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NUŽUDĖ PACZIA KAD TA
NUĖJO IN BAŽNYCZIA.
Lewiston, Pa. — Dovydas R. 

Weaver, 42 metu, nuszove sa
vo 45 metu paezia Margarietn, 
už tai, kad jai uždraudė eiti in

• bažnyczia, o toji jo nepaklauso 
ir nuėjo ant pamaldų.

Kada motere sugryžo namo 
ir ėjo per slenksti, vyras szove 
in ja, pataikindamas in szona 1 
ir motere sugriuvo negyva ant 
vietos. Motere paliko tris sie
ra t ūkus.

PIKIETAI NEDAVE JAM 
DIRBTI, NUSIŽUDĖ.

Kulpmont, Pa. — Danielius 
Ruscutto, 30 metu, nusižudė 
isz priežasties, kad ta ryta nu- 
ejas dirbti in Alaska kasyklas 
likos sulaikytas per
kurie jam paliepė eiti 
nes ji gerai apdaužys. Ruscitta 
nedirbo apie metas laiko, i. 
tiiom buvo labai susirūpinės 
todėl atėjus namo nusiszove.

J 
pikietus, 

namo

PASZAUKE KUNIGĄ DEL 
MIRSZTANCZIO, 

DINGO SU JO $500.
KURIS

Now York. — Enrikui Sen- 
faro, kasztavo penki szimtai 
dolėriu paszaukti kunigą del 
“mirszlanczio” žmogaus. En- 

I riko pardavonija vaisius ir ana 
diena atbėgo visas uždusęs 
policijos stoties apsakydamas 
perdetiniui 
atsitikima:

In jo kromeli atėjo, kaip jam 
iszrodo, sergantis žmogus, ku
ris atėjo pirkti obuoliu.

apslobo
mirsztu! ka asz jiadarysiu -’u 

tuom tukstaneziu doleriu, 
noriu palikti del bažnyczios

policijoj sekanti
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Su tais žodžiais iszeme didele
prikimszta bumasz- 

Bet kaip galėjo užsitl- 
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350 ŽMONIŲ UZMUSZTA.
2,500 SUŽEISTA, 7,000 

BE PASTOGIŲ.

ISZ LIETUVOS
I

Atlanta, Ga. — Penki pieti- 
Ten- 

Mississippi, Alabama

tukstanczei

I

PAVOGĖ ŽMOGŲ, 
KINO JI PRIE SIENOS 

LENCIŪGAIS KUR 
PERBUVO 4

I DIENAS.
- • ■*

noja pavogimu
Brown, kuris ana diena atėjo 
namon, suvargęs ir pusgyvis,

PRIRA-

Policija tyri-
Charles W.

suvargęs ir pusgyvi 
praneszdamas policijai- buk jis

muszna 
koms.
kot nepažinsi amam be 
parankos!'Enrikis nubėgo ant
virszaus, atnesze penkis szini
tus doleriu, padavė nežinomam 
kaipo gvarancija ir abudu ėjo 
pas kunigą, kuris gyveno tik 
du blokus, kuriam ketino in- 
teikti pinigus.

Vos nuėjo puse bloko,
sztai sergantis žmogus sukrito 
ant ulyczios.
inas patarnauti

*t*zfam” nubėgo pirs kunigą kad
paskubintu pas ligoni.
sugryžo su kunigu

mirsztanti” nerado jo ne pi-
— Dabar Enrikis prisio-

kad

Enrikis geisda-
“miršzfan-

su
Kada 

pas
11

, mgu.
buvo pavogtos per nežinomus ge kad neszauktu kunigo no sa-
vyrus isz automobiliaus, 
vilktas in koki tai narna, 
ji prirakino lenciūgais 
sienos ir laiko ji ten ketures

vandens.

Inu- vo tėvui.
kur ik 
prie

dienas be valgio ir 
Piktadariai paėmė nuo jo vi
sas brangenybes ir 330 doleri:-, 
kerszindami atėmimu gyvas- 
czio jo dukteriai, jaigu apie tai 
praneaz policijai

ŽUDINTOJAS SLAPSTĖSI 
KASYKLOSIA, LIKOS SU
IMTAS PO DAUG METU.
Clarksburg, W. Va. — Slap- 

stydamasis kasyklosia per asz- 
tuoniolika metu, ant galo- likos

• suimtas Franas Panetta, 
ris pabėgo isz kalėjimo kele. 
dienas priesz pakorimą už žu-

LINDBERGH’U SŪNŪS 
VAGIU RANKOSE JAU 

TRECZIA SAVAITE.
New York. — Praėjus be

veik trijoms savaitėms, Lin’- 
bergh’ai da savo pavogto kū
dikio neatgavo. Virsz tūkstan
tis žmonių buvoį szkvostaę ry- 
szyj su pavogimu bet ne isz 
vieno policijai nepasiseko isz- 
gauti nors truputis informaci
jų.

Vėliausiomis žiniomis, poli- 
! cija vėl tardo kūdikio dažiure- 

s toja Betty Gow dranga Henry 
Johnson ir da viena ypata ku-k u-

- I

4 rio pravarde .pakol kas, laiko-

dinsta kito anglekasio Frauo!
Giliberti, su kuriuom susibarė

ma paslaptyja.
Komunikate, 

New Jersey valstija
___ . ( Komunikate, kuri iszleido

’ I New Jersey valstija, policija
nž motere ant pikniko 18 Janv-1 pati pufiisuko> ka<1 j(^iu nauju 

iszsivystymu nėra. Ji tiek žino,ario, 1914 mete.
szoko ant tavorinio trūkio, bet į 
likos suimtas Graftone, W. Ara. I 
iiž/inrvt IrfiToiimn Ir hhIhiiijJ

Po žudinstal • - -
i kiek ir dvi savaites atgal.

uždarytas kalėjime ir nubaus
tas ant pakorimo, bet dvi die
nas priesz pakorimą su dviem 
draugais iszsilauže isz kalėji
mo‘ir pabėgo ant galo surado 
ji kasyklosia.

PAAUKAVO GYVASTĮ 
UŽ $3.69.

H 1 *

• Chicago. —— Landbnr B. 
' - Schrontz, 25 metu, stovėdamas 

prie savo namo, pamate kaip

—^1* o

banditas pagriebė moteres 
Mortos Tesmer, 37 metu 
nele ir pradėjo ja tašyti.
begos moterei in pagelba, likos 
mirtinai sužeistas per banditą

masz-
Pri-

kurio revolveri Lsztrauke jam 
•isz rankos ir policije mano su- 

.g:’. 4 p banditBJ Masznelejo ra-
•UJ .AwmIj zIzxIawU <»» no non ♦ <i i

Yoseipite National Parke kurios
nt simena. 2. ■— William A. Irwin 

United States Steel Corporation plienines kompanijos. 3. — Japonisz- 
artinioja ShanghajaiK.

Ii v ..

“ kemporiai ”
sniegą, kurio nupuolė daugiu1: ne kaip seni rusi gyventojai 
naujas prezidentas
ki kareiviai seka paskui Kinczikus

UŽPYKO ANT MOTERES PERDAUG JAM UŽDAVĖ 
KAD JI DAUGIAU 

UŽDIRBDAVO.
Newark, N. J. — Už tai, kad 

jo pacziulc uždirbo 50 tukstan- 
czius doleriu in laika penkio
lika metu pardavinėdama mo- 
feriszltas ški‘ybelos ir szle.hes 
del turtingu moterėlė,. o jis 
tiktai 35 dolerius ant savaites 
Simanas Clarke, apleido savo 
paezia keli menesiai atgal. Da
bar niotere skundžia savo Szi- 
muka ant persiskyrimo kad su 
ja nekalbėjo ir be jokios prie
žasties ja apleido. — Kvailas 
vyras, reikėjo jam būti užga- 
nadytu isz bobeles turto ir ra- 
iniai sau gyventi su ja.

ežia aptiekori C.
nutru-

“MEILINGU LASZU.”
Parksville, Ohio. — Policija 

aresztavojo
W i 11 i a m s kad n o rojo
cint vyra M.rs, V. Wedman, 2.2 
metu, kad po tam galėtu su ja 
gyvent. Afitiokorius prikhlbi- 
no motoro kad 

meilingu laszu
vos
i < Ji no

savo vyro,

NENORĖJO SU JUOM GY- 
VENT, LIKOS NUŽUDIN- 

TA PER VYRA, KURIS 
TAIPGff NUSIŽUDĖ. 

ŽUDĖ.
New Brighton, Pa. — 

geli

užduotu jam 
”, kad

užlaikyti namie, o isztik- 
ruju buvo tai kloroformas.

Neseniai Weidman’ieno at
ėjo pas aptiekori rūgėdama ant 

buk jis užsideda 
su kitoms moterims, ir tranko
si lyg vėlybai nakeziai o ja vi
sai apleidžia. Aptiekoris davė 
jai kokio tai skystimo, paliep
damas prikiszti vyrui prie no
sies kada užmigs, 
‘ ‘meilingi
vyra namie. Motore taip ir pa
daro, bet per mažai davė pa
uostyt, nes vyras pavojingai 
apsirgo ir dasiprato kad jam 
nori padaryti gala,
pasakyti teisybe, na ir policija 
a rosztav o j o apt i oko r i.

laszai > >
yraba tai

ir sulaikvs i

Gla-
Kada jos

Dau- 
kar t u melde E w a rd a s

Smiley, 36 metu savo paezios 
Margarietos 27 metu, kad su- 
gryžtu pas ji ir gyventu sutai- 
koja, bet motere staeziai atsi
sakė gyventi su juom.

Edvardas ana diena atsisto
jas ant kampo ulyczios, lauke 
savo paezios sugryžtanezios su 
savo 14 metu sesute Lilija Po- 
lizas, o kad prisiartino gana ar
ti, vyras vėl melde jos kad su- 
gryžtu pas ji, o kada motere at 
sisake, paleido in ja tris szu- 
vius užmuszdamas ant vietos, 
po tam paleido .sau kulka in 
smegenis ir sugriuvo szalia pa
ezios. Motere paliko 6 metu sū
neli.

meldo

nei valszczei Kentucky, 
n esse e,
ir Georgia baisei nukentėjo pa- 
siutiszkos viesmlos kuri prapu- 
tc pro tonais Panedelije, su
griovė namus, sztoms, gyven
tojai daug nukentėjo, szeimy- 
nos perskirtos, vaikai likos 
perskirti nuo team ir ligonbu- 
tos pripildytos su sužeistais ir 
m i rsz t a nežeis, o
pasiliko be pastogių. Raudono 
Kryžiaus Draugove rūpinasi 
nelaimingais.

‘ ( Lyg sziai dienai apskaityta 
buk žuvo apie 300 žmonių, 
daugiau kaip tūkstantis ran
dasi sužeistųjų. Bažnyizios 
mokslai nes ir valdiszki namai 
likos permainyti ant ligonbu- 
cziu.I

milijonu doleriu.
Daugeli miesteliu ir kaime

liu likos visiszkai sugriautais 
per viesulą. Padėjimas nelai
mingu žmonių yra apverktinas.

Illinojaus valstijoj siautė 
smarki viesulą, 
daug bledes, keliolika žmonių 
likos užmuszti ir daug sužeis
ta.

300 žmonių

Bledes daeis lyg sziinlu

valstijoj 
kuri padaro

OHAJAUS STRAIKIERIAI 
APSIMALSZINO.

Athens, Ohio. —• Hocking 
Valley minksztu anglių 'kasyk
lų 7,000 straikieriu apsimalszi- 
no, po keliu dienu smniszimo. 
Straikas kilo kad kompanijos 
sumažino mokesezius ant 3 do
leriu dieniniams darbininkams 
o 38 centai už tona del lodenu.

Vaiskas da vis patruliuose 
aplinkine. Toje aplinkinėje 
randasi 40 kasyklų. Straikie- 
riai nepasiduos, pakol kompa- 

anglekaslu

prispyrė

MOTERE . PASIREDINEJO, 
OJTYRAS VAIKSZCZIOJO 

SKARMALUOSIA.
Wheeling, W. Va. —James 

Russell, buyusis kitados turtui 
gas 'žmogus, o sziadien yra pri
verstas gyventi senam gava- 
džiuja, mat nuo kokio tai laiko 
porele buvo persiskyrus.

Taip to vyro ir moteres bu
vo ąepaprastas skirtumas, ba

TĖVAS NEPRIPAŽINO KŪ
DIKIO, MOTINA JI 

PASMAUGĖ.
Brownsville, N. C. — Už pa

smaugsima savo naujai gimusio 
kudįkio, likos uždaryta kalėji
mo 22 metu motore Mrs 
dysa Fritschman.
užklausta del ko nužudo savo 
kūdiki, moįoro su aszaromis 
kalbėjo: “Geriau kad taip pa
dariau, ba kūdikis butu daug 
kentėjas už motinos prasikal
timus. Kada mano kūdikis už
gimė, nebuvo panaszus iii ma 
no vyra, kuris jo nenorėjo pri
pažint kaipo savo, sakydamas, 
kad tai ne jo. Ka turėjau da
ryti Ntitariau ji po pagimdy
mui užsmaugi, ka ir padariau. 
Darykit su manim ka norit, nes 
man gyvenimas ir taip nubo
do.”

su

GAVO UŽ KOJA 20,000 
DOLERIU.

Pittsburgh. — Netekias ko
jos, kada platformo ant kurios 
stovėjo, laukdamas karuko, su
lūžo ir t rokas jam su'teszkino 
koja, 13 metu Georgo W. Wol- 

apskundo stryt'kario
kompanijo aplankydamas atly
ginimo 20 tu'kktanczlu doleriu.

mirszta neria

temer,

NUBODO MOTINAI GYVEN
TI ANT SZIO SVIETO.

Philadelphia. — Mrs? Mu
riel Walter's, anūke, surado sa- /
v o bobute Mrs. AI a r? h a Sim
mons, 74 metu,
lovoje su perpjauta gerkle. Se
nuko likos tuojaus nuvežta in 
ligonbuti kur miro in trumpa 
laika. Užklausta per savo linu
ke del ko t ei p padare senuke 

“Mano mylema anū
kėlė kam turiu būti sunkenybe 
del tavos, mano tikslas sziam 
gyvenime jau užbaigtas ir ne
turiu Iko daugiau gyventi ant 
svieto.”

atsake:

nijos nepripažys 
unijos.

NUŽUDĖ
JAM

KADPACZIA 
NENUMOVE 

CZEBATU.
Pulaski, Wis. — Valento 

farmeris atvažia-

jis neturėjo geru drapanų, tik
tai buvo pasiredos in skarma
lus, o ji atvažiavo in suda pui
kiam automdbiliuja, pasirė
džius in szilkus ir brangius ka
linius.
vargszo atmesdamas 
ma moteres ant mokėjimo duo
kles, arba kaip Amerikonai vrt- 
dinn nlimovd i

Sudžia susimylėjo ant 
praszy-

SENUKAS GAVO $2,375 UŽ 
SUŽEISTA SZIRDI.

Norristown, Pa. — Džiuro 
pripažino 2,375 dolerius del 73 
metu William McFadden isž> 
Filaidelfijos kaipo pleisteri už 
sužeista szirdi ir netekimo mei
les savo paeziulos. Kaltininku 
yra William Schultz, 50 metu, 
kuris suardo szoiminiszka gy
venimą 73 metu senukui. Da
bar paeziulo jieszko divorso 
nUo senio, kuriam užmetinėjo 
nežmoniszka pasielgimu su ja*
ia. ' ’ : '■

• I

t

gi-

TURCZIUS APSIPACZIAVO 
SU VARGINGA 

. MERGAITE.
Key West, Fla. — Danforth 

Creme, turtingas žmogus, pa
einantis nuo milijonierių
minos ana diena apsipaeziavo 
su 20 metu Lila Kearney, tar
naite czionaitineja restauraci
joj, su kuri susipažino du me
nesiai atgal.

Crowe buvo kariszku lekio
toji! laiko švieti nes kares, baii 
go Ozfordo universitetą ir turi 
32 metus. — Patiko jam pras
ta tarnaite no kaip milijonv'- 
riszka f Išperka. 3 ■

I

AR JISAI PRAGtVENTU 
ANT $8 PER SAVAITE

Philadelphia. — Ant suva
žiavimo ezionais delegatu Tau- 
tiszkos Tėvu Mokytoju Drau
gines, perde'tinis pasako kad 
penkios ypatos szeimynoje, ga
li lengvai pragyvent/ant asz- 
tuoniu (doleriu, ant 'sanvai'te's. 
Kasžin ar perdetinei tosios mo
ksli s^kos organizacijos pergy
ventu ant 8 doleriu ant sanvai-

Szarinski, 
ves namo isz miesto, jau gerai 
užsitraukęs “ramybe”, rinko 
ant savo moteres Julijos, kad 
jam nutrauktu czebalus nuo 
kojų. Motore tame'laike gulėjo 
dovoja su mažu kūdikiu ir atsi 
sakė iszlipt isz lovos u'žgana- 
dyti jo paliepima. Rakalis pri- 
szokos prie gulinezios mote
res, szove in ja keturių kartus 
isz revolverio, po tam pabėgo. 
Kaimynai subėgo ir leidosi pas 
kui žadintojų, bet kada ji da- 
vijo, kerszino nuszovimu, jai
gu kas prisiartintu prie jo ir 
nuo tos dienos jo nesurado.

ramybe

l.ll <11

Ar Žinote Kad...
* Biblija yra viena isz dau

giausia perkamu knygų, ba 
kožna mota parduodama in 30, 
000,000 arba konia po 80,000 
kožna diena.

• Gyventojai Ame riko sa
tes. Skelbė ‘ta, ka patys nęlsjsr naudoja apie bilijoną svaru

• I • > ’
iii ■ n Į ,tyrinėjo. l kavos kas metas.

KAUNAS PLANUOJA 
GĖRIMU MOKESCZIUS 

BEDARBIU NAUDAI.
Panevėžys. — Paskutiniu 

laiku Panevėžyje buvo per 500 
bedarbiu, kurie ankseziau 
triukszmavo, o nūnai pamaino
mis dirba. Visi bedarbiai sus
kirstyti in kategorijas, 
pirmos kategorijom priskaityti 
visi bedarbiai, kurie netari jo
kio turto ir kuriu szeimynos 
dideles, o jas maitina tik vie
nas žmogus. Prie antros kate
gorijos, kuriu wzeimas maitina 
du žmones; prie treczios — vi
si bedarbiai, kurie turi szioki 
toki turtą. Pirmos kategorijos 
bedarbiai in san vaite dirba 
tn\s asztuoniu valandų darbo •r
dienas; antros — dvi ketumi 
valandų darbo dienas; treczios . 
kategorijos bedarbiai darbo ne 
gauna. Už darbo valanda sa- 
vivaldvbe moka 50 centu be- •r
darbioms.

Kaunas. — Kauno burmist
ras rengia projektą bedar
biams szelpti fondo insteigt- 
mui. Tam reikalui iszleis ženk
lus, kurie bus priklijuoti prie 
degtines ir kitu svaiginančiu 
gėrimu buteliu. Kiekvienas per 
kas gėrimus turės apmokėti Ir 
ženklo verte. Tie pinigai -už 
ženklus eis bedarbiams.

Kaunas. — Kauno invyko 
Motinoms ir vaikams globoti 
organizacijų s-gos centro komi
teto posėdis, kuriame nutarto 
kreiptis in vyriausybe ir pra- 
szyti apdėti mokeseziu visus . 
turineziua szioki ar toki darba 
ir gaunanezius atlyginimą as
menis bedarbiams szelpti.

— Sziauliu miesto savival
dybes praėjusiais metais szelpe 
26G neturtingas szeimas, isz- 
duddama 5025 Ikg. kruopu, 
1825 kg. sukraus 2681 kg. la- 
sziniu, 1248 kg. miltu, 37745 
kg. juodos duonos ir 1537 kg. 
baltos. 15315 llr. pieno, 49 
centr. bulviu. Neturtingiems 
mokiniams 539 asmenims isz- 
duota paszalpa, avalyne, ru
blis ir mokslo priemonėmis. 
Mirus neturtingiems iszdnota 
58 karstai.

kurie

Prie

• •

11 

I

NUBAUDĖ SZAKIU KO^
• MUNISTUS.

Szakiai. — 1931 m., vasara 
keli Szakiu žydai palei Siesar- 
ties upeli padaro nelegalu ko
munistini susirinkimą. Polici
ja sužinojusi ten taip pat at
vyko ir sueziuptiem dalyviam 
suraszo pix>tokola, kuri perda
vė ViTkaviszkio apskrities ko
mendantui —- nubaudimui.

Už ta. nelegalu komunistini 
susirinkimą p-nas komendan
tas pil. Aperjasza Jankeli, Lla- 
ksmana, Idku Leiba ir Golbur- 
ta Samueli dabar nubaudė po 
du menesius kalėjimo.

* Isz gurno sziadien gali* 
ma padirbti daugiau kaip 30,* 
000 visokia dalyku. ( a

f
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Kas Girdėt
‘ ‘ LINKSMA ALELU J A. ’ ’

Su szia szvente Prisikėlimo 
X’ieszpats Jėzaus isz numiru
siu,linkime visiems musu skai

stini 
visus 
duotu 

sveikata ir praylgintu gyvauti 
aszam pakalnes ir 

kiwi sulaukt urnom kitu even
in' Velykų. Szirdiugni vol*na 
to visiems

t y tojams laimingu ir Imk.- 
Aleliuja, kad Dievas 
saugotu nuo nelaimiu.

■czinio mokslo ir draugavimo 
su isztvirkeliais. Jaigu tėvai 
atkreiptu in laika daugiau uty- 
dos aut savo vaiku ir su kuoru 
jie draugauja, tai mažiau butu 
skumlu ant vaiku, kurie pra- 
leidinejn laika pulHiimesia ant 
kazyriu ir kumpių o rytoj ran 
dasi už mūru kalėjimo arba ant 
lentos.
r Tėvai
ir j u i sza u k Įėjimo! Vaikai -- 
guodokite savo lovelius, jaigu 
norite apsisaugo! nuo visokiu 
nesmagumu savo gyvenime,, ba 
kaip jus guodojate savo tėvus, 
taip jus gimdos jnsu vaikai 
ant senatvės.

teminkite ant vaiku

ant szios

4‘SAULE’*.
— —• ^.1 ■• •

Prabėgo metelis kaip 
telcjimas akies.

j u su

ALELIUJA
I.

Kėlės Kristus, Aleliuja!
Kėlės jau isztikrnju!
freeze diena kaip nuspne

■ 'Nv .
§ k

L

tl

. I.w ! . . H II I |I

Ak, nuo tokiu giesmimu bal
tavusi plaukai ir mirė szirdys 
tautoje., nuo

'rreęzo diena kaip nusprendė 
Kolos k i tk art, 'kelias sze nd i e. 
Nukan'kytu, nukryžiuotu,

\

Miros kad mus iszliuosnotu. 
Kolos visam savo grožybėje, 
Grabo akmens sunkimybojo.
Savo galioi,

viena slyga

tiesas, bažnydzioja maldos no* 
pert raukiama giesme savo siū
lu neisztempia.'’

Isz miesto atnesza 
szviežia šyla atplaukia 
jas szviešas uždega,

Paskutine giesme. \ |
Kunigas atsisuka in žmou<a 

ir silpnu balsu pto aszaras gie
da: “Gloria in ecelgis Dei”....

Žmones puola veidais, ant 
aslos kuri nuo aszaru szlapia. 
rodos kad ir ji verkia...

O vargonų balsai jau tik 
menku halseliu atsiliepia, nes 
vargoninkas kaip tik gyvas 
nuo nuoikio, grajindamas per 
dienas ir naktis. . z

Pasibaigė Miszios .
Isz bažnyczios niekas neisz- 

eina...
Giesmes jau norą, yra lik 

vienas baisus sielvartavimas, 
verksmas, kuris kreczia bažny
tėlės skliautą, beldžia in sienas 
kaip koksai griausmas.

T nei na kariuomene.
Kunigą tempia, žmones vai

ko su muzskietomifi, sukru vi
liu, sužeidžia, vargonus iszple
szia, isznesza laukan, szviesifs

Dievą pasislėpusi os-

I
I

Gloria in ecelsis Dei
lokiu giesmių 

galvos lenkiasi ir aszaros aky
se džiūsta...

Paliko jau tik
musu giesmes arfoja.

Tikėjimas in ateiti.. 
Malda.
Bei sztai žiūrėkite!... Už mal

dų knygas kallejiman uždaro, 
už maldas ir jausmingas gies
mes isztromio, už ta paskutine 

J v ’ 1 _ 1 J 1 *(styga, r; “ 
| kankina, žudo..

Yra giesmes, 
kaip dangaus skliautas, pla- 
czios, tvirtos kaip pllckalniai... 
ti tėvynės meiles giesmes r .tu 
giesmių panaikint noinstong- 
sta...

Atliepe 
giesme.

Giesme per lenkmeti.
Sklydo per szilus, miszkus, 

snieguotai slaukais, suslaiky- 
davo po langais dvaru ir trobe
lių, perteko per isztisa Lietu
va ir Lenkija ir- kaip garsus 
poetas Mickeviczius sako:

“Tokia giesme yra šyla — 
narsybe ’ ’...

Tokia giesme yra 
gumas!”

Paskutine giesme...
O kiek joja stygų ir akor

du”.
“Taip visos isztampytos su- 

ncrpliotis ant aimanavimu!”
Yra giesme antgrabinos 

naszlaicziu deginanezios ir so
puliu'nuodijanezios o vienok to 
se gįesmese tautos kentejimu 
ir vargo...

* * *

Senoj bažnycziukej skam
ba giesmes. 1

Lietuvos miestelio Gi ta venų 
gyventojai su didele baimes isz 
girdo valdiszka praneszima 
ka ju bažnyczia turi but pa
keista Pravoslavu cerkve.

— Kaip tai? bažnyczia taip 
nuo* seniai tarp mus stovinti, 
bažnyczia dar pono Chodkevi- 
cziaus uždėta, bažnyczia musu 
gyvenimo liudininkas apeigų ir 
sakramentu vieta turi but at
imta ?.. klausia gyventojai su 
nuosteba ir dideliu porsigan- 
dymu.

— Neduosime savo bažny
czios! — atsiliepė staiga skait
lingi balsai. Neduosime bran
gio szirdžiai szvontynes!

O buvo Raseinių virszinin- 
ko prisakyme pasakyta kad 
pasibaigus pamaldoms bažny- 

tautos dvasia, pradėjo gesti,1 ežia turi but uždaryta.
—» Pasibaigus maldonis ir 

s 
po valandelihi — gerai! Gan* 

Kad ant galo pradėjo viena greit nutils maldinga giesme 
po kitai nutilti...

Sumindžiota, paniekinta, su
draskyta in szmotus Lietuvisz- 
koji giesme užgeso.

Pasibaigė jos paskutinis 
skambėjimas, kada Jagaila sa
vo tėvynė prakiszo Lenkijai, giesme.

— Paskutine tai giesme — 
Paliko tiktai jos klaidžiojau-' antrina vienas, antras ir dė

tis atbalsis tarp griuvėsiu ir szhntas.. paskutine giesme po

7 
t \

Paskutine
*1 ■ ♦ * ' # O | M f **

J*

didžiojo
i^ztikruju kolos 

Kad pražyst žaizdų Jo gėlos 
Kad mirties auka didinga, 
Duotu laimes, kur nopinga. 
Kur niekad savo kainos. 
Nenustoja ir nerainos. ..

IT.
Kanda Marijos parpuolus... 

Kelk! Jam niekai grabo uolos.
Niekai durys ir sargybos! 
Kolos — antra kart nekybos! 
Kryžiaus medi mus paliko, 
Kaip aukos kaneziu vainiku. 
Kaip palaimos ženklą dideli, 
Iszgelboti kožna paklydėli. 
() szitiems, kur Tiesa regi— 
Kviesti dioviszka viesznage. 
Kėlės Kristui, Aleliuja! 
Kolos sziadien isztlkruju!

1

Giesme už jo skambejima tauta

o... dideles,

Yra giesmes..
Ak!... kiek tai ju, kiek skam

bina atbalsiu atminimu po tos 
musu gimtines žemeles, platy
bes, per kurias slinko amžini 
savo gražia eisena, kuomet tau 
ta naudojasi laisve,r kuomet ji 
buvo karžygiszka ir su balan
džio szirdimi...

Skambėjo jos 
ros marszus,
musu karžygiu 
kitus' kartus už savo prigimta 

galvas

pa-mirk- 
Ir volą stovi

me prie Grabo Ižganytojaus, 
užmirsztame apie visokius ru- 
poaczius ir vargus, užmirszta- 
mc visus nesupratimus ir bar
nius —

Laukėme su nekantrumu žmogus kuris dirba už 
Kristaus veido ir Jo prisikėli
mo kuris tiek iszkentojo 
minų kuris isztare “ 
Prisikėlimu ir Gyvastis.

laukėme stebuklo!
su

kaitina

o diena 
bet džiaugėsi

del 
Asz. esmių 

” Per
simaino tuojaus visas nuliūdi
mas ir skausmas szirdies o už- 
giedam “Kristusas jau prisi
kėlė isz numirusiu.”

Kokia linksmybe yra perim
ti Katalikai ant viso svieto ta 
diena. Isz tikrųjų del musu Pri 
sikelimas Vcszpaties, yra brau 
gi diea, szviesi ateitis del mus 
keliones sziam gyvenime. Mes 
tikimo, o tikėjimas musu duo
da mums didėli palengvinimą.

Visas svietas džiaugėsi. ?Ba 
ir del ko nesidžiaugs, saulėtas 
kart kyla augzeziau,
kas kart daugiau, o visa ganua 
pradeda prisikelinet.

Pavasaris....
()j Brangus Dieve! Ne musu 

tai pavasaris koki turėjom 
brangiojo Ievyne ja. O vienok 
—ir ežia nors juodi debesiai 
durnu iszeinanti isz fabrikiniu 
kaminu, uždengė tau szviesu 
dangų, o durthankiai uždengė 
žolelia ir pievele, norints dirbi 
sunkiai ant szmotelio duonos 
kruvinam prakaite, 
slenka greitai,
tuom, kad dagyvenai taip link
smos szventes Prisikėlimo 
Kristaus.

Stokim tvirtai prie tikėjimo 
musu Tėvu, ginkme savo bran
gia kalba, o pildindami 
galime tikėtis taipgi Prisikėli
mo.

Brangus Skaitytojai! 
biname in jusu grinezeles isz 
progos taip linksmu szveneziu, 
norints del tukstaneziu jos 
bus liūdnos, bet turėkime vilti 

. kad laikai pasigerins ir vela 
visi džiaugsis. Sudedam jums 
velinimua- visiems Linksmu 
Velykų, kad Dievas jus Visus 
užlaikytu prie sveikatos ir pra 
ilgintu gyvastį lyg ateinaneziu 
Velyk u, ko ir mes isz visos 
szi rd i es vėlinamo visiems.

— Redyste.

Bzventes

tai,

Sku-

Sztai vaisiai ulyczinio mok
slo vaiku

Ana diena nulindęs senukas, 
nuėjo ant policijos stoties Ptts- 
burge pasiskunst ant savo sū
nelio. Isz liūdno apsakymo to 
senuko, davėsi suprast, kad jo 
devyniolikos motu sūnelis, ku
ris apleido tevtezka pastogia 
ir farma, praloidinejo savo lai
ka ant ulycziu tarp isztvirke- 
liu.

Tėvas sutikės savo iszgama 
sūneli ant ulyčzios, meldė jo 
kad sugryžtu namo ir nosu- 
kruvinetu motinai szirdi, bet 
sūnelis atkirto tėvui staeziai 
“eikite in pekla.”

Tas sūnelis, tai vaisiai uly-

P rolei ar i j usza s ”.
Tankiai girdime ir skaitomo 

apie žodi “
Ka ženklina tas žodis ir ka ga
lime prie jo prilygint ? Sztai 
tūlas Italiszkas profesoris isz- 
a isz k i na taji žodi sekaneziai

“Proletarijuszas yra kožuas 
užmo

kesti, kuris neturi jokios kito
kios iszeigos iszskiriant sav > 
užmokesezio. ”
Pagal szi apreiszkima, tai di

desne dals Europiszzkn gyven
toju galima priskaityt prie 
proletarijuszjk

Apskaitoma, 
Amerike randasi 
szeimynu isz kuriu puso turi 
savo loanus namus, didesne da
lis darbininku turi SUtftupinia 
bankosia pinigus ir turi viso
kius szerus kompanijosia.

Didolioja Uhicagas skordi- 
nyczioja yra daugiau kaip dvi- 
deszimts tukstaneziu darbinin
ku kurie turi joja szerus. Tele
fono ir telegrafo kompanijos

priskaityt

buk czionais
30 milijonai

taigi paskutine

dailiai per ka- 
szvapojo jos apie 

likimą, kurie

guldydavo

turi du szimtus darliininku ku
rie turi szerus tosia kompani
josia.

Isz to duodasi suprast, kad 
czionais Amerike randasi ma- 

proletarijuszu

Isz kur atsirado Velykų 
Marginimas kiausziniu

ži a usia 
supratimu to žodžio.

pagal

Paskutines Žinutes
Pilotą
Kristui gyvasties

pasa-

kraszta 
skambėjo jos apie szirdis, de- 
ganezias meiles karszcziu..

Yra giesmes...
Ak! kiek tai ju pynėsi musu 

gyvenimo vainikan, gyveni- 
man Lietuvos, taip kaip kvic- 
cziu nokslancziu lygumu savo 
varpomis auksino apygardas 
ir žiūrėjosi in dangų, nesze ki
toms tautoms apgynima, duo
na ir druska... 

/

Buvo jos, tartum, plienas asz- 
(rios, no syki tvirtos ir asztries 
uždegė savo karszcziu žmonių 
dusziose dvasiszka ugnį—jos 
buvo buk tai liepų žiedu me
dus, plaukiantis ant žmonių 

jos suteikdavo 
szi Iii mos, jaus-

giedojo 
seklv- 

v
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nemirt in-

ne
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b 
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Neapoli us, Hali jo. — Du 
t rūkei susidūrė su baise pasek
me, 6 pasažieriai likos užmusz- 
ti o 32 sužeisti. Vagonai pradė
jo degti bet in laika liepsna li
kos užgesinta.

H Philadelphia. — Mrs. Ba
chą Gabai, 35 metu, atėmė sau 
gyvastį per iszszokima per Įau
ga nuo 16 laipsniu isz Adelphia 
hoteliaus. Priežastis savžudins- 
tos neisztyrine'ta.

It Varszova, Lenk, 
j Sendorak, 36 metu

Rytinėj Europoj eina 
kojiniu, kad Velykų kiausziniu 
marginimas paeina nuo pat 
Kristaus laiku. Kaikurie pasa
koja, kad* kada vaikai ėjo pas 

praszyti dovanojimo 
, tai dova

noms buvo nusinesze raudonai 
dažytu kiausziniu.

/ *

Kiti pasakoja, kad Marija 
Magdalena, iszgirdus Kristaus 
prisikėlimą nudažė keliolika 
kiausziniu ir juos iszdalijo sa
vo draugėms.

Pasakojama, kad kada pa
sklydo žinios, kad Kristus pri
sikėlė, tai Jeruzalės miesto 
galvose pakilo szauksmai kad 
“Kristus kėlėsi!” Viena mo
teris netikėjus tam visam, 
pardavinejus kiauszinius. 
sake, ji netikinti in tuos

szirdžiu — ir 
tiek saldybes, 
ino.

Giedojo liaudis savo giesmes 
prie darbo ir vargo, 
moters prie rateliu ir
ežiose, giedojo karžygystes su 
sparnais, bueziuojaneziais ko
vose su savo didžiuliais neprie
teliais, giedojo tas giesmes szi- 
lai, tankumynai ir miszkai, lau 
kai ir lygumos, giedojo upes ir 
upeliai, Nemunas ir Dauguva, 
o jiems giedoti padėdavo kalnu 
virszunes ir uolu prapultys.

O buvo tai giesme laimes, 
garbes ir laisves.

Kaip auksuotas
pas juodus debesius dar tuo
kart giesme kabinosi, kada jau 
Inni'An va .* /J m .sv.z.,.4*
kada jau kaimynu kytrumas ir

krasztelis

• •

JI

Ji
Ji

gesina...
tijoj iszniekina...

Iszstnmti, i sutempti pusgy
viai, vargszai žmones, puolasi 
dar prio varpu, ima skambin
ti, pranoszdami visai Lietuvai 
visai Europai paskutine pasi
skundimo giesme...

Paskutine giesme!...
Skambėjo ĮJetuvoja, Cita- 

venuose, 1868 metuosoį Velykų 
nakti.

Ar viena tik?...
Kaip plati Lietuva ir Pagi

rėli i, taip' panasziai giesmių 
buvo tiek, kiek neprieteliuus 
bažnycziu paimdavo, kiek Pra
voslavu cerkvių inkurdavo.

Ir ta giesme skamba’ dar 
sziandie ir sziandie dar ji vaik- 
szczioja kaip—biedniausia sie- 
rata laukais, miszkais, su asza
romis veidus rausia, su sopu
liu szirdis gražia, su nusiskun
dimu in dangų pasikelia, ba 
nepataisyta afpos stygos link
smiems balsams... , ...

Yra giesmes, liūdnos kaip 
kapai, juodas kaip nusimini
mas, sunkios kaip sopulis

Tiktai ju klausyti ne 
moka, tiktai užsikimsze ausis, 
ne vieni apie jas žinoti nenori..

O tada didelio džiaugsmo ir 
garbes giesme isz žemes sopu
liu ir kankynių in'dftngu su- 
beldžia, kada visos szirdys at- 
jauezia, kuo buvo paskutine 
žmonių giesme, kada per ben
dra visu szirdžiu susibroliavi
mą sutveri milžiniszka darbo

valgi, 
.. nau-

— vargo
nai skundžiasi ir aimanuoja,
žmones gieda ir gieda.

Taip perėjo penkios dienos.
Isz Raseinių virszininkas su 

polic-meisteriu.
Eina tieąiog prie 

altoriaus.. ■ , ,
žmonos jam kelia užtveria o 

giesme veržiasi isz visu krūti
niu ir su aszaromis krinta po 
maskoliaus kojom.

— Ar tai mąisztas? kinu-j 
šia kariszkas virszininkas.

—' Ne o ne! Mes viską
darysime kad musu bažnyczia 
mums paliktu 20,000 rubliu 
duosime ant Pravoslavu^ cerk
ves. Pastatysime ja tik tai ne
at imkite bažnyczios.

Iszrinkta isz valstieeziu de
putacija.

Desziints j u nuėjo pas Poto- 
pova su praszymu priimti 20,- 
000 rubliu ant cerkves pasta
tymo bile lik jiems butu palik
ta bažnyczia.

Kiti deszimta lauke. Jaigu 
ta pirmutine deputacija už to
kia “drąsą” uždarytu kalėji
mo tie keliautu jau in Peter
burgą ir tai tuojaus nieko 
laukus...

Paliepimas nepanaikinta.
Paskutine giesme skamba il

gi-
Aplinkui bažnyczia pastaty

ta sargyba pavaro, stumdo ii* 
kalbomis musza tuos visus ku
rie in bažnyczia skubinasi bet 
tas drąsuoliu nesulaiko ir jiem 
nieko nekenkia.

Norėdami sulaikyti giedoji
mus iszpleszia einantiems isz 
ranku ■ 
“Szaltinius". ras viskas pa
tenku in maskolių rankąs 'r 

u pa imtom i 
knygom stovi prie bažnyczios 
o giesme skamba be perstoji- 
mb...

Ne vienam jau ir 
pabalo per ta ilga praszymo 
laika, nei vienam jau lupos 
kraujais apsiliejo ir giedantis 
balsas yra baisiausias sopulin
gas dejavimas.

Vargonų muzika atsimusza 
in langu stiklus tarytum nori 
per langus iszeiti ir plaukti to
liau, toliau ant kaimu ir mies
tu an szilu ir in tankumynus o giesme, kurioj yra šyla ir nar- 
pakviesti visa tauta giedoti ii- sybe, kuri duos laisve ir nemir
ga giesme akyvaidzoj kurios tingumą 
neprietelius negali ineiti i.i 
szventinyczia ir negali isz ten 
žmonių isztremti...

In piktadarybes vieta atva
žiavo jau ir gubernatorius pri
buvo szimtine kazoku ir dvira-

“Aukso Altorius” 
Szaltinius”. Tas viskas

jau keli maiszai

plaukai

••• 
visi

szauksmus, ir tik tašyk patikę- piktumas• pradėjo neteisingai giesmėms? — atkartoja liaudis
____ __ , . ...... .... , ..... ........ ”'" , J jos kiauszinim 
kas eroplanu lekiojimo, likos permainys spalvh. Žiuri in sa- 
suTastas negyvas maudyklėje voz maisza o-gi visi kiausziniai

. — Jonas 
virszinln- sianti, kada jos kiausziniai mus muzikos stygas taisyti...

“Viduj tamsios nakties gar
sas iszeina... ....

“Jisai kelias! Kilki tos
Jus”..,

Paskutine giesme iezprasze 
Dievo tikėjimu lygybes Caro 
schizmatiko krasztuose

nepertraukiamos -

»r

toj bažnytėlėj uždarysite ja... 
sutikimas. 1 k

Atsiustas uredninkas uždą-’ tos pėstininku.* 
ryti bažnyczia laukia.

Liaudis tiesiasi vilnimis su
palenktomis galvomis ir gieda

pavirto raudonais.manoma, k«yl užtroszfko 
gazo.

Berlinas, Vok. — Žmonis 
laimėjo alini straika ir valdže 
turėjo sumažyt padotka ant j New York. — Prancsziu jums 
alaus. Isz tosios alines kovos ij 
vokiecziai labai nudžiugo ir ve
la pradėjo gerti savo aluti.

H St. Paul, Minu. — Mr». 
Tessie Parker, kuri ana diena 
apvaiksztinejo savo 109 metu 
gimimą, apreiszke kad apsives 
ketvirta karta su 80 metu jau
nikiu. Josios sūnūs turi 64 me
tus. *

H Scranton, Pa. — Policijų 
aresztavojo 11 pikietu,. kurie 
užklupo ant einanoziu angle- 
kariu in darba Jesupo kasyk
las. Visi likos nubausti kalėji
mu.

11 Chicago. —

nuo

I

PADEKAVONE.

Poni Marcele Akelaitiene,

kad aplaikiau mano sena kny
ga, kuria jus taip puikiai ap
darote isz kurios esmių labai 
uŽganadyta ir taip iszrodo 
kaip nauja, o kuria — bijojąu 
net naudoti, taip suardyta bet 
dabar galėsiu melstis be jokios 
baimes. Acziu jums už apdary- 
ma mano senos maldąknygos 
ip-patariu kitiems duoti apda
ryti sato maldaknyges pas jus.

J. K. Baczanskas, Philadel
phia. — Prisiunczlus 3 dole
rius už “Šaute”

kada su Lenkija padare unija.

Maldos 
dienomis ir naktimis bažny- 
czioja skamba giesme.
t GdpdYnb - i “ “

O kada apie pusiau nakti ga 
bernatorius liepia kazokams 
su kaneziais eiti in bažnyczia j^iau • • J 1 • • 1

— Ar gali ant to prisiekt?

SUDE.

Ickau, ar matei kaip
tn, n ,? '*’ Mikas musze Povyla su lazda?

— klausesudžia.
— Nemacziau, ponas sxu-

ir su prievarta maisztininkus
> „ » 1 Į .11 /•**

grabu — o paskui ja pėdomis kuriai Kristų paims, vargonus
slinko sunkus liūdnumas, kaip isznesz, 'mums daugiau giedoti iszvaryti tuo laiku žmones

i ji !■ ui 1 i!it»’ V ■ f,. 1 ih. .r • ’’■'Čfil ii *

skamba, verkia, 
malones

kokia piktadaryste ir užverda- nedalcis.
i • • • t i I *r •

Nu, kam asz turiu pri-
pradedu giedoti Linksma die- siegt( asz maeziau kaip Mikas 
na mums nuszvito, Aleliuja!”| prldedavo Povylui iazdą prio

Atsiliepo gudus varpelio bal-. galvos> atimdavo _
na mums nuszvito, Aleliuja!Ir giesme 

aszaras liejo, praszo 
ir susimylejimo.

Atėjo naktis.
Isz, 01 tavenu pribuvo nauja 

verkimai ir permaina žmonių permaino- . * a 4 * I . « • V W • • i

vo lupas giesmininkams, trau
ko paskutines stygas,..

Dabar kitos arfos pradėjo at
siliepti.

Dabar slinko dejavimai ir 
nusiskundimai,
sielvartai. Dabar liejosi asza-jtuos kurie bažnyczioj nuo pat 
ros kaškartas vis sunkesnes ii* ryto vargo o giesmp skamba 

dingą aciziu kad neaullaikotc. anga grabi vis tankesni.
Bęlvedoi’p naktis sddave in’prausta lieka atbalsiu per szi- 

sunkiu Įnikti nogalojaji pir-' dideli darbo akordu. Tuojaus lūs ir puszczias, 
miau» atsilygint o be MSaules

sudege per ka 30 szeimynu tu negaliu rimtįo ne viena* diena 
rejo iszbegti ant sniego. Kelios o ir mano paeziule negali ri-

ir turiu szi r-

Bot ka daryt isz priežasties

* *1 * ijr

be pertrūkio ir aszaromis nn-

Trys namai M I Paskutine giesme...

ypatos likos sužeistos. Blcdes mauti be jos ir skaitysime pa- 
padaryta ant 100,000 doleriu,.' ‘kol gyvi busime.

pridėdavo Povylui lazdą prie >

sas; prasidėjo Atsikėlimo isz įraujas liejosi, bet nežinau* ar 
isz galvos ar isz lazdos.*.

KALENDORIAU
Kas prlaiuns 5bc., 

aplalkys 3 
SIENINIUS 

KALENDORIUS 
ant* 1032 Meto.
/‘SAULEI 

Mahanoy City, Pa* d1 4

numirusiu Miszios.
Isz dangaus auksiniu žvaigž

,. , % f. JL' • 0 T # IIR "

džiu plaukia linksmybes gies-
me, galinga ir szviesi. Nuo ga
lo iki galo žemes kur tik Kris- 

» « '•>. J. ’ V’ . ,..eJ o _ k

taus kryžiusi žinomas ir tikėji
mas neužmestas visur liejasi 
džiaugsmas viltis dvasia at-., 
gaivina.... “ 
Aleliuja!” •

O ežia kaipgi' toj szventoj

Aleliuja, Aleliuja,paskui nutilo stygos,
Su balsiausiu girgždėjimu Perėjo naktis, szviesa pasi- 

atslliope piktadarybe, paduo- žiurėjo per juodus debesius ir 
danti peilius in liaudies del- pereina diena ilga, sunki ba tai' naktyj žmonių iszganymo ta 
nūs, - . * diena Žmonių kovbs pž savo giesme sziadie skamba?kliena Žmonių kovbs už savo giesme sziadie skamba?
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Visa gerai, ka Dievas duoda
.' s A t r w
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Į reikėjo pinigu, ir naszle buvo davo nupaiszyti. O vakare jis

■

A

Vieno 
stovėjo nedideli nameliai, ku
riuose gyveno neturtingas sta
lius, pavarde Jonaitis. Jis dirb 
davo nuo ryto lyg vakaro, ir

' \ ~ , ■' _ l J ' .If ,-
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Nuo Taradaikos ir Baltruvienės
Ant Velykų
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siųsdavo jam kasdien .pietus, 
vieszbuczio virėja indcklavo 
nuo saves saldžiu pyragaieziu^ 
o vienas senas ponas, kuriam 
Petrelio patarnavimai labai 
patiko, ir kuriam Petrelis at
rodo labai mandagus ir vikrus 
vaikas atsiuntė szmota pinigu, 

valgyti. | Tuojau atsirado geru pažinota-
Maloniausios valandėlės jam mu, kaimynu ir kumuezin, kv. 

būdavo tada, kai jis galėdavo rios dabar nuolat lankydavo 
pavežioti szeimininku dukterį, naszle ir kalbėdavo jai: “Žmo-/ 
Karlais jis ja. iszsiyeždavo už nele, 'ko tu lauki? Tuojau# ra- 

szyk dkunda, padubk ta piitkll | 
in teismą, tegul jis v___ _

>**¥•**■•> ■

eidavo gulti visas pailese, nusi 
bėgiojus per diena, taip kau 
akys paezios merkdavusi. Bet 
jis buvo sveikas, ir toks bėgio
jimas jam per daug nekenkė, 
nors kariais beveik neturėtia- 

laiko no .kaų> reikiant pa
valgyti.

priversta parduoti staliaus Ta
rankius. Netrukus, nerasdama 
kito iszojimo, ji pardavė ir na
meli su daržu. Dabar ji vertėsi

• skalbė, mez
gė — ir maitino savo szeimyna.

Petrelis jau negalėjo toliau 
mokytis; jis taip pat jau prn-

> rūpintis koi nors darba 
rasti ir tuo padėti motinai. Mo

miestelio pakrašty kingiis, mandagus vaikas. Mo
kytojas niekad juo nesiskundė. kaip gttIedama -
Namie jis padėdavo tėvui ir 
vis, su juo pasikalbėdamas, sva 
jojo tapti akmenų taszytoju.

v o

sziaip taip galėjo iszmaitinti j Akmenų tauzytojo amataa jam jej0
labiausiai

Dažnai vienas sau sėdėdamas
Ji labai rupi- prie staliuko, jis paiszydavo 1 

d namu tvarka ir szvarumu,' kryžius, kuriuos buvo matosi

szeimynele. Marijona, to kažkodėl patiko.1
I

savo
staliaus žmona, buvo rūpestin
ga szeiinininke. 
nos
taip pat tvarko savo nedideli kapuose, ir dažnai jam pasisėk- 
sodeli ir darža.
vo trys vaikai — dvi duktėry.V Jis
ir sūnūs T . _ 
seseris; jam jau buvo dvylika ' 
metu.

Jonaicziuos buvo visada tylu
ir ramu. Su savo kaimynais jie sloge

I. Jonaicziu bu- davo nupaiszyti 
r-s g 

Petrelis, vyresnis už žu, 
nors 
ta akmens kryžiuj.

Tikras kryžius netrukus pn- 
■ szita szeima. Kažkokia 

puikiai sugyveno ir niekas jais 1 sunkia liga pradėjo sirgti mies
> gyventojai. Susirgo ir Jo- 
s su žmona. Ligonines bu- 

pilnos, o pagelbos isz kur 
szei-

t visai gražiu 
galvojo, kaip tai butu gra- 
kad ir jo pavarde kada 
luitu taip puikiai iszkal-

kytojas jo labai gailėjosi, bet 
nieko negalėjo padėti. Jis pa- 

Buk do
ras, neužmirszk Dievo — Jis 

9 y

Ta diena, kada atsisveikino 
su mokykla, jis su motina ir se
serim nuėjo aplankyti tėvo ka
pa. Žiūrėdamas in medini kre
žiu, Petrelis tarė:

— Kai asz bpsiu jau geras

sa ko: 4 4 Nenusimink.

visuomet tau padės.

Ir mes sveikiname visus musu sakalėlius ir rūteles su 
sziom linksmom (nors ne visiem) Velykoms, o kad negalėjom *
skyriai linkėti, todėl susitarė iri viena unija, 'bmžinote, kur vie
nybe ten galybe; nutarėm kartu linket jumis geros sveika
tos, geru uždarbiu, ir kad kasyklos pradėtu dirbti, kaipo ir szei- 
myniszko sutikimo, meiles ir ilgo pagyvenimo ant szio svieto. -

Turėdami priosz Velykas daug darbo su marginimu 
inargucziu, esame po szimts pypkių labai užimti, o ežia szirde-

___   _ * ■ 1 . ‘ • a « a ft

A sveika

toji kvaila

skustis negalėjo. Jonaitis buvo * tleit 
ir su juo gusi- naiti 

vo 
nelaimes gauti tokiai neturtingai 

isztiktas, jis paprastai likdavo mai buvo labai sunku. Dabar' 
pasakydavo: ant Petrelio pecziu užgulė sun.

jis turėjo
i sergancziąis tėvais ir 

L...:.-.:—seseris. Motina la 
. bai dejavo ir skundėsi, o tėvas 
vis silpnu balsu kartojo: “ 
Die vau duoda, viskas gerai.

tylus žmogus, 
pykti buvo sunku. Net didžiau 
šio nepasisekimo ir

ramus ir tik
“Viskas gerai, ka Dievas duo
da.”

I

kus rupeseziai
Szita iszminti jis stengėsi rūpintis 

iuskiepinti ir savo vaikams, * p ri žiu reti 
nors žmona ne visados su szi- ( 
tais jo žodžiais sutikdavo. Ja 
kartais imdavo erzinti jo ramu
mas. Jai tada atrodydavo, kad ' Motina netrukus pasveiko, bet 
jos vyras yra 1

k a
)1

akmenų taszytojas, asz patai
sysiu tėveliui puiku akmenini 

. parniūkia.
— Vaikuti, — tarė motina 

■ liūdnai, — isz 'kur mes gausi
mo pinigu tavo mokslui. ..

taupysiu y

bet mažiausios sesutes tikėjo

les roikia ir skystimėlio szokio tokio iszsivirt, nes 
probisžin, supiksino mus visus.

Todėl linksminkite kiek kas gali, bet padoriai ir mal-miestelio in pieva. Cziij atbėg
davo jo mažiausios sesutes; jie 
žaisdavo ir plepėdavo apie vis
ką. “Kai asz užaugsiu,” pasa
kodavo jis, “asz nupirksiu 
jums gražiu drapanų.
rnytei nupirksiu kejde jai ilti- 
pirksiu.”
gerai, tik mokytis negalėjo, 

f
Tiesa, jis szio to iszmoko — 
kaip elgtis su žmonomis, kaip 
su jai's kalbėti; jis pamate,' 
yra gera ir kas bloga, bet ta» 
buvo dar ne viskas. To, kuo jis 
labiausiai troszko būti, dabai 
negalėjo mokytis 
tai irgi dažnai galvodavo, 
pasisako karta savo

“Žmonele,” pasakė 
jeigu jis liks viesz-

Kai asz užaugsiu
“aszjis,

Tr ina-

Vi'skais butu buvo 
negalėjo.

f

užmokės szn* ^)C skaldymu pakausžiu, o jdign jau negalite be to apsieiti 
Petreliui už koja. Jei jis, vai-1 ln‘ ,nUszkite kiauszinius taip taip kaip tėvynėj darėt, o busit
kas negales kaip reikiant yaik- 
szczioti, tai pirklys turės ji ap 
rūpinti ligi gyvos galvos. ’Ne
lauk, dabar kaip tik geriausia 
pi’oga aprūpinti vaiko ateiti.”

Petrelis tokias kalbos girde- I

i

užganadytais, sveiki ir nereikės stenėti ant rytojaus,
To viso jum vėlina

DEDE TARADAJKA 
KŪMA BALTRUVIENE

Jsz džiaugsmo jis Vo’s neužmir-
damas, tiesiog nerimdavo savo 8Z0 geram žmogui ir pade-

1 likkaily. Ji tiesiog imdavo norą*-,koti.
kaJ imt ir iszvyt tas viesznias. BetJ netrukus Petrelis i

Motina apie 
u 

rūpesti 
pasakė

iszva-
jis buvo mandagus ziavo in- Amerika. Praėjo de- 

valkas, tai kol kas tylėjo. Bet szimts metu ir tik kelis laisz- 
to 

moterėliu gundoma, jau isztik- kraszto. Ji pradėjo ru-

kadangi

kai viena karta jo mamyte, kus molina nuo jo gavo isz

mieloji motute, ir asz galiu ant 
tėvo kapo pastatyti paminklą, 
apie kuri asz tiek metu svajo
jau. Atvažiavęs in Amerika asz 
daviau žodi tol neatsiliepti, kol 
viskas bus gerai. Dabar aczin

I _ __ —-b!______ 1-Dievui nieko man netrūksta. 
Moku gerai savo amatu, dirbu 
kiek galėdamas ir visi manim 
patenkinti. Turiu sziok tiek su
sitaupęs pinigu, siuneziu ir tau 
motute, tuo tarpu du 'szimtus 
doleriu, kaipo dovana ant Ve- 

o netrukus manau ir 
pats parvažiuoti in tėvynė/’ 
Dar ir daugiau tokiu maloniu 
dalyku ir geni naujienų Petre
lis rasze savo laiszke. . .

Isz tikrųjų pavasari ir jis 
| pats parvažiavo, kaip buvo ža-

pintis, ar ne sunku kartais jam 
ten gyventi, bet pažinstami ra
mino, sakydami, kad Ameriko
nai be reikalo laiszku neraszo. 
Jai paežiai ir dukterims tuo

pradėjusi galvotj
Petrelis neiszken-

ruju buvo 
apie teismą 
te.

— Ne, mamyte, szitaip ne-i 
galima. Ka gi pasakytu tėvelis

1

— Asz dirbsiu, 
paskui mokysiuos.

Motina nieko jam neatsake,
y

kad tikrai taip bus: juk Potrc- 
1, lis atrodė joms visa galis. Kai 

tada buvo toks vargas, ar ne 
Petrelis uždirbdavo visiems pi
nigu.

Viena vakara visa szeimv- 
nele tyliai sudėjo prie stalo. In 
duris pasibeldė ir inejo didelio 
vieszbuczio szeimininkas. Jis 
atėjo paklausti, ka mvszlc ma
nanti daryti su savo sunarni.

— Nežinau, — atsako mo- 
teriszke. — Jis norėtu būti ak
menų taszytoju, bet, matyt

i

I .tik apsileidęs t tėvas ėjo vis silpnyn ir silpnyn.! 
žmogus, daugiau nieko.

Jonaitis niekad noskuboda- Į buvo kam. Suprasdamas szei- 
vo. Viena diena Marijona jam mos nelaime.

galvodavo, ku^ ežia pinigu 
sziandie lent- gauti. Su tokiu malonumu jis 

piuvei pigiai parduoda uosiiliu eitu in darba, kad tik gautu 
kur darba.

Kai motina viena diena jau 
pabaigė paskutinius pinigus,

Pinigai jau baigėsi, o dirbti ne.

sako:
Antanai 1

jei galėtu iszgirsti tokias kai- tarpu sekesi no blogiausiai. Ji lyku,

Petrelis dažnai 
kuų ežia

bet

kunigui, 
kunigas, “ 
buezio tarnu, tai irgi nebloga 
daiktas. Svarbu kad jis butu
darbsztus ir sąžiningas — tai 
yra žmogui svarbiausia.”

Viena diena miestelio me
džiotoju draugija suruoszo sa
vo szvente. Per szvente viesz
buczio sodo buvo szaudymo 
rungtynes. Susirinko visi ge
resnieji szauliai, nes už geriau 
sius -szaudymas buvo paskirta 
brangios dovanos — daug viso- 
1 — - _ . - - - . ) l -b A. M • B. M A ftft Ift h B I < .B * J . * I '

bas? Kunigas man sakydavo, 
kad pasinaudoti žmogaus ne-

visuomet turėjo darba ir duo 
nos kąsni. Viena diena jis su-

laime yra nuodėme. Argi jis ty- žinojo, kad jos vardu isz Ame- 
ežia szove? Tai tik nelaimiu- riikoa atėjo laiszkas, pinigu ir 

atisitikimas. Gal teismas ir didelis siuntinys — to-
priteistu ka, bet man rodos, tai kis didelis, kad ji isz vagono 

žmogaus apipleszi- vos pajėgė iszimti. Visi nuste-
i

gas
i

tada mažesniu sesucziu verks- njoko jsz (0 ne j
mingąs praszymas: 
duok mums duonos

4 4 Mamyte, 
no tik

1

i szeis.
y

butu ly 
nias.

'g

9 9

— sako Jonaitis | motinai, bet ir jam, Petreliui, 
iszspaudo aszaras: Tada Petre 
lis iszejo in miesteli sziray 
melsdamas Dievo pagelbos. Jis 
mate, kaip prie kepyklų ir prie 
turtingu namu renkasi vaikai 
ir gauna szi t ii. Jis jau irgi no
rėjo prie ju prisidėti, bet tuo
jau atsiminė, kad jam tėvas ne 
karta yra sakes, jog elgetavl 
mas žemina žmogų. Vereziau

lentų. Eik, nusipirksi.
— Kodėl ne, — atkako Jo

naitis ir ramiai sau valgo.'
— Bet pasiskubink truputi. 

Pasivėlinsi, ir nupirks kas ki
tas. Ar atneszt apsiausta?

— 'Gerai,
ir ramiai kcmszasi pypke. Pas
kui pamažu ima apsiausta, 
žvilgtelia kalendorių, ir susi- 
jeszkojes lazda, dar pažiūri in 
dirbtuve.-Pagaliau eina. Mari
jona visa laika raginusi ji sku
bėt, .jau džiaugiasi, bet sztai jis 
kažko gryžta.

— Na kas yra? Ko g ryžti?
Užmirszau nosine.
Ach, 'kad tu kur... Ar dirbti kad ir kažin 'koki darba,

neapsieisi ir be jos... tik no elgetauti,

dejes. Ji sutiko visi labai mei
liai ir negalėjo atsigėrėti gerti 
budu. Motinai jis nupirko gra 
žius namelius, abiem seserim, 
besirengiarieziom iszteketi, da
vė po szimta doleriu ir apsibu
vęs nutarė ir in Amerika ne- * 
gryžti. Jis apsigalvojo, kad ,ir 
tėvynėj ras pakankamai darbo. 
Ir isztikruju, netrukus jis ati-

• ♦
JIS 

buvo turtingas ir malonus žmo 
gus,
kas, pas kuri Petrelis kadaise 
tarnavo, nepasididžiavo už jo 
iszleisti savo dukteri. Jis vede 
jr laimingai gyveno, vks neuž- 
mirszdamas savo tėvo žodžiu: 
“Viskas gerai, ka Dievas duo
da.”

bo ir spėliojo, kas ten galėtu 
būti. Kai ta dideli siuntini vai- 
gais negalais atgabeno n mies
teli tai pasirodė, kad ten butą 
didžiulio, puikiai iszkalto ir nu 
szlipuoto akmens. Tai buvo pa
minklas tėvo kapui, kuri Pet
relis pats padaro ir atsiuntė isz 
Amerikos. “Petrelis savo žodi 
iszlaike,” — kalbėjo naszle 
kuone verkdama isz džiaugs
mo. Tai buvo puikiausias pa
minklas, koi tik kas kada ma
te. Auksinėm raidėm iszkalta 
Jonaiczio pavarde, ant
szaus iszkalta staliaus inran- 
kiai ir puikus kryžius.

O laiszko Petrelis ra'sze:
man

Motoreles iszgirde tokia Pet
relio kalba, tuojau po 

iszniesziojo
visa 

telegra- 
Kokls buvo tėvas, girdi

kiu sidabriniu ir auksiniu daik miesteliĮ mas
rado Petreliui darbo, kad szau- toks ir sūnus. Įkiš buvo visiems 
liąms nereikėtų nuolat bėgioti, perdaug geras ir nemdkejo gy

vent, matyt, ir vaikas toks bus. 
ir mi

nėtas pirklys. Viena diena jis 
užsuko aplankyti ligoni, buvo 
be galo su juo meilus ir iszei- 
damas pa p rasze, kad Petrelis 
ateitu pas jį, kai tik pasveiks.

— Asz tau 
o daug ka pasakyti, — kalbėjo 

visi ji!s. - . .
Petrelis szidk tiek susveiko

tu. Vieszbuczio savininkas ežia I
I ■

v t—• Žinot ka? — kalbėjo 
sveczias, — leiskite vaika pas 
mane. Man kaip tik reikalingas 
toks apsukrus ir greitas vai
kas. Asz gerai mokėsiu, duosiu 
gera drabuži, o be to, jis ir pas 
mane galės szio to iszmokti.

Motina sutiko, tiktai 
Petrelis labai nusiminė, 
jam atiode, Idid jis jau niekad joį kas gerai pataikydavo, žiū

rovai plodavo ir girdavo, 
kam nesisekdavo isz to 
juokdavos. Ypacziai nesiseke

Petrelis turėjo stovėti už tam
tikros sieneles ir po kiekvieno Moterų kalbas nugirdo i 
bmivin nfr/nii'Ali l.-tia Lmi-I nuimi Vlmin zl.z,.

y pats
nes

i1

szuvio iszeiti, pažiūrėti kas kur 
pataiko ir garsiai praneszti.

’ A

Terp szauliu buvo vienas 
jaunas vaikinas, turtingo pirk
lio sūnus. Pradėjo szaudymas.

y

vir-

daro savo dirbtuve. Kad

tai vieszbuczio szeiminin-

negales mokytis akmenų taszy-1 
toju.
džius:

vailkeli, tunu

Bot atsiminęs tėvo žo- 
“J

taip bus gerai, 
vo.

Kita diena jis atsisveikino 
su motina ir iszejo in vieszbuti 
tarnauti. Vieszbuty darbas bu
vo nelengvas. “Petreli!” szau- 
ke nuo ryto iki vakaro visi.

Kaip Dievas duos, 
” nusiraminda- 9

4 4 Pagaliau, pasiseko.
tam jaunam sziauliui, pirklio bet pasirėdė, kad viena kojanes darbas 

o tik tik 
vereziau fsziandien

— Kaip apsieisi ? Visur tu- žmogų ne ženpna, 
ri būti tvarka, — atsako jis ra-1 augsztina;
miai ir pagaliau iszeina. Po va- būti nevalgusiam ir laukti ry- 
landos jis gryžta namo, iszkra- 
to pypke, tylėdamas nusimeta 
apsiausta ir ramiai eina in sa
vo dirbtuve.

— Na, ko tyli ? Ar nupirkai

i

tojaus, gal rytoj atsiras darbo 
Taip galvodamas jis ėjo pro 

viena sodelio vartu’s. Sodely, 
aiksztcje, kažin koki ponai žai-

Pamate Petreli, 
9

Be- 
ir 

padavinėjo tiems ponams rutu
lius. Pabaigė žaisti, ponai davė 
jam pinigu, o matydami ji toki gara. 
iszblysžkusi, tuo jaus suprato.

de kegeliais.
lentas? 1— klausia nerami Ma-1 jie szukteleje: “Eiksz, vaikuti 

paduosi mums rutulius.”
kaimynas nupirko, matant Petrelis buvo sode

— atsako stalius.
— Ar nesakiau, kad skubė

tum. Ar nesakiau, kad pasivė
linsi! Tiek puikiu lentų ir už 
tokia maža kaina! Kaimynas

rijona.
- Ne,

sunui. Negalėdamas pakęsti jis niekuomet negales kaip rer 
jis pradėjo kiant priminti. Motina labai 

susirūpino, nes savais szeimi
publikos j u o k os,
karszcziotis, greit szaudyti, ir
viena karta iszszoye, kai Pet- • ninkais negalėjo jo atgal pn- 

« a • e « . * *
relis nespėjo pasislėpti už šie- imti: ka jis veiks su vos pael-.
neles. Pasigirdo vaiko riksmas,1 naneziu vaiku, kada jam reix

Petreli, bėk atncszti laik publika szoko isz vietos, isz vikraus ir greito pasiuntinio, 
gatves subėgo,, daugybe žmo- Petrelis atsiminė, kad pirklys 

— Petreli, atneszk malku, niu, o nelaimingas szaulys nu- buvo praszes ji ateiti. Jis vos
raszti, —• paliepė ponas.

— sZauke virėja.

I

| mete szautuva žemon ir stovėjo galvojo — eiti, ar neiti, nes ne-
Petreli, nesžk vandens visas iszbalos.'Petrelis gulėjo norėjo szlubas būdamas tiems ,r • fl •' • S _jam patai- žmonėms nesmagumo padaryti.
Petreli, neszlt ponui ei- ko in koja. Atbėgo gydytojas, Pagaliau viena diena stengda- 

liepe nuneszti vaika in lova ir maris neszlubuoti, nuėjo.
Pii'klys sutiko ji labai mei-

pontli in antra aukszta. visas kruvinas I ■■■■<*

NESUPRATIMAS
— O, ponas gaspadoris... 

Na, kas do reikalas poną atvi
jo?

— Asz norėjau pasakyti... 
apie pakėlimą randosW.

— Ar szi-teipl... Motinėlė, 
ne dalai kyšiu! ...

— Pacziut, numirsiu* afeli!

I 
9 f

girdi, nupirko. Kiek dabar jis nesztis. Be to, liepe ir kita die
na ateiti rutulius padavinėti.

Petrelio motina labai nusi- 
vydeti, — atsako Jonaitis ty- gai^dd', kad pamate pinigus jo 

I vaikas

turės pelno!
— Negalima, žmonele, pa

/ - * I

liai. — Ir jam, žmogui reikia rankoj; ji mhne, kad
gyventi. Nepasiseko, tai liepu
si seke. Ka darysi.

— Ir jis deda pypke in sza 
Ii, ima lenta, gerai ja isz visu 
pusiu apžiūri ir pradeda dar
ba. Taip ne valandėlė neiszleis- 
damas inrankiu isz ranku, dir- 
ba ji’s nuo ryto lyg vakaro. Vis
kas, ka jis padaro, yra gražu, 

' niekas negali pasakyti, kad Jo
ną iezio darbas nevertas moka
mu pinigu.

Jonaiczio sūnūs Petrelis irgi 
buvo panaszus in tęva.

t

Taip nuo ryto iki vakaro Per- Pradėjo raiszioti žaizda. Petre- 
4 4jo varga, davė valgjd ir namo; relis bėgiojo isz kambario -in verkę ir praisze:

Miestelio žiop- vaikuti!- Mano pareiga tavim 
isz kiemo in soda; ir namuose, Jau buvo nubėgo pas ja ir paisirtipinti. Kai tu sirgai, 
- - - - , pranesze: “Petreli nuszove.” j
buvo pilna. Kai jau visi tie Vargsze moteriszko kuone ap- , - ■- •
siuntinetojai sziek tiek aprim- U'P° *sz iszgaszczio ir tuojau rodamas sužinoti, koki jus

i kambarį, isz virtuves in rusi,

ir kieme, ir gatvėj — visur jo r h

buvo pilna. Kai jau visi

pas mamyte. r y
Neszkit liai jr praszneko: “Klausyk,

asz 
į tyczia tave nelankiau (nors 
man buvo labai nesmagu), no-

bus kur isz maldos praszes, Bet davo, Petrelis eidavo pavežiot tekina nubėgo in vicszbuti. Se- žmones.Kai dabar patyriau kad
I -"’ r | 1 » •

Petrelis linksmas szauke:
>” Motinosmyte, asz uždirbau.

“Ma baltam vežimėly szeinininko uas gydytojais kiek galėdamas | T ♦ « I*"!* ' jirs mano nelaimes nenorit isz- 
mažyte dukrele. Jis jai pasako- ramino, sakydamas kaid vai- natadot, supratau, kad jus esat 1 ft • • 1*ft ‘ t

džiaugsmui nebuvo galo. O flavo pasakų, bėgiodavo po so- ko gyvybei pavojaus nėra. Pa- ( kilnus žmones, ir asz jusu ne- 
« I • i ii, i i* mainu traliniu anvimA t v __v . • • ▲ v* _ tmažosios sesutes, valgydamos da ir pagaudavo balta potolisz- 

Petrelio pameszta duona su ke. Kai mergaite užmigdavo
• . J • ft • ! ftv* I •• _ 1 • _ _ 1 • ___ X!_____

i
7 

sviestu net juokėsi isz džiaugs-' jis atsises/Iavo szalia vežimė
lio ant žemos ir skaitydavo 
knyga. Be to, ji vis

matos motina, vaikus aprimo rr užmirsziu. Asz žinau, kad tuv

I tyliai isztare: “Ka darysi, taip^ norį iszmokti akmens taszyto- 
Dievasdave.” v^v<4,

Dabar Petreliui teko kiek važiuoti in Amerika? Ten gy- 
kažkas laiko pagulėti lovoj. Nors jam 1 k

— Atėjau pasakyti..
— Ar pasakyti apie musu 

duktere Juze!... Pacziuto, po
nas gaspadoris atėjo...

— Girdėjau... Mano geras 
pone, gausi musu duktere, 
musu kūdiki, užauginta dorai.

— Bet asz, praszau ponios, 
norėjau pasakyti...

— Dieve! kokis ponas esi 
nekantrus, kaip ugnis... Musu 
Juze baigė rengtis... Sztai jau 
ateina.. Mano dukrele, myli
mas ponas gaspadoris atėjo...

— Girdėjau motinėlė, ir 
jąigu mylemi tėveliai neturi 
nieko priesz tai, tai asz nori n- 
gai eisiu...

Praszau ir noriu paša-
« • 

jF 11 ,:ti n

Na jau mylėkitės, myle-

— Ponas gaspadoriau, ar ži* - 
na i ka?

~ : Na kai!
— Tegul tave perkūnas už 

ta nesupratimą...
t Į Į,.. ■IB.ftMft....

APGAVO.

jo amata. Ar nebijosi, vaikeli 9

mo.
Dar savaite pasirgęs Jonai

tis mirė. Jis geso, kaip žiburys, I 
ir vis buvo geras ir rėmu#. Nu- knyga in szali Ir paiszydavo tikrųjų niekad jam nebuvo 
siminusia žmona jis vis sten- visokius gražius kryžius. “Tai taip gera, kaip dabar. Dabar mamyte. Czia tau bus pinigu 

_ i B 1 B a ft *' • B ■ . . • . • ' t _ t B • • a * • ft ft ft •

trauke paiezyt. Tada mesdavo ir labai skaudėjo koja, bot isz 
Pit___  . L., • • a , .

vena mano brolis, jis tavim rū
pinsis, tavo globos’, ir leis In 
mokslą. Tai-gi pasikalbėk sn

kyli.

kites ir gyvenkite laimingai...
— Asz gi, kaipo teVkk, duo

du judyiemhriHno palaiminlma 
ir...

—W-*

Viena szilta diena du Žyde 
liai atsidūrė kelioneja.

i 1 I •

— Mauszki, gal tu tpri k a 
nors su savimi

— Taip. Vyno buteli. O ka 
tu turi, Ickaul

— Sudžiovusi liežuvi.
— Gerai. Mudu pasidalin-If
Mauszkis išztratoke tyno

s imu pro vizija.
-B « B JI

ftl f

k

i

♦

buteli, ir sankeleiviai iszgere ’ 
ji. Paskui jis prasse lotattis ir 
su savo pro vizija prisidėti.

Asz! /

ll

I

Žinoma, juk tu sakiai
Ituri džiovinta liežuvi!

h

'Ui

— Bet mano liežuvis da
bar nobera iszdžiuves, — 
miai atšaku tekus.

I ..A rfb ■■■—■ ■ ę

* Mote 1931 per automobi
lius Žuvo 14,862 ypatų o '4&-

ta-
Norint teip ątaigai, nes., 

asz busiu tavo ponas Karolay...
— Bet asz nenorėjau pasa

kyti ...Ir pirklys padėjo 
bus ge- nors pastatyti savo tėveliui ant žmogumi. Visi, kad tilk spojo ji priosz Petreli toki dideli pini-

’ Ir pirklys padėjoge-si nuraminti, sakydamas: kad asz toki galeeziau kada jis tapo garsiausiu miestelio. kelionei.
I I ' .... ‘ ” • - ■ — • • • ' - - ' •

Vis kaip nors gyvensite kapo,” galvodavo jis, kai koks pažinti, dabar jo neužmirszo/ gu pundą, kad vaikas net nu$r-
' ■ . _ ii j ■ . Ui i . _ U' i "i __

Nors 
ypatingu gabumu nerodo, bet' ra i.

Kaip Dievas duos 
>> ■

J ••••O ** ft F V 7 -- ----- ---- T ” 7   — y-  ~ w A — J ----- O

mokėsi atsidėjęs ir buvo tvar-l Dievo pądedaini. Laidotuvėms ‘kryžius ypačziai gerai pasisek-1 Vieszbuczio szeimininikas at-1 gando tiek daug matydamas, visam!

— Ė, ka ežia daug ka|beti 
mergina tave myli, tai ir;po

žeista 297,593 isz kuriu taipgi 
ir daugelis mirC nuo’ sužbldl- 
mu.

ill l" * / , i

f k

1 i

k/
f |
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— Nedėliojo Velykos! 
šiems musu vietiniams ir ap- 
lipkincja skaitytojams linksmu 
Velykų.

Szv. Juozapo Lietuvisz-
koje bažnyczioje pamaldos Di
džiojo Petnyczioje bus 8 
landa isz ryto, 7 valanda vaka
re. Subatoje miszios 7 vahwula 
ir miszparai paprastu laiku. 
Per Velykas miszios bus 6, 8, 9, 
ir 10 valanda. M

— Angelina Augustine, isz- 
Hpdama isz fabrikinio boso, 
kuris atvožė merginas namo in 
Morea, likos pataikinta per au
tomobiliu, kuris skaudžei sn- 
žeido mergina.

— Už kokiu trijų menesiu 
milijoninis doleriu brokeris St. 
Nicholas pradės dirbti, kuria
mo czystys ir daužys anglis isz 
septynių mažesniu
Naujas brokeris yra vienas isz 
didžiausiu szioje aplinkinėje.

— Nedėliojo sugrx'žo namo 
. Franaa Babrinskas, Elger Sza- 

briir^kas ir Edvardas Danise- 
viezius isz Floridos, kur 
cziavoai Oceles sanvaitos.
turėjo puikia keliom* ir negali 
atsigėrėti puikumu Floridos 
kur sniego nii*kados nematyt:.

va-

brokeriu.

8VC-

Visl

Dideji 
valdiszka szvente. 
bankai ir bizniai bus uždarvti.

Petnvezia
m

\ ra
Fodel visi

Sekanti studentai atva
žiavo namo ant trumpos Vely
kines vakari jos: Teofile Bocz- 

. kauskiute isz Temple univer
siteto, Juozas Grineviczius ir 
Jurgis Kalėda isz Lehigh ir.'i 
versitotn, knipn ir kiti.

Du broliai
Charles Bobboi, kasdami ang- 

likos

(J (»< >rge ):

lis arti Bukmauto likos už
griauti lyg kaklu. Artymi žmo
nes abudu atkasė in 
nuvožė in Ashlando Ii

— Kam reikė maldaknyge?* 
Balsas Balandėlės, gali gauti 
rodkacijoi. Knygute yra spau- 
dinta pagal senoviszka būda.

laika 
jnmb.i

j r 
t •

Malda - Knyges
Balsas Balandėlis arba Mažas 

Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Offici- 
um su žadėjimu litanijų, maldų 
ir giesmių prie Paneles Szv., 
576 puslapiu, apdaryta plonais 
kietais skurineis apdarais, auk
suoti lapu krasztai, . . . $2.00

II

Mažas Naujas Aukso Altorius, 
didei naudinga maldų knygele, 
pavesta Lietuvos Kataliku Jau
nuomenei. Graži knygele pui
kiai ir drueziai apdaryta mink- 
sztais skurineis apdarais, auk
suoti lapu krasztai, tiktai, $1.50

Aniolas Sargas; yra tai nau
jausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, 
visos reikalingos maldos, skuri- 
ėis minksztais apdarais, puikiai 
iszmarginta, auksuoti lapu 
krasztai,............................ $1.50

ldosf skuri-

Vainikėlis; katalikiszka maldų 
knygele. Juodi apdarai, auksuo
ti lapu krasztai, 302 puslapiu, 
didelis ąiszkus drukas,. .$1.00

Visuomet; malda-knygele ka
talikams lietuviams visokio am
žiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloidcs ap- 
darelais, su kolioruotu pavei- 

Puiki
knygele del dovanojimo vai- 
kams ir mergaitėms, . . $1.50 

Pinigus siuskite per Paczto ar
ba Express Money-Orderi,
jeigu norite pinigais siusti, tai 
reikia užregistruoti laiszka su 

> Ant laiszku visada 
atempa, o

kaleliu ant virsziaun.

o

pinigais.
reikia dėti už 2c., 
ant registruotu laiszku reikia 
dėti už 17c., stempu; o ir visi 
laitzkai visada turi būti siusti 
vien tik ant szio vardo ir 
adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

Mahanoy City, Pa.

t

t

" ii-ii-vY

I
Mului (Striuiu?

t * uo
Per Tavo szventa atsikelima,

Dievo Sunau, atleisk mums musu nusidėjimą, 
Tikime Jezu Kristų kėlusi ir dangų mums atvėrusi, 

Nuo mirties amži nos iszgelbejusi, 
t

Aleliuja, Aleliuja!

SHENANDOAH, PA

SAVCB
Ilki per savo szvogeri
i OpanoVicziu, ant pagundinimo

An tana I SKERDYNE
MOTERIŲsavo sesers, kada tasai miego

jo. Sudas nubaudė szvogi ri ant 
pakorimo o seseria ant 25 me- KARAIVIAI NORĖJO SU- 
tu kalėjimo, t 
broliui du tukstanezius >4otų 
už nužudiuima Aavo vyro. 

\ imi mmi     —■ .-ix'
SOVIATAI KUOPINA VAI3- 

KA ANT MONGOLISZKO 
RUPDŽIAUS.

llarb i nas

"t *

A

'bepigu augti pas'c. f. rėklaitis
MOTINĖLĖ

PASAKAITEPASAKAITE

Karta Juozukas nubėgo pas
Sesuo prižadėjo GRIAUT BAŽNYOZIA, MO- kaimyną navo draugu at lanky-

. ' , I . it » J . *•__ • • JL'l

Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 
Gabiausias Balsamuotojas t;

Geriausia Ambulanco 
patarnavimas 
npelinkeje.
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta-

s z i o j 
Bile Ko-

IY

TERES PASIPRIESZINO, 
LIKOS NUŽUDYTOS.

— In czionais 
k u rio.s

Kruvina N odeli a

t i. Nubėgės, žiuri — grinczle. 
neszlnbta, rakandai iszmotyti; 
maži vaikucziai neprausti, pur 
vinais marszkineliais szliau-Hll kll TOSZt fiS, -***- III VfUUII(liin * mhuu uhh »wituiv»i(U0, 

f

atėjo žinios, kurios danesza žioja po asla; verkia vargszal 
apie “Kruvina Nedelia” TPk- vaigyt negavo. Atsiminė Juo- 

, .......v........j.. rajinoje, kaime Taslake. Ant zukas, neseniai ju motina nu-
Koleivoi pribūvi a in czionals paliepimo Soviatu valdžios pin
ant trans-sibiriszko gelež-keiio buvo kareiviai in kaima 

I

Mandžiurije.
, >

I

SU-

pasakojo, bu’k Sov i at u atiku o- griauti vietinia bažnyczia. Ta- ka esanti; skubiai gryžo namo 
pino, daugybe vaisko terp Ir- ,mo darbo 
kuoko ir Czito’s, ir daug eropla- szimtai moterių,

liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėliui) pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagclbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI;
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.mirusi. Atsiminė jisai ir savo

matute, dar aeziu Dievui, svei- > Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street’

| Bell Telefonas 538-J
t

pasiprieszino trys ir karsztai ja pabueziavo. 
kurids visk)- ( Dažnai pamatęs nuvargusi

nu lekiojo prie mongoliszko ru- keis budais neprileidi nėjo 'ka- naszlaiti. Juozukas manstyda- 
bežiaus. Rosijo yra, pasirengus reiviu ant tojo darbo. Ant galo mavo:
ant kares kaip duodasi suprast kareiviai matydami, kad
isz josios pasirengimu.

80

Bepigu man augti pas 
' motinėlė. Bloga butu be tetų- 

moterių, szio, o jei motinėlės netekeziau, 
pradėjo in jeises szauti isz ma- dar sunkiau butu gyventi,
szininiu karabinu, užmuszdami 
daugeli ir sužeido apie szimta 
moterių.

Kareiviai, 
dvideszimts

gales apsiginti nuo

< (

ne

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Iszbahamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruoRzia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

h

'suszaude 
kaimoeziu kurie 

1.1, norėjo apsaugoti dideli kryžu 
kaime Buturagoja, kuri kąr 
viai norėjo sukapot.

Daugeli kaimuoeziu 
persigauti per Dinestro upe in 

virszininkas Rumunijo, likos nuszautais pei

teipgi

i

/» 1 “

norėjo

, >
Todėl kasdien Juozukas už 

tote ir mama mokiesi, juos my
lėdavo ir visuomet ju klausy
davo. Teveliai-gi džiaugėsi, tu
rėdami toki gera sūneli.

Wm. Traskauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

6 6 6
I 666 Gyduole ar Tabletai imant fn 
1 vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su
teikia virixzka ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma.

rubežinius

SOVIATAI NUBAUDĖ 
VIRSZININKŲ UŽ 

VAGYSTES.
Moskva, Kosi jo. — Sovieti

nei virsziįlinkai, kurio vago vi
sokį maista, drapanas ir
kas diena buna nusekti ir bau- 
džemi. In kolos dienas bolsze- 
viikai suszaude a^ztuonioli'ka. 
virszininku ir darbininku. Tū
las geležinkelio
Voroszilovsko likos suszaudy- boleszevikiszkus 
tas, o jojo draugai nubaust i ka- sargus, 
lojimu. Viso daugiau kaip asz- 
tuonosdeszimts žmoni u
nubausti kalėjimu nuo penkių 
lyg dvideszimts metu.

Laidoja konus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. MahanoyaAve; Mah. City

Kelios szeimynos sumano pa
bėgti isz Szliotagos, paslėpda
mi savo paczOs ir vaikus bacz- 
kuosia, idant kareiviai nieko 
net laši prastu ir Ikad kaimuo- 
cziai važiuoja prie upes pasi
semti vandens i'sz upes. Kada 
parvažiuodavo prie upos,užkir 
davo arklius ir greitai perva
žiuodavo ant ledo per rubežiu 
in Kurnun i jo.

I ningai gavosi ant kitos puses 

puikus langai buvo padabyti 
su visolkeis parodais, 
vyrukas užklauso locnininko 
Aleksandro Veidmano, ka ji
sai ta diena iszdalincs del žmo-! 
niu dykai, arba kokos dovano- 
les davines ant atminties ati
darymo naujo kromo. . Kup- 
cziud juokdamasis pasako jam, 
buk pirmutinis kostomeris, ku
ris ateis in jojo kroma be kel- 

padovano.s jam visa vslu- 
ta dy’ka'i.

Ant rytojaus kada kronui;, 
likos atidarytas, ejna ulyczla 
su pulku žiopliu vyrukas pasi
rodęs tiktai in palta bet be kel
nių. Nežiūrėdamas ant riksmo 
ir juoku, nutrauko tiesiog in 
korma.

Loenininkas kromo norėda
mas dalaikyti duota prižadėji
mą, liepe vyrukui iszirinkti ge
riausia siutą, ka ir padaro isz- 
eidamas isz kromo su dideliu 
pasisziauszimu ir nauju siutu. 
Tas Igbai 
sziadien yra placzei 
per visa aplinkine.

Isz Visu Szaliu 
-- ■» 

NUKANKINO SAVO 
DRAUGA

likos
t

ryta mire M a r- 
po ilgai li- 
Centre u-i.

j- Panedeli 
cele Vahikoniene, 

namie 417 E.
Pribuvo in Amerika 37 metai 
atgal. Jos vyras mirė 18 metu 
atgal. Paliko dvi 
tris anūkus.

^rair.

O

dukteros ir

Ponstva. Martinai Viia- 
nauckai isz Lost Creek, garsina 
buk ju dukrele Adele likos su
ris/, t a mazgu moterystes su 
Kranu Domu ra t u isz South 

.Jannarians

INDU O NAI 
BAISEI SAVO DRAUGA 
NEVOS UŽ RAGANYSTA.

NUKANKINO

1

Hadley, Mass

moterystes 
isz

Ot
Brooklyne, N, Y. Jaunavedžii i
lankosi tomis dienomis pas te
veliąs po tam iszkeliaus in San 
Per
vens.

Iro, Kalifornia, kur apsigy-

Mahero salėj buvo did 
lis susirinkimas anglekasiu 
szauklas per General Mine 

uždarymo visu V
kasyklų szioja a pi ink i lieja kad 
kompanijos padalytu darbus 
lygiai po visas kasyklas. Susi- 
linkimas buvo malszus, kuria
me dalybavo apie 3,000 angle- 
kasu. Devynios kasyklos likos • • 
uždarytos o 
vos dirba su stoka darbininku.

e-
Sli-

per
Board, tiksle

Locust Summit,

Iszmintingi Žodeliai
Biauriuusi melai vra isz- 

tariami tankiai tylumoja.
t Kare yra kūdikiu pasi- 

j sziaiiszimu, o pasisziuusziinas 
yra duktė turtingystes.

į Karalius kuris 
priesz savo padonus o
priesz savo parapijomis, kovo
ja priesz pats save.

t Vienatiniu bud u turėti 
prieteli, tai yra Imti paežiam 
prieteliu.

į Jaigu nuslysi
priosz k ai be j ima syki, 
kart kalbėsi isamintingiau.
I

reiszkia

t

ko veja 
kunigas

du kart 
tai du

t Ilgas liežuvis i 
trumpa ranka.

t Tie kurie nori'gautis in 
dangų, turi plaukti priesz van
deni.

t Tasai kuris puczia ant 
dulkiu, pats sau inpuczia dul
kes i Irakis.

t Jaigu nori isztraukt ka
da isz maksztu, tai žiurekie 
idant laikytum drueziai rauko- 
mi n

puczia

(

f

vieno

labai 
nes derlius

Churchill, Hudson Bay, Ka
nada.— Po dvieju metu nenuil- 
stanezio jeszkojimo Kanadlsa- 
ka policijo aresztavojo tris Ju
lijonus gx’A'onaczius tolimam

kanadiszkam kaimeli jo Oknalk 
už baisu nukankinimą 
isz savo draugu ^8 motu Uku- 
sako.

Du motai atgal torp indijonu 
tosios aplinkines buvo 
bledingas motas, 

»

buvo szvakas, gyvulei iszstipo, 
o daugelis isz j uju sztamo teip
gi iszmiro badu ir nuo visokiu 
ligų. Indijonai būdami lengva- 
ti’keis ir tikėdami in visokius 
burtus, buvo tosios nuomones, 
buk terp juju randasi vienas, 
kuris turėjo užburyt juosius ir 
juju gyvulius.

N u žiuri nejima s puolo ant 
Wouroko, kuri keli vyrai, isz- 
I rauke isz jojo budyikos, prirl- 
szo au'ksztyn kojom prie me
džio, kur kabojo per keturea 
dienas, o kad mirtis ant jojo 
nesusimylejo greitai, todėl vie
nas isz senesniu Indijonu per
pjovė jam gerkle, gyslas ran* 
kojo ir kojosia nuo ko mire in 
trumpa laika.

Du kanadiszki palicijantai 
aplaiko paliepimu suimti savo 
“ žmogų,M nes'kanadiszka poli
cija visados surasdavo žmogų 
kad ir ant galo svieto. Nusida
vė in taja aplinkine ir net po 
metui laiko, pekszti, pribuvo 
su aresztantais lairiUngai in po
licijos ^toti kur juos uždare 
kalėjime ir po trumpam tek- 
,mui visi likos nubausti ant pa
korimo.

M

NUŽUDĖ SZVOGERI ANT 
PALIEPIMO SESERS.

’ Lvavasj Lenk. — Kaime Ka- 
raszka, praeita menesi likos 
mi-žii/l v*tn m 'Pnndorn^ Tvrkova-

TURĖJO DALAIKYTI DUO
TA SAVO PRIŽADEJIMA.
Elberfield, Vokietije. — Su 

dideliu nekantrumu myne žmo
nių lauke atsidarymo naujo 
kromo su drnįjauoms, įkurto

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

rvAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 

j

Nokti ri o giluk-

niu

vi šoke i s Tūlas

bet daugelis
juos sargai suszaudydavo.

| Valdžo paliepė szauti in vl-

pražudavo, nes

sus, kurie rasdavosi arti rube- 
I žiaus, be't 282-ras pulkas sovia- 
tiniu kareiviu pasiprieszino 
priosz toki paliephna, skerdi
mo žmonių nekaltai. Apie pen
kiolika kareiviu isz tojo pulko 
1 •'! 1 i • v i y

kareiviu

likos slisza ūdyti už nepaklus

apgarsino bizni ir 
žinomas

PASKANDINO UOSZVIA 
KAD UŽ DAUG VALGO.
Bataszuk, Vengrai. — Sojtar 

Koloksa paskandino ana diena 
savo uoszvia kad už daug val
gydavo. Laiko 'teismo prisipa- 
ž/ino, buk jisai nust/umo uoszvc 
nuo tilto, kada ęjo in miešta, 
tvirtindamas, bulk jisai turėjo 
tiesa nuo josios atsikratyt, nes 
buvo vargingas žmogus su ke
turiolika vaikais, o uoszvo bu-

Ant. J Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St; Shenandoah,Pa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512)

n urna.
Badai Ukrajinoje prasidėjo 

sūky 1 imas, todėl likos apszau- 
ktos kariszkos tiesos ant dvie
ju kilometru aplinkinoja Dilios %

Į tro upes idant žmonis ne bėgtu
• . T)_______••in Rumunijo.

Bukaresztas.
szimts ypatų, o gal ir daugiau
likos suszaudytais kaimelije

— Penkesde-

Tasilike, kaičia vaiskus pracĮejo ! 
nuiminet varpus isz vietines ' 

o žinonys tame pasi- 
prieszino. Vaitkus szovo iii my
ne žmonių be jokio prasergeji- 
mo. Apie du szimtai sužeista.

vietines

I

vo neprisotyta boba ir kad ne-!
1 ______n______ 1-! Ji. I

bu'tu josios paskandinęs tai ji 
pati butu uoszvo suedus su ku
rni ir kaulais. Kokia bausme ji 
sudus nubaudė, tai telegramai 
to neskelbia, o 
ji ui. Ihinsvhns.

I
gal ji paleido i

cerkves y

I

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Aldu Gydytojas

Iszegzaminiioju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskirtu tin
kamus akinius.e

Ofiso valandas: 10 iki 12 ryto.
1 iki 5 popiet. 6 iki' 8 vakare.
14 Ogden St. Girardville, Pa.

Telefonas 371-R

t Tam nereikia turto kuris 
nemoka jo iszmintingai sunau
doti.
gy, .j;,.., ’ lt A II, 1"

Lietuviszki Bonai
.........."V . .............................■■*■■■

Norintieji parduot gaunate
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

I
I

i

I

t
i

JU '

KOVAS — 1932 — MARCH
1 u Albino vyskupo
2 s Simplirijaus
3 k Kunegundos
4 p Kazimierio
5 s Teopilaus vyskupo
6 N Koletos
7 p Tamosžiaus Akv.
8 u Jono Dieviz.
9 s Franciszkaus nas.

10 k 40 Kankintiniu
11 p Polagijos pop.
12 s Gregoriaus pop.
13 N Niceporo karai.
14 p Matildos karai.
15 u Longino kank.
16 s Cirijako kank.
17 k Patriko
18 p Gabrieliaus ark.
19 s Juozapo
20 N VERBŲ NEDELIA
21 p Benedikto
22 u Katarinos
23 s Bonaventūro
24 k Dideji ketvorgas
25 p Didoji Petnyczia
26 a Dideji Subata

27 N VELYKOS
28 p Jono Kapistr.
29 u EuHtakiuszo
80 s Jono Chm.
31 k Balbinos ,

L 
r

V***

>«r»

E

Nuliūdimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa- 
r • • _•................
ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville# 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimo tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu In deszimta 
minutu. Bel) Phone, Dial 2-1512

laidojima atliekam rūpestingai 
Busit* pilnai užga-

CAPITAL STOCK S125.000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 l .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.trKu.

Pain-Expelleris Sutaupė Išmokėjimus
Vieną dien

Daktarui
labai šaltam vandeny iš imaudęt ai taip peršalau, kad vargiaiVien* dien* labai »altam vandeny is .imauaęa aa taip pcr»aiau. n«a 

galėjau panjudint. Buvau privelta* išlikti nuo darbo suvirš dvi aavaiti laiko. 
Aš ėjau uuo vi*no prie kito gydytojo Camdene ir Philadelphiioj, bet niekas man 
negalėjo pagelbėti. Ai paėmiau 18 elektriikų K/dymu ir net iioa priemonė* man 
negelbėjo. Pagaliau ai pabandžiau PA1N-EX PELLERl Ir tik v-na he"kn«4 

smagumu*. Dabar ai dirbu katyklose ir >aučiuo*i pilniau
negelbėjo. Pagaliau ai _ 
prašalino visus mano nesmagumus.

šiai sveiku."

PAIN-EXPELLER*
Traje Mark

. Pat. ’Biure
Per tuviri 60 metų tikra*!* Enker TAIN-

«*.» w v ra v  at. a f_ J t_ I• —1  «« i 1. . t

vėl prie savo darbo.

Ireg. J.
U 

EXPELLERIS gelbėjo darbininlcamt “•ujtriiii 
vėl prie tavo darbo.” Su»tin«c •^nariai, skau
dami muskulai, »kau»mai pečiuose, reumatiiki. 
šėlimai, etrėndieglii, neural sija ir kiti pana
šus skausmai greitai pasiduoda iio puikaus 
linimento dideliai gydančiai saliai.

Ka PAIN EXPELLERIS padarč kitiems, 
jis padarys ta patį ir jums.
Kaina 3Sc. ir 70c. Parduodamas Visur
'Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

Suiting* •įnirtai, akau- 
atnt muskulai, akauamat pečiuose, ret------ !

Alintai, atrčndieglis, neuralgija ir kiti pana*

*

■

l ir tik viena bonkuti 

ipaairafo) \V. B , llud»ona

Mahanojaus prapertes turčs daugiaus vertes kada nau
jas St. Nicholas brekeris pradės dirbti. *

Daugiaus darbo reiszkia daugiaus žmeniu ir daugiaus 
randos ir daugiaus biznio.
Laikykitės drueziai savo nuosavybės Mahanojuje.

----------- $-----------

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.

M




