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ISZ AMERIKOS
DEL MEILES 

MOTERES
LIETUVYS ATĖMĖ 
GYVASTĮ DEL MEILES 

SAVO MOTERES.

DABAR GULI SZALE 
JOSIOS.

Now York. — Vietiniai Ame
rikonu laikraszcziai skelbė szi- 
ta Lietuvio Juozo Ciniszkio gy
venimo istorija. Jo kūnas bu
vo rastas Mohawk upeje kelios 
dienos atgal ir kaAzeneje buvo 

kalba 
kuriame

ALPINISZKI KAREIVIAI APLAIKO
POPIEŽIAUS PALAIMINIMA Isz Visu Szaliu

1 *

kovojanczios

GAILESTIS MOTINOS

•Įil
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* I 'ui„..JiPRANASZAUJA KAD PRO- 
HIBICIJE GAUS GALA 

1933 METE.
Boston, Mass. — Pirminin

kas d ra u'guves
priesz prohi.bicije, Harry Cur- 

p rakai bojo kalbėjo buk 
Valstijos atsikratys nuo 

nclkonezia'mos proh'ibicijos in 
laika penkių metu nes darbavi- 
mas tokios draugavęs prasipla
tino po visa Amerika ir žmonos 
pradeda geriau suprasti atme
timą josios. Sake jisai kad: 

Prieszininkai salimu su but- 
žudin-

ran, 
Suv.

f

ir kitais

? t

Lietuviu kalba paraižytas 
rasztelis, kuriame Ciniszkls 
melde, palaidoti jo kuna szalia 
moteries, kuri mirė septyni mc- 
t-ai atgal.

Juozas buvo .39 metu 
žiaūs. Atvažiavęs in Amerika 
jis apsigyveno Amsterdam 
N. Y. ir gavo darba, szluotas 
gaminti. Czia susitiko su dailia 
mergina, kuri vede. Pora metu 
abu mylejos, kaip karveliai. 
Bet atsirado mergaite, Pauli
na.. .Ja pagimdžius, Ciniszkienc 
sunkiai susirgo ir už keletą 
menesiu mirė.

.Jos mirtis Juozui, 
buvo sunkus smūgis, R u ris ji 
griežtai permaino. Žmones pra
dėjo kalbėti, kad pykdamas 
ant mergaites už moteries mir
ti, jis ja persekiodavęs ir musz- 

TpA- kalbos pasiekė .R. w f 1’-- T • -■
miesto valdininkus ir mergaite 
buvo isz tėvo atimta ir patal
pinta in naszlaicziu prieglauda 
Troy mieste. Tėvui buvo pri
teista, kas sanvaite mokėti tam 
tikra algos dali, 
laikyti.

Bet Juozas, kuris sakoma, po 
du kart per sanvaite lankyda
vo savo mirusios žmonos kapa, 
ir žmonėms pasakodavo, jog 
girdedaves, kaip mirusioji isz 
grabo atsiliepdavusi in jo kal
ba, darbo nelabai paisydavo ir 
pinigu mažai turėdavo. Todėl 
keletą sanvaieziu neužmokėjo 
už mergaites užlaikyma. Jis 
buvo pakviestas stoti in suda, 
kuris butu ji arba kalėjime pa
sodines, arba pinigiszkai nu
baudęs. Ciniszkiui, tas, matyt, 
buvo per daug. Diena priesz in 
teismą stoti, jis prisiglrde Mo-, vyru tai persitikrino, jog jaigu 

Jis gyveno

apsigyveno

davės. „
A 1

am*

u z

ša koma, 
kuris

mergaite už-

užlaikvma.

liawk upeje. Jis gyveno 25 
Lark St. .Jo paskutinis praszy- 
mas likos iszpildytas, ir Juozas 
Ciniazkis sziandien guli szale 
tos moteries, kuria taip labai 
mylėjo.

f MAŽAS KŪDIKĖLIS.
Harrisburg, Pa. — Ana die

na ‘Mrs. Jacob Levey pagimdo 
sukeli kuris svėrė tiktai ketu
riolika uncijų. Kūdikis
sveikas ir badai gyvens. Dak
tarai sako buk tai mažiauses 
kūdikis kokis gimė Pennsylva- 
nijoj ii penlkesdeszimts metu.

yra

VAISIAI GIRTUOKLYSTES.
Pullman, III. — Vienam isz 

czionaitiniu namu palicije rado 
vienu metu kūdiki mirsztanti 
nuo 'bado. Kūdikis ant regėji
mo palici'jos prislinko in kam
peli ir stengos užsidengt Sku
durinis. Antram kambaryje gu
lėjo tėvas kudilkio ant lovos, 
Patrikas Conners, gerai užsi
trankęs munszaine o prie jo 
stovėjo keli tuszti buteliai. 
Praeita Subata jojo pati ji ap
leido su trejetą vaiku. Conners 
ne sene i aplaike 2,000 doleriu 
nuo miesto už sužeidimą. In 
trumpa laika visus įpinigus 
pragėrė, kas motere priverto 
įsisiŽadeti visos szeindynos.

4 4 
legeriais, gangsteriais 
tojais, szmuglegcriais 
nieko 'nelaimėjo. Didesne dalis 
Amerikonu žino apie tai gana 
gerai, kad įprohibicije czionais 
neturi mažiausios pasekmes.
MAITINO VAIKUS SU KU- 
NU MIRUSIO SAVO VYRO.

Yukon, Alaska. — Valdisz- 
kas Indijonu kamisorius Hilton 
Greggory užliko ludijoniszka 
motere savo budukeje, pusgyve 
isz priežasties netekimo krau
jo ir bado. Indijonkos vyras 
mirė o motere palikta su dviem 
vaikais, .neturėjo jokio maisto. 
Negalėdama žiūrėt ant iszbade- 
jusiu savo vaikeliu, atpjovė ke
lis szmotus lavono savo vyro, 
maitino juos pakol pagelba pri
buvo. Greggory (paėmė Indi'jon- 
ka su vaikais in artima mieste
li ir patalpino ligonbuteje.

PRIJAUTIMAS SUNAUS 
ISZSIPILDE.

Pendington, Mil.
Įirastas prijautimas asztuoniu 
mHii vrrjMi/ko, sumins Butler 
Highland’o, brekmono ant Bal
timore and Ohio geležinkelio, 
buvo jojo tėvas likos užmusz- 
tas, ant tikrųjų iszsipildo. Sztai 
ka pati motina vaiko kalbėjo: 
Apie asztunta valanda Panedo- 
lio vakara, iszgirdau nerimau- 
jenti sūneli lovelėje. Kada jojo 
užklausiau del ko ne miega, 
persigandau sekaneziu atsaky
mu: “Mamyte, musu tėvelis 
numirė; guli po vagonais ir tu
ri abi kojas nupjautas, 
dvi valandas ipo tam
mano vyra sukruvinta su nu
pjautom kojom negyva.
PATI NEKLAUSE “KUR 

BUVAI?“ VYRAS ISZ 
DŽIAUGSMO APALPO.

Baltimore, Md. — Žinomu 
yra daigtu ir jau ne vienas isz

N e pa

” — In 
atnesze

katras eina in miešta, tai pa
ežiu le tuojaus surėkia: “Kur 
eini? Kada sOgryžszi? ir 1.1.” 
Sztai vienas isz tokiu vyru, Je
ronimas Freklell iszoidamas va
kare isz namu, norints jojo pati 
sėdėjo prie stalo ir mato kaip 
josios mylimas iszejo, nieko 

neužkhuise:
mylimas isze'jo, 

jam ne 
Kur eini?

s •

tiikstivneziai Alpiniszku 'kareiviu isz Italijos susirinko prie popie-

YllNDFHWOOO Sįį

T1

ziaus
Dvideszinnts penki 
paločiau# Szv. Petro 1 Kyme, aplaikyti jojo palaiminimu.

PASIKORĖ ISZ NEAPY
KANTOS DEL AMERIKO.

South Bend, Tu d. — Emerui 
HowaUth, 16 metu vaikui, kuris 
pribuvo isz Vengru, nepatiko 
Amori’kas. Nuo laiko praėjusio 

, praeito 
meto, nebuvo užganadintas isz 
savo naujos 
tankiai kalbėdavo levui: 

žino jas 
tai niekad nebuezia

Kada jojo te-

isz Vengru,

Novemberio
A U o 

manosi o

priimtos tėvynes, 
“Jai- 

‘kokis tas
Amerikai

kaimynus, 
skiepą, 
druto's virves

kur
Erne r v

gu ’buezia.

in ji atvažiavęs.
vas ir nmezeka buvo iszeja pas 

nuėjo in
pasiėmė szmota 

, pririszo prie pai- 
pos ir pasikorė. Kada levai su- 
gryžo namo rado sūneli kaban
ti be gyvasties.

12 METU IN KALĖJIMĄ UŽ 
PAVOGIMĄ KUMPIO.

Savannah, Ga. — Nubaustas 
in kalėjimu ant 12 metu u‘ž pa-

aplaiko 
uberna-toriu, 'ku

URVĄ ŽUDINTOJU
TUREJO GRABELI SAVO 
DUKRELES PO GRINDI

MIS MIEGSTUBES.

MOTINA SU DUKTERIMS 
ŽUDINDAVO PAKELE- 

VINGUS TIKSLE 
APIPLESZIMO.

N ovod v i nska ja,' A r k a ngel sk. 
— Szeszios mylios nuo kaime
lio Koszova, policije atidengė 
prakeikta urva-karezema, ku
ria laike sena ragana su savo 
dviems dukterimis. Ne gana to, 
kad paezios užsiimdavo nužu- 
dinimu pakelevingu, bet da in 
pagalba prisiimdavo ir 
mot eros.
vingas sustodavo tonais, 
nakties laike ji nužudydavo ir 
teip subjaurydavo lavona, kad 

buvo ji 
tam inmesdavo in

už-

kitas
Kada kokis pakele- 

, tai

McAndrew

sake ir 
“Kur eini? Žmogelis sugryžo 
namo da priesz devinta valan
da, o kada inejo, pati da vis 
sėdėjo paprastoj vietoj, sal
džiai in ji nusiszypsojo ir pa
sveikino, bet ant jo nesuriko: 
“Kur buvai ?’’

Žmogelio tailp szirdis sujudo 
kad ne't apalpo isz džiaugsmo 
ir inpuole 'iin sunku miega, gu
lėdamas per dvi dienas.

SZEIMYNA SU TRUM
PI AUSE PRAVARDE.

Aiustin, Tex. — Valstija Tex- 
suose o gal ir visam Aonorike 
randami szeimyna kūmos pra
varde susideda tiktai isz vienos 
litaros o tai yra Ktara “O.“

Prieitos 'šeimynos priguli 
Ramon de la O ir jojo brolis, 
kurie keli metai adgal pribuvo 
isz Meksiko. Yra ir ’kita szei
myna su nepaprasta pravarde 
kurios galva pasiraszineja 4 
Paw Glasscock, bot ant vi'soikiu 
dokumentu pasiraszo tiktai su 
numani “4.”

vogima vieno kumpio (nmso) 
Buck Creek, nigeris, 
pardona per 
ris tvirtino buk dvylika motu 
irž taip maža, prasikaljima bu
vo už daug. Kalėjimo persėdė
jo asztuonis metus ir per taji 
laika suezedino 300 doleriu 
dirbdamas naktimis ekstra. Su 
tais pinigais nusipirko szniote- 
li dirvos kur tikisi praleist li
kusius savo metus tykumojo ir 
iszdirbimo dirvos.

KŪDIKIS VALGO SAVO 
KUNA.

d —

Iowa City, IowTa. — Czionai- 
t i ne j e Ligonbuteje 'randasi 22 
menesiu :
kuris apgraužineja savo locna 
kuna nuo ranku ir kojų. Tojo 
n e pa'prast o kudilkio vardas yra 
Raynold Glenwood. Daktarai 
yra nemažai nusistebėja taja 
nepaprasta liga kūdikio ir ne
žino kaip jaja užvardyf. Al ar 
tyt 'kad kūdikis no turi jokios 
jauslus nes tai yra dasektu 
daigiu nes kitaip verktu, jaigu 
jam tas skaudėtu. Tėvai turi da 

beet szitas tik 
yra kuris nusidavė in 

žmoged i.
ŽAIBAS NUTRAUKĖ JAM 

CZEVERYKUS.
Connerton, N.J. — Stovėda

mas prie Jango laike szturmo,

n i gėris
<r

i I

IH

M|

. J

i
jokiu budu negalima 
pažinti, po 
upeluka, tekanti tuojaus 
pa kai i jo karezemos.

Daug isz tokiu nužudytu su
rasdavo lotrunioje, bet vietos 
negalėdavo surasti ir negalima 
buvo nužiūrėti szinkorko ir jo
sios dukteres.

Karta policije aplaikius žine 
apie dingusi kupeziu, kuris pro 
tonais važiavo, nusiuntė in taja 
karezema viena isz savo smar

ka r-
Nakties 

pribuvo pas ji viena isz

mo

Rouen, Francije. — Paloceli- 
je Tourid Eaux, gyveno sutiki
me pora Guebentensai. Laime 
tosios poros da daugiau pasidi
dino kada susilaukė dukreles. 
Mergaite augo puikei, kail 
sztai trccziam mete apsirgo Ir 
mirė. Motina ir tėvas kone isz 
proto neiszejo isz gailesezio, o 
ypatingai motina, kuri spyrėsi 
kanecz, kad nuo savo mylemn 
kūdikiu niekados nepersiskirs. 
Bet tasai rūpestis staiga i apsl- 
malszino dienojo laidotuvių.

In keliolika dienu po tam in
ejo in miegkambari lekajus, 
idant nuszvant pakaju ir sto
jo kaip stulpas isz nnsistebeji- 

. Dirvonas nuo grindų buvo
atimtas, o plytos nuo grindų 
pakeltos; ponas namo prigiaL 
binėjo savo paezia nulupinet 
kur ten in koki skiepą. Ponas 
mostelėjimu rankos paliepė le- 
kajui iszeit, bet tasai nuo per- 
sigandimo nubėgo tuojaus in 
policije duoti žinia ka mato. 
Pulino komisija, kuri po mieg
kambari atrado maža skiepeiI; 
parengta panaszei in koply- 
czaite. Ant mažo katafaliaus 
stovėjo stiklinis grabelis su la
vonu mirusios mergaites. Mo
lina dalaike savo žodi: paslėpė 
savo kūdiki slaptingam grabe, 
kuris radosi po grindimi, o in 
graba indejo lėliukė, vietoje la- 
voaa*dokn4es kuria palaidoji , 
ant kapiniu.

Sudas susimylėjo ant moti
nos ir tik nubaudė ant užmokė
jimo 50 franku ir palaidojo ta 
paezia diena tikra lavona mer
gaites.
NEMORALISZKUMAS IR 

ISZTVIRKIMAS TERP 
VOKISZKU MOTERIŲ.

— Vokiszkuose
k Ii ūbos i a. darosi biaurybes teqi 
ausztesnio luomo moterių, at- 
silankanczios in tuosius 
bus kur susirinkdavo ant 
gerinimo
(?) “Buvo tai tik apmuilinimas 
akiu policijos, nes paezios pa- 
sielginejo ten kanuobiauriause. 
Teismas buvo privatiszkas prie 
uždarytu duriu.

Nuo pradžios

DU EROPLANAI ISZLEKE 
IN ITALIJA IR FRANCIJA.

Old Orchard Beach, Maine. 
— (Žinia 'gauta per radio). Du 
dideli eroplanai Seredos ryta 
iszleke isz czionais per Atlan- 
tiko mares. Vienas 
Flash 
varo 
Youn

■PATI RŪKYDAVO PYPKE 
.LOVOJE.

Philadelphia. — Mrs. Katre 
50 met u, likos pa- 

szau'kta priesz suda ant rszsi-
tejsinimo ant užrnelinejimo sa
vo vyro, kuris jeszko nuo josios 
persiskyrimo. Vyras užmeti lie
ja savo Katrei liu'k einant gult 
ruko lovoje pypke, taip pat ir 
atsikeliant daro. Vyras dauge
li kartu turėjo keltis naktimis 
ir užgesint deganezia lova ir 

dideliam pavojuje idant 
kada nesudegintu ant smert, 
todėl nori in laika nuo josios 
persi skirt.
ISZTIKRUJU SENI

PRADEDA KVAILIUOT.
Gainsvillo, Ohio. — Gerai žo

dis skelbia, buk “ 
cziuje vėl nes kuria, 
atsiliko ir su kapitonu Camp
bell, turineziu 79 metus. Ruba
to s vakara pasiliko jisai levu 
savo devynioliktam kūdikiu. 
.Jojo tobyre pati yra ketvirta 

jiereita menesi pabaigė 
metus. Campbell apsivedė 

su jaja praeita mota ant ko no
ringai sutiko josios levai. Žmo
nis isz visu szaliu pavieto su
važiuoja kaip ant atpusko žiū
rėti ant nepaprasto kūdikio gi
mimo isz teip seno kvailio. ( '!)

UŽMUSZE SAVO PACZIA 
DABAR JI BAUGINA.

Sanford, Miss. — Max Kline. 
13 metu atgal nužudė savo pa
ežiu Rozalija, už ka likos 
baustas kalėjimu ant viso gy- 
vasezid. Keli metai adgal likos 

bernatoriu ir apsigyveno czio
nais.

Praeita sanvaite įstaigai ap
sirgo, kaip pats tvirtina, isz di- 

Ant pra- 
p r is i pa žino 

buk jojo nužudyta motere atei
na kas nakti pas ji ii r baido vi
sokiais budais kad negali tu
reli ramybes. Jojo riksmas 
naktimis • įgalima 'girdėti apie 
dvylikta valanda nakcziia. 
Kline sako kad no ilgai gyvens.
NEGIRDĖTA BAIDYKLA.
Lovingo, Tox. — Artimoje 

girraiteje, Juan Farnessio, nu- 
szovo nepaprasta baidykla, no 
tai žvori no paukszti. Isz pra
džių nudavė jam kad nuszoVe 
paukszti, bet kada prisailino 
prie nuszauto paukszczio, per
sitikrino kitaip. Buvo tai didu
mo Amerikon i szko garnio, nes 
turėjo stuobrį lapes su ausimis, 
kojos buvo panaszios in anties, 
o sparnai buvo trys pėdos di
dumo. Labai nusiminė, kad ne
sugavo gyva, o butu aplaikos 
daug pinigu už taji nepaprasta 
sutvėrimą.

yra

ir vos
oo

pavojuje 
ant

senam po
pa na sze?> J

■o

nu-

nepaprastas .kūdikis apdovanotas liuosybe per

delio persigand'imo. 
szynio kaimynu,

szeszis vaikus
vienas

valanda

Mikolas Žilinus likos pataikin
tas per perkūną. Žaibas ji pa-
taiko in poti ir nuslinko 'prie 
kojos. .Stovėdamas su viena 
koja ant pečiaus, žaibas per
ėjo tiesiog i®z kojos in skiepą, 
nutraukdamas jam nuo kojos 
czeveryka. Sziaiip nepažeidė 
žmogų bet buvo baisiai persi
gandęs tuom nepaprastu aits’i- 

i tikimu,kurio neužmirš/, per vi
sa savo gyvastį.

mares.
i ’ ’
Bogers William
<r

“Green
Iszleke in Rvma, kuri a- y

8 ir Lewis 
o kitas .“Yellow Bird,“

Francnziszkas eroplanas iszle- 
, Fra nei jo.k e in Pa r v žiuI1'1

NUTRUCINO NEAPKEN- 
OZIAMA KŪDIKI.

Bethlehem, Ba. — Miss Ali
cija Kennedy, 20 motu, likos 
uždaryta 
n i ma

20 metu, 
kalėjimo už nntruci- 

savo szesziu sanvaieziu 
amžiaus kūdikio? Motere iszte- 
ke.jo trys 'metai a ilgai,-bet po 
pirmam kūdikiui pasimetė su 
vyru su kiiriuoni negyveno nuo 
to laiko ir vede paleistuvinga 
gyvenimą. Vyras neprisipažino 
prie ipaskutiniįl) kūdikio, todėl
ji nelaba motina nutrucino, nes 
nežinojo ka su juom padaryti,' 
neturėjo jokios prieglaudos ir 
buvo jai sunkenybe.

PAREGĖJO SAVO MIRUSI 
KŪDIKI PRIESZ MIRTI.
R i ners! own, Pa. — Szaukda- 

mas savo pacz'ia prie lovos, Ja- 
sztorninkas, 

būdamas serganęziu nuo kokio 
tai laiko, apreksžke ‘jai <buk pa
regėjo savo mirusia dukrele 
Rože, kuri mirė praeita sanvai- 
te ant diplopijos. Buvo tai pas
kutiniai jojo ž(xlžiai in savo 
pacz'ia ir ipo keliu įpinutu mirė.

mėsas Kittanv >

Kittany sirgo aifit1 vandenines 
ligos per ilga laika.

LINDBERGH’AS APSIPA- 
CZIAVO PANEDELI.

Englewood, N. J.Englewood, N. J. —• 'franede- 
lio diena atsibuvo szlihbas pul
kininko Charles Lindbergo su 
pana Ona. Morrow, dukteria 
Amerikoniszko ambasadoriaus 
in Meksika. Svodba buvo prl- 
vatiszka. Kur jaunavedžiai 
praleis savo saldžius menesius

SENA KNYGA ISZAISZKI- 
NO KUR RANDASI 500 .

DOLERIU.
Owensdale, R. T. — Kada 

vaikai bovijosi “sztoru” su 
sena knyga, kuri prigulėjo prie 
j uju dėdės, o kuris miro apio 
15 metu adgal, ant vieno lapo 
knygoje buvo paraszyta:

tai nežino.

Kul

< i sztoru

“Asz 
turiu penkis szimtus doleriu 
paslėptus senoji rukinycziojo 
mėsos. ’ ’
buk isztikruju i’adosi tonais se
na bleszine (kurioje lįidosi 
500 doleriu aulose,

Tyrinėjimas parode,

kiaušiu detektivu, kuris 
czemoje apsinakvojo.
laike, 
dukteriu, atnesze jam vakarie
ne ir bonka vyno. Dėtektivjus 
dasiprato kad vynas užtaisy
tas a^pniego, nudavė kad isz- 
gere ir užmigo. Apie trecziaužmigo. Apie treczia 
valanda naktije, atėjo in kam
barį su dukterimis, norėjo ka 
tik kirsti jam su kirviu in gal
va, kad sztai detektivas paszo- 
ko staiga i isz lovos, szove isz 
revolverio ant lanunio, o keli 
žandarai, kurie buvo pasislėpė 
lauke inpuole in urvą razbai- 
ninku supaneziavo visas tris ir 
nugabeno iii Novodinskaja kur 
visos trys buvo nuteistos ant 
mirties. Laike teismo prisipa- 
žjino, buk in laika 28 metu nu
žudė apie keturedcszimts žmo
nių.

MOTERE PRIKALTA ANT 
KRYŽIAUS.

Marsina, Aziatikine Turikije 
— Upe kuri insilieje in mares 
czionais, ana diena atnesze ant 
savo virszunos nužudytus krik- 
szczionis ‘per muzulmonus. 
Terp keliu plaukancziu lavonu 
buvo matytas lavonas vienos 
moteriszkes prikaltas ant kry
žiaus.

Laike sumiszimo lenais keli 
menesiai adgal, asztuoni asme- 
niszki kunigai eidami in Ada
na ant misijonieriu susirinki
mo, 'likos užmusztii per muzul
monus. Kunigai pasislėpė in 
bažnyczia laike szturmo. Mu- 
zulmonai ant j uju užklupo pa
degdami bažnyczia, o kada ku
nigai iszbegdavo isz degan 
ežios bažnyczios, nuszaudavo 
juos viena paskui kita.

Berlinas
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KAZOKAI KELIAUNA IN 
PERUVIA.

Novisad, Jugostavije. — Apie 
du szimtai Kubaniszku kazoku, 
kurie czionais buvo apsigyenc 
koni'a per devynis metus, iszke- 
liavo in Peru, Pietine Ameri
ka, kur valdžia jiems padova
nojo, kožnam po keturiolika 
akeriu lauko ir apmokėjo kasz- 
tus keliones.
. Kazokai ne bus priversti isz- 
sižadeti savo Rusiszkos pilie- 
tystes ir gales sugryžti in Ro- 
sije jeigu komunistu valdže ka
da dingtų. Panaszus skaitlis 
kazoku ketina neužilgio apleist 
Franci ja, o po tam daugeli kitu 
ketina imigruoti in Poru* * Y

motu pagal 
daktaru raparta tai <3622 mer
ginos turėjo nelegaliszkus vai
kus.
PAAUKAVO ŽMONES DEL 

MEDINIO BALVONO.
Leningradas. — Prisiunsta 

žine isz Permo, danesza, bufc 
policije isztyrinejo apie kvaila 
tikėjimą vadinama “Sekta 
Raudonojo Dievo, 
rei yra nužiūrineti už aukavį- 
ma žmonių tam mediniam bal- 
voniu o ir kiti baisiu paproeziu 
kokius naudoje tieji pasiutėlėj

Tankei žmonis dingdavo isz 
tosios aplinkines, kur toji sek
ta laikydavo sa.vo susirinkimui 
garbindami, medini balvona 
aplaistytu žmogiszku krauju. 
Palicije teipgi atrado graba 
kuriame radosi supjaustytas 
kūnas žmogaus kuris likos pa
aukautas dievaieziui.

Malans aplinkine, kurioje 
Permas yra svarbiause sodyba, 
susideda isz visokiu fanatikisz- 
ku tikybiu. Yra tai aplinkine 
pa'goniszku sztamu isz Azijos o 
teipgi visokiu prasižengėliu 
pabėgusiu isz Rosijos isz prię- 
žasties tikojimiszku persekio
jimu. _________ •

U Mantauzas, Kuba. — Szė- 
szi ugnagesiai likos užmuszti 
kada trokas susidūrė su kitu 
automobilium, važiuodami ge-

.. __ ■..... ...... syt ugni,

1

vadinama 
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kurio na-
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Kas Girdet|
viena moteria, o yra ^zitokis:

Daug kartu duodasi girdėt 
kaip tėvai rugoja kad juju duk
reles “ne buna niekad namie.” 
Po teisvbei buna namie tik tiek 
laiko kad pasirodyt parojo nuo 
darbo ir volą iszeina. Norints 
lovai negali atrasti savo duk
teryse piktu parielgimu, bot 
yra suprastinu dalyku kad 
merginos vėl lik būti kitur ne 
kaip savo name.

Ne tame tiksle iszeina kad 
pasilinksmint arba zulyti po 
pakampes arba važinėti auto
mobiliuose, lM*t tosios ka mažai 
draugauja su savo motinoms, 
kurios privalo būti del savo 
dukrelių tikras drauges arba 
kaip Angliszkai vadina: “a 
good pal.” Kokia-gi priežastis 
nuolatinio iszejimo isz namu! 
Teisybe kalbant, tai priežastis 
tame: Kad namie ne turi jokio 
linksmumo. Tėvai tankiai nete
mina ant to, kad dabartine 
gentkarte suvis kitaip 4kiresi 
nuo senoviszkn papratimu savo 
tėvu, o reike suprasti kad kož- 
na gentkarte reikalauja kito
kiu gyduolių.

Karta užklausė tėvas savo 
“Del ko tu ne pasėdi 

karta namie?”
Sūnelis staeriai jam atsake: 

“Todėl kad namie neturi nie
ko akyvo. Tu per dienas esi už
imtas visokiais bizniais ir ne 
turi jokio pasilinksminimo ja
me. Asz esmių jaunas ir reika
lauju kitokiu smagumu ne kaip 
tu,teve!”

Simus kalbėjo t(risy<be, seny
vas tėvas suprato, atkirto jam 
lyg szirdžiai ir turėjo atgulet 
per tai net 'lovoje per ketures 
dienas. Buvo tai isztikruju 
szaltas lizdas, be teviszkos ap
globus.

Tolinus paimkime ka dukre
le viena at saike:

Asz niekad ne hunu na
mie nes ir nėr ko tennis būti, 
ne guli ne atvesti savo 

ne kitokios ypn'tos, ant 
• linksma us

viena motena, o yra jjzitokis:.'
Per t a ji lailca pagamino 223,- 

435 pietum, pasiuvo 3,199 szmo- 
teliu drapanų, iszkdpe 35,500 
kepalėliu duonos, kei’ksu ir pa
jų 9,860, mztarpino 1,600 svaru 
tauku, pasodino 1,500 vaisiniu 
metlžiu-, padaie 5,469 svaru 
sviesto, iiszskalbe 178,725 szmo- 
tu skalbimo, szhiodavo ir 1.1. 
35,640 valandų. Pridk tam toji 
molteroie angino visztas ir kito
kius paukszczius, prižinrinejo 
serganezius gyvulius, u'žsiimi- 
nejo visokiais dalykais prie 
aspadorystes ir kitus daigtus 
dirbdavo.

Jaigu a pl a i k yda ma įpri gul i n- 
ezia užmokesti už 
tuos darbius, tai lyg sziai dienai 
nždiriitu 115,496 dolerius. Ant 
nelaimes poni namo negauna 
nieko už 
szvenezia visa savo gyvenimą 
del .gero savo sze.imynos. Tokia 
tai likimas ponios ir gaspadi- 
nes namo. Ir da nekuria vyrai 
sako kad moteres nieko nedir
ba. Taip, nedirba, bet ne visos.

i

savo visus

savo darbu tik pa-
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sūnaus:
nors
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4 4 bo-
džiu” ‘ 
perleidimo liiiksmaus lai’ko. 
Namas yra nuobrodus jame sė
dėti, motina užimta bravorėliu 
skiepe. Po teisybei, turime pui
kius fomiezius ir kambarius, 
kuriame galėtumėm priiminėt 
savo drauges bet motina bijosi 
•juju naudot idant neprieitu 
dulkiu arba iszsedetumem 
krėslus, o szilumos jame niekad 
neturime. Neturime knygų ne 
laikraszcziu, žodžiu “nieko.”

Daug panasziu namu randa
si kuriuose merginos negali 
praleist laika pagal savo norą. 
Jauni žmones paprastai turi 
turėti szioki toki užsiėmimą 
namie; neprivalome juos var- 
žyt ir permainyt ant senu jau
nuomenes per greitai.
pasens in laika.

Muzike, knygos, 
ežiai ir zobovos yra geros su 
kuriais perleidinetu savo laika 
namuose. Jaigu tėvai ta pada
rys ir duos truputi liuosybes 
vaikams tai napraleidines savo 
laiko ant ulycziu ir nešit rankys 
su szpicukais bambiliais nog- 
Ja žino <kur, o noringai perleis 
savo laika su visa szeimvnele.

4r

arba

Patys

laikrasz-

Kaip daneszaisz Liuzn, Aus
trijoj, prie užvedimo vandeni
niu paimli, gaspadorius Juozas 
A'ignor rado skarba paeinanti 
isz trisdesrimt-metines kares, 
kuriis siundė jo isz senoviszkn 
pinigu. Rado jisai 19 dukatu 
isz 1589 lyg 1634 metu, tris si- 
dabrinius pinigus su Arabisz- 
ka£s paraszais, 10 auksinius 
Olanderiszkms dukotus, daug 
variniu ir sidabriniu Szvedisz- 
ku pinigu su paveikslu kara
liaus Gnstovo Adolfo, kaipo ir 
brnnSzvędisakus isz Salzbergo,

iOi
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i
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NAUJA GALVA PULLMANO

Kun 1 GftS
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Baisi žiemos” naktis. Sziauri- 
nis vejas kaukia, daužo palan-, 
gos, laužo medžius. Rodos bai
siai pėrjjykos ant svieto žmo
nių nori viską iszgriaut isz pa
matu. Valandoms tai sniegas 
drimba tai lietus lija. Niekas 
laukan neoina. Szunelis ir tas 

usiriotes guli.

Popiežius vela davė vysku
pine mitra del kun. dr. Gera I- 
dui P. O’Hara,kuris buvo sek
retorium kardinolo Daugherty, 
Filadelfijoj. Nor ko stebėtis 
kad Airiszinis kardinolas ne- 
užmirszo apie savo Airiszini 
sekretorių.

Unarai ka'talikiszkoje bažny
čioje plauke tiktai del Airi- 
sziu, (kaip gruszios nuo iszno- 
kusiu medžiu.

Matyt, kad tai tauta didvy
riu, kuri iszskiriant kardinolu 
ir vyskupu, pristato spareziatį
sius butlogerius ir gongsterius.

Airisziai Amerike gyvena 
dideliam sutikime ir vienybėje. 
Kaip nesenei laikraszcziai isz 
Saint Ixmis raszinejo, tarp Ai
riszini u butlegeriu tame mies
te buvo ir Hulas Airiszinis kuni
gėlis, kuris, 
tarp Airisziniu butlegeriu, at- 
losze role didelio tarpininko ir 
aniuolo pakajaus. 

-I , Į
Jaigu pirmutiniai Kristaus 

apasztalai Iprisikoltu isz numi
rusiu ir paregėtu kaip tasai 
musu tikėjimas, kuris per juo
sias buvo garsintas ir už kuri 
likos nukankytais, kaip likos 
permainytas per Amerikonisz- 
kns dvasiszkus, tai turėtu vela 
isz naujo pradėti garsinti 
mokslą Kristaus. O ka, <su pro
gresu visikas persimaino, kny
gos, maldos ir pamokslai kuriu 
žmones sziadien 
bet Kristus pa'salke.: 
mokykite 
mokslą suprantaneziai ir aisz- 
kiai Visoms tautoms.

KOMPANIJOS.
David A. 'Crawford likos isz- 

rinktas prezidentu žymios Pull- 
mano kompanijos, apimdamas 
dinstn po Edvardui Carry.
■ ■■ ■ ................ ... ■ ■       

Apie Apsipacziavima
! \. h ■ ''' / 1 ‘‘"IU'*

—• Tasai* tris metus prade
da kvailuoti, katras rengėsi ap- 
sipaeziuoti.

— Katras ilgai paezia ren^ 
kn, tam tankiausia vėluos ten
ka.

li pi e i szs i pa gy— Pasigerins 
riuosi, paemias kaltuna neatsi
kratysi. t

— Smertis ir pati, nuo Die 
vo yra paskirti. i

— Ne vienas save kriamto, 
jeigu niekai boba tenka.

— Jau ten gero nebus, kur 
boba užims kapus visus.

kada kilo kova

nesupranta o 
4 4 1

žmoniems
Erkite ir 

mano

t >

v v ra sTūlas užvvdus vvras savo 
v •

paskutiniam testamente isz- 
jaigu jojo pati 

vela apsivyniotu po jojo mir- 
eziai, tai neprivalo būti palai
dota tam paežiam kape kur ji
sai gulėtu. — O ga'l tasai žmo
gelis da už gyvasties szalinosi 
nuo josios... liežuvio ir nėr ko 
stebėtis kad uždraudė jaja pri
imti in ta paezia duobia kur ji
sai silsisi nes ir po smert varg- 
szas neturėtu pasilsio.

aiszfkino buk

Esmių tosios nuomones kad 
daugiau mielaszirdystes czio- 
nais reikė ne kaip užmaryje. 
Vienas doleris iszduotas Ame- 
riko atnesztu didesni vaisiu no 
kaip $10 Kinuose, Japonijoj, 
Afrike ar kur kitur tarp bedie
vi u.”

Pulkus tai žodžiai sudžiaus 
Wilbur isz Cedar Rapids, Io
wa. Noh po nogiu, kas mums do 
nauda a’tnesz siuntimas pinigu 
del puslaukiniu ir ant užlaiky
mo misijų, jaigu turime czio- 
na'is gana pavargėliu kurie rei
kalauja musu pagelbos. Argi 
matome vaikius savo auku Af-

4 4

Bazylo, Norvegijos ir Rogens- rike, Kinuose, Indijoj ir t.t.
btrrgo. Visas skarbas likos isz- 
vežtas in valdini muzeju in 
Vietini u.

'Pati tūlo farmerio apgarsino 
kiek ir ka ji ji padare laike 30 
metu savo vedusio gyvenimo 
del savo szeiinyuos. Yra tai 
akyvas fflcaitlis kuris užims ne

i

Szelpkimę .saviszkiiis, tarp ku-
riu gyvename ir žlųrimc ant j u 
vargu kas diena.■■ OM

YRA TAI RECEPTAS DEL 
Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious learszezio ir Materijos.

t-

♦

Graikai vaikia. Gaatita aptiakoia.
4 i

— Vesti paezia ir eiti ant 
vainos, nereikia ant to davinet' 
rodos. •

— Paezia vesti, yra tai nasz- 
ta ncszti.

— Jeigu nori žmogų nutku- 
roti, dūrinėk rodą apsipaeziuo- 
ti.

— Jeigu kam ant svieto ne
siveda, tai tegul ne paczios ne
veda.

būdoje s
'Pukiojo baisiojo naktyje ka

da visi ilsisi sziltuose pataluose 
klebonjos telefonas suskamba. 
Szaukia kunigą prie ligones 
dažiūrėtoja. Pareiszkia kad gy
vastis pavojui ir rytojaus gali 
nesulaukti. Aiszku kad toji 
moteriszke prisipažinus kad il
gus metus ne ėjo in bažnyczia
nei in Iszpažinties.

- - - r
Dabar jos 

sąžine atgijo ir ji nor mirti Ka
talike. Kunigai greitai apsi-

V •! - » I J ---------
Kunigas greitai apsi

rengė ir pasiėmė* Szvencziaiv 
ilaji Sakramenta bėga pesz- 
ėziaš in tolima ligonine.

Nukeliavęs in ligonine ran
da. ’moteriszke labai silpnam 
padėjimo. Pamaczius ji kunigą
apsilieja gailioms aszaroms ir 
sako: “O Teveli ar tai jus atė
jote manes suraminti? Asz ne
galėjau tikėti kad paskutineja 
valandoje, jus ateisite nok asz 
jus laikiau už biauriahsi sntvcr 
rimą. Jau daug metu kaip in 
bažnyczia nevaikszczioju. Ka
da pradėjau bedieviu laikrasz- 
ežius skaityti 
mas užszalo ir
pas mane vertes. Bet ko tolinus 
in tas linksmybes bridau to 
bloginus jauciziaus. Sztai dabar 
dar jaunystėje pasaulio links
mybes perbloszko mane ant 
mirties patnlo. Visi mane ap

manyje tikejl-
dorybe neteko

— Arkliui be balno, vyrai 
be paczios, tai lengviau visados

— Pati, vyrucziai, no skrip- 
ka, turi grajyt Ivg ^mert visa-' 
da.

— Jeigu vaikyne lyg 30 me
tu perbuvai, tai ir ncsipaczuok 
o iszskirsi gerai.

— Bdba veiko kaip vyras 
numirszta, bet apie antra vyra 
neužmirszta.

— Brolau, kaip pinigu tu
rėsi, tai ir be bobos senatvės 
sulauksi; ilgai gyvensi ir var
go neregėsi.

KUR BUNA?
Asz Stanis Laugaudas, 

jeszkau savo gera dranga pas 
kuri buvau kadaise ant burdo; 
Juozą Luikocziu. Apie 10 metu 
atgal gyveno Monesson, Pa., o 
dabar nežinau kur gyvena. 
Męldžiu paežiam arba kas ka 

žino atsiszaukti sziuo 
(t.44

pa-

apie ji 
adresu:

Mr. St. Laugaudas,
428 S. 7th St.,

Steubenville, Ohio.
$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

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

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

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiusk 35c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu-

L.B. Klub,

leido. Nei artimiausias priete- 
lis neateina manes aplankyti. 
Su n žino ome nuuio neapsako
mai grauszti ir užėjo noras mi
si žudyt toje baisioje dcsperaci- 
joja. Staiga stojosi akyse mnn 
Motina su ražanezium rnnlkoja.

“Sztai asz už taveIr sako:
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su Nervu Preparatas užbėga tai H-
gal kelia ir suteikia žmogui ramu-
ma. Atsiusk 10c. 0 gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M, ŽUKAITIS,
25 G diet Street, Spencerport, N. Y,

M. ŽUKAITIS,
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meldžiuosi. Marija tavim fierip- 
leis. Eik TsZpažinties ir daryk 
atgaila!” Todėl meldžiau da- 
žiuretojos ligoniu kad jus bran
gus teveli paszauktu. Vienok 
asz netikėjau kad jus ateisite 
nes jus žiyote kaip asz jus nie
kinau. Argi jus galite man at
leisti?”

Kunigas parodo kryžių ir ta- 
re:“8ztai (asai kuris paniekini
mą kentėjo. Jisai už tuos kurie 
ji nukryžiavojo meldėsi. Jisai 
no pyko ant ju, nesmerke ju. 
Taip ir kunigas būdamas Kris
taus inpedinis negali kitaip da
ryti kaip Mokytojas jo daro 
nes negalėtu vadintis Kristaus 
pasekėjas. Taigi ir asz nepyks
tu ant jus. Vienok džiaugiuos 
kad atradau avele kuri buvo 
pražuvus. Pats Iszganytojas 
pasako kad dangiszkas Tėvas 
dauginus džiaugėsi isz vieno 
nusidėjėlio daranezio pakilta 
negu isz devynias deszimts de
vynių tiosuju. Tnigi ir tu duk
rele daiykie pakiltas atlikie 
Tsžpažinti. O Dievas gailestin
gas atleis tau nusidėjimus.”

Motcriszkę atliko Iszpažinti 
apgailėdama savo gyvenimo 
k’laidais ir priėmė Szv. Sa
kramento in savo atgailos pil
na szirdi. Jos duszioje sužibė
jo dangiszka ramybe. Džiaugs
mo aszaros kaip perlo karoliai 
apdengė jos veidą. Isz stinks- 
tanezin lupu* kilo dėkingumo 
malda kad tasai Jėzus kuri ji 
tiek metu buvo užmirszusi da
bar paskutineja gyvenimo va
landoje atėjo ja iszgelbeti isz 
pražūties žabangų.

Kunigas klūpojo prie mirsz? 
tanezios lovos. Siuntė jis deka- 
vones malda prie Iszganyto- 
jaus sosto kad jam suteikė 
tiek maloniu kad galėjo sugra
žinti ta paklydusia dukrele in 
tikrojo Tėvo namelius.

Viesulą nutilo laukia. Diene
le pradėjo aiiszti. Saulutes auk
so spinduliai ome versztis isz 
po naktioft tamsos. Moteriszkes 
galva nusviro ant krutinės.

’»»■

Į

nusviro
4
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Akys užsidarė. Veidą apdengi
rauni flzytpsena. O rietą saulėtos Rbiswh, 
spinduliuose nukeliavo pas sa-{ 
vo amžina Tęva.

Tankiausia kada 
sveikas o prie to turi dar kiek 
turto (ai nieko nepaiso. Pasi
kėlė in didžia puikybe. Turi 
tadrj ir draugu daug. Žinoma 
jai pinigu yra ta.i * ir draugu 
yra. Beit tas pats žmogus tegul 
tik nubiodneja. Tada visi drau
gai apleis ji ir dar pajuoks.

Daug yra tokiu kurie sveiki 
būdami keikia bažnyczia, nie
kina kuhilgiLs.Bet kada nelaime 
patinka ir 
papuola in 
sziaukiasi kunigą.

žmogus

didžia puikybe.

draugai apleidžia, 
Jigonbnti,

Tada kuni
gas buna geriausias prietelis. 
Jisai ateina ir suramina, sugy- 
do duszios žaizdas. Sutaiko ji 
su Dievu.

Nekarta žmogus suserga 
epidemiszka arba kokia užkre- 
cziama liga.. Atskiria ji nuo vi
su. Kartais nei tėvas nei moti
na negali prieiti atlankyti ji. 
Bet kunigas ir tčnni eina. Ne- 
sza ta Ramybes Davėja. Sutei
kia ta stiprinnnczia duszios 
duonele, Szv. Komunija. Ne
karta pats kunigas lieka tos 
epidemijos auka. Vienok jis 
niekados neatsako kada

žmogus

tada

žmo
gus jo pagelbos reikalauja.

Už tai kunigą reikia gerbti 
nes per jo tajpininkyste atoipa

d i’ i ik jJMgMHHBMBBMakiwaww

k™,Ttts vtenw Ktnftgas lai 
viskas, ir dangun, ir duszia. 
Jeigu jis kur preriženge tat 
jau viskas pranyko.

O ne! Nepranyko Dievas. Jis 
visada buvo ir bus. Niekeno 
blogi darbai Dievo, ne dusrios, 
ne pomirtinio gyvenimo nepra
žudys.

Kunigas nėra kokia azventa 
dvasia bet žmogus silpname 
kūne. Kad būti szventas, gerai 
ir isztikimai pildytu savo luo
mo priedermes jam reikalingos 
tam tyczia Dievo malones. O 
tas malones ne kiekvienas turi

I
Jeigu Kristus dabar mums 

pasakytu “Kas neturite grieko 
tas pirmutinis tegul meta ak
meni in bloga kunigą.” Galiu 
tikrinti kad mes visi kaip tie

laime turėti. • •

Žydai kuriems Kristus liepe 
mesti akmeni in nusidėjėlė mo- 
terisrice, jeigu jau ežias i nie- 
kuom nenusikaltę, visi greitai 
prasiszalino. Taip ir mes nosis 
nuleidę tuo jaus nueitum, nes 
kiekvienas savyje pamatytum 
kad ir mes daug neiszpildem 
ko Dievas reikalauja. Todėl ne
smerkime kito silpnybių. Ne
žiūrėkime in kito paklydima ir 
bloga darbu. Patys darykime 
gerai. Gyvenkime pagal Dievo 
ir Bažnyczios insakymus ir mo
kinimus ir tada busime tikra? 
laimingi.

*

pas miis dangiszka laime. Ne
reikia žiūrėti kad kartais at
siranda blogas kunigas. Juk isz 
dvylikos apasztalu atsirado 
vienas judas. O dabargi jau ne 
dvylika apasztalu bet dau
giau negu dvylika, tuksthnczlu 
apasztalu. Taigi nėra ko stebė
tis kad atsiranda vienas arba 
kitas blogas kunigas. Už viena 
arba kita bloga negalima visus 
kunigus paniekinti.

Tankiausia žmonys taip da
ro pamate kunigą kur pakly
dusi. Na, tuoj jau nieko nėra. 
Jau visur pasakoja

* t
r l “Žiūrėkit 

jau jeigu kunigas taip daro, ta: 
jau ne Dievo nėra, no duszios,

(

I
v

Sudžc:-

Menka dulkele.

BUDE

Mano Jankeli, esi 
nužiūrėtu apie uždegimą savo 
namo tycziom.

Jonkelis:- Ka ponas audžia 
kaliui, kaip tai tyczionų ar no 
“tycziom” gali uždegti? prie 
uždegimo reikė ugnies o ne 

tvėziom.”4 4

TEIP YRA.
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Szoki pagal graju paczios.
Usz tai turi varga visados.
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MiKODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI
* '<

Camels tokį tabaką ir tokį sumaišymą turi, kokis dar 
niekad jokiame cigarete nebuvo pasiūlomas.
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Jie gaminti iš parinkčiausio Turkiško ir Amerikoniško
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auginamo tabako'. 
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Camels visados švelnus ir minkšti.
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Camel gerumas stropiai palaikomas . • . per didžiausią
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Rūkyk Camels tiek laisvai, kiek
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Neigi jie palieka nemalonaus atsirūgimo.
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Ne Visi Užmarimai 
Yra' GeriY i F1 )
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Pats turbūt numanai kad jau 
dabar neinstengi 'blaivai pro
tą nt, taigi Įiagelbesiu tau. Su
prask, ar tie tinginiai norėtu 
dirbti, lengvai ingi ja pinigus, 
arba turtą, ar guodotu-gi jie ta 
tarta, ar nepaleistu ji tuojaus 
ant kuzy m ir girtuoklystes, ar 
jusu ta nuomone teisinga, ar 
tikrai pasidalinimas turtu
kapitalistais pagerintu būvi 
darbininku, o kad ir .pagerintu 
tai nė daugelio, preik tam at
grosiu darbininkus nuo darbo 
ir kas-gi fada^'butu? Pamislyk 
t i-k gerai. . .

— Tnrbnt velnes per tave 
kalini — suniurnėjo piktai Mi
kolas, negalėdamas sumusZl 
tvirtinimo moteriszkes.

— Ne! Velnes nieko prie 
manes neturi. Gal jis tau tik 
nedaleidžia atskirt gero nuo 

intraukt in 
jau nuo Die-

atskirt 
visaipikto idant 

savo žabangas, ne 
vo ir bažnv’czios atitraukė.

— -Tylėk! — suriko vyras 
rūstingai užgautas teisingu žo
džiu moteriszkes.

Viktorija persigando, kadan
gi pirmu kartu 
žodi ir baisa savo vyra, mate 
jau jog visa jos viltis pražuvo, 
kad jau vyro nesugražins ant 
geroikelio. Nutilo ir iszejo in 
kita kambarį ridant ten malda 
numalszint saVo duszios skaus
mus.

Mikolas nežiūrėdamas visai 
jau ant siclvartaujanczios mo- 
tcriszkes iszejo isz namu ir su- 
gryžo vėlai nakezia.♦ ♦ •

Nuo to laiko nekarta galima 
buvo girdėt namuose Mikolu 
barnius ir keiksmus. Viktorija 
kent e ir 'tik melsdavo pagedu- 
sio vvro idant nežudytu kūdi
kio kuris nors būdamas jaunu 
gerai mokėjo jau suprast tėvo 
negerumą ir pražudė visa k u-

iszgirdo toki

pasiskolink
' Asz noriu alatTs.

1 JM—h
rinkimą. Ant to, susirinkimo 
nors ne vienl+alsiai likosi nu-< 
taria iszriukt delegatus, ku
riem reikėjo pav«wt užduoti ap
kalbę t ir nuspronst drauge su. ■ ii • • ___  Ji_ I
kam wanlygas. - <i i.dftre, vėl

Tuom tarpu atsitiko atsieiki-' 
mas, kurio nieks nesitikėjo. 
Fabrikantas D. delegatu visai 
nepriėmė, tik aproiszke, jogjjai-i 
gn darbininkai ją. nenori dirbu 
t i, f«brikus uždaro ir atliktas 
dalyikas. • . >' *

Keli szimdai darbininku pn-

atsake vyrasj^
♦ *

— Pas Žvirbliene? Juk ir ji 
biednn žmonele o galinus kad 
ir galėtu paskolint asz nema
tau galėjimo jai sugražint.

— Kati biedna?! — suriko 
vyras iszpcles akis lyg baisiau- 
ses ermis. — Ant pinigu guli, 
da jai reik atiduot! Kuopini- 
mas k a pi t oi n yra nelogaliszku 
ir pasistengsiu asz tai kutvalai 
isztusztint maszna.

— Mikolo! — sukliko siel- 
vartiniu balsu moteriszke! — 
Del meiles Dievo, ka kalbi ?! 
Jau sfversiosi paskutinio pra-(nestas su savo bicziuoliads bin
gumo jau nori paskutini žengt I go nežino kur, kadangi darbi- 
žingsni idant save ir mane su ninku apmauda buvo jam bai* 
kūdikiu nugramzdint in pra-1si. 
pulti. Nori da pasilikt plosz'iku 
ar žmogžudžiu?

— Norėk,

mo nedave, nes buvo vargszu, 
•be skatiko) be nieko. Mikolas 
mate jog pasiliko vargszu di
džiausiu, vargszu ma’terialisz- 
ku ir moraliszku, negalint is at- 

darbdaviais gerejmos darbiuim monyt tam, kuris ji tokiu pa-
■ i

si Ii ko be darbo ir duonos, Er-

Fabrikantas D. pardavė savo 
fabrikus akcijinei bendrijai, 

kvaila I kadangi ant'senatvos nenorėjo 
szarka — atsake jis. Nesupran- turėt rupeseziu, norėjo ramiai 
ti; ka tu piktadaryste vadini,(sau gyvenimą užbaigti. Bendri- 
yra tik žmogaus 
palengvint savo sunkaus gyve-1isz tu, kurie del bereikalo šu
ninio naszta. st raikavo.

Na, jaigu jau pleszima | Mikolas prigulėjo prie tu, ku

norėk

tiesa, idant ja priėmė in darba ne daugeli

jau .pleszima
žmogžudys!a palaiko už tie-Iriuos atstumta kaipo nepagei- 
nežinau ka galiu sakyti ir dalijamus darbininkus. Rodos 

ka gali sakyti kiekvienas do- dabar gal jau nedraugautu jis 
rus žmogus. Kur-gi ta tiesa yra su Ernestu', kuris iszsineszdino 
ir kas ta tiesa davė, jaigu visur visai isz aplinkines, 'bet pirtnu- 
už tokius darbus baudžia. Įtinis jo pasielgimas jau mete 

ant jo juoda szoszeli ir nužemi-

ar 
sa,

— Prakeikta kunigija su 
visokiais pateptiniais tik uolai-Ino jo varda. Mikolas dabar net 
ko to už tiesa — atsake vyras, gerai jau pradėjo suprast, kad 
Turtingas turi turtu dalytis su blogai padare, duodamas save 
neturtėliu — tai tokia žmogisz-|intraukt in prapulti; dabar su
ko socialiszka tiesa, 
ten kunigu ir karalių isz malo-lbe kalbėjo

Dievo žudinaneziu žmones.Isanžine*
paskutinius žodžius valandėlės ramybes. Jaute ko- 

isztare su tokiu szandu, pikty- geriausiai ant savos ranka rus- 
be ir apmaudavimu, kad perjtingo Teisingo Dievo, kurio 
vore moteriszkes szirdi kaipo 
peiliu. Vieton suvaitojimo tik 
sunkiai atsiduso ir tykiai tarė:

— M'ikole, Mikole, in ka tu 
pavirtai, in ka tave .paverto 
pikti ilraugai. Argi tu būda
mas, daleiskime, turtingu, da- 
leistūmiai sau kam, kokiam 
valkatai girtuokliui galineziui 
dirbti ir gera'i 

xlikystes linksmumą ir laisve;Įpleszt turtą, nes 
vengdavo tėvo isztolo, bijoda- pasakyt tokia tiesa: 
mas jau jo akiu; tėvas nepaiso-1 tesnis tas galingesni 
jo visai ant to ir savo pasielgi
mu kas kart labiau at gresi ne jo Į pamokslu 
kūdiki nuo savos. Mažas Fra- k u

nes
Szi uos

ne kokiu |prato jog moteriszke jam teisy- 
, atsdliepe dabar jo 

o jis neturėjo jau ne

gyventi, isz- 
ir jis galėtu 

kas d ru
st

Gana, gana man tu tavo
, gana tu tavoibobisz- 

rodu ? — atsake visai mi
mikas kasdien buvo lyg senas Į puolės nioraliszkai vyras. — Ir 
užsimislines, praskindes kokioj Į pradėjo vaikszcziot po stuba, 
tai melancholijoj, 
neapsakomai kankino, kad net 
turėdavo vengt
jis nematytu jos susikrimtimo I ir-prispaudžius ji prie savo 
ir aszaru. krutinės szlakste jo szviesius

Ta kitados besimylinti szei- plankeliussavostambiomasza- 
mynele dabar visai buvo pakri- rom, tylomis besimelsdama ir 
kus ir atszalus, lyg apatijos pa- praszydama Dievo kantrybes, 
imta. Viktorija su kudikiuidantisztvertgaletuikipasku- 
vengdavo dabar vyro idant sa- tiniai savo valandai, nes jau 
vo akyveizda ne davesdinet jo male kad vyro niek* nesugra- 
prie pasiutimo, idant nedaleist žins ant doros kelio, vien t'ik 
girdėt kūdikiui tėvo keiksmu ir pats Dievas 

Sugryžtant (surėdymu.
Ernestui

j)o st ubą 
kas motina |pasinėręs kokiose tai mislyse.

Viktorija paėmė besiglau- 
kudikio idant |džianti prie jos sūneli ant keliu 

prie

su

savo stebuklingu
piktžodžiavimu.
Mikolai 
kaiminka 
jam. Mikolas vienok 
buvo neužganėdintas ir tuo la-1 ninku ne tik to fabriko kur Mi-

namon 
viską

iszeidavo pas I Ernestui pavyko prikal- 
pagaminus bint visus prie metimo darbo, 

ir isz to Į arba prie sustraikavimo darbi-

Kiaus irto ant moteries ir ne- kolas diriio, bet ir kitu. Žino- 
karta butu ja sumuszes jaiguĮmas daigtas neapsiejo ežia be 
jam butu in rankas inkliuvus.

Vargas kaskart
pradėjo vieszpataut namuose I smuikas.

atsiprieszinimo tam darbinin- 
galingiau|ku, kurie nemato reikalo daryt 

Ernesto padėjimas

1 misTino, atkerszint 
sau, padaryt gala viskam.

Bego namon. Czia rado tusz- 
czia. Kambarys perstatė ti'kra 
vargo pa veikslą. Mikolas su
stojo rankhs ir galva nuleidęs.

.Tuom tarpu iszgirdo tyku 
vaitojimu da*e.itinejanli prie jo* 
isz kito kambario, kurio durys’ 

! buvo privorios. Pradėjo klau
syt. Jszgirdo taip pat tyku 
verksmą savo žmdnos. Tykiai 
prisiart'ino prie duriu, norėjo 
ineit bet snsiliu'ke iszigirdos 
kalba moteriszkes:

— Nelaimingas

t

l

kūdikėli, 
pražudiai Ieva, o asz gal ne
trukus neteksiu jau ir tavęs... 
Visa mano laime lyg muilinis 
burbulas užgautas vėjo truko 
ir dingsta. — Buk Tavo, Dievo, 
valia, viską kantriai nukensiu, 
tik Tu susimilk ant jo, neda- 
lcik£ jam visai pražūti, sugva-
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ANT ATMINTIES GERO INDIJONO.
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žirik ji an't kelio doros’. Tu Vi
sagalis Dievo viską gali, Tau 

, susimilk

Pats

nieks nėra negalimu 
ant jo V-ieszpatie.

Mikolas sudrėbėjo, žodžiai 
moteriszkes perėjo kiaurai jo 
duszia, szjrdis jo lyg apmirė ir 
nejauto jau nieko isz pirmesnių 
jausmu ir noru. Nedrąsiai pra
vėrė duris ir užklauso dreban- 
eziu balsu:

:— Kais atsitiko?
viendk nežinojo ka sako ir ko 
klausia nes buvo
tintas žodžiais Viktorijos kuri, 
nors jis pragaisžino jos laime, 
nors instume ja in baisu varga 
ir sunkiausi padėjimą, myli dar 
ji, kadangi meldžia Dievo susi
mylėsimo ant jo.

Viktorija iszgirdus baisa vy
ro lyg nusidžiaugė ir persigan
do podraug jo netikėtinu atsi
liepimu. Pasikėlė nuo keliu ir 
svyruodama atkreipė save pil
nas aszaru akis ant vyra.

Vargas, badas, praleistos be

lyg apkvai-

t ingo 
esybe liovėsi iszpažinojas, o ku
ria dabar pradėjo skaudžiai at
jausti savo dnszidje. Jausmai 
ne karta daves<linejo ji prie pa
siutimo, pats nežinojo ko stver
tis idant užmnszt ta kirminą, 
kuris pradėjo graužt jo duszia. 
Desperacijos paimtas, ne karta 
buvo pasirengęs papildyt bai
sia piktadaryste; mat piktada- 
ris nusidėjėlis jeszko sau pagal
bos nežinantis ka daro, naujo-1miegoj nak’tis, susikrimtimas ir 
se piktadan’stose, 
nusidėjimuose.
las, vieton jeszkot sau palen 
vinimo pataisoje 
sielvartaudamas 
nužudinima geros savo žmonos, 
kūdikio ir saves, idant isz- 
vengt dar didesnio vargo ir ne
laimes. Iszpildint tos szetonisz- 
kos pagundos vienok neturėjo 
drąsos; suhvikinejo ji nuo to 
kokia tai virsz prigimtine ga
lybe, kuriai negalėjo atsispirt,

naujuose 
Taip ir Miko- 

fr- o 
gyvenimo,

mielino apie

saves

kartybes jausmu sunaikino jos 
pajicgas ir sveikata..Veidas bu*? 
vo iszblyszkes o aszaros paliko 
ant jo iszspaustas savo pėdas. 
Silpnu, pilnu didžiausio sopu
lio balsu atsake:

— Pranukas mus mirszta.
Tas atsakymas moteriszkes,

« r. v •H*wrr *<WB***-«W€» e%*'wr'' .O)

DEL MUSU TAIKU
AKLAS AtKLYS i

Viename mieste gyveno pirk
lys. Jam karta reikėjo važiuoti 
in kita miestą atsiimti pinigu. 
Pirklys turėjo labai smarku 
arkli, kuriuo visuomet jodinė
davo. Taip ir szi karia jis nu
jojo, pinigus atsiėmė ir gryžo 

! atgal. Kelias buvo per girna, 
Ikurioje pasergėjo ploszikai ir 
[gryžtanti pirklį užpuolė. Tokiu
bildu butu jau gala gavus pirk-

* -

r
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" 1

Pocahontas, duktė Chief Cook, paskutinio karaliaus Pa- 
nunkey Indi jonu, atidengė bronziniu toblyczia ant atminties 
del Cbanco, kuris iszgelbejo Jamestown kolonistus nuo Indijo- 
niszkos skerdynes 1622 mete. Nori n t s didesne dalis baltųjų bu
vo iszskersta bet Chanco kitus apsaugojo in laika. Cbanco bu
vo krikszczioni'szkas Indijonas ir yra pirmutinis, kuriam pa
state paminklu Virginijoj prie vielinio sūdo.

lys, jei ne jo greitasis arklys, 
kursai isztruko isz plesziku 
nagu ir atbėgo in namus.
džiaugsmo pirklys prižadėjo 
arkliui niekuomet jo noužmir- 
szti.

Arklys pirkli iszgelbejo ir 
tuo užkenkė savo sveikatai. 
Pradėjo jis szlubuoti ir netru
kus apako. O kaip apako, tai 
jau isz jo nei .jokios naudos ne 
turėjo pirklys ir jam buvo gai
la maisto. Paliepė tarnui ak-
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Radau czionais viena pasze- 
lusia mergina, 

Sn tokia balandėlė tai jau
.' gaua’

Bėgioja kaip aitvaras, 
Tai isztikruju garas.

Visus aploję,
Ant sport u moję, 

Bet geri vyrai josios saugojesi, 
Nuo tokiių szalinasi.

Geriau mergele nesivalkiok,
1 jiežu v i u nonesziok,
O jaigu nepaliausi, 

Tai per szona su koeziolu gausi.
J

Ji I1!
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Vienojo vieloje saluninke in 
saluna inbego, 

Kur josios sūnūs už baro 
Movėjo, 

Ir szauke: Tu koszeliena, 
. >padla suodei, 

Ar gal kam-atidavei.
Pradėjo su <k u lokius mosuot

>Per antausius duot
Ir vis roko:
Tu szioks,
Tu toks,

Sūnelis nenorėdama^ apsileist,
Priszoko prie motinos prade-

Mikola. Viktorijai parsiėjo ga- bft^o niekam nepageidaujamu, 
liaus pardavinet savo geresnes kadangi ndt ir jo szalininkai 
drapanas idant gelbėtis nuo ba-1gabaus davesti prie paskutiny- 

bos pradėjo palaiikinet ji už su
vedžiotoju. Blaiviai 'protaujan
ti darbininkai vadino ji velniu 
žmogiszkam paveiksle, jaigu 
kalbina prie metimo darbo net 
ir darbininkus fabrikanto D., 
kuri-gi galima buvo turėt už 
tikra darbdaviu paveizda. Bet 
kad Ernestas turėjo daugiau 
szalininku, nors ir nelabai i«z-1 
tikimu, negu prieszu, pastate 
ant savo tvirtindamas.

— Jaigu darMavi D. la
mintos ta'ip giriate, tai neabejo
tinai jis tiks ant darbininku 
reikalavimu tuo jaus. O ar nege
riau kad už savo sunku darba 
gautumėte didesne mokesti ne
gu dabar? Argi tas nelega- 
liszku, ar neteisingu musu rei
kalavimu? Ant musu reikalavi
mu tikt turės būtinai, o jo pė
doms sekant padarys tai ir ki
ti kapitalistai.

Ant paskirtos dienos darbi
ninkai nutarė turėt savo susi-

i

do ypacz idant gelbet kūdiki J 
Atsakinėjo sau viską, nekarta 
alko mišdama vien aszarom, 
stengdamasi pavalgydint nedo
ra vyra ir kūdiki.

Stebėtinų ir nesu prast i nu da
lyku tas turi būti, kad Mikolas 
visai tuomi nesirūpino isz 'kur 
nelaiminga moteriszke jam ima 
maistu, nes jai isz savo uždar
bio nedavinėjo ir visai abejo
dai žiurėjo ant to dalyko. Tas 
bejauamia, ta apatija yra pa
sekmių pikto gyvenimo, piktu 
geismu, nusiminimo ir silpny
bes nedaleidžianczios pergalei 
viską, idant pataisyt savo su
klydimą.

Viena karta Mikolas sugry- 
žes namon dienos laike, kada 
tai buvo laikas darbo, prie ku
rio matomai neejo, pareikalavo 
nuo paezios gerymo. Ta atsake 
jog jokio gerymo neturi ir ne 
turi no skatiko idant parneszt.

Tai eik pas kaiminka ir
• *

keikė ir piktžodžiavo viskam, 
kas tik jo mislyse atsirado. Gir
dėjo baisa Aniuolo, raginanezio 
ji prie gyvenimo pataisos, liet 
jis jaute jog ir to iszpildint ne
gali, jog jau per toli ink rites in 
bala nedorybes', idant sugryžti 
prie doras ir Dievo.

— Viskas pražnvoĮ
— ramino savo jau tik tuom. — 
Nėra man iszganymo, nėra pa
gelbės. ..

Neiszdryso eit namon, neisz- 
dryso paižiuret in akis tai, kuri 
persergi nėjo ji, ka’lbejo jam 
apie grumojanezia prapulta, 
stoingesi ji gelbėti, o jis jos ro
dąs i-szjuoke, paniekino josvpra- 
szymais, instume in baisia ne
laime ta, kuri jam po -sziai die
nai ’taip gera. Jaute kad jau ja 
ir kūdiki užmusze, kaip užmu- 
sze pats save. .. Grieže dantimi 
kaip baisus pasiutėles, gniaužė 
kumszozes su tokia pa'siutiszlka 
galia, kad pirsztuose kaulai 
braszkejo — ir laimingu buvo 
tas, kuris buvo priežastim to 
viso baisaus jo padėjimo, kad 
ne pasi’tiko su juom, kad Miko
las nežinojo kur jisai randasi, 
nes kersztas jo buvo nepcrgale- 
tinu ir nieks nesuturetu jo nuo 
Imisaus atmonijimo.

Niekur sau vietos rast nega
lėjo, nors bėgiojo kaip pasiu
tėlis po girria, kur da daugiau 
kentėjo, nes rodėsi jam jog vi
si medžiai savo oszimu tyczio- 
jasi isz jo sielvarto, ir kartoja 
jam jo žuvimą. Bego tada isz 
girrios, bogo inkarezema, besi- 
viliodamas užliesės ta baisu 
(luszios kirminą, bot voltui, ka-

1

viskas

tas visas liūdnas paveikslas, ta 
iszveizda Viktorijos padare 
ant jo baisu inspudi.

— Beje? — tarė — Argi jau 
nėra jokios pagelbos? — Juk 
dar nepražudiai vilties...

— Visagalincziam 
viskas yra galimu,
mano beveik pražuvus. Pats 
matai kokiame esame padėjimo 
o gydintojas negelbės kūdikio 
mums, nes neturime isz ko jam 
užmokėti.

Dievui 
bet viltis

Buvo gydintojas pavargėliu 
ir sake, Ikad vaikas nuo kūdi
kystes būdamas silpnu reikala
vo geresnio būvio, vargas jo 
silpna organizmu sunaikino ir 
būtinai reiktu delei pataisymo 
jo apleist miestą kur nesveikas 
oras veikiai užmusz užmarinta 
kūdiki.

— Tai važiuok su juom in 
kaimu, ten yra gimines ir bus 
gerai.

— Taip butu gerai, liet 
galima mums tai padaryt szia- 
dien ?...

Nedabaige to ka norėjo pa
sakyt, nes bijojo idant nepaj 
stumt sieivariaujanezio jau vy
ro, prie didesnio nusiminimo. 
Mikolas lyg atspėdamas mislis 
moteres tarė:

Ar gaila tau ko palikti?
A, — atsiduso sunkiai

Da ir daugiau turiu naujienų 
Del Mahanojaus mamų, 

O kad vietos sziadien mažai 
turiu, • 

Tai tolinus in svietą duriu. 
Taigi isz Mahanojaus tiesio 

nusidaviau, 
In Mieži gana pribuvau 

Buvo diena dvideszimta- 
, » asztunta,

Toje dienoje daug munszaines 
iszlakta.

Mergina czion buvo, 
Tai suėjo ant i'szleistuviu, 
Penkis galonus nusipirko, 
Tai nuo ryto lyg vakaro 

nuvyko.
Cypė,'klykė, 

Visaip dainavo,
Anglikai apstoja žiurėjo, 

'Spjaudė ir apie/^polandorius 
bjauriai kalbėjo.

Jau kaip tame M iezigane 
bobos,

Tai nuo skausmo galvos, 
Girtuokles,
Tingines, '• 
Su'szlugia, 
Sumuria,

Pa smi rd i a ra u ga l u, 
Nuo dirbimo kailiu, 

Tegul Dievs jaises laimina, 
Ant sziadien apie jais bus gana.

• ♦

r.

jo su kuloku ėst 
Tai ne sūnelis, 

Tai tikrai szunelis
Szuo to nedarys, 

Motinos su kojom nespardys. 
Kas Hame kaltas? Tėvai, 

Ba vaikelius augina negerai, 
Sziadien sūnelis nieko nedboja, 

Motinai kaulus lamatuoja.
* ♦ ♦

Kur boba lustauna, 
Tai jau gana, 

Josios vyras užtriiko 
karezemoj, 

Parojo ant pirmos valandos 
namo.

Bobeles da nebuvo namie jo, 
Turėjo būti kur besiedoje. 

Antra valanda atrado, 
Vyras ant greitos pokeri rado, 

Ir taip bobelka aptaise, 
Jog ne greitai pąsitaise, 

O kad ir bobelka pasitaisys, 
Tai vis taip darys.

m
m

laji arkli iszvaryti gatvėn ir 
uždaryti vartus. Dalykas buvo 
žiemos metu. Tarnas arkli isz- 
vare ir uždare vartus, o naba
gas gyvulėlis ilgai dar stovėjo 
už vartų, nuleidęs galva, lauk
damas kuomet ji inleis. Užėjo 
naktis, o arklys vis dar tebe
stovi, bet paskui suprato, kad 
ežia stovėdamas nieko ne 
lauks ir nuėjo nuo vartų in 
miestą. Aklasis arklelis ėjo isz- 
tieses kakla, uostydamas žemo, 
namu sienas, jieszkodamas lu
pomis žoles ar szieno gabalėlio.

Tokiu bodu jis atėjo rinkon, 
kame stovėjo stulpas su varpn, 
kadan-gi tame mieste buvo nuo 
senovės toksai paprotys: jei 
kam reikalinga buvo pagielba, 
arba su kuo atsitikdavo nelai
me, tai tas ateidavo ir skam
bindavo tuo varpu. In baisa su
sirinkdavo rinkon žmones ir 
miesto vyriausybe.

Priėjės arklys prie stulpo, 
užeziuope virvute nuo varpo; 
pradėjo jis ja isz bado kramty
ti ir drauge skambinti. Varpo

su-
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garsas iszsiskleide po visa 
JKk M. »
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nelaiminga — julk nieko jau ne 
turiu, praradau viską ant iszio 
pasaulio, net ir tavo kitados 
įaip jauslia ir gera szirdi ko

Ilabiausia man gaila.
—zToliaus bus:— i

TAJ ROTS.
Poni in tarnaite:- Ka tu Ma

riuk, no pats ryto mazgoji ko
jas.

Tarnaite:- 
ponios, ketinu szodien su savo

♦ • ♦ ♦

Ar žinote loveliai, 
Darote negerai, 

Jaigu dukrelių nOprižiurit, 
Norints kolos juju turit. w 

Saitai isz Lakavanes mergina 
dora, * 

Su senyvu vyru suėjo in pora, 
Jis turėjo 46, jiji 19 motu, ’ 

-Na ir nesuprantu.
Mergina pabėgo ntio tėvu, 

Ir su tuom seniu susiporino,
/ O ka diibar duris,

1

Ba flsz, praszian

daugi ten jam niekas jau gėry- jaunikiu eiti fotografuotis.
. • ■ '
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Jau niekas neatskirs 
, Tegul?sau sveiki gyVena

♦
Ir gana.

* *
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GYDUOLE nuo anglekasiu 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
[szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING, PA.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

miestą. Susirinko nemaža mį- 
nia žmonių ir pažino pirklio 
arkli. Arklio szeimininkas tuo
jau paszaukta.

Atėjės pirklys, kuriam žmo
nes iszpasakojo, kas atsitiko, 
susigėdo ir pasigailo savo isz- 
gelbetojo. Atsiėmė jis arkli ir 
maitino ji, kol tas tik gyveno.

Kad žmones minėtu taji atsi
tikima su arkliu, tojo miesto 
žmones pastato viduryje rin
kos uola, 
skambinaneziojo aklojo arklio 
paveikslas ir padėta paraszas: 
“Pasigailėkite gyvuliu!” Jus 
mieli vaikeliai, isz jaunu dienu 
mylėkite gyvulius, tuomet ir 
jie jus mylės.

kurioje iszkalta
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Laidoja kurtus numirėlio. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre Si $ Mahenoy City, Pa.

M

—— **
GERAS SŪNŪS.

Prastu, ne turtingu, bet tei
singu tėvu sūnūs, vargu isaejcs 
mokslą ir užemes žymia vieta 
valstybėje, neperstojo mylėti 
savo tėvu ir giminaieziu. Viena 
karta, kada jisai iszkele didele 
puota, kurioje dalyvavo daug 
sukviestu jo pažinstamu, tar
nas, priėjės prie jo, pranesze, 
kad laukia atėjės koks-tai se
nelis. Tas senelis tai buvo szei- 
mininko tėvas. Linksmumas 
apėmė ji, pamaezius tęva, ir ji
sai, nieko nesigedindamas at
vedė ji pas sveczitis ir pasodi
no pirmoje vietoje prie stalo. 
Paskui szeimininkas tarė:

— Sztai yra mano tevas> 
jis ne turtingas ir prastas, bet 
jo metai ir mano meile prie jo 
duoda jam pirma vieta.
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >023,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
i sudėtu pinigu. Procentą pride- 
1 dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
i 1 Liepos. Mes norim ^ad ir jus 
i turėtumėt reikalo su musu banka 
[ nepaisant ar mažas ar. didelis.

G. W. BAftLOW, Pres.
! J. FKRGUSON, Vice-Prėe.irKas.

f

*' K. Rėklaitis
Lietuvis^** Grabwriaa

* * I. v < ,

Laidoja numirėliui >a- 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pacelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes. f

516 W. Spruce Str.» 
MAHANOY CITY. PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

-i

PA.
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ŽINIOS VIETINES

gana iszkilmingai.

Subatoje pirma diena 
Juniaus.

— Decoration diena perejo 
czionais
Tukstanczei žmonių atlanko
kapus savp mylemuju ant visu 
iszpažinimu kapiniu. Daugelis 
pribuvo ir isz tolimesniu mies- 
til atlankyti kapus savo myli
mųjų, kurie szi svieteli yra ap
leido.

— Adomas Szimanskis, gy
venantis ant S. Cattawissa uli- 
ezios, likos sužeistas in koja 
laike darbo Park Place kasyk
lose. Likos nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbuti.

— Adomas Alanskis, 38 me
tu, kuris buna pas savo szvoge- 
ri Stanislova Hubertą, 1100 E. 
Centre- uly., likos sukeistas in 
koja Park Place kasyklose. Li
kos Iszvežitas ant gydymo in 
Ashlando ligonbuti.

— Danielius Sundineviczius 
17 metu ir Aleksa Harlovski 19 
metu, dingo ana diena isz na
mu. Manoma -kad abudu iszke- 
liavo in Detroitą jeszkoti gi
liuko.

t Vincas Jura it is, 59 metu, 
mirė Utaminko po piet pas sa
vo dukterc Žaliene, 29 S. lOtos 
ulyczios, sirgdamas keliolika 
monetų. Velionis paliko pa
ežio, tris dukteres Elzbieta Ba- 

• « m aranauekiene, Ona Žaliene ir 
Marijona namie, kaipo ir tris 
sūnus Antanu, Vincą ir .Joną, 
visi 'trys tarnauja Amerikonisz- 
koje.kariuomenėje. Velionis pa
ėjo isz Suvalkų guber., Mari
jampolės pavieto ir parapijos, 
Potgehmbiszkes kaimo. Laido
tuves atsibus Silhatoje su baž- Qy w r o«v •nvtinoms
.Juozapo bažnyczioje.

pamaldomis

SHENANDOAH, PA.
f Vladas Ambruleviczius, 

36 metu, gyvenantis ant 110G 
W. Centre uliezios, mirė Panc- 
delio lyta ligonbuteje, sirgda
mas trumpa laika. Velionis pa- 
likoxlideliam nuliūdime paezia 
Izabele, du sūnūs ir viena duk
rele, kaipo tėvus, viena broli ir
dvi seseres Lietuvoje. Prigulė
jo prie vietines Szv. .Jurgio pa
rapijos ir Adomo Simu drau
gystes.

Tamaqua, Pa. — Praeita 
Ketverga 10 vai. priesz piet 
buvo paszventinimas nauju ka
piniu Szv. Petro ir Povylo pa
rapijos: Kapines paszventino 
Kun. V. Matulaitis isz St. Clair 
o pamokslą ipasake K u n. P. 
Czesna isz Mahanov Cit v.

Duryea, Pa. — Kazimieras 
Kasulis, iszplauks in Lietuva 
12 Juniaus atlankyti savo bro
li Frana, jojo paezia ir 
Szakiu valstije,
mio kaimo. Svecziuosis 
tris menesius. Kas isz giminiu 
geistu atsisveikint su p. Kasu- 

savo

tęva, 
Virszkakai- 

apie

liu ir duoti labas dienas 
giminėms, tegul atlanko 
priesz iszvažiavima.

GALI BŪTI.

JI

arKaip tu mislini duszuk 
musu Mikutis turi szirdi mano 
ar tavo T — Klause pati sąvo 
vyro.

— Asz mielinu, jog tavo.
Del ko T
Asz da turiu mano szir-

• ——

d i bet tu suvis neturi.

- $4.00

*

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 9 JUNIAUS

Dubaltavas 
Tiklataa

Specialiszlcas Trelnas apleis Maha
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. S ta. 
7:20* vai. vakare Standard Time.

BASEBALL
* YANKEES su ST. LOUIS 

New Yorke, 9 Juniaus
■ -»r» »?■" i -r-—  ~tt=— ■■■

Isz Lietuvos. SUŽFISTI ,R paliegia kareiviai dirba aguonas
Ns

PAPJOVĖ
MERGAITE

BADAI ŽYDAI PĄPJOVE 
TARNAITE ANT MACU, 
BET TEISYBES NEGA

LIMA ISZTYRINET.

Klapedoje kalbama apie to
kia “paskala,” kokia jau nę 
vienas, 
Tai yra

paskala,”
turbūt, bus girdėjos.
‘ ‘ sezon i uis” (visada 

priesz Žydu Velykas) pasako-
« « “’a e < «

sezoninis

.jimas, kad Žydai del savo ve
lykiniu apeigų papiove viena 
mergaite. Progos tiems intari- 
mams davė sztai koks atsitiki
mas:

Priez kelias dienas mirė vie
na mergaite, kuri tarnavo pas 
Žydus. Dr. Burnstein konstan- 
tavo, kad nuo gazu apsinuodi
jimo. Bet mirusios brolis ernes 
netikėti ta nutarimą ir intari- 
neti veliones szeimininkus, nes 
gyva būdama mergaite pasa
kojusi savo broliui, jog jos 
szeimininko mažas vaikas lan
kei minėjos 
vima ir t.t.

Dėlto palaidotoji da karta 
buvo peržiūrėta apskrities gy
dytojo, kuris peržiurejes, esą 
ji nužudyta. Dr. Burnstein bu
vo aresztuotas, bet už kaucija 
paleistas.

“Memles Dampfboot” 
nesze, kad policija visa tai tu
rinti galvoj ir 
byla.

Dabar kas vakara priesz isz- 
einant “Mem. D.” stovi ties 
redakcija būriai žmonių, kurio 
laukia isz laikraszczio tikru to 
nuotikio komentaru.

Rimti žmones, žinoma, tam 
netiki ir turi galvoj paprasta 
nusižengimą, jei tokis yra, bet 
liaudis, kuri paprastai tiki vi
sokioms legendoms, isz to turi 
kalbu.

Laukiama, kad teismo orga
nai bvla iszaiszkins.

apie jos papjo-

pra-

aiszkinanti ta

Mem. D.

byla iszaiszkins.

DIDELE UGNIS 
PAGĖGIUOSE.

Klaipeda — Žiniomis isz Pa
gėgių, kilos St i Igorio vieszbu- 
ty ugnis sunaikino vieszbuczio 
restorano sale ir keletą kamba
riu parteryje ir pirmam auksz- 
te. Kadangi vieszbuczio namas 
buvo medinis, tai ugnies pavo
jus buvo labai didelis. Pagagiu 
ugnagesiu ’komandai turint 
modernuszkus gesinimo apara
tus, per kolos valandas pasise
kė agni nugalėti.

Pabudę vieszbuczio svecziai 
buvo priversti gelbėtis isz an
tro aukszto pro langus. Viesz- 
butis buvo apdraustas. Ugnies 
nuostoliai siekia gana dideles 
sumos. Policija veda kvota ug
nies priežastims iszaiszkinti.

vieszbutis 
“Germania,” kaip tenka pa
tirti bus atstatytas dar szia va- 

Vieszbuczio bendrove, 
kaip dabar paaiszkojo, iszga-

Apdegė Szilutėj 
Germania,”

sara.

vusi apdraudimo suma, vis dėl
to turės apie 250,000 litu 
stoliu.

nuo-

PLECZKAITIS GAVĖS ISZ 
PILSUDSKIO 1,000,000. 

raszo

amu- 
savo 

gavės isz Lenku

Kaunas. “Sekmad.” 
kad Pleczkaitis pabėgės isz 
Lietuvos in Lenkije, be 
nicijos ir kitu gerybių 
“armijai,”
dar 1,000,000 zlotu atlyginimo.

ŽMONA NUSINUODIJO; 
VYRAS BANDĖ 

NUSISZAUTI.
Kaunas. — Gagužes 4 <1., dol 

kažkokiu priežaseziu actu užsi
nuodijo Urszule Melnikiene. 
Namuose kilo didelis sumiszi- 
mas, griebtasi visokiu priemo
nių jai padėti, bet niekas ne
gelbėjo. Nugabenta ligoninėn 
ir vakare 8 vai. mirė.

Vyras gryžes isz darbo, na
mie nerado žmonos. Beveik su- 
miszes nubėgo ligoninėn ir kai 
lavoninėj buvo parodytas žmo
nos lavonas, jis iszsitrauke 
brauninga ir norėjo persiszau- 
ti, bet buvo sulaikytas. Jis ap» 
alpo.
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1SZPILDOME VISU . 
DAKTARU RECEPTUS

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172Turime Visokiu Daigtu 

Ligoniams, teipgi ir patentuotu 
gydoliu UŽ nupigintas prekes. 

. APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

•I

Bell Telefonas 1430-R
» >

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

J

Ji

I

CA-

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

-^1 
■ ~ ", 

\\

Visose valdiszkoso prieglandoee ir L T ,
šužei^tu kareiviu Svietincjc Karojo ir kurio negali nieko dirbti, praleidžia nuobodu laika 
dirbdami popierines aguonas, kurias pardavinėja paženklintoje dienoje po visa Amerika, mo- 
teres prigu'linczios prie American Legion, Subatoje, diena priesz Papuosziano Kapu mirusiu

*

■

Alksta
amfe

1

fe

lifts
O ŽIŪRĖKITE !

Lietuviszkas Plumeris
Uždedam ir Pataisom 

Blekinus Stogus.
Invedam in Namus Szilumas 

ir Maudykles.
Su virsz-minėtais reikalais 
kreipkitės pas savo tautieti

Al. Ramaszauskas
: 619 PINE HILL STREET

MINERSVILLE, PA.
> Bell Telefonas 80R15

■

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

ligonbu'tese, kur randasi tukstaneziai paliegusiu ir
' > % •>>> S Ant Antro Floro Klinc Sztoro

19 W. Centre St; Mahanoy City
Sužeistu (kareiviu Svietinejc Karojo ir kurio negali nieko dirbti 1

American Legion, Subatoje, diena priesz Papuosziuno Kapu mirusiu
aiJba Decoration Day. Pelnas nuo parduotu aguonėlių eina ant susze'lpimo tujų ndlaiminguju

UGNIS PADARE DAUG 
BLEDES. .

Gegužes 3 d., Varėnos vals- 
cziuj, Auksztakalnio kaime su
degė keliu ūkininku triobos. 
Sinkevicziui padaryta nuosto
liu už 1400 litu. J. Petrusziui 
— 2500 lt. ir St. Kazikon’iui — 
5360 lt. Gaisras kilęs isz neva-

Triobos bu-lyto dūmtraukio, 
vo neapdraustos.
BALANDŽIO EMIGRACIJA.

Emigracijos biuro praneszi- 
mu, Balandžio menesi in Ar
gentina iszvažiavo 579 žmones, 
Brazilija 542, Afrika 49, Kana
da 97, Urugvajų 154, Jungt. 
Am. Valstybes 72, Meksika 7, 
Kuba 5, Palestina 15, isz viso 
1520. Pernai Balandžio menesi 
emigravo 865 žmones. ' “R”4 4

■ ■ — - -— .. —.......................... ----------------------

KAD TAIP TAI TAIP.

Tarp vienos poros pasidaro 
vaidas, jog pati turėjo pabėgt 
pas tęva pasiskunst.

— Jis mane muszę su lazda 
— szauke i ubagus.

— Už ka? Kokiu spasabu 
ant to parėjo?

— U-gi mudu, susiginezijo- 
me... asz biskuti užpykns me- 
cziau jam su f i Užanka kavos in 
veidą... o jis... pagriebęs lazda 
kelis kartus man sudavei

— Tai tave, musze! Mano 
duktore! Palauk! Asz tam lat
rui atlyginsiu. Jaigu jisai mu- 
sza mano duktore, tai asz duo
siu in kaili jojo paežiai.

Ir su rimbu iszmusze kaili, 
jog daugiau ne atėjo pas tęva 
su skundu.

anksti ryteli

Gaapadinea, Mainieriai ir Darbininkai 
Del rumatifizko skausmo, skausmas 
szone, peczuosc, stržne ir kojose; tai 

naudokite karalių li- 
nimentu po vardu 
BEAR BALSAM 

Rasite palensrvinima 
Parsiduoda visur po 
35 ir 50c. arba nuo

BEAR BALSAM PRODUCTS CO. 
SHENANDOAH, PA.

Agentai reikalingi visur.

KRAUJO| Ant. J. Sakalauskas į
ž

1 
I

Sloginimas
Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavoiaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.

Vasfirn, minoii
Saulele skaisti užtekėjo.

O, laukuose rasele ,
i Jei man t u grožybe sužibėjo.

Szvelnus vėjelis ko'žna žadina, 
In savo darbu's visus ragina.

Lyg sako: “ 
Kelkis ir tu, artojėli.

Jau tamsi naktis praėjo, 
Kita dienele jau prasidėjo.

Ganyk piemeneli aveles, 
Ark artojėli dirveles.”

Tuoj piemenelis gano aveles, 
Ir artojėlis aria dirveles.

Ju dainele skamba laukuose, 
Paidcszteliai cziulba 

miszkuose.
—ONUTE
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GALĖJIMAS PJOVIME MEDŽIU.
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Kelki's, piemeneli, > J

TURTAS SZIENIKE.
Lvavas, Lenk. — 

Mendel iene, norėdama 
nauju sziaudu in szienikus, ati
davė senus sziaudus kaimuo- 
cziui su vežimu ant pleciaus. 
Kada kaimuotis nuvažiavo su 
sziaudais, motore atsiminė kaa 
szieniko buvo paslėptos dvi 
bankines knygutes, o vienoje

Szendla
pridėti

II. Hanson ir (1. Eaves isz Tasmanijos, laimėjo galėjimus

radosi 800 zlotu bumaszkuosia. 
Policijų dabar jeszko nepažys
tamo, kuris sziandien gal ran-

pjovime medžiu perstatyme Sydney, Australijoj. Tiedu vyrai dasi kažin kursu savo netikėtu 
peupjove su pjūklu 18 coliu storio medi in laika 16*4 'sekundų. turteliu.

Paskutines Žinutes
U Moskva. — Ant Turkes- 

tan'iszko rubežiaus kilo pasi
kėlimas, kuriame užmuszta ke
liolika Rusiszku raiteliu, Gen. 
Budeny, iszleke eroplanu ap- 
malszyti pasikėlimu.

U Conshohocken, Pa. — Nu- 
ilga liga, Edvardassiminos

Vien, 35 pietų, nuszove Mariute
Žebrinsku, 13 motu dukrele sa
vo gaspadinės, po tam bandė 
atimti sau gyvasti.

11 Cambridge, Pa, — Jonas 
Sobkovicz isz McKeesport, ku
ris gyveno ant vieros su Pearl 

tiktai viena

11 Saint Clair, Ęa. — Bene
diktas Danilauckas, aplaike da 
3 metus už užmuszima automo
biliam konsztabeli Joną Kos- 
tinga. .

11 Bukaresztas. — Ugnis su
naikino visa Czirikavo kaimeli 
ir daug aliejiniu szulniu prigu- 
lincziu prie Rumano American 
Oil kompanijos.

U Mount Carmel, Pa. — Juo
zas Zubez, 49 metu, Kulpmonto 
taksorius, mire Jefferson li- 
gonbuteje sirgdamas trumpa 
laika.

1[ Wilkes-Barre, Pa. — Na-

SUDE
• Slidžia in apskunsta

— Ar tu nesisarmatinai pa
vogt nuo savo prieteliaus m!ie- 
ganezio paskatinus pinigus?

t •

— Szviesiause sudže! — 
piila man buvo ji budint, teip

gardžej miegojo.

4 Reading 
. lines

>

1 1

8

L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 
(Bell Phone 872) 

331 W.CentreSt. Shenandoah,Pa.

6 ir gražiai.

kiam geriamu patarnavima. Pa- 
. - , - i

Busite pilnai užga-

> Nuliudimo valandoje sutei-

2 laidojimu atliekam rūpestingai

I
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts : 
minutu. Bell Telefonas 872

f' LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Taipgi perkam ir parduodam Amerikoniszkua STOCKS ir BONDS.
Siuncziam Pinigus Pacztu arba Kabeliu in visus pasaulio krasztus.

ZIMMERMANN & FORSHAY
’ 170 BROADWAY NEW YORK?

FIRMA insteigta nuo 1872

į; MERCHANTS BANKING TRUST CO.
!

y i!D

y 
i 

i!

MAHANOY CITY, PA.
--------$--------

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

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

O

18 BIRŽELIO-June

TIESIOG IN KLAIPEDA
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Brizą, 47 metu, 
sanvaite, nužudė jaja ana die
na kada motore ėjo in skiepą.

51 Nantyglo, Pa. — Isz pric- 
sužeidimu kasyklose 

nuo kuriu daug kentėjo, H. 
Marmik, 45 metu, atsigulęs ant 
keliu szmohf dinamito susi
draskė save ant szmoteliu.

U ' Harbinas, Mandžiurije. - 
Palioije užklupo ant Soviatm 
konsulato ir arosztavojo 40 
ypatų, terp kuriu radosi 4 mo- 
teres. Konsulis Malinikovas li
kos aresztavota s,

U Dallas, Texas. — Apie 50 
žmonių aplailke netikėta iszsi- 
maudima inpuldami in White 
Rock Lako, kada staiga i sulū
žo piras ant kurio visi stovėjo. _  h. a -> a • ‘ .

žasties

Badai trys vaikai prigėrė.
U Čindad Roal, Iszpanijo. - 

Trys aficieriaii likos suszaudy- 
tais nž dalyvavima surasze su
kilimo revolucijos Iszpanijol. 
Daug aresztavota. •

tais nž dalyvavimu suraszo sn-

ftmas Rinaldo Capellini, Plain- 
se, likos padegtas per nežino
mas ypatas Caipellini buvo 
aliglokasiu prezidentu isz No. 1 
distrikto. •

U Tamaqua, Pa. — Lehigh 
Valles angline kompanije už
daro No. 14 ir Kaska William 
kasyklas, kurias pataisines. 
Apie 800 žmonių hotures darbo 
du menesius.- - - - - - - - -—J- - - - - - -

ANT PARDAVIMO. A

» *• ) . .* . Y . x ; i 1 '**11. , 4

Motelis ir farm. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Farmaeturi 451 akieriu, sdaug 
vaisingu medžiu, visos dirba-

ir visokios vigados stuboj
A 1 • A f • • 1 _

vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves,

• ■ ■ . 11 1 MM. A W •visztos ir antys. Priežastis par-
davimo yra kad vyrui mirus
sunku man ja apdirbti, Kreip-

(t.f.kitos ant adroko:
Anna Konsavagc, 
Locust Valley,

' —A A - » i i ■ ii M MM-

-Barnesville, Pa,
Box 144, R. F. D. No4r-

i
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DubeiUva* 

Tikietaa

1N

PHILADELHPIA
NEDELIOJ, 2 JUNIAUS 
8pedalli treinM Subatoa naktį,

Isz ’ . . t Iszeis
Shamokin ............................ 1:30
Mt. Carmel.....................   1:30
Ashland............. .. 2:21
Shenandoah ........................ 2:00
Girardville ............................ 2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) •« 8:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00

$3.50

, t

• eeeeeeeeeeeeeee
Jį

GRĮŽTANT—Aphis Philadelphia 
7:30 Walanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

A J,, . ... . į b?* .. .4 . L. '

PANEDELIJ 10 JUNIAUS
Keturiu Dienu Ekskurcija su 

Palydovu in 
MASHINGTONA, D. C.

Tikietas $30.50 apmoka visus ek«
pensus. Del daugiaus informacijos 

raszykite ant sekanezio adreso
JOHN M. ROLIN, D. P. A. 

WHUhmsport, Pa.

AsrRygfflttyrOBiBiiniLBMa- *

raszykite ant sekanezio adreso

hįhp

Antra Sziu Metu Didžiausia Lietuviu Ekskursija

IN LIETUVA
TIESIOG IN KLAIPĖDĄ

ISZVYKS ISZ NEW YORKO ■

18 DIENA BIRŽELIO (June) 1929
Laivu “LITUANIA”

Baltic America Linijos

SMAGIAUSIA — PATOGIAUSIA — KELIONE 
Atsižvelgdama in skaitlinga ekskursija Gegužes 18d. 
ir pildydama Amerikos Lietuviu norą, Baltic Amerika
Linija nutarė ta norą patenkinti ir rengti ekskursija 18 

L diena Birželio.
LAIKO NEDAUG! RUOSZKITES!

Dėl visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
S Bridge St. New York

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
ESTONIA .. 29 Gegužio 
POLONIA .. 12 Birželio

LITUANIA .. 18 Birželio 
' 3 LieposESTONIA .
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