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Isz AmerikosK,,VA ^
HOOVERIS ATMESTU PRO- 1V11K111Y1I3

GERTRUDA GENEVIOZIE- 
NE NUO MUNSZAINO NU 

MIRĖ, O AGOTA VINGI
LIENE GULI LIGO

NINĖJE.
Kruvinas 

au

HOOVERIS ATMESTU PRO- 
HIBICIJE; REPUBLIKO- 

NAI BALSUOS ANT AT- 
SZAUKIMO PROHI- 

BIOIJOS.
______ •

Washington, D. C. — Kon
gresas ant tikrųjų prajdejb ko-

ANGLEKASIAI IR STRAI-
KIERIAI TURĖJO KRU

VINA SUSIRĖMIMĄ.
Caady, Ohio. —

muszis atsibuvo tarp 100 
glekasiu ir 400 straikieriu, ku
rie norėjo sulaikyti juos nuo'l 
dnrbo Somers ir Adena Iciwy- praszalinima prohibic:- * *
klosią. Walter Kimbcll, 60 mo- jos ir jeigu balsuotu už tai, tai 
tu, likos užmusztas o Motie- prezidentas pasiraszytu ant 
jus Markovskis ir Jonas Mac bilos pavėlindamas dirbti ge- 

I • T T'B Al • _ • "1-Millan likos aresztavoti, 
žmonių sužeista.

Ohajaus minksztu

30 resni alų. Bet tai ne viskas, ne-
kurie kongresmonai (spyrėsi 

anglių1 visiszko atszaukimo nrohibicl- 
st ra i kas prasidėjo 1 Febru- jos.
raiaus už sumažinimą užmo- Dr. Butler pranaszauje, buk
kesties. Apie 25,000 angleka- an| republikoniszkos konvenci-
siu iszejo ant streiko ir kone 
visos didžiausios kasvklos Ii- o kos uždarvtos. v

KITAS MAŽAS KŪDIKIS.
New York. — Kūdikis, kuris 

yra nedidesnis už žmogaus 
delną, randasi Long Island 1«- 
gonbuteja, kuri daktarai mai- 

. tina ir stengėsi užlaikyti prie 
gyvasties. Kūdikio tėvai yra 
Sidney Rosenstein, 30 metu ir 
abudu yra 5 ėdu ir 7 coliu aug- 
szczio. Kūdikis yra normalisz- 
ko gimimo, tiktai labai mažas.

jos kuri atsibus Juniaus mene
si je Chicago, užtvirtins rezo- 
liucije ant prasžalinimo prohl- 
bicijos ir tai no ‘juokas” kaip 
Dr. Butleris iszsireiszkc.

Isz visokiu pažiuni, tai gali
ma spėti, kad neužilgio alus 
turės būti sugrąžytas, nes ir 
moteres sparezei kovojo už su
grąžinimą alaus, nes keli szim- 
tai delegatu pribuvo in Wash- 
ingtona inteikdamos kongresui 
peticija su penkeis milijonais 
parąszu, 
valdžia praszaliiitu tąją pasiu-

5 UŽMUSZTi, 80 SUŽEISTI 
EKSPLOZIJOJ, KURI SU

ARDĖ VALSTINI 
NAMA.

Columbus, Ohio. — Baisi eks
plozija su Ugne suardo dali nau 
jai statomo vaistinio namo, ku 
ris kasztuos $6,000,000, už- 
muszdama penkis darbininkus 
o 80 sužeidė. Manoma kad dau
gelis da randasi griuvėsi uosiu. 
Nelaime atsitiko praeita Ket- 
verga o piet.

Pagal policijos ir tyrinėtoju 
nuomone, taip kas tokis turėjo 
padėti po namu nitro glečeri
uos, po 13 laipsniu mūrinio na
mo kunis stovi ant Columbus 
ulyczios prie Sciotc upes. Ne- DEL 
kurie tvirtina kad neužgana- 
dytas darbininkas turėjo pa
dėti bomba, nes prie statymo 

i*namo daugeli kartu kilo dar b 
ninkiszki nesupratimai.

kurie meldžia idant-j ; . J

tiszka prMiobicijo-kuri irklam 
pino sklypą in toki meszla.
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Boston, Mass. — Pereita Su- 
lai a 9 diena Apri liaus, buvo 
Saldžiausios Szirdies Jėzaus 
Draugijos balius South Bosto
no Lietuviu parapijos saloj ant 
Seventh strode. Nežiūrint be
darbes ir sunkiu laiku,
rinke parapijoiiys su .parap. 
jonkomis trepsėjo 
linksminosi iki vidurnakezio.

Kai kuriem sžito pokylio da 
neužteko, tai salei užsidarius 
nuėjo kitur balių užbaigti. Ger
truda Genevicziene įr Agota 
Vingiliene, nors abidvi jau ne
jaunos moterys ir turi szeimy- 
nas, nuėjo da paūžti pas vl- 
len'ska dzūką, Leona Trzeciens
ki, kuris gyvena skiepe po nu
meriu 220 Athens St. Jis yra 
taip pat vedos vyras, bet jo 
pati jau treti metai kaip yra 
uždaryta pamiszeliu namuose, 
o vaikus yra miestas paemes 
auklėti. Taigi Trzecinskis gy
veno vienas ir parsivedės dvi 

’’l^ddtTs” norėjo jas gerai pa-

“polka” Ir

14 YPATŲ ŽUVO UGNESIA.
Altoona, Pa. — Asztuonios 

ypatos žuvo name, Mykolo 
Dillon Hensheytown, kuri ug
nis sunaikino. Motina ir septy
ni vaikai nuo 3 savaieziu lyg 
10 metu sudegė.

New York. — Vaikas numė
tės zapalka kambaryja kuria
me czystino drapanas su ben
zinu, buvo priežastis sudegimo 
namo ir szesziu Sandersu ypa
tų. Trys žmonys pavojingai ap 
dege — visi Žydai.

name

i

vaiszinti.
Visa tai buvo pereitos Suba-

Saldžiausios Szir-

, tikrai 
bet 'kaimynai 

kad galėjusi but jau

. -a.  _;ir. '• n  ..... ..................... » ft  

Isz VisuSzaliu
NUŽUDĖ 4 VAIKUS KAD 

UŽSIPELNYT ' DANGŲ.
Pristosel'sk,* Rosije. — Kai- 

! muotis vardu Yarensczuk, ne- 
I seniai pristojo prie fanatisz- 
kos likejimiszkos draugavęs, 
artimoje Uralo kalnu, 

LAIKYKIT SAVO BONDUS mokina, buk vinezevone 
nereikalinga nes Adomas ir .Ie
va teipgi'ne ome jokio szliubo. 
Yarensczuk ana vakaru inejas 

persergsli in kambarį kuriamo miegojo 
jojo keturi vaikai, 4, 6, 9, ir 12 
metu, nužudė visus su kirviu, 
po tam uadege narna idant vist 
sudegtu.

Nelabas tėvas likos nubaus
tas ant suszaudymo.

r --|Lr - -į . į r Tį -f—II i1 nr -M.” - - ■ — - 1 -n.- -- ji u -Tilt*.-» r J -

TRYNUKES APSIVEDĖ TA 
PACZIA DIENA.

Cleveland, Minn. — 
niolikos metu trynukes, Maria,I 
L icille ir Alma Pufpaff, ana

I diena isztekejo už trijų jaunu 
i farmeriu ta paezia diena. Try 
; nukes buvo gerai žinomos 
buvo gabios mokslo, muzikoja 
ir draugiszkos.

Devy-
I

į

n

TUKSTANCZIA 
PRAŽUVO

*

BAISUS DREBĖJIMAS ŽE
MES ŪŽMUSZE TUKSTAN- 
CZIUS KINCZIKU; DAUG 
MIESTELIU SUGRIUVO; 

BAISUS PADĖJIMAS.

Hankow, Kinai •— Tik dabarkurie
yra žinios atėjo isz Hupeh provin-

MYLIMA JI ISZDAVE 
l POLICIJAI.

DonaĮd Loftis, kuris prisipa
žino prie' a pi pleszimo 
šia 14 'banku, 
per savo mylema, kada toji da
gi rd o. kiida Donaldas ja apga
vo ir btkyo apsivedęs Su trims 
moterims. F —
Ji turėjo vyra, 
dukteris ir gyveno po numeriu 
251 Gold st. Ji buvo kilus Išz 
Kauni jos, netoli nuo Vilniaus

mažiau1 
likos iszduotas

3 suaugusias

sienos, nes sakydavo, Ikald 2ie- 
zmanai esąs arcziausis jos to-

I
kuri da- 

yra kilusi 
isz Marcinkonių miestelio, Vii- /
niaus kraszto. Ji taip pat apie 
40 melu amžiaus moteris, turi 
pora vaiku, vyra ir gyveno ant 
Second St. po numeriu 647.

Sakoma, kad pereita Subata 
jos kaip iszejo baliun, tai ju 
vyrai ir vaikai nežinojo kur

Ta

į

viszkei miestelis.
Agota Vingiliene 

bar guli ligoninėj )

)

. IR STAKUS.
Washington, D. C.

torius Suyot, pirmininkas 
nansu komiteto, 1 
žmonis kurie turi pirkia bon- 
dus ir stakus visokuosia pra- 
monesia idant laikytu ir 
pardavinėtu, 
verte kaip žmonys sau 
norint s sziadien ant 

v ra labai

Sena- 
fi-

ne
nes turi didesne 

mano, 
“ma r ko

to” yra labai nupuolė. Neku
ria atakas kuri žmonys pirko 
po $40 už szora sziadien yra 
vertas tiktai $4.50, bet neužil- 
gio ju verte pakils. Todėl kas 
juos turi, tegu laiko ir nepar
duoda spekulantams kone 
dyka.

u z

18 JAPONISZKU KAREIVIU 
UŽMUSZTA; 60 SUŽEISTA.

: į ■

Tokio, Japonije. — Asztuonio- 
lika Japoniszku kareiviu likos 
užmuszti o 60 sužeisti, per di- 

t ruki o kuriame

cijos apio baisu drebcjinoa že
mes, kuriame pražuvo tukstan- 
ežiai žmonių.

Daugeli miestu ir miesteliu 
randasi griuvėsi uosia. Isz prie-1 p
žastics blogos komunikacijos 

žmonių keiiczia -

BEDAREIAI DINAMITAVO 
BREKERI.

Scranton, Pa. — Badai be
darbiai angleksiai padėjo di
namitą po brokeriu Murray, 
kuris randasi Murreytown,* 
Šulivan pavietė. Y)ruHs eks
plozijos padare bledes ant $80 
000. Badai buvusiojo locninin- 
kai tu kasyklų yra darbinin
kam kalti daugiau kaip $40.- 
000 už praeitus darabus.

skelbia

narni t avima 
važiavo.

Telegramai teipgi
buk kiniszki banditai užklupo 
ant Japoniszku kareiviu Muk- 
dane. k

Badai kiniszki komunistai

tukstanezei 
baisei. . %

I’žmusztieje žmonys draugo 
su gyvulcis guli ant ulycziu su- 
simaisze, smaive didele, lavo
nu nėra kuam surinkti ir pa
laidoti.

Miestas M a Cheng kone vi- 
siszkai sugriautas, 70 procen
tas namu sutruko ir sugriuvo 
ant gyventoju, kurie jau daug 
nukentėjo nuo banditu ir Ko
munistu.

Tukstaneziai sužeistųjų ne
turi jokios paszclpos,
mini neturi kur pasidėti o val
džia neskubina su pagelba. Bu
dėjimas tonais vienas isz bab 
šiaušiu. - " .. * Wk

bena-

* -•> -

į

i'sz svetimu sklypu padare šuo- Į- • —
VILKAI IS 
ISZ GRINCZIU IR SUDRAS- 

KE KEL^S MOTERES.
Obdorsk, Siberije. — Bolszc- 

vikai uždraudė kaimuoeziams 
turėti szaunamuosius ginklus,

kalbi iszardyti visus geležėlio 
tijtus. >

W1

SZA VAIKUS

DUKTĖ NUSZOVE TĘVA 
UŽ NEDORA PASIELGIMĄ.
Ivangarod, Estonia. — Gas-SUSEKE SLAPTA ALINE 

PAIPA ISZ BRAVORO.
Pittston, Pa. — Prohibici- 

jos agentai suseko slapta aline 
paipa isz Howall and King 
bravoro in tula ga rad žiu ant 
Tomkins ulyczios kur alų in- 
leisdavo in baczkas ir parduo
davo. Agentai iszkase 600 pė
du, paipos. Gyventojai labai 
jnirszo ant agentu už toki pa
sielgimą, bet nieko negalėjo 
padaryti. \

padoris Levar Kogel, likos nu-’ godami kM kaimuocziai ne-jos dingo per visa nakti.
naktį buvo pora Lietuviu szor- 
menu South Bostone, 
aplankiusios tas szermenis, pa
poteriavusios už nabaszninku 
duszias, ir paskui nuėjusios su 

Trzecienskiu

sukeltu revoliucijos, todėl ne
gali jokiu budu apsiginti nuu 
pulku iszalkusiu vilku, kurie 
teip insidrasino, kad inbega 
in kaimus, užklumpa ant žmo
nių ir gyvuliu, padarydami 
gyventojams daug bledos n- 
baimes.

Czionaitineje aplinkinėje vil
kai sudrasko kėlės moteres ku
rios ėjo in bažnyczia. Vienam 
kaime vilkai inbego in griu- 
czes ir isznesze keliu menesiu 
kūdiki prie akiu motinos, ne
galėdama apginti kūdiki nuo 
bestijų, ba neturėjo jokiu gink
lu. Daugybe vilku ir meszku 
priviso tojo aplinkinėje.

■savoszautas ant smert per 
dukteria.

Tėvas buvo labai žveriszko 
budo žmogus ir pasielginedavo 
su savo 'szeimyna kaip su ko- 
keis nevalninkais. Taja diena 
sužeidė savo jaunesne dukrele 
su szakems, durdama jai in ko
jas ir peczius, po tam norėjo 
nuszaut vyresne dukteria kuri 
stojo apginime savo jaunesnes 
sesutes. Isztraukus revolveri 
isz rankos pasiutėlio, paleido 
in ji kelis szuvius, užmuszda- 
ma ji ant vietos.

Laiko teismo 'kaimjmai liu
dijo, buk tėvas tanikei pasielg
davo su dukterimis nemilaszir- 
dingai o karta užkimszo kami
nu idant jeises užtroszkyt.

Dulkto likos apkaltinta tik
tai ąnt 30 dienu kalėjimo ir 
bausme turės atbūti namie. 
Morgaicziu motina mirė (rys 
metai atgal.

tos nakti. “ 
dics”'szokiams jau pasibaigus. 
Kokiu laiku tos dvi moterys 
pais Trzecienski atėjo 
niekas nežino, 
mano,
apie treczia valanda Nedeldie- 
nio lyto. Ka jie trys tenai daro, 
irgi niekas tikrai da nežino, 
gana to, kad anksti nedcldie- 
nio lyta in Teklės MoiJkevi- 
czienes duris, tuose namuose, 
pradėjo kažin kas baladotis ir 
szauktis pageblos. Kada Mor- 
kevieziene duris atidaro, jo pa
mate pabalusiomis akimis vos 
gyva Agota Vingiliene.

11 Ra ta voki t ma ue ratavo* 
kit!” szauke Vingiliene.

negyva ir

tai jos

“kavalierium” /
in jo skiepą užbaigti balių.

Ir užbaigė netik balių, bet ir 
gyvenimą.

Policija spėja, kad degtine, 
kuria jos gero, buvo padaryta 
isz medinio alkoholimis. Ant 
tuszcziu bonku pažymėta

Spruce Ryo Whiskey,”
“egliniu rugiu dogti-

Tikros degtines szitoklu

RUSO IR LENKO 
KIVIRCZIU LIETUVE 

NUKENTEJO.
New York. — Ant 167 Per

ry St., gyvena Alex. Kranits- 
kis, Lenkas susidėjus su kita 
gyvanaszle Lietuve, Slazas. Ta 
moteris palikus savao vyra kur tavokit mane.

Tuojaus buvo duota žinijg 
policijai ir paszauktas dakta
ras. Vingiliene buvo tuoj nu
gabenta miesto ligoninėn. Gal į 
butu ir ji tuoj imi rus, bet jos 
laimei, inunszainas prasimu’sze 
jai per bumą atgal ir tuo bu
du viduriai pusėtinai iszsiva- 
lo. Gali but, kad ji dabar pa
sveiks.

Genevicziene buvo jau ne
gyva ir szi Panedeli atvežta 
pas graboriu Akunevicziu pa
šarvoti.

Gi “kavalierius, 
moterėles teip “numylėjo,” 
ieznyiko kaip kamparas ir da
bar policija jo jioszko. Ji no
ri sužinoti, kokiais tikslais tos 
moterys nakties laiku buvo in 
jo kambarį atsilankusios ir 
kokia “cholera” jie tonai gere.

Kiek mums teko sužinoti, ra- 
szo apio tai “Keleivis,

IR

NEINLEIDO DUKRELIŲ 
IN AMERIKA, TĖVAS MI

RE ISZ GAILESCZIO. f p

- Dormantown, N. J. — Povy- 
las Ryczak, Slavokas,, 68 me
tu amžiaus, kuris pribuvo in 
Amerika 18 metu atgal, sun
kiai dirbo ir buvo suezedines 
apie 3,000 doleriu isz kuriu pu
se nusiuntė in tevyynia, idant 
jo trys dukterys pribūtu in 
Amerika, palengvyt jam gyve
nimą ant senatvės. O kad Po- 
vylas lyg sziam laikui nebuVo 
citizenu szio sklypo, dukters 
likos sulaikytos. Džiaugėsi se
nukas kad praleis savo pasku
tines dienas apsiaubimo savo 
dukrelių bet nusiminė labai, 
kada apl&ike telegrama kad 
dukteres sulaikytos Kastelgar- 
deja.

Sėdėdamas ant krėslo, verke 
graudžiai. In kėlės valandas po 
tam gaspadine rado jo sustin
gusi kuna. Vedusi duktė palie- kės ir operacija daryti.

4 n

teli Massachusetts valstijoj. Ji 
susidraugavo su Marijona 
Keen, kuri 
Lietuve naszle.
jos pradeda ragauti skystimė
li, taia kyla barniu ir muszty- 
niu. \

Pereita Balandžio 10 diena, « ~ft t ft • -4

su
yra pasiturinti

Taigi, kada

9 valandaa vafcare, suėjo in 171 
Perry St. kruatuves, kuri Lie-

Y ” I

tuviu laikon^a. Ten atėjo vie
nas Rusas, kuris turėjo $70 pi
nigu. Lenkas, pu kalbėdamas 
Rusiszkai, tuoj pradėjo pra- 
szyti paskolinti pinigu, o kitos 
dvi Lietuves ji varyti lauk, 
sakydamos, kad jis nori ta Ru- 
saa isznaudoti. Lenkas, maty
damas niekon epeszias, smoge 
M. Keen in sprandą ir dar 
spyrė koja szonan. Ta tuoj 
sugriuvo. Kada paszauktas gy
dytojas, rastas sulaužytas 
szonkaulis.

rastas
Isz to gal but rei-

po atgabenti tavo lavpna > ant| Ta# visas atsitiko už Kuša ir.

Ge- 
asz 

Szaukito Ua'kta- 
O Jėzau, Dievulėliau, ra- 

))

nevicziene jau 
tuoj mirsiu.
ra

i c

l c

kuris tas 
numylėjo, ’

” na- 
baisziunk©; Gene vieži eno buvo U . ' J A J TV" JT . |.A * ■ • < *' _ “ |

bonku
c c

reiszkia, 
ne.”
vardu nėra.

ka's
NUŽUDĖ SAVO PACZIA 

BĄŽNYCZIOJA.
Sikeston, Mo.

Baptistu bažnyczia,
Hargraves,
kės revolveri,

— Inejas in 
Larry 

isztrau-

Chicagos 'Cook 
svarsto- 

Juozo Mankau*

LIETUVOJ BUVO KARVIU 
MELŽIMO CZAMPIONE;

•AMERIKOJ TEISIAISI 
SU VYRU DEL 

ALIMONIJOS.
Chicago. —'

County teisme buvo 
ii' 

ma Lietuvio 
byla, kurioja jis buvo kaltina
mas nemokėjas aliinonijos sa
vo buvusiai žmonai. Teisme jis 
pasako kad del to nemokėjas 
aliinonijos, kad jo žmona Lio- 
tuvoja buvo'karvių melžimo 
czampione, ir dabar Amerikoj 
lengvai gali užsidirbti pragy
venimą melždama Cook Coun
ty karves. Jo žmona aproiszka 
teismui, kad Chicagos karves 
kitokios ir' Liotuviszkai nesu
pranta.

Nežiūrint Mankaus bandy
mu paliuosuot i isz alimonijos 
niokojimo, audžia jam pritei
sė žmonai mokėti $10 poi* sa*-

25 metu, 
paleido penkis 

szuvjus in galva savo paežiai 
Beullah, 18 metu, kuri su juom 
nuo kokio tai laiko negyveno. 
Motore mirė ant vietos o vyra 
nuvožė in kalėjimą. Vyras ne 
karta meldo j<ad motore su- 
gryžtu pas ji bet ant to ijesuti- 
ko. .

4---- t t

• *

MERGAITE PAVOGTA PER 
VAIK VAGIUS.

Wilmington, Del. -—Hilda 
Brodsky, 9 motu dukrele fab
rikanto ivpatiniu ' drapanų, 
2009 Monroe place, 'likos pa
vogta- per vgikvagius, kurie 
spyrėsi užmokėjimo iszpirki- 
mo, o jaigu tėvai ant to nesu
tiks grejtai, tai mergaite bus 
nužudyta.

— Vėliaus dažinota 'buk 
Hilda Brodsky, už kuria vaik- 
vagiai pareikalavo $50,000 li
kos sugrąžytą tėvams per pa*- 
situpinihui kuUigb Ju0$0 Pug- * Ir T tfl iu Jk J t

gimė Nepaprastas
KŪDIKIS.

Kolomea,, Lenk, 
szeimjlioje. Abraomo SpigelJ, 1 
field gimė nepaprastas kudir 
kis, ‘kurią šukele nepaprasta 
baime terp czionaitiniu žydu 
ir dideli givalt!

Tasai naujei užgimtas kudi- 
kis turi ant abieju ranku ir 
abieju kojų po deszimts pirsa- 
tu, o vietojo akiu yra tik duo
bes. Kada kūdikis verkia, tai 
jojo balsas yra panaszus in 
arklio žvengimą. Daktarai sa*

M
— Žydu

AMERIK0NI8ZKA MISIJO- 
NIERKA NUŽUDYTA. • •

AVarszava, Lenk. — Edita 
Grace Mot t, 40 metu, perdetl- 
no Amerikoniszkos Baptistu 
Misijos WarSoave, likos suras
tą savo kambarije nužudyta. 
Misijonierkos gerkle buvo per
pjauta, o visas kambaris likos 
iszkratytas, matyt kad žudins- 
ta likos papildyta tiksle api-
pleszimo. Žddintojąus da nesu-
rasta.
I ". • i

Paskutines Žinutes
"I

fl New York. — Szoszios 
ypatos szeimynos Dabronie- 
laus, žuvo ugnyja kuris kilo 
name Bronkse.

II Scranton, Pa. — Strytka- 
riu ir bosu tlarbininkai užbal- 
ge strailca sutikdami ant 6 pro

- ~ r . .... A.v !^* a* .a
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Kas Girdėt
Nulindęs pulkininkas Lind- 

berghas pasiliko auka Ameri- 
koniszku banditu. Vaikvagiai 
pavogė jo kūdiki 1 Morcziaus' 
ir iszviliojo isz jo 50 tukstan- 
czius doleriu kad jam sugra- 
gryŽtu kūdiki.

Valdžia kankina milijonus 
žmęniu su prohibįcija ir juos 
Žudo, b pavėlina laužintojams 
Dievo prisakymu vogti vaikus 
be jokios bausmes.

--- -----------
kurie atvažiavoStudentai, 

tyrinėti padėjimą anglekasiu 
Keųtuckyja, likos skaudžiai, 
apdaužyti ir po tam iszguiti 
isz tos valstijos.

Suvienyti Valstijai ketina 
būti laisvu sklypu. O gal kada 
ir buvo, bet ne sziadien.

T • - ..
Prezidentas Hoover ant ga

lo pradeda suprasti sunku pa
dėjimą sklypo, nes sutiko ant 
nukirtimo jam mokesezio 
74,999 dolerius ant meto.

O kad Suv. Valstijų prezi
dentai aplaiko 75 tukstanezius 
doleriu metines algos, tai pre
zidentas Hooveris gautu tiktai 
viena doleri.

O gal daugelis pasakys kad 
ir tai už daug, nes prezidentas 
ir taip yra milijonierium ir ga
lėtu gyventi puikiai be jokios 
algos.

jam

ran-

Priežodis sako, buk meile 
nesurudyja.. —• Taigi, Morkus 
Fordham isz Kansas City, 72 
metu amžiaus senukas, prane- 
sze policijai, buk jam pabėgo 
jo prisiegele, kuria jam paver
žė Jokūbas Fox ir su ja pabė
go. — Gal pasakysite, kad jo 
prisiegele buvo “sena boba”. 
O ne. Mrs. Fordham’ione turo- 1 ' • ‘ jo vos 36 vasarėlės o jos myle
mas 70 motu... Matyt kad mo- v
torele labai mylisi iii MatuZe- 
lius.

užklausymas, 
ne-

Sztai akyvas 
kuri tukstaneziai žmonių 
gales atminti ir atsakyti užga- 
nadinaneziai, o tai yra:

Kas tai yra tasai ka ji pa
dirbo, ka ji pardavė. Tasai ka 
ji pirko, jo neturėjo, o tasai ka 
ji turėjo, jo nemato?

Taji uždarini pasako mums 
tūlas senukas, o tai yra... 
bas.

gra

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

r*

— Praeita Sereda, vakare, 
Balandžio 6-ta poni Dapkevi- 
cziene savo namuose iszkele sa
vo dukrelei Onai Mras vadina
ma “birthday party.”

— Jos. A. Bcdnor, 'spocia- 
lis atstovas agentas, Balandžio 
11-ta paskelbė, kad isz State 
Secretary of Banking gavo

\SAULE 
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iszlietuvos Gerns Sūnūs 
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PYS ŽMONIŲ PINIGUS.
Kaunas. — Kaune prio pacz- 

to instaigos atidalyta taupo
moji kasa. In szia kasa kiek
vienu laiku bus galima indeti 
Taupymo pinigus. Netrukus 
tokios 'kasos bus insteigtos ir 
prie kitu pasztu.į . . . . . •

UŽ MESA PASAKO KADA 
MIRSI.

Vaszkai, Biržų aps. — At
sibastė čigonai vartoja naujus 
triksus ūkininkams 
Jio pradėjo spėti, 
mil's. Už didesni mėsos gabala 
“mirti toliau nustumia,” o jei’ 
kas prie mėsos ir koki pusliti 
prideda, tam amžių ir per 100 

’ ’ Tik vio-j 
kuris vietoj ’ kiaulienos

p
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Tong — Jongui dar tebesant 
mažam vaikuli, mirė jo motina 
o kada jam sukako devynioli
ka metu, mirė ir jo levas. Tė
vas mirdamas naszlaicziui no 
paliko jokio turto, isz kurio jis 
butu galėjas gyventi, 
pats taip pat buvo neturtingas. Į draugaięvęrgai visa laika bu- 
Tevui mirus, Tong —

■» fV "

, * I:
* '"'Me * * * * * . ♦ *

Bet staiga jis susirgo drugio davo iszmokyti juos taip, kaip. Szia minute Tongas vėl pajuto 
liga, kuri tuo metu siautė szioj ji austi, ji szypsodamosi atsa- ta paezia baime, kaip ir ki’ta- 
apylinkėj. Jo liga buvo labai kydavo:

>

dos. Tai buvo žmogaus baimo
— Jei bueziau atėjusi jus priesz Dieva.

Nepastebėjęs, kaip tai invy- 
Vieims' ko. Tongas atsiklaupė ant kc- 

Ke • V , .
t 

rankose neturi tos ypatybės. žvelgc® in ja, jis labai nusigan- T..' ! • 1!1_• 11 •• V? 1 9 L ‘ . F - ’1 t- t k

sunki ir draugai, toki pat ver
gai, jau mane, kad jis mirs. Li- mokyti visvien to padaryti ne 
gos mėtų niekas jo neslaųko ir instengcziau,

, nes jo žmogus, iszskyrus mane, savo' liu priesz savo žmona, bet pa 
ill* l*n >1 Iz i r a o vno 4 1 * f  2^ _ 1„1 ! ___

Ir isztikruju kada ji dirbda- d0) )lcs cija pasidarė labai, dl- 
vo, „„...............o._l.

davo, kaip virpa skraidaneziuj 
bieziu sparneliai.

Praėjo metai, ir Tongas ne
pažino jokio rupesezio. Jo grū

nes jis nekas juo nesirūpino 
I j ......

nes

Jongo vo užimti sunkiais dariiais no-
. .ii II ‘ ■ i- *

dėjo ne tik del tėvo mirties, bet no laukuose. Jio iszeidavo in
I » ' * 1 f *, 4 t 1 f , 1 A

1! m. A —1 _ -f • i • _ 1 _ __________ ______ i _ i i • •
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liūdesiui nebuvo galo. Jis lin- laukus vos saulei patekėjus i
. , T i 1 J , . v , ... .. .,

nes no

IA

nio ny 11.
kada kas

i

mirti toliau nustumia

metu “perstumia. 
nam,
meso.s, čigonui kaž ’kokios sti- 
pienos gabala ingrudo, “‘mirti 
pritraukė” ligi sekanezios die
nos lyto. Vėliaus szis pagra
sino čigone pakarti, jei jis isz 
tikrųjų taip greit numirtu. Či
gone pabūgus pranaszvima at
siėmė.

/

KADANGI VYRAS ERETI
KAS, TAI 'ŽMONA SZOKO 

IN SZULINI. •
Kauno priemiesezio, Slaba

dos gyventoja G. Sz., insikal
bėjus sau, kail jos vyras ereti

praneszima, kad sziu metu Bn- kns> nutarė tokiu vyru atei'kra- 
Pennsvlvanija Į tyti, ir szoko in szulini, vėliausj lanjlžio 38-ta

Liberty Bank ir Trust Compn- lnik” pastebėta, o Kauno 
ny dopozitoriamB bus moka- miesto ligonbntejo ir atgaivin- 
mn.a ICLfna nimasrlmf ic iii ’ tn.

ir del to, kad jis negalėjo savo 
mirusiu tėvu kaip reikiant pa-

p ,,l .9. , t . 1 > ' * j » * *v 1 ;

[ gerbti, pastatant ant ju kapo
I

gražu paminklą.
. 1 / r jM i r H p <* 1 1 •

Vargsžas . juk paprastai vi-
suome t draugauja tik su varg-
t' • A * ♦ ■ 1 i . t J • %

s žais, todėl jum ir jo draugai
ne kuo negalėjo padėti. Norint 
gauti reikiamam paminklo sta-
tymui pinigu, tebuvo viena isz- 

’ ’ \ — tai parsiduoti save ko-ta! parsiduoti save ko-

jos rankos taip greit jude- deic> 0 apie jos galva buvo lyg 
jįu saulėleidžio spinduliai.

gryždavo jai jau nusileidus.
Viena diena, kada Tongas 

nuo didelio karszczio apalpo, 
tuo laiku jis pamate stebuklin
ga moteri, kurios groži negali
ma ne apsakyti. Ji paliete sa
vo ranka jo kakta ir nuo to pa
lytėjimo jam vėl sugryžo jo są
mone. Pabudęs jis tikrai pama
te ta Įiaczia moteri, ji stovėjo 
ties jo lova. Jis pažvelgė in jos 
akis, kurios spindėjo lyg brili- 
jantai, 
jis pajuto savyja kažkokia bai 
me. Jis neturėjo tiek drąsos, 
kad butu galėjas jos paklausti 
kas ji yra?

Bet ji pati pinna jam prata
rė:

— Atėjau, kad tave iszgy- 
dycziau ir tapeziau tavo žmo
na. Kelkis ir eikime padėkoti 
dangaus vieszpacziui už jo ge
ruma.

Jos balsas buvo taip žavin
tis, kaip paukszcziu cziulbeji- 
mas, bet jos akyse buvo paste
bima dieviszlca galybe, kuriai 
Tongas prieszintis negalėjo.

, kad jo 
Ji paliepė

f i, • ' nr ii

— O, mano brangusis! — 
tarė ji jam nepaprastai szvel- 
niu balsu, — asz jau turiu su

žioji žmona tikrai laikėsi savo!. • . • 4. A ' „•' • ■ - . tavimi skirtis. Asz nesu zmo-W H • • • • w <1 • « * i• t L U. v uni online, IkO/j 11VCU /nUV"
pažadėjimo, nes ji uždirbdavo t . TV ;' .. - - . •. . • « ! gus, bet Dievas, o dievai zmo-ne tik sau, bef ir jam. Ju tur
tas kaskarta vis didėjo ir didė
ja.

Viena ryta, kada Tongas 
jau norėjo eiti prie savo kas
dieninio darbo. Cija liėpe jarp 
pasilikti namie. Tat pasakius 
ji atidarė spinta, isz kurios 
iszehe kaažakoki raszta ir nie- A
ko nesakydama padavė jum. 
Tongas nustebės paėmė szi 
raszfa ir pradėjo skaityt. Ir 
džiaugsmo szauksmas iszsiver- 
že isz jo krutinės, nes sziuo 
rasztu jis buvo iszvaduojamas 
isz vergijos paneziu. Mat, Cija 
slaptai jo ponui sumokėjo rei
kiamus jam iszpirkti pinigus.

b M •

nemis tegali būti tik tam tikra 
laika. Sztai asz palieku tau gra ’ t * ft
žn sunu, kuris tave mylės ly
giai taip pat, kaip ir tu mylėjai 
savo tėvus. Žinok, jog dangaus 
Vieszpats. mane atsiuntė pas 
tave už tai, kad tu mylėjai sa
vo tėvus. Dabar jau asz turiu 
gryžti iii dangų. Asz esu die
vaite ^Cynju!”

Baigusi sziuos žodžius ji isz- 
nyko jam isz akiu nofrs durys 
ir langai visi buvo sandariai 
uždarvti.

O sūnelis per miega tik 
szypsojos. Lauke užtekėjo sau
lute ir dangus lytuose atrodė 
kaip “Cynju’os 
žieji kilimai.

J)

eitis
kiam ūkininkui ar vergu pirk
liui. Pagaliau szia iszciti Torfg 
— Johgas ir pasirinko. Ir vel
tui draugai ji stengės nuo to 
atkalbėti. Nieko jie ncpeszc ir 
savo pažadėjimais po kiek su- 
deja paskolinti jam pinigu. Jis 
visa laika likes savo nusistaty-

— ' 4 ' *. * I* J )mo, kad geriau parduoti savo 
laisve, negu, neiszpildyti szven 
tos sunaus pareigos. Būdamas 
jaunas ir stiprus, jis žinojo 
kiek reikia invertinti savo jo
gas ir sugebejma dirbti, todėl 
ir už savo brangia laisve jis 
nutarė reikalauti auksztos kai 
uos. Už ja jis turėjo gauti tiek 
pinigu, kad už juos galėtu pa
statyti savo tėvams paminklą.

Jis nuėjo vergu turgun, ka
me buvo statomi pardavimui 
vergai arba savo skolų beatsi
lygina skolininkai, 
akmens atsisėdo. Ant krutinės 
jis užsidėjo lenta, kurioja buvo 
inrasžyta jo kaina ir. sąlygos, 
žmonių, kurie juokėsi isz jo 
kuriomis jis tampa vergu.Buvo 
skaitydami szi skelbimą arba 
žiurėjo in ji nustebo ir juokėsi 
isz jo meiles savo tėvams.

Praėjo daug laiko, ir Tongas 
jau buvo bonus to jas vilties su
sirasti sau poną. Bet staiga 
ant gražaus Totorių žirgo pra
jojo miesto burmistras. Kada 
jis pamate Tonga, sulaiko savo 
arklli ir perskaito jo skelbimą. 
Paskui apžiurėjo skelbimo sa- 

• • I 1,vininka, netrukus padaro su A 
juo sutarti ir užmokėjo reika
laujama pinigu suma.

Tokiu budu Tongo noras isz- 
sipilde. Gayes pinigus, tuojau

ir nuo kuriu žvilgsnio

— Daugiau tu jau nebetu
rėsi pono —r pasakė ji, — ctyibar 
tu galėsi užsiiminėti kitokiais 
darbais, nes asz nupirkau vi
sus

f? iszausti gra-
GALA9
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szuos aplinkinius namus, 
arbatžolių laukus ir miszkus. 
Nuo szios dienos visa tai pri
klauso tau.

____ ' ‘ ’ i t* F» ’ * ,* »

Tongaš • norėjo jai pulti po 
kojomis ir dėkoti, bet ji to da- ... rfeaaui.............. . ... ...

Atsikeles jis pamate 
jėgos vol sugryžo. 
jam ja sekti. Jis jau norėjo jai 
pasakyti, kad jis neinstengsias 
iszmaitinti savo žmonos, bet jij 
lyg supratusi jo mintis tarė:

— Asz pati užsidirbsiu sau 
pragyvenimą.

Minutei Tongas

mas 10-tas nuoszimtis ju depo
zitu (indeliu). Minėtas bankas 
turi 10,900 depozitoriu. Iszmo-

-------- :>---------
Pagal vėliausia surasza, tai 

Pennsylvanijoj randasi 1,001.- 
094 žmonių be darbo (badai 
tai teisybe!) ,

Pagal ta apskaita tai
dasi be darbo 19,350 farmeriu 
statytoju namu 140,394; dirbo-! 
jai plentų, 102,534; 
šiai 14796; akmendaužiai 14,- 
440 ; 2,241 valdžios darbiniu- in banka del pinigu. Czekiai 
kai; 75,935 amatninkai; 14,027 bu® pasiusti pacztu. Kas aprl- 

______1_________!• J_„K!

>

angleka- kės viso $246,134.62.
Depozitoriams nėra reikalo

RADO KOMUNISTU LIZDĄ.
Jonava. — Jonavoj policija 

susekė slapta komunistu lizdą. 
Sulaikyti 9 komunistai.

ir ten ant

hoteliu ir restauracija darbi- botu laiku ju negautu po Ba- 
2,465 skalbinyczioiu; landžio 18-tos turi kreiptis m 

M. A. Bedner.
ninkai;
27,300 profesionaliszku žmonių 
ir kituosią szakuosia pramo
nes 115,618; visokuosia fabri
kuosią daugiau kaip puse mi
lijono.

— Sekanti žmonis mirė mu
su aplinkinei:

P. RACZKAUSKAS PER - 
KELTAS IN LIETUVA.

Kaunas. — Lietuvos konsu
las Pietų Afrikoje p. Racz- 
kauskas Balandžio 1 d., panai
kinus Lietuvos Konsulata Pie-

atsiminęs

' JU- * • *tyti jain neleido.
Tokiu budu Tongas vėl at- į ♦ *

gavo savo prarasta laisve ir be 
to, pasidarė turtingu žmogu- 

' mi. Jo tarnai ji labai mylėjo, o
savo neturtą, labai susigėdo, -.ažiaja cija už' jM nepapra.

------- ::---------
Mrs. Charles H. Sabin isz

m., gyv., 11 Kom St., 
ton, Pa. Mirė Balandžio 6-ta.

New Yorko, melde senato Wa-' Sirgo viena sanvaite laiko.

t Juozas Grabliauckas, 491 tu Afrikoje, perkeltas in Kau- 
_ - "1 -1 T 7^  Ci £ TX •   ’ i m I? Atlrnln ha i oi nKings-b na, Užsieniu Reikalu ministe-

rijon. - i <

shingtone užbaigti veidmai- j Atvykęs jaunas isz Lietuvos 
ninga “junga tarp bažnyczios per 30 metu dirbo Kingston 
ir prohibieijos”. Toji motore j Coal Co., anglies kasykloj.

Liūdesy paliko žmona, dūk-

I

bu kitoms pribuvo in Washing
ton* melsti valdžios kad pra- 
izalintu nelaba prohibicija- ir 
sugrąžytu žmonims gerus ge- 
rymus. Delegatai atvožė su sa
vim milijonus moterių para- 
szus atft peticijos, kurios pro
testuoja prioszais prohibicija. 
Tarp kitu užmetinejimu Mrs.

Sabin’iene kalbėjo senatui
“Bažnyczios ir blaivingos 

dranguves, kurios kovoja ant 
užlaikymo prohibieijos, nežino 
kad jie yra didžiausiais prie- 
teliais butlegeriu ir visokiu 
prasižengėliu kokius prohibi
cija iszperejo. Ne yra tai klau-'• * # i *
symas kas kiszasi apie gery- 
ma, het yra tai svarbus visuo- 
meniszkas klausymas, f t , Imi

meniszkas klausymas, kuris ♦
gali suardyti musu gyvenimą 

, o svar
biausias klausymas yra, ar už
laikyti paredka per atszauki- 
ma prohibieijos ar duoti pilna
vale prasižengėliams daryti

ir musu institucijas

kaip sau nori por užlaikyma 
prohibieijos. Prohibicija truci- 
na musu gyvenimą ir jau lai
kas nukirsti jai galva”.

Kad tos motore© turėtu gi
linki savo maldavime ir atsi
darytu akis prohibiejos veid
mainiams. ‘

tori Alena, broli Prana gyv. 
Webster, Mass., dvi seseris.
t Jonas Kalinauskas, gyv. 

112 N. Meade St. Wilkes Barre 
Pa. Miro Balandžio 6-ta nuo 
plaucziu uždegimo.

•f Maryte Sziinkaite, 18 m. 
Juozo Szimkaus duktė, gyv. 
66 E. 5th St., Wyoming, Pa. 
Mire Balandžio 6-ta. Paliko tė
vus ir 1 sesute.
t Juozas. Blankas, 47 m., 

gyv. 47 Cook St., Ashley, Pa. 
Miro Balandžio 6-ta nuo szir- 
dies ligos. Velionis jaunas at
vyko isz Lietuvos ir visa laika 
gyveno sziojo apylinkėje. Pali
ko žmona, dvi podukras, viena 
posūni, 1 seserį Amerikoj, 3 se
seris ir 1 broli Lietuvoj.
t A. Savarauskione, 31 m., 

gyv. 1943 Wyoming Avo., Ex
eter, Pa. Mirė Balandžio 6-ta 
Mercy ligoninėj. Paliko vyra 
du vaiku, motina ir seserį.
t Jonas Jonaviczius, 48 

m., gyv. 374 So. Meade,St., 
Wilkes Barreį Pa. Mire ipnai

TRAUKINIO KATASTROFA
Mažeikiai. — Kovo* 16 d., 12 

vai. 30 m., Mažeikiu stoty ant 
ėjusio isz Klaipėdos prekinio 
trakinio užvažiavo visu smar
kumu manevrinis garvežys. 
Nuo didelio smūgio nukrito 
nuo begiu 5 in szipulius sudužę 
vagonai, kiti 5 labai apdaužyti. 
Nuo susidūrimo labai nukentė
jo garvežys ir vagonuose’ buvo 
prekes. Trys tarnautojai buvo 
vagone, laiku spėjo iszszoktl. 
Du simaforai iszversti. Nuos
toliu padaryta per 200,000 litu J 
Katastrofos kaltininkas esąs 
manevrinio garvežio maszinis- 
tas. , r

NESILIAUNA GIRTAVĘ.
Alunta. — Aluntoje nors no

rą nei vieno traktieriaus, bot

gyv,. 374 So. Meade St.,

nuo szirdio atakos Balandžio 
5-ta. Paliko žmona, du vaikus 
ir viena apuka. G-

degtines vis dėlto iszgeriama. 
O perdaug iszgere nakvoja ne 
labi sziltoje vietoje. Vasario f " . ’ J
29 diena 9 valanda vakare ei-

’ ’ . k I
nant isz vakariniu kursu žemes

* "1| 1 M || v ■

ūkio klases klausytojai ‘rado 
ant kelio gulinti žmogų, nors 
buvo 16 laipsniu szalczio.

IN LIETUVA!
•zti *S*uU* ir del gyminiu in Lietuva, 
lai kurios turėtu daug džiaugsmo Ir 
linksmumo, nes žmonelei nors skai
tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. • Prenumerata kasa- 
tuoju io Lietuva tiktai 00.

v ' * t

•xyti Latkra-

* \ r t , 1 . n / y ■ *" f

pradėjo statyti savo tėvams 
pagal geriausio dalininko pro
jektą paminklą. Kada pamin-

’ ' ■ ; i r‘

klas buvo jau baigtas, aplink 
ji buvo uždegti fakelai, o Ton
gas pasimeldė, kad tėvu kapai 
hutu apsaugoti nuo piktųjų

■r 1 « v i . h, » ii > ffnir r 1

dvasiu. Dvasioms prie kapo in- 
ejimo paliko keletą pinigu.

Tongas, invykdines savo, 
kaipo sunaus pareigu, pasida- 

jam 
b 

kurio ja jis pasikabino dvi lou- 
w d ■ , V r - 1 ■

t.ve savo pono valiai. Ponas 
gyventi paskyrė maža gritele

< v • " | j t -> | *■ ’■ j ■

tas su vardais shvo tėvu, prie 
kuriu jis kasdiena melsdavo.

Tris kartu pražydo pavasa
ris, tris kartus jis szvento savo 
tėvu mirties-minojimu szven-

4 r į- į

— fan
— U” ir tris kartus daro aukas 
buvo praėjės godojimo laikai T 1 <1 ' 1 * * • "
ant tėvu kapo. Nors jau seniai 
bet Tongas vis dar liūdėjo 

i 'i * < i ’ r ' p .1 t * 4,r ■’ l 2 ' f1 ■

savo, tėvu. Sljnko savaites ir 
mėnesiai nešuteikdami jam. ne

* ■ . *■ » » »

Tris kartu pražydo phvasa-

tos, kurios vadinasi “sju

'i * ,r^ I ' J P 1 f ♦ U \ | * t T

savo, tėvu. Slinko savaites ir
. • f * i I • *t "1 _ • •

minutes poilsio, bet jis no kar
:' * . J . "■ i’ ‘_ 4. ito nepasiskundė savo likimu,

r i i <

ir nenžmirszo pagerbti savo to■ . r ■ .vu.

bet kada ji pamate, kad ir ji 
blogai apsirengusi ir net basa, 
nusiramino. Jis dar nespėjo ne 
atsikvėpti, ka ji privedė prie 
lentų, kuriose buvo inraszyti 
jo tėvu vardai. Ji atsiklaupė, 
ka liepe padmyti ir jam ir abu 
pradėjo melstis. Po to ji pada
vė jam vyno, kuri abu iszgere, 
ir tokiu budu jie susituokė. Tai 
buvo nepaprasta pora.

Tongas visa laika savo žmo
nos nedryso. paklausti, kas ji 
tokia, todėl ir negalėdavo at
sakyti draugams in ju' pana- 
szius klausymus. 1

Nors Tongas ir bijodavo jos 
žvilgsnio, bet tai ne kiek ne
kliudo visa siela ja mylėti. • ' f *'Nuo to laiko, kada ji tapo jo 
žmona, jam jo darbas pasidarė 
visiszkai nebesunkus, o jo gri
tele irgi pasikeitė. Sienos bu
vo apkabinėtos paveikslais su 
invairiaūsiais vaizdais.

Kiekviena karta jam būda
vo paruoszti geri valgiai, o jo 
žmona per isztisas dienas aus
davo gražius kilimus, kokiu 
jis dar nebuvo mates per visa 
savo gyvenimą. Kilimuose bū
davo iszausti in vairiausi vaiz- . . .. .. v. j ;
I

sys ir kita. Kasdiena (pija,

sta geruma jie net dievino.
Audimu stakles dabar jau 

buvo visiszkai pamestos, nes 
Cija pagimdo sūneli, Tongas 
pamatęs sunu, verke isz džiaug 
smo. Dabar jau jo žmona dėjo 
visas pastangas, kad padoriai 
savo sūneli užaugintu. Greitai 
visi sužinojo, kad ir sunu® yra 
nepaprastas, kaip motina. Dar 
jam nebuvo sukakę septyni 
menesiai, o jis jau mokėjo Vi-

MOKYS FUTBOLINI 
.** * IT. 4 *,• < •

KLIUBA.
Dr. Clarence W. Spears, szi 

sezoną mokys Wisconsin Uni
versiteto futbolini kliuba. Du 
metai atgal buvo jisai prie 
Oregono kliubo.

szius klausymus.

ja inyleti.

dai, gyvuliu, paveikslai, debe-

sziuo vardu ji liepo jam savp 
vadinti, iszausdavo po szilki- 
ni kilimą, — ir jos vardas vis
w l « *** *labiau garsėjo. Isz tolo atva
J- - -■ ■■ ~ " - ■ • 1 -- ■ - ‘ :

. * ; į I ‘ < i

žiūrėti, kaip ji dirba,
žinodavo nemaža žmonįu pasi- 

o kada"J -i 'i 'J1 ' 1 ■ - i' p j r «t. i . 'X ' Iapie tai sužinojo pirkliai, jio 
siūle jai daugybe pinigu, kad 
tik ji parduotu savo audinius 
if juos paežius iszmokytU ėzlo

J

1

• j *• į | '
tik ji parduotu savo audinius

.- ' .Ji.L' - i\ ' JLj j 11 <11 .’i '« JLmAi

amato. Parduoti ji mielai su
tikdavo,’ bet kada jės.praszy-

' I 1 b r* 1 ;
saa maldas ir žinčjo net moks-

% (' j ‘! f r j JIA ! >f' L į 1 11 V j r ■lininkū patarles. Kada jis bu
vo vienudiikoė menesiu, 
mokėjo gražiai raszyti. ‘ Apy-

jau

linkės kunigai juo labai stėSe- 
kad

> J .» ♦ . "I I",

josi ir dažnai ateidavo, 
iszmegintu vaiko gabumud. Ir 
kas karta laimindami Tonga 
•t ■ 1 a tjie sakydavo:

— Tavo sūnūs, tai tikriau- \ 4• i* * • '* Į
šia Dievo dovana ir’ ženklas,

’ ' ' - L'h«kad Dievas tave myli; Dūok

f F '

» ’ * ■'* i - >

jio sakydavo

Dieve, kad gyventum szimta 
metu. - J

Karta, tai buvo vienuolikta
1,! * ’ 4 ' ' 1,1 I % '

k J

irt * į ’I1 IĮ1 ' ' “ ii«iw w * 7 hf” ih

menesi kada gėlės jau buvo nu--
I »M

vytusios ir oro biivo labai szal-
tą, Tongas savo trobos židiny 
užkuro ugni. Jis ta vakaru 
daug kajbejo apio ateiti ir apie 
savo sunu, kuriis užaugės tik-’ 
riausiai bus didis mokslinin
kas, bet Cija prieszingai, labai 
mažai tekalbėjo, o tik klausėsi 
jo kalbus, mėiliai iu ji žiūrėda
ma. Tongas jautėsi labai lai-1 
mingas ir no nepajuto, kdip už
geso ugnele ir praėjo naktis.
' Staiga Cija ktrikelė, nieko 
nesakydama paėmė savo vyra

i

už rimkos, kaip per sutuoktu
ves ir privedė ji prie vaiko.

* • » » >4 • « <t'

KVITU KNYGELE* DraugyiUms, 
dęl iszmokejimo pinigu liogoaiams.

Dt«rtLn O R A * *rPreke . ... 2Sc
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KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasięriaus, nog sudėtu jpinigu ant 
susirinkimu. * Preke . .‘ ■ « 25c.
del Kasięriaus, nog sudėtu pinigu 

’ Preke . ; «* f !*<■.*
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Balandis 1932

1 p Teodoraus
2 s Franciszkaus Paul.... .
3 N Richardo *
4 p Izidoraus
5 u Vincento Ferr.
6 b Celestino
7 k Jono de la Salk
8 p Alberto
9 M HUlarijaus---------—į---- ----- -

10 NMakarijuszo
11 p Sz. Pan. Sopulingos 
1Ž u Viktoro kank.
13 s Teddorob P. kank.
14* k Justino
15 p A n antai i j o»
16 s Kaliksto

■■ i ................. ..

17 N Aniceto
18 p Vilhelmo
19 u Kplpantjo. \
20 s SuIpleljuB
21 k Anselmo vyskupo
22 p Liudvina f
23 a Jurgio kank.

.  III ■>. ■ P "■ —

24 N Vaitiekaus
25 p Morkaus evang.
28 c Kieto ir Mmreelino
27 s. Zita ■ r ; y
28 k Ppvilo nųę Kryi.
29 p Petre Ir Verenee •
80 e Katrinos panos
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28 k Ppvilo niw Kryi
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Jau keliomis nedeliomis pir-' liauti in Amerika. Po viskam 
minu tarpo žmonių klaidžiojo1 tuojaus iszvažlavo. Kur randa- 
žinios L~~ ----------- 7
siartinancziia revoliucija. Dau-1

tvarkoB, ne? ramybes.
— Bet karaliene tam vis

ikam nekalta —
1 ras. — O sosto impedinis, tai

SERGANČIO
I

1 juk beveik dar vaikas.
'Nons Teresa to visko gerai 

nesuprato, ka girdėjo, vienok 
labai dang persigando. * Kad 
tik kogreieziausiai isZeiti isfc 
tenai, paspaudo ‘ Olek trik imu} 
varpelio guzikoli duryse. Dak
taras pfliszaufke neiszeidamas 
isz kambarin <

— Kas tenai T

KAMBARIO
PASLAPTIS
LABAI GRAŽI PASAKA

IV.
Kada Sėros ant rytojaus atė

jo kaip paprastai paskirtoj va- 
danoj, kad atlankyti maža Jo
se, prie jo atrado daktare Ca
pello. Sus i grand i nes ir susirū
pinės pasitraukė su juom vie
non kambario kerten, kur val
kas ju paszndkejimo negalėjo 
girdėti ir paklausė pas daktara 
apie ligonio padėjimą.

— Juk ponas pats matai — 
kalbėjo daktaras — kad su 
mažycziu bloga labai bloga.

Visu pirmiausia jis turi szir-

patenjijo ant-

į į L

U'

I

— Tai hsz, Toreiia!
— ■ ‘Prafczau palaukti I *‘ ’
Daktaras iszejo ir asz.triai 

užklausė:
— Ko ponia nori !
— Praneszu, kad Jose Pe-. 

rez negyvas.
Ant daktaro voido apsiroisz- 

ko neapsakoma baime tai vol 
didis džiaugsmas.

-— Taip greitai atsiliepė. —.
Tuojaus einu.

Inejo kita kambarin, o liku-
dies liga. Ponas turi but pasl- »i Teresa iszgirdo ji kalbant

I . v- 1 V •

I ' pasibaisėtinos apie be- si dabar,' nežinau.
I — O kas atsitiko su lavonu 

gunufs turtingesnju 'szeimynu I .JosePerez? Ar ponas km- pas- 
pabego isz miesto. Net kata- <•
liszkoji szeimyna mažai užriti- budu sunaikint i nuodu pedsa- 
kejo l iems gandams ir iszsirin- kilis?
k<> sau gyvent Vieiosa vasarna
mi, knraliszkus palOciuo. Bot yra didis klausimas nežinau 
perėjo dienos, kuriu bijota kas atsitiko su lavonu — kaip 
žmones pradėjo raminties. Kai-geidžiu idant Dievas ant ma

nes susimlyetu!
Smortis artinosi matant, pik

tadario lupos nutilo ant visa
dos. Apsisaugojo nuo žmonių, 
sudžiu ant žemos, bet atsisto
jo priesz auksztesni Sudžia nuo

botu visur, kad ir karalius su 
savo szeimyna sugryž in sostą- 
pili! Ir taip isZtikro atsitiko.

j Vasario 1-ma diena 1908 m., 
karalius Carolos važiavo sostą- 
pilio gatvėmis su savo szoimy-

lepei, ar sunaikinai, adant 1n<>

Ne, tasai daiktas ir man

na. Sėdėjo atidaryto,j karietoj,’ |curj0 niekas nt‘gali iszsprustL

KOMPANIJOS.
Myron C. Taylor, naujas pir

mininkas United States Steel 
korporacijos.
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karalius ir karaliene užpaka
lyj, o priosz juos sosto inpedi- 
nis Liudvikas Pilypas ir infan
tas Manuelius. Susirinko mi
nios žmonių, idant pamatyti 
pravažuojanti savo valdytoja. 
Karieta privažiavo prie Piric- 
lystes’plecaus, gražiausio Liz- 
bone ir turėjo tuojaus pasukti 
Arsenalo gatvėn, kad tuo tar
pu atsitiko kas baisiausio. 
Urnai isz būrio žmonių, iszbc- 
giojaneziu in visas puses, isz- 
mgirdo sžuviai, o po tam riks
mai. Karalius Carlos ir sosto 
inpedinis Liudvikas Pilypas 
gulėjo savo lucnuose kraujosc,1 
pataikinti kulkomis smertinai, 
o taipgi infantas Manuelius tu
rėjo sužeista ranka. Viena ka
raliene paliko nelyteta, noyints 
jau prie pirmo szuvio stengėsi 
savo kunu uždengti sau 
liausiąs y pa t as.

Bet ir karaliaus nužudytojai 
užmokėjo tuojaus savo gyvas
timis.

Karaiiszka svita žendarmat, 
lydinti karieta leidosi tuojaus 
paskui žmogžudžius ir juo? 
iszmusze. Abelnas buvo nusis
tebėjimas, 
žeistame buvo pažintas garsus 

daktaras

(TOLIAUS BUS)

Isztikro tai ne kas.
1 riksas.

♦
Tiktai 
*

Dvi moterėlės pasirėdė.
Na ir su savim tinklą paėmė, 

Mat nusidavė žuklant, 
Žinote, žuvelių pasigaut.

Dreses nusiėmė prie krūmo 
padėjo, 

Ir tik su stepinzais in Vandeni 
inejo.

Kada taip žuveles žvejojo, 
Earmerka atvežliojo, 

Andarokus ir kitus parėdus 
paėmė.

Ir namon parsinęsze, 
Kad moterėles p risi žvejojo, 
Isz vandenio szlapios iszejo, 

Klause vaiko, ka dreses s

J

BALTRUVIENE

H

I
*

se-
savo

Mrs. Klaru Sehanberger, po tiesai, yra motina savo 
Juniatos, septynių meta amžiaus,

dukrele kuria priėmė ant auginimo jos moeziuto Mrs. Marga- 
rieta Munn, isz kaireses, kada Mrs. Sehanberger, duktė Mrs. 
Munn, apląike persiskyrimą nuo savo vyro.
“........... ””r  ;

skryneles nukrautas prieszpa- jigai tenai nusidyvijo kada da- 
kajuje. Atidavė taigi jai masz- 
na sakydamas:

sora > > amžiaus • •priimdama

tuos žodžius:
— Praszau atleisti ant va

landėles, manos szauikia pas 
serganti.

— Bet ponas skubinkis — 
ntsiliepe bateas. — Ponas žinai, 
kad už bertainio turiu iszva- 
žiuotl!

Daktaras Skubinos paskui 
einanezia mergina.

— Nesitikėjau taip gruįtos 
paisdkmes — tarė. — Kaip tai 
ponia ta skystimą sumaiszei su 
vaistais!

— Viską taip padariau, 
kaip ponas prisakei.

— Po szimts!... Greicziau

rengei ant visko ant arsziau 
norint po keliu jau dienu.

Jaunas žmogus buvo nosura- 
minimas. Negalėdamas susi
laikyti nuo asžaru maldavo su 
sudėtom rankom:

— O tegul ponas daro kas 
tik galima, ponas daktare! Te
gul ponas gelbsti nepaisant in 
jokius gydymo kasztus! Gal 
papraszyti kitus daktarus!

— Viskas dykai ponas So
ros. Esu tame dalyke persitik
rinęs. Kiti daktarai turėtu ma
žyti su savo bandymais tik 
kankyt ir kankinėse jo gyvent 
mo valandose, nes nei viena* 
daktaras jau jam daugiau ne- viekas iszejo, ne kaip mielinau. į

j

i

gali pagelbeti..'Juk negalimCjO kas vaikui padavė vaistus! 
ligoniui isz krutinės iszimti 
silpmvįo^zirdi o jo vieton in- tiktai isz jo ranku imdavo • . a. • < fe a * ’ 1 _

Visados Seros. Vaikas
vate

taisyti nauja tvirta kaiplaikro- tus. 
dininkas bile laikrodžiui nau- — Gerai. Tai-gi ponia esi 
ja sprenzina in vieta sugedu- Huosa nuo visokios atsalkomy- 
sios. Kad negalimas dąilktae bes.
tai ponui paežiam gerai su
prantama.

Korintą * suprantu f * 
szirdis plyfeztn pripažinsMnt ta 
teisybe. Ir turėtu vaikas taip milraisu, o taipgi bilietą in 
jau dabar vienas numirti, toli Amerika.
būdamas nuo motinos! Turiu 
tuojaus jai telegrafuoti.

Suprantu ponas dakta
ras, kad nenoriu ežia ilgiau pa- 

vienok plikti. Taigi praszau...
Taip. Ponia gausi 1,000f #

fei— ne

tėvo.

Kur ji dabar buna !
Madride prie serganezio

— 0 tai vekseli taipgi, po
nas daktare, kitaip net tenai, 

ramy-7 Amerikoj, nerasiu sau
11bos.

Ir vekseli poniai atiduo-

žinojo, apie kokia piktadarys
te jisai skundžiamas. Apskun-

— Czia ponia rasi viską ka diinas buvo paremtas ant fak- 
prižadejau palaikau savo žodi.! tu kuriu pats užginti negalėjo, 
Buk sveika ponia ir vėlinu jai o protavimas buvo toip artus ir yvisokiu palaimų tolesniame logiszkas kad jam rodosi jog 

jisai dabar visai prapuolęs.
Czia jai padavė ranka ir tuo Piktadaryste buvo sunki ir di- 

budu atsisveikino.

gyvenime.

Kas apraszys ponios Perez.
sopulius ir nusiminimą kada
palaidojus tęva sugryžo namo . 
ir czionai patyrė, jog netekus 
ir vaiko tai yra visko ka tik

*

— Tai pervelai vistidk su
gryž. Gerinus ponas suezedyk 
jai jos jausmus. Juk lengviau 
jai btuv viskas isrfcensti, kada 
bus atliktas viskas, visas fa^P p0(^: 
tas. Mažiau bus sopulio. —

Pedro turėjo pripažinti jam —

Siu. 11 J V'
Inejo* serganezio kambarin. 

Daktaras pavirszutiniai vaiku 
Apžiurėjo ir tarė tiktai viena / | < r*
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Mažam m i este lyja III i no j u ja 
Apygardoja gana didelioja, 

Lietuviu ten gyvena, 
Bet jau su jais gana.

Su vyrais kaip dedama, 
Bet ka su viena boba tai jau 

/ gana,

sergėjo,
Kur j u dreses padėjo!

Kad jais galas paszauke. 
Kokia tai boba nusinesze. 

Tai tau ir beda, 
O ir didele geda.

Moteres szlapios namo ėjo, 
Visus pasipnonus szlapius tu- 

-‘i'pjB, 
Tai tau aiidarokaį,’; 
Argi tai ne juokai!

Nežinau ar surado savo dreses 
ar ne, 

Tai neapeina mane, 
Asz manau, kad atsiras, 

Ba kaltininke suras.

Szposas, ne szposas

dele taigi nelaiminga tuojaus 
uždaryta kalėjimam

d «

Dabar seko tardymai vienas 
paskui kita. Nekaltybes užtik
rinimas isz puses apkaltinto, 
iszrodo ant prieszingybes, me
lagingas kaltybes užsiginimas. 
Daktaras Capello tvirtino, ko 
Pedro nidkados negalėjo užsi
ginti, kad tik jisai vienas d ne

mie-

*

Ten yra kompanieznos stubos, 
Tai nuo vienos bobos, 

Visi ‘burdingicriai iszrunijo, 
Ba per blakes būti negalėjo.

Niekad neklojo lovų, 
Neapvarto ne pagalviu, 
Blakes maniebras daro, 
Tas tai vyrus iszvaro.

Dabar vyrai pas Ungarus būna. 
Ir nevargina taip kuna, 

O ve, bobele gyrėsi,
Kas su viskuom apsipažinusi 

Kad ir ilgai mergavo, 
Bet sau vyra gavo, 

O kas misiuke pavadina, 
.Tuojaus pasivadina, 

Pavieszina su munszaineliu 
Ir su meilu žodeliu.

Teisybe, butu misiuke, 
Kad apsiszvarintu grineziuke,

O jaigu tokia nori būti, 
Turi pirma blakes iszvaryti. 

* * *
Mat kad duot boboms medalius 

už narsumą, 
Ir už ta dideli gudrumą, 

Szenadorio vaitas apie bausme 
paminėjo, 

Tai bobeles net drebėti 
pradėjo, 

Ir orą pagadino,
Kokia tai smarve prismardino, 

Tai vis isz baimes, 
Mano szirdeles!

‘ Ten kur jos stovėjo, 
Tai žmonis dalaikyti negalėjo. 
Narsiausia 28 doleriu užmokė

jo, 
O jos vyras 15 dadejo,

Ant nelaimes pinigu Beturėjo, 
Ba pagelbininkui *35 dolerius 

užmokėt reikėjo.
Jau butu pasodine In kletka, 

Bet kiti padare sklodka, 
Tada valnysta gavo, 

Nuo klėtkos paliuosavo 
O da bosas pasako, 
Ir nuo darbo atstatė. 
Tokiu laikyti negali, 

Tegul sau keliauja in tolima 
szali,

Dabar suprato kokia tai upri 
' ; - kontri”,

Kad bobos vyro runyti negali. 
Gfeitaį užmirszti negaliu, 
Kaip tik apie taiateįpienu, 

l

irtureję ant szio svieto.
Toji nuotrota jai net ant pa-' 

davo vaikui vaistus. Sudas nu-
1 tarė iszkasti graba su lavonu, 

numirėlio vidu
riuosią nuodus.

Sūdo komisija nukako ant 
kapinyno ir atidaro graba.

I Iszimta isz medinio grabo me- 
j ta Ii uis grabas, 
uždarytas. v

komisijos nusistebėjimą, kada 
atidaryta grabas ir atrasta ji
sai tusezias. Lavono jame vi
sai nebūta.

Kur pasidėjo? Ant to klau
simo nebuvo jokio atsakymo.

Arcziausiame tardyme Su
džia užsipuolė ant Pedro, idant 
tasai prisipažintu prie kalty
bes. Iszrodymu lenciūgas buvo 
taip tikrais, kad nebuvo kalbos 
apie jo isztedsinima. Jisai, Se- 

, ros, nunuodino vaika, idant 
ankseziaus arba vėliaus pavel- 

y dėti ponios Perez turtus. Jisai 
taigi ir lavona paslėpė nes tik 
jis su tuo vaiku t.urejo reikalą, 
žinodamas gdna gerai, jog la
vono peržiūrėjimas 
nuodus.

Pedro jaute, kad ant jo už
mestas tinklas,, kaskartas vis 

, labiau eina siauryn, kad jo lau
kia sunkus kalėjimas ir gėdin
ga smertis. Drąsybes jam vic- 
nok dadave žinojimas savo 
locnos nekaltybes ar viltis Die-

kada viename sirties pro“to. Užmetinėjo Soro- 
sui, jog jisai vaiko prigulin- 
qy.iaį nedabojo, daktarui-gi jog 
prie to daleido, kad jo instai-1 
goj turėjo žūti os brangiausias 
turtas. 4

Prisiartino laikas kuriame 
daktaras Capello jau galėjo 
atkerszyti savo rivaliui ir jo 
sužiedotinei.

Su szetono gudrumu ir sma
gumu mokėjo poniai Perez pa- 
kiszti portikrinimus, jog Seros 
nunuodino jos vaika idant tuo 
budu palikti vienatiniu pavel- 
detojum Perezu turtu ir supra
to taigi, jog tame reikale kal
tas tiktai Seros. Jo didelis so
pulis netekus mažyczio buvo 
laikomas tik nudavimu ir me
lagyste.
t Netrukus pasklydo žinia, 
jog Elviros de Lios gimdyto
jai leidžia jai teketi už Pedro

4 
kiųI isztirt i

bet ozis buvo
Bet kas apraszys

ir

Negyvas. i 
Ąr ponas daktaras sau 

teisybe ir su sopuliu szirdyj velija, idant asz užsakycziau 
apie nieką daugiau nesirūpino, graba ir užsiimeziau palaido-

-— Ponia taip darydama Soros, kadangi dabar tasai pa-
... 1 _______1 J _ • > • J _ 1 * _ 1 A __ _

Nusprendė vienok neapleisti 
vaiko net iki paskutinei jo gy
vasties valandai ir nubėgo sa
vo darbo-vieton, idant tenai 
iszpraszyti sau urlopa ant ke
liu dieniu. *

’Nekuri laika vėliau, atran- f
; (lame priosz daktaro Capello 
Kabinėjo duris Teresa. Didžiai

jimuf

liko paveldeju dideliu turtu ir 
gerybių ir regis jau buvo pas
kirta szliubui diena.

Ponia Perez jau dabar buvo 
persi tikrinus kuotilkriausiai,

padalysiu ryt ryte. Tnotarpu , kad tasai daktaro nužiiuroji- 
mas yra teisingas. Daktarui

tikrai man daug prisitarnau
tum.

— Gal dabar daktaras pa- 
raszys Bmerties paliudijimą.

— Dabar neturiu laiko. Tai

iki pasimatymo.

•suseks

kuotilkriausiai

ji stebėjosi atradus kabineto Ir nubėgo vol pas savo prie- labai lengvą buvo prikalbinti,1
duris uždarytas. Nieko blogo 
neatjauzdama perėjo iu szonl- 

’ ni sen a tori jum'o spama, kur 
buvo daktaro privatiszikas gy
venimas. J

Prieszpakajnjo jai esant, jos 
ausis pasiekė gudus vyriszki 
balsai tez vieno kambario. Vy- 
riszkiai karsztai ginezijos.

— Ne kalbėjo vienai — 
' tai tik menki užmanymai! Ne 
‘ Carolsa viena, ^reikia jo visa 

szeimyna išžudyti! Visus,-vi- 
sus, sakau jum s f Ankscziau 
vis-gi nebus Portugalijoj nei

tolius.
Ant rytojaus atėjės, rado

kad ponia Perez tuojauis Sero
sa apskustu.

graba jau uždaryta ir viską Iki sziam laikui jhuno žmo
gaus gyvenimas b.uvo bo jokiu 
užmetinejimu, bet jo nuduotu- 
mas tkip daug priez ji liudijo 
ktųd sūdąs, nusprendė tame ret-

<
Viąna diena pas Pedra atėjo

parengta prie szermenu.
— Taip greitai! — paklau

sė žiūrėdamas in graba.
— Taip reikia — butu jau

gnnu laikas — atsako Teresa, kale asztru tyrihejhna.
Daktaras daugiau nieko ne- 
kiaune, nee tame pietų klima- du policijos agentai parodo 
te tankiausia reikalaujamu 
grabas tuojaus uždaryti.

Ponia jau pasirengus
-— pa-kelionėn pana Teresa!

jam arecztavimo paliepimą ir 
tuojatis Ii epe su jais eiti sudan.

Nustebės ir inbaugiritas bot 
vienok su nekaltybes iszdidu-

temijo pamatęs visus pakus ir niu nuėjo su agentais. Kaip

vujo, kursai savo tikintiems
(I V •

ateina su pagelba paskutinia
me reikale. Toji viltis jo netu
rėjo apgauti.

VL
Po anam tardymui, Pedro 

iszgyvono baisiausia hakti sa
vo gyvenime. Po tai nakeziai !__ ... ... ...
i

i

seko diena, pilna gilaus atjau
timo, sujudinanti višaę jaus
lias svieto žmonių szirdis.

visu godojamus 
Capello. Isz syk mislyta, kad 
jisai, kaipo praeinantis, paliko 
piktadariu auka, bet tuojaus 
pasirodė kas kita.

Dr. Capello buvo sužeistas 
in galva, kaipo daktaras žino- 

' jo gerai, jog tiktai minutomis 
jam reikia gyvenimas skaityti. 
Smerties akiveizdoje a|siliepe 
jo sumene. Vos tik supranta
mu balsu iszretiszke savo norą, 
idant jam pakviestu kunigą ir 
jam pažinstama sūdo urednin- 
ka, tą pati kuris vede Pedro 
Seros prova. Pavadinti žmones 
tuojaus prie jo lovos atsirado 
ir tasai su sunkenybe isztare 
tuos žoždius:

Netrukus atsistosiu priesz 
Dievo sujda, taigi noriu pir
miau apvalyti savo duszia. Esu 

I tikrai kaltas karaliaus užmu- 
szime. Bet dar kita piktada
rybe turiu ant savo sumenes! 
Klausykite: Iszpažinstu, jog 
Seros yra visai nekaltas vaiko t
nuodijime. Pamirkau dažiure- 
toja mergina, idant ji paslapta » *
in nuodus inlietu nuodu ir tuos 
nuodus asz pąts jai daviau. Se
rus, kas teisybe, davinėjo vai- 
kui varstus, bet neturėjo su
pratimo jokio apie tai, kad val
ka nuodija.

Delko ponas taip pada-1 

!■

riai! —klauso tardymo audžia. 
w‘ MMM

merktas ir tuo paežiu žygiu ne-

j į *
Idant Seros butu pas-

*1
galėtu apsivesti su Elvira do 
Lios, katra mylėjau, o kuri ma- 

Jiemne nuo savos nustume 
abiem norėjau tuo atkėrszytL

O kur yra daŽiuretoja,
pono bendro Kaltininko!

Nupirkau jai bilietą ke

Vienas senas Žalnierius, hz 
laiku Napoleono turėjo 
trauktas abi rankas ir abi ko
jas per armotine kulka, tai t i- 
rejo pritaisytas medines rau
kas ir kojas, o kada eidavo 
gult, tai atimdavo nuo saves.

Viena karta priėmė jis nau
ja tarnaite, kuri da nežinojo 
apie nelaime savo pono, o ka
da atėjo vakare pritarnauti 
tarė jis, atikszdamas ranka. 
„ — Te, paimk, isztrauks ja.

Ir medine ranka likos dre- 
baneziose rankose merginos.

Galima sau perstatyti baimę 
merginos kada atėjo kaleina; 
ant kitos rankos ir abieju ko
jų.

Pradėjo ciela drebėti, stovė
dama priesz medini žmogų — 
kaip ji mislino.

Senas žalnieris matydamas 
jos didele baime, o norėdamas 
isz to turėti juokus ir atkiszes 
galva praszo gražiai “

—r O dabar meiluke, nutrauk 
man galva...

Na jau to bu^o uždaug; įner

iri-

gina ‘kliokdama, kiek tureda-
ma ajegu pabėgo, rodos kad 
ja pikta dvasia vijosi i» ■#»!.» » * Ir* / • €« "* ’

PAJESZKOJIMAS.

B 0,1

1

Asz, Elzbieta Mutuliuniene 
pajeszkau Miką OŽalis kuris 
gyveno Arizona valstijoj. Tę- 
gul atsiszaukia ant adreso;

Mrs. E. Matuliunas,
38 Poplar 8t.

Walerbury< Gonti,M * k
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA-
Lj

i

kasyklų lokalus turėjo susirin
ktam, apsvarstyti apie pradejl-

Ana diena Mahanoy City

ma dipbti tosia kasyklose. Dar
bininkai sutinka sugryžti prie• i r’ • I I*
(Utbo ant atnaujinimo to pu-

— Isz priežasties stokos pi-1 
• • • • < • • 4 •

, I

užmanima publikiniuI
nigu mokslainiu direktorei pa
davė 
mosklainiu
Idant priimtu numažinimą ai-

daraktorkomh

atitaisyt sziuos aplinkines vai 
dininku klaidas padarytai.

• Vrikaro susirinkimą pirpiinin- 
■ kąvo vieszdk mokyklos prof, 
i R. A. Nujalis, ir isz eiles kal
bėjo H. W. StagneV, isz Sehuyl 
kili Hritcii, Pa., kuris •'feZiuo 
kart knhdidfttuoja inr4 dirttYik-

NELAIME LAIKE SZTURMO; LEKIOTOMS UŽMUSZTAS

Ir -• * « i ► i 7 p ’ i i

ties kontrakto koki turėjo 
priesz nustojima darbo tosia 
kasyklosia. Kompanije sutiko 
tMpgi ant darbininku reikalo- 
vilhtt ir giiMet kad ta kasikiu 
ant tikrųjų pradės dirbti sziu 
FtfiVkitP-

. — Sidunas Ste»po Sauczako
ant 338 W. Center ulyczios 11- priežasties užkalbinimo dau 
kod apvogtus praeita Ketverga anglių. Dabar kone visos Rea- 
nakti, isz kur vagys paėmė pa- dingo kasyklos dirba szioje ap- 
perosu, cigaru ir kitu dalyku, linkinėje, 
bet registen' radosi tiktai pen
kiolika centu, 
vagiu.

— Nuo kada užstojo bedar
be bankai ir neturi tiek darbo • < •
klek už geru laiku, lodei nuo 
nuo 1 Mojaus visi lamkai mies
te ne bus atidaryti Subatomis 
vakarais nuo 7 lyg 8 valandos, 
n<M. žmonis npturi ka dėti tu

gu, 10 procentą. Sztai ka’pro- j r r. ,.T, ’ .. . . • to L^sleturar^H. ‘ W.« Htager i
hibicijo padare: miestai neturi • ? i, m• 1 , , • nurodė savtFkalboj keliu pa-
pinigu ant iszmokejimo algų f 
darbininkams.

— Praeita Petnyczia Rea- 
dingo kompanije pradėjo dirb
ti West Shenandoah kasyklas, 
kurios nedirbo nuo praeito me
to Decemberio menesi o tai isz

S

togurna ir kaip Marline žmones 
.galėtu gauti tilta per geležin- 
i keli ir Schuylkill upe in cirnan- 
(ini kelia.’II. W_. Stager per 20 
metu būdamas school direkto- 

miesto gaspadorium, 
tai dideliai prisidėjo prie isz- 

per

rili m ir

o Mahanojui visos 
stovi ir Dievas žino ‘kada pra-

Policije jeszko dės dirbti.
Prohibicijos agentai už

tiko 500 galonu samagonka ant 
f Almos Williamo Lauber, Val
ley View aplinkinėje. Laubens 
sako, kad nieko nežinojo kad 
ant jojo farmos radosi tokia 
samogonka.

tiesinio cimantinio kelio 
per formas knd farmeriam bu
tu parankiau susisiekti -su 
miesto gyventojais. Antras kai 

mokyklas

susisiekti
Sudaužytas paoztinis eroplanas, kuris leke isz New Yorko in Cleveland, likos pągąu-

I l> !■■■ . ..... .A i..,.*. -

la ramybeja, 
Tikrai esu masonas, 
kuomet nepraėjo Dievo Moti
nos szvente, ka<l nebucziau 
del meiles Marijos sukalbėjas 
keliu 44Sveika Marija” bei ne

" . ........... ............. ..

— tare ligonis.
Bet nie-

ka<l nebucziau

• •
* * . .. • * , * 

padaręs kokio-nors gero darbo. 
Szi paveiksią visuęmet ger- ; 
biau. .I .

Po ilgesnes kalbos kunigas 
paliko ligoni gana/ramu, pa
vesdamas jo duszia D evo Mo
tinos globai. DusziOj ligonio 
dar butą kibirksztele meiles 
del Marijos. , _ t

batikas p katras turi, tai ir die- 
ha pAsides. Subatomis bankai 
bti# uždarytais po piet, 
pHosz. t ai.

Paiiedclij priesz piet mi- 
rtĮ, nasilc* Regina Žedeckiene, 
nįo 613 W. Mahanoy Avė. Pa- 
l|ko: sunu Juozą isz Dorches-

kaip

Pottsville, Pa.— Diena 21 Ap
ril iaus, 1926 mete, mirė gerai 
žinomas Jokūbas Szamaroczius 
kurio mirties sukaktuves suėjs 
ateinanti-Ketverga. Ta ja die
na likusi iszeimyna turės gai
lės miszes atminti del velionio.

bojo -auksztosios 
prof. II. G. Dunkelburger isz 
Pottsville, Pa. Malonei pasiro
dė publikai sako daugelis isz 
isz jusu miesto jaunuoliu lan
ko Pottsvilles auksztesnes mo
kyklas ir tie jaunuoliai yra di
deliai nuskrausti poilsio laiku 
del nepatogumo kelio. Jie jau 
turi keltis visa valanda ank- 
szcziu kad pagauti bosą. Czia 
reikia primintei 
Dunkelberger

kad prof, 
kandidatuoja 

ir ant legisli^orio.
kalbėjo 2 distriekto legisleto-

isz

Treczias

tas per sniegini szturma artimoja Bedford, Ohio ir nukrito, u’žipu,szdamas Jękiotoju Forrest, 
Malick isz Newark, N. J. n .•***• ya 7. J

IMMIGRANTU
PROBLEMOS

Paliuosavimas Tėvu Nuo Kvo
tos Suvaržymu.

Klasuymas:

žmona, kad nors gyveno Lietu- 
voja, tapo Amerikos piliete su 
amstos pi lie t y st e. Nuo Rugsė
jo 22 dienos, 1922 mete iszte- 
kejusios moters pilietyste

DIEVO MOTINOS
PAVEIKSLAS

f

V . . K * F

Ant rytojaus ligonis liepe 
paszaukti kunigą pas save, atsi 
verte, žadindamasis gaileties 
ir Marijos globai atsiduotBtip 
rindamas Dievo meiles, Kurio 
taip ilgai ncapturojo, priemo 
Szv. Komunija ir Paskutini 
szv. Aliejaus Patepimą. Jau 
kita 
Panele atidarė 
vartus.

vakara Szveneziausioji 
jam rojaus 

V.S.

ne

iėfr Mass, duktė‘Mare isz West 
Frankfort, III. ir duktė Marga
rita 'namie. *

. American Legionai ati- 
dtfro kahcelerije del pasirūpi- 
ritmo darbu del bedarbiu. Kas 
^IHžfia»riplnikyti drtrba, turi 
nhėiti ih ofisą ant 2-tro laips- 
n|im^tih’ia teatro ir lenais 

ruoti. Darbai bus pa- 
rtlpintf ant dirbimo nauju vals 

* tlftiir plchtn. Tiktai citizinai 
bįU'priimami prie darbu. Kas 
trulregistruos pirmiau, 
bUS priimtas in darba 
oria n. ‘ *

,^7*. Aplaikeme lihdna žinia, 
buk Antano Mockaiczio i-.z 
fĄižcrnvs pati mirė S ubą t o ja ir 

‘bUS laidota l’tarninke. A'elio- 
nr buvo gerai pažystama szio- 
jh aplinkineja.

. y Antanas Milukas

iifthr pleht

t asm! 
grei-

Luzeme, Pa. f Subatojo lapio 
2 valanda, įniro mylcma pati 
biznioriaud Antano Mockai- 
ezio, 256 Bennet ulyczios, sirg
dama koki Lili laika, Velione 
turėjo apie 60 metu jai levais 
vadinom I>opecziute, o po pir
mam vyrui Klimiene, paliko 
nuliudusi,vyra Antanu,, posū
ni ir pėdu k te, dvi seseres Ir 
broli advokatu Lopata AVilkos- 
Barre. Pergyveno su vyru An
tanu moteriszkam • riszije • 22 
metus, buvo malonaus bujdo 
mot ere ir prietelinga su kurels 
buvo susipažinus. Laidotuves 
atsibus Utarninko ryta su lipei 
gomis Pit'tstono Lietuviszko- 
je bažnyczioje. Velione buvo

ri aus.

rius C. W. Staudenmeir, 
Ashland, Pa. kuris dabar kan
didatuoja ant steito senato- 

Jis daugiau pasakė
apie - keliu taisymą kadangi 
jau 10 metu kaip eina legisla
tures pareigas ir savo distrik- 
te turi puikiai isztaisytus ci(- 
mantinius kelius, ir sako jaigu 
gaus ant senatoriaus tai yra 
užtikrinta kad valdžia iszbu- 
davos jumis tilta per geležin
keli ir Schuylkill upe, ir tas 
tiesa kad legislatures ir sona
tos rankose yra tas darbas.

— A. J. Baniszauskas.

Ar teisybe 
kad ateiviai tėvai Amerikos 
piliecziu sziadien gali atva
žiuoti 1n. Su v. Valstijas nopri- 
skaityti prie kvotos!

Atsakymas .— Gal Tamsta 
neseniai skaitei laikraszcziuo- 
sc apie byla, kuri Kongresas 
svarstyt, dar nėra instatymu. 
Pagal szitosbylos ateivis tėvas 
ar motina Suv. Valstijų pilie-

M ' * - V * Z

ežio jaigu suvirsz 60 metu taps 
nekvotiniu immigrantu. Neku-

r

i

T *

Pigios . 
Prekes

rie Kongreso nariai prielankus
* » * . „

ežiai bylai, bet dar nėra insta-
4 I . • .* i <k 1 v * *

tymu.
.!

Velione 
gerai žinoma Mahanojui, Sze 
uadorije ir Wilkes Barre. '

\ Greiti
^Treinai

/
Pigi Ekskurcija in

Ir

*

priguli nuo vyro pilietystes.
Klaidingai ^Paduoti Naturali- 

v 1 zacijos Peticija.
Klausymas:

valstijoj, mano 
praszyma 
Valstijos

— Trys metai 
atgal gyvenant Rhode Island 

pasiuneziau
pirmas popieras ir
del- antru popieru 
teismui. Paczia diena pasiun
eziau ‘‘money order.” ant pen
ktu doleriu ir dviojas fotogra-

Vienam mieste kadais gyve
no turtingas žmogus. Buvo jis 
didis bedievis ir Szv. tikėjimo 
niekintojas. Sakj'davesis, kad 
jokios religijos nepripažystas. 
Nusiszalino nuo i 
žmonių draugystes, 
bažnyczia lankės, < 
tiesiog szmeiždavo.

Sukakęs 80 metu, 
klydelis sunkiai susirgo, ir jau 
nebuvo jokios vilties, kad bo-

L V”"—   —iri

■ Dr. T. Tacielauskas
1 Pirmutinis Lietuviszkas 

Dent/stas Mahanojuje
£<Ant 2-tro Floro, Kline Sztero
19 W. Centre St., Mahanoy City

x t .„.į . Ąy

tikineziuju
, paliovė Įpuliove 

o kunigus!

musu pa

f i jas Washlngtonan. Negavau pagysi as.
atsakymo. Dabar gyvenu Ne v 
Yorko, ir vis noriu tapti pilie-

Isžgirdo apie tai vietinis kle
bonas. Vargais-negalais gera-

ežiu. Ar t tiriu-paduoti antra sis dusziu ganytojas nuėjo at-

. y Antanas Milukas (Mille- 
rhi), ^2 metu, 533 W. Spruce ul 
Uitos sužeistas nelaimeja pra-

kijtais,-mire Nantiko ligonbu- 
tepą.Subatos ryta. Lavonas 1:

,o|tą Nedelia Nanticoke, Pa 
(

k^a atvežtus in miestą pas t * 
yite ant palaidojimo. Velionis 
pnĮiko nuliūdime tėvus, dvi se- 
sęrjs ir keturis brolius. Laido

si! ap- 
bažny-

tuves atsibus Se redo ja
.eigomis Szv. Juozapo 
cziojai kurioms užsiims grabo-
rius Rėklaitis.

Rinkdamas anglis senam 
bfoiMc nžpakalyja West Maple

>
.... ... luno,
likos užgriau- 

f toa por,nuslydima žemes ir bu- 
>t,U ąnt tikrųjų nžtroszkes ant 
'^htert jaigu jo broliukas nebu-

. u|yezįp8i J u rgis, 14 me t u 
nllH Felikso Valaszi— 
Wv South u Ii., Ar A F'*I F « ’

KU-

636

;tĮ4J’dftvęs žinia artimiems žmo- 
nietns apie pavoju, kurie nuhe- 

jgo-ir greitai-vaikiuką atkaso. 
, Nieko’blogo jam neatsitiko, 
; bet haimes turėjo užtektinai.

; — Nedėlioja susiorganiza
vo naujas'* Liottiviszkas pol;- 
tikiszkas kliubas, kuris turėjo 

.savo pirma susirinkimą baž- 
,nytrniąm skiepe. Tikslas kliu- 
. bo bus stengtis darabauti po-

* • L ’ - *

litikojA ir suszelpime savo kan
didatu, f • . •

. Turime kolos maldakny
ges mąžtvs Szaltinis, apdalytas 
drueziai in skūra, daigu kari

Mar-Lin, Pa.— Ir ežia žmo
nes subruzdo kad gauti tilta 
per Schuylkill upe in ciinanti- 

Pora metu atgalni vieszkeli.
pro Mar-Lina kaip tiese ciman 
tini kelia ir vietoja ka reikėjo 
musu jaunam miestui padary
ti transportacijos kėlės kad ge
rinus augiu, bujotu ir visuomi- 
ne suteiktu, ypacz vasaros me
tu geriausius patogumus. Gi- 
rriu auksztumai ir szaku vai
nikuoti lapai malonu pavesi po 
sunkaus darbo nors 
ežiais žmoniems butu 
kiau ateiti ar atvažiuoti »/x 
Mar-lino pru<la Įpasimaudyti. 
Szioja aplinkineja tokia mau
dykle yra labai retenybe. Bet 
vietoja to visko perkaso pro 
Mar-lina kanalu 
musu sena kelia 
tuomi kanflhi paleido tiesia 
upe banguojanezia, o 
miestai pasirodo jiems turbut 
kaipo didžiausias prasižengė-, 
lis ii* jaigu nori pasiekti in 
state rrtad' tai turi marszavo- 
ti'aplinkuiYpora myliu.’ Mar- 
Lino gyventojai' nors tuom 
kart nusiuntė 36 delegatus isz 
visuomeniszko susirinkimo in 
Harrisburg, Pa., Pennsylvania 
jos ateito sostapilo pas public 
service Commission, bet ir ten 
nerado musu jaunas Mar-linas 
užtarimo. Balandžio 1 Mar-li- 
no Citizens klubas suszaukc 
visuomeniszka susirinkimą ir

retkar- 
paran- 

a t va žinoti

apversdami 
grovomis ,ir

musu

I

NewYork
$2.75 in ten ir atgal
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

Nedelioj 24 Aprilaus
Praleiskite diena Now Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 
Matykite szi didžiausia Amerikos 
miestą.

Speciali* Treina* Subato* Nakti

Shenandoah (Centre St.) . 
Mahanoy «City ..... . . . . 
Tamaqua ..........................
Mahanoy «City

ANT READINGO 
GELEŽINKELIO

12:35 
1:17 
1:45

i ----------------
Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
e Įfniimiiniii ■....... ...

Jau užbaigėte daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, bu dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiezkina visokius 
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50-

W. D. Boczkaiukas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Knyga

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

■ peticija!
Atshkvmas: •— Gal Tamsta 

V

nepažymėjai ant konverto ar 
popierose savo tikra adresu, 
nes Valstijos teisinas visfiek 
pranosztu tau kad gavo pra- 
szyma ir butu praszes nuo Tam 
stos penkių doleriu .ir dviejas 
fotografijas kurias klaidingai 
pasiuntei in Washingtona, bet 
kurias paežiu laiku turėjai pa
siusti Valstijos teimui, Pata- 
riame paraszyti tam teismui iv 
praszyti rasztininko kad tau 

Tas
svarbos nes privalai 

, kuo-Pi 1 ietystęs

Gauti Natūralizacijos Liudi- 
* ' ninku Liudijimus.

’ Klausymas. — J’ereitu pen
kių metu net tris metus iszgy- 
vehau New Yorke, viena meta 
Pennsylvanijoj, ir viena meta 
Kalifornijoj; rMan pasakyta, 
kad gauti pilietyste, turiu pri
statyti liudijimus' liudiunku 
kekvienoja vilstijoja kur gy
voji pereitais penkiais metais. 
Kaip galiu gauti tuos reikalau
tus liudijimus!

Atsakavmhs.
aplikantas turi turėti dviejus 
liudininkus, kurie
siegti kad j u žinioja tas apli
kantas iszgyvenes penkis me
tus Suv. Valstijose ir tame ap
skrityja kur padavė aplikaci
ja. Jpigu aplikantas neiszgy- 
vono pehkis metus apskrityja 
kur paduoda peticija, jis .gali 
darodyti penkių metu reziden
cija ar tai liudijimais (prislėg
ti dokumentai.) dvieju liudiur.i 
ku kiekvienoja vietoja kur jis 
gyveno, aiįbą žodiniu paliudi
jimu liudininku. Bet nesirū
pink iszgauti tokius prislėgtus 

i dokumentus arba žodini paliu
dijimą. Turi tik paduoti natū
ralizacijos egzamintoriui var
dus ir adresus asmenų, kurie 
gali prislėgti apie savo rezi
dencija tose vietose. Gali prii- 
neszti liudininkams, kad taip 
darai, Bet pats natūralizacijos • * , « •

gali pri-

i

sugražintu ta aplikacija, 
pirmos
turėti pirmas popieras
met paduosi aplikacijos peti
cija apskrityja kur gyveni tuo 
laiku. F.L.I.S.

Paskutines Žinutes
Washington, D. C.

czebatu
Pi a.11

monyste czeveryku ir 
per menesius January ir Feb
ruary padirbo 47,113,202 pora i

lankyti ligoni. Mat, gaila bu
vo k u n i gu i pa k l yd us i os K riš
laus aveles duszios.

Bet ligonis labai 
svef’zja prisileido.

Ligonio namiszkiai cine ku
nigą praszyti, kad tasai ser- 
ganeziam ne žodeliu . neužsi
mintu apie tikėjimą. Szi karta 
kunigas nieko panaszaus neuž
siminė. Ligonis nelab ant kle
bono pyko.

. Kita diena, kuomet klebonas 
vėl atsilankė, ligonis dar la
biau ant kunigo užpyko.

— Bet ka asz matau! — ta- 
Tamsta kalbi 

apie Dieva ir tikėjimą su pa
nieka, o prie Tamstos va ant 
sienos Dievo Motinos paveiks
las kabo!

— Taip,— tarė ligonis — 
bet ka tai iii Tamsta priguli!

— Argi nebijai Dievo Mo-
• • v '• ■ Y 4t mos intekmes. Juk tamasta 

esi bedievis — masonas ?
— Taip, toksai esu ir

re kunigas.

nenoriai

Moknmu 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir J 
1 L .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai, ar didelis. K

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

6 z i o j 
Bile Ko-

f

— ■■ II .. .... MII ■ — <11,4*111^1 B "    1, „Į j Į m

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojan* Isatllcimiauai* Graboriut

II Gabiausia* Balsamuotoja* i:
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
npelinkeje.

Svf . hiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil- 

■jl, na’ pasirinkimą meta- 
T? liszku jr kieto medžio 

j Grabu. Laidoja nu
li mitelius pagal naujau

sia mada ir mokslą.
U Turiu pagelbininke 
įn moterems. -Jirieinamos

IMk, prekes.
DU OFISAI: 

MAHANOY CITYjSIS W. Spruee SU 
Bell Telefonai 140 

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

arba 7 ‘procentą daugiau 
kaip praeita meta.

11 Rymas, Italija. — Pagal 
valdžios apskaita, lai Italijoj 
.sziadien randasi arti du mili
jonai bedarbiu.

1[ New York. — Dudlio Ca- 
casina, 27 metu,

(iszpuole isz lango nuo treczio 
laipsnio, sugryžo in lova ir tik 

-isz ryto da/Jnojo kad baisiai
J t s

i

ne

laike- miego

’ » »

egzdmintorius gauna tokius!
liudijimus.;
IsztekejusiU Moterų Pilietyste

I

Į Klausymas. ‘ Tapau Ąmo- 
rįkos piliečiui 1921 meto. Ma- 
i|o' žmona tuomet gyyąpb Lie- 
t'uvoja, bot ji^įlabar įgyvena 
Suv. Valstijose^ Ar ji Ameri
kos piliete, ar turi pati pra- 
szyti pilietystes!

Atsakymas: Priesz Rug
sėjo 22 diena, 1922 mete jaigu 
moteris isztekejo už Amerikos 
pilieczio, arba jaigu jos vyras 
tapo Amęrikos piliccziu, ji ir-

susižeidė ; 
miege.

valkszcziodamas
■ t ■

ji

U

4 ■ 7'
A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. OENTRE STREET 

MAHANOY CIT Y, PA.
TELEFONAS 285-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius dei laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
KTnmlnlo TalnfAnn* 141MLR RLClair

da
viau sau žodi mirti be iszpa- 
žinties. Praszau iszeiti ir pa
likti mane ramybeja... v

— Tuojau vienok, Tamsta 
turi prie saves Dievo Motinos 
paveikslu. Ji padarys daugiau 
ir geriau negu asz, — tarė ku
nigas ir iszejo. A

Kita diena klebonas atėjo 
treczia karta. Kaip tai nusiste
bėjo, matydama lipsznia meile 
ligonio mina yietoja piktumo.

—- Kode! Tamsta neiszme- 
nnvlrdr\ Lriirwnni Irninn'

Masoi|a8, nieko apie Dieva ži
noti nenori! —- užklauso mei-

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskiriu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas: 10 iki 12 ryte.
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

14 Ogden St. Girardville, Pa.
Telefonas 371-R

i

ti to paveikslo, kuomet, kaipo' 
m r • t • , v • I

Wm. Traskauskas 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krik&ztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Arei Mah. City

not i nenori! -
liai kunigas. ?

—‘Palik, kunige U paveiks- —
.................................................... ■ ■ I ■ >■■■!■■ ■■III.............. ...... —> .!!■!■ i . ■ 

. .u, g L t | m t.........;

PRAPERTES YRA JUSO
GERIAUSIAS

Kiekvienas žmogus privalo turėti savo locna narna, ir 
Mahanoy City bus geriausias miestas del palaikima ver- 
te^prapereziu, teip sako

t *

' ' ' '

INVESTMENT AS

--------------------- —

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.




