sayre kasy
klos prigulinezios prie Lehigh 
kompanijos, kurios nedirbo 
nuo 16 Apriliaus pradėjo dirbt 
ana diena. Parker No. 5 kasy
klos pradės dirbti už keliu san- 
vaieziu. .

Shamokin, Pa. — Ona Janic- 
kiene, 63 metu, sukrito negyva 
prie stovylo Szv. Stanislovo 
kada iszejo isz bažnyczios po 
misziu ant ‘kuriu radosi ap- 
vaikszcziodama savo 44 metu 
sukaktuves vedusio gyvenimo. 
Priežastis staigos mirties buvo 
gzįrdįes ligą. ___ _. . <

Patvirtintas per Darbininku Orga
nizacijas. Stengsis panaikinti motoru 
taksus. Bandys invest! Old Age Pen
tion. Ant Republikoniszko ir Demo- 
kratiszko tikietu. Praszo juso baiso 
ir intekmes laike ateinaneziu nomi
nacijų

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
■♦♦Him................ .

Jau užbaigem daryt’ 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

...........

IK. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.

žmogus 
Knyga

■ ■■■■■■ ■ !■!

BALSUOKITE UŽ

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

wo
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BALSUOKITE UŽ

PAUL W. HOUCK
ANT NATIONAL DELEGATE 

Pratzo juso balso ir intekmes
L»
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Atlankykite Sena Tėvynė Szimet!n

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

Laivas MAJESTIC Iszplauks
2 Diena Birželio (June)

j
kalbėjo< 4

jis, “asz turėjau tau parvežti 
krūvas pinigu, o parvežiau tik 
szia sztai krūvele ' 
Atleisk man, mamyl 
taip pasielgti
Kai asz atvykau Hamburgan 
pradėjau ‘klausinėti apie musu 
skolininką pirkli Henrika, 
man nurodo gatve ir jo namus. 
Žengdamas per jo trobos 
slenksti asz buvau jau bosi-

pirklį
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CHAUNCEY M. DEPEW
Mano vietos

MIRĖ.
Mirė garsingas Chauncey M. 

Depew; pirmininkas New York 
Central gelžkelio ir buvusi s 
Suvienytu Valstijų Senatorius. 
Depew buvo vienas isz goriau
siu žinomu ir labai mylintis 
Amerikonas. Mirė savo name 
New York turėdamas devvnias 
deszimts keturis midus, nuo už
degimo phiuezin.

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

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

per 
asz buvau

džiaugias, kad man viskas pui- 
Bet Dievo valia 

o Jo keliai ne 
musu keliai. Asz ežia ir turė
jau progos lai pažinti. Asz bu
vau alėjos in pilnus skausmo 
ir gedulo namus. Priesz kelias 
dienas, po ilgos ir sunkios li
gos pirklys Henrikas buvo pa
likes jau szi pasauli, 
jau radau asz ir jo žmona 
linezia ant grabo lentos.
link jos lavonu stovėjo asztuo
ni dar uesuaugo vaikucziai ir 

kareziomis skausmo 
aszaroipis mirusios motinos. 
Ka tad asz galėjau tokioj pa
dėtyj daryli ’ Atimti skola ? Ne 
to asz negalėjau. Verkia vaiku
cziai ir ju mirusios motinos la
vonas man labai daug padaro 
inspudžio. Asz nedrysau visa 
taip palikes sugryžti namon, 

sanskaitu ir Tada asz taip pradėjau svars
tyti: ‘kad ne veltui tu Imtum 
padaręs szia kelione ir kad no 
veltui tau Dievas butu parodęs 
sziu palikusiu naszlaicziais vai 
ku tokia varginga padėti, pa
imk vežėja, susisodink vaikus 
ir parsiyežk juos in savo na
mus. Tavo motina juk turi tik 
tavo vieninteli sunu, juk ji 
dažnai skundžiasi savo tokiu 
nuobodžiu ir vieniszu gyveni
mu, be to ji turi gera Kriksz- 
czioniszka szirdi, tad, jai jau ir 
blogi laikai butu, vis tiek ge
rasis Dievas palaimins ir szi 
karta vargszos naszlos alyvos 

, kad

k i ai pasiseks, 
ne musu valia,

juo butu geriau.
gyvena

Mielas Zakarijau, tu 
važiuot i Hamburgą n 

ir, juo greieziau tu galėtum ten 
nuvažiuoti, 
Juk tu žinai, kad ten
senas musu kreditorius Henri
kas, tat jau butu laikas iszrei- 
kalauti isz jo ta skola, nes mes 
jau ir taip ilgai laukėme, o jis
mums dabar ne žodelio apie tai 
no u žs i men,
sziame pasaulyj nebutn. Tu tu
rėtum pažiūrėti, kaip stovi jo 
dalykai, o be to, gal galėtum 
prie progos ir Hamburgo turė
ti kokio nors pasisekimo pirk- 
lyboje.

Zakarijui nereikojo du kart 
sakyti. Jis buvo jaunas, links
mas ir gyvas, kokiu 
vaikinas, 
kiekviena jaunuoli labiau trau
kia keliones, pasaulis, negu 
kontora, 
knygų.

tartum jau jo ne

o tokiame
20 metu 
amžyjo

pasaulis, 
krūvos s<

Tacziau tuokart dar 
nebuvo gelžkeliu ir kelione isz 
Szneebergo in Hamburgą tada 
daugiau reiszke negu dabar in 
Indija. Taigi jis lipe pabalnoti 
arkli, atsisveikino jausmingai 
su motina ir, pavedės save Die
vo valiai, iszkeliavo su tarnu in 
ta tolima miestą. Už trijų sa- 
vaieziu, ar bent apie ta laika, 
žadėjo gryžti.

Dar nesuejo trys savaites. 
Buvo gražus vakaras. Saulute 
pasiuntė savo paskutinius 
spindulius, kaip paskutini at
sisveikinimą ir “labanakt“, 
tamsa Iiesigobiancziai žemelei 
ir pasislėpė nuraudusi už 
anksztu kalnu virszuniu. Rože 
sukalbėjo isz savo senos malda
knyges vakarines maldas, ku
riose, žinoma, paminėjo ir-savo 
Zakariju, kad jis laimingai il
su pinigais sugryžtu namo, nes 
szlykszczioji Mamona dažnai 
nenori iszeiti ir isz pamal
džiausiu žmonių mineziu. Tuo 
tarpu staigiai pasibeldė kas in 
duris ir buvo girdėt senos, isz- 
tikimos tarnaites 
džiaugsmingas balsas:

nesuejo trys savaites.

savo

iszeiti

Kristinos 
“Die

vuliau, ponas parvyksta! Po
nas Zakarijus namie!“

Ir isz tikrųjų! Pirm negu 
Rože iszejo laukan, privažiavo 
ir sustojo prie namu slenks?.- 
czio ilgas, didelis vežimas. Ant 
pryszakines
Zakarijas su savo tarnu, o už
pakalyj, vietoj keliu maiszu 
pinigu, kaip Rože tikėjosi, ma
tosi vakaro prieblandoj asztuo- 

iszblyszke vai'ku

sėdynės sėdėjo

| ui, truputi 
' .veideliai.

v erke

o dabar 
gu-

ąsotėli ir miltu pintele 
vargszams vai'kucziams nereik
tu kęsti bado. Neparneszi tu 
jai — pamaniau asz — pilim 
maiszu pinigu
asztuonis “Tėvo musu 
jau bus szis tas vertingesnio 
pagal gražu senovės priežodi:

Daug vaiku, daug “Tėvo mu-
> y 

y

y bet parneszi 
y y 

y o tai

te. y y

r i *'l’aip molina su sūnumi pri
ėmė asztuonis naszlaicziiis už 
savo vaikus, leido juos in 
mokslą, 
iszan klojo Dievo 
Dievas

naszlaiczi us 
leido 

iszmokino I
baimėje.

geram darbui negailė
jo savo malkiniu. Augo asztno-

aszt uonis 
vnikus,

ui vaikucziai

JUOS

tvarkos ir
Ir

y

< < 1 

su“ — daug “Teve musu 
daug palaimos.“

Tada paėmė Zakarijas moti
nos ranka ir pažiurėjo, tartum 
klausdamas, 
priglaudę sunu kietai prie sa
vo motiniszkos ‘krutinės ir, ne
sulaikydama aszaru, prabilo: 
“Puikiai padarei, mano sū
nau, kad tu nejeszkojai tai, kas 
tavo, ar tai, kas mano, bet jesz- 
kojai tai, kas Dievo yra. Asz 
jau no karta tau buvau sakiu
si, kad tu savo szirdies geru
mu plaukas in plauku esi pa- 
naszus in savo szviesios atmin
ties tęva. Gerai, mes pasiliksi-

jai in akis. Ji gi

i

1MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

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

i

visi be iszimties 
buvo dievobaimingi ir visa gy
venimą buvo dėkingi savo ge
radariams. Dar ir sziadien 
Szneebergo apylinkėse gyvuo
ja ir laimingai 
k n gimine.

“Bet kur gi sziadien yra to
ki Zakarijai, 
naszlaiczi us, 
vus isz ju senas skolas ir isz- 
traukus isz ju burnos paskuti
ni duonos 'kąsni“ 
kronikos raszytojas, kuris pa
duoda mums ir szi paša koji ma. 
Mes galime atsakyti, kad, kaip 
kitados buvo, taip ir dabar, 
szinose tik savo naudos ir tur
tu jeszkancziuose laikuose yra 
tokiu kilniu sielų, nors palygi
namai ne per daugiausiai. To
kiems tad turi būti atmintinas

“Kas 
toki mažutėli priima mano var
dan, tas mane priima.“

Sznoriene ir jos suims tada, 
galima sakyti, asztuoneriopai 
priėmė savo namuose Kristų. 
Ir jie nesigai'lejo. Naszlaicziu 
maldos — “Teve musu“ — at- 
nesze jiems Vieszpaties palai
ma ir sziame ir aname gyve
nime ir szi palaima paveldėjo 
dar ir j u ainiai, kadangi isz 
szios gimines kilo garsus dai
lininkas Julius Sznoras isz Ka
rol tekio, kuris kaip buvo dide
lis menininkas taip kartu ir di
delis krikszczioii'is. Jis savo in- 
gudusia ranka ir giliai tikin- 
czia siela sukure 240 Biblijos 
paveikslu, kurie krikszczionisz- 
kosios visuomenes, kaip didelis 
meno kūrinys, buvo labai ma
loniai priimti.

Isz tikrųjų, szis menininkas 
buvo tikras ūgis isz Sznorie- 
nes ir Zakarijaus gimines, tik
ras paveldėtojas tos palaimos, 
kuri pasiliejo isz asztuoniu 
naszlaicziu “Teve musu“ 
geradariu namuose.
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vercziasi Heni- Ji
Dekite savo

kurie aprūpinta 
vietoj iszreikala

VALIO!! VALIO!!

— pastebi

Vieszpaties i (įspėjimas:

me sziuos vaikucziuš, nes pats •, 
Vieszpats mums juos atsiun- j U

v
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Be Jokiu Persėdimu

Baltike - Amerikos 
Linijos Laivais

10 Metu Lietuvos Nepriklausomy- 
bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui I

Pirma Ekskursija
Lietuviu Judamuju Pa

veikslu Korporacijos
ISZPLAUKE

BALANDŽIO-APR 17 D.
Laivu “LITUANIA”
Ekskursijai Vadovavo

JONAS K. MILIUS

Antra Ekskursija
“VIENYBES”

GEGUŽES-MAY 2 DIENA 
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
ANTANAS KANDROTAS

M
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PRIĖMIMAS NAUJO GUBERNATORIAUS MANILOJE

r
B

ANT PARDAVIMO.

Henry L. Stinson naujas PhiMipinu gu'bernatorius kuris buvo priimtas in Manila su 
triukszmingais pasveikinimais. Paveikslas parodo didele dali kareiviu lydint paroda, taipgi 
gubernatorių Stimsson sakant prakalba. ,

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

Wm. Konsavage,
Locust Valley, 

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

f

t.f.)

Treczia Ekskursija
“NAUJIENŲ”

GEGUŽES-MAY 29 DIENA 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai Vadovaus

NAUJIENŲ’ ATSTOVAS(<

Ketvirta Ekskursija
LIETUVOS VYCZIU

BIRŽELIO-JUNE 1G D.
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
KAZYS J. VIESULĄ

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

Kas metai vis daugiau Amerikiecziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie- 
Lietuviai deda visas 

iszsivežtu malonius
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvecziuoti. 
pastangas, kad tie svecziui butu gerai priimti ir 
inspudžius isz Lietuvos

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

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

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

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

Union Trust Bldg.
Pittsburgh, Pa.

315 So. Dearborn Str. 
Chicago, Ill.
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