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Motina bzedino per penkis me
tus, sūnelis praleido viską 

in kėlės dienas.
Milwaukee, Wis. — Morta 

Toppondorff, liepė aresztavoti 
savo asztuoniolikos metu sūne
li Carmena, buk paėmė jai 500 
doleriu kuriuos praleido in kė
lės dienas. Motina su aszaromis 
sake sudžiui, buk per penkis 
metus suezedind tuos pinigus 
del sūnelio, duodama jam kad 
nunesztu in banka 
ant savo vardo, kad daejdamas 
in metus galėtu uždėti sau ko
ki bizneli, bet šunelis pirko se
na automobiliu trankydavosi 
viffur ir nenorėjo dirbti. Kada 
sucĮže paklauso senukes ar no
ri idant sūneli uždarytu kalė
jimo, motiniszka szirdis su- 
minksztejo ir meldo sudžiaus 
idant ji paleistu namo.
Nužudo savo kaimyną kirviu.

Providence, R. L — Charles 
Norm i n, 
<lytas kirviu ir 
peiliu name savo 
Kirkorian, kuris po žudinstai 
pabėgo. Priesz pabėgima Kir- 
korian pasakė savo paezei buk 
nužudė Normina, 
radosi pas savo dede ant burdo 
per kelis metus, o kad tai buvo 
jojo antra pati ir patogi jauna 
moterėlė, todėl 
jaja kas dedei labai nepatiko ir 
ji iszvare. Kada ana diena atė
jo atlankyt savo jauna dediene, 
(lodo juos užliko nužudydamas 
Cha rlesa.
Vyra uždarinėja kalėjime, kad 

galėtu jijį su kitu zulyti.
Cedar Rapids, Iowa. — Clyde 

Howard buvo teip laukei skun- 
džemas per savo prisiegelia ant 
persiskyrimo, jog tas ji invede 
in paszeliuna. Ana diena nuva- 

s nd a, 
idant

U1NTIHI 
81-OFFICE & f/w.boc

Isz Amerikos
Indejo $14,000 in pelenus, da

bar jeszko pinigu.
New York. — Kur ten krūvo

je pelenu ant salos Ryker, ran
dasi kopertas su 14,000 dolo- 
reis, kuriuos majoras miesto 
Joseph Jaxson dabar stengėsi 
surasti. Majoras sugryžo isz 
miesto ir invažiavo in savo ga- 
radžiu, padedamas koperta su 
pinigais ant bleszines kurięje 
radosi pelenai. Tame atvažiavo 
peleninius, paėmė bleszino, isz- 
tusztino in savo vežimą, užva
žiavo ant f eres ir nuvožė pele
nus ant salos Ryker kur visos 
szaszlavos buna iszvežtos isž 
miesto. Majoras greitai nuva
žiavo ant tosios vietos jeszkoti 
dingusiu pinigu.
Norėjo atkast gaspadoriaus 

ranka kad jam nedave 
dukters.

New York,
kevieze nuo ilgo

<

PASIRASZYMAS SUTAIKO® TARP ITALUOS IR ROSIJOS. ISZ VISU SZAJLIU

ir padėtu

szirdis

/
Vidun sėdi

Bosijo

»5G
»'y.-Ha***

Mussolinas ku
ris pasiraszo ant .sutaiko:; terp 
Italijos ir Bosijęs. JSiimlinis 
Jordanskis sėdi szale aut kai- 
reses. Diibar terp Italijos ir Be
sijos vieszpataus draugiszkas 
sutikimas, bot ant kaip ilgai, 
tai sunku inspeti?

—— --------------- -- - -a

ISZ LIETUVISZKU
« 

tlKAIMELIU.

1

pauraly, 
Asztuonias- 
kaimu gy- 

pastaruo-

Badas Urale, žmonis bėga in 
miestus jeszkoti duonos.

Berlinas, — Gautomis žinio
mis, Baszkirijoj, 
sianc'zias badas, 
dcszimt-septyniu
ventojai, kurie per 
sius du menesiu maitinos dau
giausia tik medžiu luobu, pali
ke savo sodybas traukia in di
desnius miestus. Apie 560 žmo
nių mirė badu. Gubernijos mie 
ste Ufoj levai apleido apie tris 

, negaleda-

senumo,

n|

I

dukreles savo 
o ant galo ajsz-

Stasvs Molot- 
laiko buvo 

geru draugu Leono Saskaucko 
ir ant galo atėjo pas ji ant bar
do. Gyvendamas pas Saskauc- 
ka, Stasiukas pradėjo svilinti 
prie patogios 
gaspadoriaus.
kci jam pasako, jog jaja gei- 
džo turėti už paezia.

Stasiukas fundino gaspado- 
riui ir pirkinėjo 
vanclcs, bet g 
galva atėjo kad Stasis pasilik
tu jojo ženteliu, sakydamas, 
idant sau isz galvos iszmusztii 
meile .del joja dukreles.

dukrelei do- 
aspadoriui ne in

Stasys nulindo ir nutarė gas- 
padoriui už tai iszdirbti gerai 
kaili, o ant galo užkabino ji su 
žodžiu “tvoja mac” ant ko 
gaspadoris

27 metu, likos nužu- 
ilgu mėsiniu 
dedes Jono

Nužudytas

insimylejo in

mac
trenkė

per žanda, bet Stasys pagavo žiavo jisai in pavietava 
melsti
uždraust jojo paezei užvedinet 
tuos tankius skundus, ajszkin- 
dainas, buk jojo pati 
bobute, apleido ji 
idant galėtu zulyt

Stasiuku:

jojo ranka in burna inkasda- 
mas bjaurei. Saskauckiene tu
rėjo gera pusvalandi, pakol 
prietelius perskyrė su bliudu.

Stasiukas turėjo už tai užmo
kėti savo burdingbosiui penkis 
szimtus doleriu 
rankos.
Numirus puse valandos, dakta

ras jaja atgaivino.
Shamokin, Pa.

isz Shamoku li- 
gonbutes prikėlė isz numiru
siu Marijona Markolik 20 metu 
mergina isz Kulpmonto, kuri 
įnirę laike operacijos nuo padi
dintos kaklo giles arba goite- 
ri. Merginos szirdis staigai su
stojo plakti. Dr. Reese tuojaus 
perpjovė merginos krutinia, 
pradėjo ežiu pi net szirdi in ku
ria inleido keliolika laszu gar
singos gyduoles audrenalino ir 
po pusei valandos laiko mergi
nos szirdis pradėjo vela k Ii bot 
ir sziadien yra daug sveikesne 
ir gyvens. Goitcri kuri iszpjove 
svėrė kelis svarus.

Vėliaus: Kas ketina mirt tu
ri mirti. Teip ir su jauna mer
gina kuriai daktaras stengėsi 
iszgialbet gyvastį.
diena mergina mirė po asztuo- 
nin valandų josios atgaivini
mo, nes szirdis buvo labai silp
na ir.negalėjo atbūti savo už
davinio.
Turtinga daktarka nužudyta,

Kansas City, Mo. — Palicije 
jeszko žudintojaus kuris nužu
do turtinga daktarka Zoo Wil
kins, kuri buvo persiskyrus su 
penkeis turtingais vyrais. 
Priesz mirti turėjo pas save 
szimta tukstaneziu doleriu pi
nigais ir bondais, bot kada pa- 
lioije padare krata name, nera
do nieko; *

Charles Wilkins, 49 metu se
numo, brolis nužudintos likos

prokuratoriaus

yra jau 
y

il ž sužeidimą

t

Daktaras

ir vaikus 
su jaunes

niu vyru. Motoro sako, buk jo
sios vyras su jaja pasielgi n e ja 
brutaliszkai ant ko Clyde atsa
ke, kad turi su jaja

to ji daveda
Gcorge Rcese

Ketverge

aresztavotas kaipo nužiūrėtas

Ir**

už papildymu žudinstos ir ap
4 M- vogipaa sfivp sęsęrs.

ę

Darbininkai surado $100,000 
aukse paslėptus mure.

Ann Arbor, Mich. - Apie 
szimta tukstaneziu 
kos 
rcjc seno namo

Argi szita dukrele pada
re gerai?

Duktė, kuri 
idant 

surast i slaptingoje pecziu-• palengvyt jos kentejimuss,-li -
auksu li-

Geneva, Pa. 
užtrneino savo motina

Žudinsta Lietuvio. Kaimynas 
nužiūrėtas kaipo ir kitas 

žmogus.

tukstanczius vaiku 
mi ju iszmaitinti.

Ufos vyriausybe duona apie 
43 tukstanczius szeimynu, bet 
dabar duonos neliko visoj gu
bernijoj ir miestas szaukiasi 
Maskvon del pagalbos.

Bach mute, Ka u kuzi jo j, be
darbiai ir darbininkai užpuolė 
iszpleszo visas sankrovas ir isz 
rinko komitetą., kurs suimtąją 
gerybe rūpestingai 
tiems, kurie
reikalingi paszalpos. Bot tasai 
praktinio komunizmo pavyz
dėlis greitai pasibaigė. Mask
vos “czeka” atsiuntė kareiviu 

bedarbius 
iszplcszta 

gražinti

Camden, N. J. f Po trumpai 
ligai dvieju dienu, persiskyrė 
su sziuom svietu 18 Kovo, An
tanas Kazlaucziunas , 39 metu 

gyvenantis po No.
2107 South 9-tos ulyczios. Ve
lionis buvo malszaus budo žino 
gus, buvo mylemas per savo 
kaimynus ir pažystamus. Pa
liko dideliam nuliudimia mo
terių Magdalena ir viena duk
teria Tekia, du brolius Povyla 
ir Mikola kur gyvena czionais.

1
■lt

iszdalino
labiausiai buvo

Mich. — Praejta 
m rastas negy-

leip pasi-
y 

bet jojo prisiegcle ji pervirszi- 
na keiksme ir paniekinime.
Kun. Briszka sukiszo $41,000 

Bischoffo banke.
Chicago. — Teisėjo Georgo 

Fred Rush (eisme dabar (ardo
ma pagarsėjusio 
Bischoffo ir Co. 
vyriausiojo g 
do J. Bischoffo — nėra, jis isz- 
truko ir slapstosi. Tieson pa
traukti kiti tos kompanijos na
riai : 
mondo brolis

ir

elginet, nes prie

speszel ninko 
byla. Paties 

aivos — Bavinon-

Charles Bischoff, 
Fiarl Geer, jo 
penkiolika ju

Ray-

szvogeris 
agentu.

Liudyti priesz Bischoffa va
kar, be kitu, buvo ir kunigas 
Antanas Briszka, 4440 South 
Fairfield Ave., Brighton Parko 
lietuviu Nekalto Prasidėjimo 
p a r a p i j o s k l e b on a s.

Kunigas Ant ana

1

s Briszka 
prisipažino, kaip raszo “Nau- 

kad jis sukiszesj ienos,” 
Bischoffo szvindelin ketures- 
dcszimt viena tūkstanti dole
riu ($41,000). Ta i padarei per 
pusantrų metu. Už tuos 41 tūk
stanti “investuotu” Bischof fui 
doleriu gavės
ežiu atgal “dividendais.

tik 16 tukstan- 
” Kiti 

25 tukstaneziai doleriu žlugo 
pas Bischoffa...

Sako, kad tokiu 
riu” N" \ “ 
keturis tukstanczius, daugiau
siai ateiviu; ypacz lietuviu ir 
lenku. Viso Bisehoffas iszvilio- 
jes isz tu žmonių apie $4,500,- 

/ ih _ _ kB ■el!M M *._•!*• i i

“ inVcsto-
Bisclįpffas turėjos apie

000 (puspenkto milijono dele

Grand Rapids, Mich. — Dar- 
bai slenka palengva, pribuvu
siems sunku gauti darbus, nes 
yra czion daug be darbo. — Mo 
toreles turėdamos daug laiko 
praleidže brangu laika ant vi
rimo namines, nes kada vyrai 
iszejna in darba, tai musu rū
teles tik tvarkszt ir pas kūmu
tes. Yra czion ir keliolika gy- 
vanaszliu kurie ne ejna in dar
ba pakol keli dolerci kiszcniu- 
je, po tam patrotina darbus ir 
valkiojosi po ulyczes.
Frunt ui vežios tūla rožele ne
mažai padaro lietuviams sar
matos pasigerdama lankei. Tu
ri pas save ir kelis vyrus, bet 
kokia gaspadine tohr* 
burdingieriai.

Chicago. — Ant North Side 
atsibuvo iszlestuvcs vakarėlis

* ir,

kun. A. Baltuczio, kuri paren-

i

Ilk'

Detroit, 
sanvaitia likos 
ras Jonas Juozaitis nuszautas 
su revolveriu. Namas likos per 
krėstas ir viskas iszmetyta o 
100 doleriu ir auksinis ziegore-

Badai terp 
kaimvno Mi

gy vena

kuri sugriovė jkos paleista ant liuosybes,.nes 
kontraktoris Adrianas Leevcr, jaja sudus pripažino nekalta, 

vietos ketina statyti Helena Mollėr dažiiirinejo savo 
Pinigai paliegusią motina per daugeli 

stengdamasi 
antro' lengvyl josios bai'sius kentėji

mus, dukters szirdis buvo per- 
szah nuo kokio tai laiko tęsęsi 
nesupratimas ir neapykanta 
isz priežasties nesutikimo vai
ku, o kita nuomone yra, buk už

ant kurio
dideli murini 
buvo sudėti 
rolijo, kuri 
lipšniu storam muro.
Tasai namas likos

tas I860 meto per Jacksona J).
Knight, kuris tada buvo 
zidentu First National banko.

pati mirė apie mus, nuo kp mirė.
buk del meilei savo motinos ir 
palengvinimo kentėjimo, dūk 
te padare tai isz didelio gailės 
ežio, be jokio piktumo ir todėl 
negali būti pripažyta kalta už 
žudinsta.

narna.
geležiniam kupa-

surado ant
sanvaieziu. pa

lay
rp

K

pastai\- gailes- 
galo su

pre-

Knight ir jojo
30. met u adgal. Juju dukt ė toip- 
gi mire keli motai adgal, o po 
josios mirezei narna pirko Wil- 
liamas Nelson, kuris liepė sena 
narna sugriauti.

Lsz popieru kurias 
pinigais geležiniam kūpa re, pa
sirodė, buk paskutini karta kli
patas buvo atidarytas 1878 me
te. Pinigus laiko po savo globa 

laukdamas gal 
kokie gimines atsiszauks, ir at
siims surasta skarba.

Neduoda nebaszninkams 
ramaus pasilsio.

Pittston, Pa. — Ant ezionai- 
tiniu kapiniu kokio tai isztvir- 
kelci ana diena pargriovė 119 
visokiu stovylu ir kryžių, o di
desnius sudaužo su kujeis. Pa
licije karsztai jeszko (uju, ku
rie papilde t a ji bjauru darba.

Nužudė motina szaudamas 
in tęva.

Baltimore, Md. - 
mas nuszauti tęva 
pasielgimą su motina, 16 metu 
Russell Gibson, 
pataikindamas motinai in sžir- 
di nuo ko tuojaus įniro.

Motore apleido vyra apsi- 
gjwendama pas savo dukteria. 
Tėvas laja diena atėjo pasi
matyti su paezia, bot duktė jo 
neinlcido in stuba, bet panovali 
insigavo in vidų. Pagriebęs 
krėslą norėjo su juorn rėžt pa
ežiu, kad tame atėjo sunūs isz 
mokslai nes, o matydamas tęva 
su iszkoltu krėslu, pagriebė re
volveri, patrauko vamzdi ka<L 
tame motina priszoko prie tė
vo aplaikydama pati szuvi. Sū
nūs leip nulindo kad nuszove 
motina, paleido da tris szuvius 
in tęva sužeisdamas ji mirtinai. 
Tevajiuvcžo in ligonbuti o sa
mi uždare kalėjime.
Užsodino kūdiki ant pecziaus.

Detroit, Mich. -— Jonas 
likos nu

baustas ant szesziu menesiu in 
pataisos narna už tai, kad pa
sodino ant karszto pecziaus kū
diki savo szvogerkos, buk toji 
stengėsi ji suerzyt ir porskirt 
nuolijbjo paezios. Sttdže buvo 
kitokios nuomones , ir nusiuntė

kontraktoris>

rado su

Noroda- 
uz bjauru

paleido szuvi

in vidų. Pagriebęs

czeka 
regimenta,

lis likos paimta, 
nužudyto ir jojo 
k oi o Mason i o,

A

kuris
imta kanuodidžiausiii 
ežiu dol motinos. Ant 
niani* duoti motinai truciznos 
idant užbaigt josios

Sudže sake, |namine kilo nesupratimas. Ba
li k oš, nuszautas

kenteji-

18 motu, ir šuneliu Juo- 
in miestą

Dideles ugnes visur.
Williamsport, Pa. — Ugnis 

kio viduri Jamisono bloko, su- 
—Ble-naikindama tris sztorus. 

des $100,000.
Wilkes Barre, Pa. — Du na

mai Hanoveri 
dems $15,000.

XT, N.Camden 
bizhiavu

su doge su ble-

Anty y

kuris 
aresztavo ir bandė 
isz sankrovų gerybe 
savininkams.
Rosije perka 18,000 f ordiniu 

automobiliu.
London. — Generaliszkas 

agentas Fordu automobiliu ap 
laike kontrakta nuo soviatines 
l>olszevikiszkos
pr is.tatymo aztuonipl i ką tuks- 
tiuicziu forduku, 
ketina užmokėti auksu.
mones klttbosia 
nes sako jog tai bolszcvikisz- 
kas blufas, nes už tiek automo
biliu bolszevikai negali užmo
kėti auksu kurio neturi.
Hondūro revoliucijoi pražuvo 

1800 žmonių.
Tegucigalpa, Honduras. — 

Namine kare 
czionais, paėmė konia du tuks
tanczius gyvaseziu o tai vis už 
godumo trijų kandidatu kurie 
geidže pasilikt prezidentais to
jo mažo Sklypelio.

.Namine kare prasidėjo nuo 
Sausio, kuria pradėjo genera- 

kuri

ir jos

(■
■iĮ

/

valdžios ant

už kuriuos 
Pra- 

in tai netiki,

ge vietinios parapijos veikėjai.
Žmonių pribuvo jdidelis skait
lį s. Programas vakarčio buvo 
labai indouius ir iszpildytas 
pasekmingai ypatingai vaiku 
mokyklos. Kun. Baltutis kėti- 
na atlankyti Ryma, Palestina 
ir Lietuva, 
vėlino visiems susirinkusiems 
geru linkėjimu. Moterėlės 
daug turėjo triūso prie stalu, 
patarnaudamos susirinkusiems 
svecziams.

lai .Juozaitis 
kada miegojo.

Juozaitiene su savo dukteria 
Mare,
zuku, 4 metu iszejo

palikdama vyra 
namie kuris rengėsi ejti gult 
po sunkiam darbui fabriko tą
ją nakti. Kada motore sngry- 
žo namo, rado viską iszmetyta 
stuboje, nubėgo ant virszaus ir 
ten užtiko nužudyta savo vy
ra.

Kaimynai sake, 
narna mato dideli automobiliu 
kuris stovėjo tonais per kokia 

valandas iii kuri inszoko 
kokis tai žmogus ir greitai nu
važiavo. — Palicije jeszko tojo 

bet laiko ir Masioni.

su pirki neis,
ejti

Imk priesz

J. '— Keliolika 
namu sudegė ant 

South Side. Bledes $100,000.
Chicago. — Senas World

Fair namas, kuriame gyveno 16 žmogaus, 
szeimvnu sudegė lyg pamatu.
Bledca padarytu ant $250,000. Žinoma, kad iszmintingas to

sudegė

Senas

szeimynu sudegė lyg pamatu.

Žydu dalyje miesto ugnis pa
dare blodes ant $150,000.

Gyva nebaszninke.
Gloucester, N. J. — Du gra

boriai aplaike pakvietimą pri
būti in narna Harry Ginsburg 
idant paszarvot jojo szcszioli- 
kos motu duktore Gelia. Kada 
graboriai atėjo in narna, fono- 

“džazu- 
susikabi- 

juju ar

< t ) I

dvi

f

atsisveikindamas

i

kuri prasidėjo ' — Seiriju Dzūkas.

Brooklyn, N. Y. — Ženybu 
laisnus iszeme sekantieje:

Fred Ebler (svetimtautis), 
230 E. 26th St., New
Rože DomeikiutO, 234 Hudson 
Ave.

Joseph Szerna, 471 State St.

York, su

grafas grieže linksma 
ka,” 
n i u

o dvi merginos i 
Užklauso

ežia gyvena Celia Ginsburg, o

nepadarytu.
Pittsburgh. — Kataliku ku

nigas John Grady prabasz- 
czius Szv. Franciszkaus para
pijos, likos per daktarus pripa
žintas beproeziu už nužudini- 
ma savo gaspadines Onos Mc
Donough. — Kitokios rodos ne
buvo kaip pripažyt ji kvailiu, 
juk jeigu tada butu tarėjas 
sveika protą, tai to nebutu pa
daręs.

szoko.

kada jiems užtikrino kad ran
dasi po tuom adresu, graboriai 
norėjo pamatyt lavona, mer
gaite atsako buk da jiji nema
no mirti ir jeigu 
laidotuves tai
tikro nebaszninko.
pasamdė detektyvą idant isz- 
tyrįneti kas prisiuntė telefoną 
apie gyva nebaszninke.

Sukapojo savo du vaikus ir pa-

nori turėti 
turi joszkoti 

Graboriai

Sumuszc savo 80 metu bobutia.
Philadelphia. — Palicije ne

mažai turėjo darbo pakol dasi- 
gavo prie Richardo Pastik, 28 
metu/ isz Port Richmond, kuri 
myne žmonių norėjo pakart už 
tai, kad sumusze savo 80 metu 
senumo bobute Maro Budrov 
2522 Richmond ulyczios.

ti norėjo pasidaryt sau smerti.
Philadelphia. — 

in staiga pasiutima, 
Schwitz’ieno, pagriebus kirvu
ką, sukapojo du savo vaikus 
turinezius nuo 1 lyg 5 metu, ant 
smert, po taip stengėsi pati pa
daryt sau gala su tuom paežiu 
kirvuku. Kaimynai užtiko mo- 

‘tero ir nusiuntė in ligopbutia;

Joną in kalėjimą ant atvesimo, i iszreiszko del ko teįp padare,
- • ■■ ■■ ■ ■ 1 ; ■ ■. . /

Mieli.
Fred jau, 21 mot u y

Inpuolus
May

kiir badai mirs. Priežasties ne-

Žmonis ojnantis isz aplinki
niu fabriku iszgirdo baisa 
‘ ‘ morder! ’ ’ Darbininkai inbego 
in stuba surasdami senute su
kruvinta o akys buvo taip pa-
musžtos, jog negalėjo juju ati
daryt. Senato Hk6s nusiunsta 
in ligonbutia.

Tame myne žmonių kas kart
ai « .. « *didinos}, o kada dažinojo apie 

žveriszka pasielgimą Pastiko, 
kcršzino ji pakart ant stulpo. 
Daugiau pribuvo palioijos kuri 
turė jo pauftudp to ujrovol veriu s 
idant iszgama insodyl in pat
role ir nuvožt ant palipi jos.

las Carias su 300 vyru, 
tęsęsi lyg sziai .dienei.
Paleis isz kalėjimo arciviskupa 

Cieplaka.
Moskva. — Central i szkas eg- 

zekutivo komitetas nutarė isz- 
leist isz kalėjimo arciviskupa 
Cieplaka, kuri bolszcvikai nu
teisė ant smert už pasipriėszi- 
uima prieszais soviatinia' val
džia. Po apleidimui kalėjimo 
arciviskupas liks iszguitas isz 
R osi jos.

Caras slapstosi Italijoi?
Rymas. — Pasklydo czionais 

naujas paskalas 
cara. Sakoma,
sprendė cara ant suszaudymo, 
permaino cara ant tūlo karei
vio kuris laibai buvo pnnaszus • ‘ . iC A «

apie rusiszka 
buk kada nu-

su Maria Scariola (svetimtau
te), 678 Union St.

— Mikolas Lazutka, gyve
nęs 309 Onderdonck Avė. Pa
laidotas Kovo 18 d. szv. Trejy
bes kapinėse.

—. Marijona Burbulis, gy
venusi per
Scholes St. mire Kovo 17 d. 
Kings County ligoninėje. Bu
vo laidojama isz kun. Pauliuko 
baznyozios, Kovo 20 d. szv. Jo
no kapinėse.

Velione dar Kovo 13 d. po 
vakarienes buvo
kaimynus ir (en staigu susir
go. Isz ten nuvežtu ligoninėn 
nncirrvA Iriu /4iAnno iv ixnciiVll.

27 metus ant 31

nuėjusi pas

pasirgo tris dienas ir pasimi
rė nuo haemorrhage cerebrum. 
Paliko nuliūdime, savo broli,
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in cara, ir ta ji suszaudc o tikra 
cara prioteliai iszveže in Itali
ja kuy sziadien gyvena po ap
globė tojo sklypo. — Toki pas
kalai tankai i
svietą, o noriuts neteisingi, bot 
vis yra Bei raižymo ir skaity
mo, nes tai duoda suprasti kaip 
yra galingi liežuviai.

Gromatos siuneziamos in Ro- 
sijos stalyczia atejteje privalo 
būti adresavotos in Leningra
dą o ne in Petrogradu, nes val- 
dže permaino stalyczios varda 
po mirezei Lenino ant jojo gar
bes.

O gal neužilgio permainys 
ant Leibagrado ar Szmulogra- 
do nes pas bolszevikus greitai

- • r

Juozą Burbuli ir jo szeimyna. * I
SheboygUn, Wis. — Szerifas v . 1" . 1 i > _
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ligonbu t i mirtinai. atvožė in 
apibegineja po sužeista Steponą Vasiljaucka,

kuris radosi pas p. Benavicziu 
visa nakti ant girtuokliszkos 
orgijos, laike kurios kilo kru
vinas muszis, aplaikydamaa 
skyle galvoje su krėslu isz ran
ku- Vinco Bacziuno, kuris už 
tai užmokėjo $38.55 bausmes o 
Bacziuniono likos aresztavota 
už lai k ima namie munszaino.

_______________ |
Užmuszta 2412, sužeista ant

užejną visokios permainos.

visados 1167, neteko akiu 649, f 
ranku 308, kojų 356, pirsztu 
1468 — tokios tai nelaimes at- 
sitiko Pennsylvanijos pramo- J

■

tokios tai nelaimes at- t * •
nystesia per prąojta meta. 1 ’i *ill
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KAS GIRDĖT Isz Lietuvos. if

.-w

kartu praser-
Lietuvei isz

Mes daugeli 
ginėjom idant 
Ameriko nevažiuotu in Lietu
va, bet musu prasergejimai ėjo 
ant niek ir tiejei ka in tonais 
iszkeliavo sziaden gieda 
4 <

sziaden
graudus verksmus” kaip pa

sirodo isz aplaikytu gromatu 
czion patalpi-isz kuriu viena 

nam del visu žinios.
4‘Naujienos pas mus tokios: 

Žmonių daug be darbo paežiam 
Kaune, žmonis cjna per namus 
praszydami darbo ir szmote- 
lio duonos, darbo niekur ne
randa, nes viskas sustojo. Pas 
mus Lietuvoje pats nuogumas. 
Tiejei ka atvažiavo isz Ameri
ko in Lietuva, tai visi iszbego 
adgal in palaiminta Amerika, 
pardavė namus konia už dyka 
keikdami visa Lietuva ir jos 
valdžia kad teip apsigavo.”

Argi reike geresnio davado 
kas sziadien musu tėvynėje de
dasi. Ne bus ten jokio sutikimo 
pakol visos partijos nesusivie- 
nvs in viena ir 
gero tėvynės, 
pražus.

darbszaus del 
kitaip Lietuva

Sztai ka mislina senmerge 
apie jaunas:

Jeigu vyrai butu rožėm, tai 
melscziau Dievo, idant vietoje 
žie<lii, kad turėtu kanuodau- 
giause erszkecziu, tada jaunos 
merginos ne tiek glamonetusi 
su jeis ir neduotu save spaudi
nei.

Jeigu vyrai butu žvaigžde
lėms — melscziau Dievo, idant 
dangus nuolatos butu miglo
tas, kad jaunos merginos ne
galėtu žiūrėt in juju veidus.

Meile vyru yra panaszi in 
žolele kuria jaunos žąseles gar- 
džei naryje.

Duokite man
kurios randasi ant szio svieto, 
o turėsiu jaunikiu kokie tik 
randasi ant svieto.

Sunkei tasai atpakutavos, 
kuris iszrado jaunas merginas 
ir didele pasoga.

Pirmutinis perszoktas val- 
cas,
ras, tai panaszi in pirmutini 
szalti ir skausmą dantų, kuris 
palieka paskui save atminti ir 
reike gydintis kanuogreieziau- 
se idant liga neinsiszaknytu.

visas pasogas

pirmutinis pažintas vy-

Czionais Amerika, jaunume- 
ne rngoje ant stokos merginu ir 
daugelis jaunikiu baigė gyve
nimą nevedia, nes negali su
rasti sau tinkamos gyvenimo 
drauges. Tuom laik Francijoi 
trys milijonai merginu tinka
mos ant apsivedimo, lauke ant 
vyru, bet niekas juju ne nori. 
Vyru Francijoi vos tiek pasili
ko, jog neužtenka ne ant gy
duoles.

Idant užbėgti liūdna gyveni
mą, tosios merginos szaukesi 
pagialbos isz Ameriko, mels
damos idant amerikiecziai su- 
siraszinetu su joms tiksle isz- 
tekejimo. Pažiūrėsimo kas pa
sinaudos isz tosios progos.

Pramonėje audeklystes dau
giaaše turi užsiėmimus mote- 
res ir merginos. Vaikai prade-
da dirbti nuo jaunu dienu — 
nuo asztuoniu ir tankei jaunes- 
neis po dvileka valandų in die
na.

Pramonėje stiklo dirba dau
giaaše vaikai, teip vadinami 
gizelei, kurie dirba nuo 8 lyg 
10 valandai vakare dideliam 
karszti ir gare. Juju uždarbei 
nedaejua daugiau kaip doleris 
ant menesio it užlaikymas. Tas 
pats ir zapaiku fabrikuosią.

Aplinkinėje Stuttgarto, Reu
mato, likos aresztavotas kokis 
tai Jokūbas Zelleris, kuri ap
skundė jojo pati, jau penkta isz 
eiles, už užsikeisejima ant jo
sios gyvasties. Jauslus vyras 

arszcniko in vyną, 
savo

inmaisze
kuriuom paezestavojo 
prisiegelia.

Valdže uŽvede dabar tyrinė
jimą už staiga mirti kitu mote
rių. Manoma kad ir kitos likos 
užtrueintos tokiu pat budu.
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Perleke per vulkaną 
Vezuviusza.

Italiszkas lekiotojas L’mbe- 
rio Romagnoli su savo draugu 
fotografistu 

vulkaną
nesenei perioke 

per vuiKana Vezuviusza, nu
traukdami vidini tojo degan- 
czio kalno, būdami patys dide
liam pavojuje inkritimo in vi
durį.

Pagal bankinio 
Suv. Valstijosia 
suezedinia bankosia asztuonio- 
lika bilijonu doleriu ant kuriu 
aplaiko 700 milijonus doleriu 
procento.Todel pripultu
$166 del kožno isz 30 milijonu 
taupintoju. Da niekad teip 
žmonis neezedino ir netaupino 
pinigu in bankas kiek per pra- 

penkis paskutinius me-

raporto tai 
žmonis turi

po

ejtus 
tus.

Kaip

nemoka- 
viena doleri

Washington, D. C. — 
jau buvo ankszcziau paskelb
ta, turintiems Lietuvos Respu
blikos užsienio pasus, pasu ga
liojimas pratęsiamas 
mai, paėmus tik
žvminio mokesezio.

Kadangi yra asmenų savo 
laiku nepaiĮgilinsiu pasu galio
jimą, tai sziuo praneszama, kad 
nuo 15 d. Balandžio menesio 
visi savo laiku nepaiIgine pa
su galiojima turės užsimokėti 
5 dolerius, mokesti lygu nau
jo paso iszdavimui.
Lietuvos Respub. Atstovybe.

Suv. Amerikos Valstybėms.

— Sa-
22 metu prisi-

Nužudė broli, pabėgo su jojo 
mylema.

Chambersburg, Pa. 
mucl Shockey,
pažino palicijei buk jisai nužu
dė savo broli Jokūbą kurio ku
na paslėpė girrioje uždengda
mas su lapais, po tam pabėgo 
su jojo mylema kuria labai my
lėjo ir už kuria žudinsta likos 
papildyta. Samuel i us su mergi
na likos aresztavotais Frank
line.

l KAZUNO

GUMBO-KURA
Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutinę ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptie- 
koje. Preke 35c. ir 75c. < 
Per paczta 5c. extra ant baksuko.

importuojame isz
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiokoje 
arba raszykito o aplaikysitej 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS, 
38 S. J ar din St.

SHENANDOAH, PA.

Teipgi

SZVENCZIAU3IOSGYVENIMAS 
MARUOS PANOS.

Visas pilnas aprassymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai. Puiki knygele. 
Preke su prisluntimu tiktai 25c.

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

05 puslapiai

kijos in Klaipeda

Kiek yra gyventoju Lietuvoje.
Kaunas. — Pagal paskiausia 

surasza gyventoju Lietuvos ro- 
publikos tai tonais yra 2,011,- 
112 ypatų. Trisdeszimts asztuo 
ui žmonis yra ant kožno vieno 
keturkampinio kilometro. 
Monarkistu suraszas Lietuvoje

Kaunaš. — Lietuvoje iszty- 
rinetn prasiplatinus organiza
cija kurios tikslu yra sutverti 
karalysta ir iszrinkti karalių, 
kurios sodyba randasi Kaune. 
Programas tosios organizaci
jos yra susijungimas su Bosijo 
ir Lenkije.
Lietuva sutiko ant iszlygu.
Kaunas. — Ministcris Galva- 

nauekas, priesz. iszkeliavima 
isz Genevos ir Kauna apriesz- 
ko, jog daugiau nesispirs prie- 
szais gabenimą tavoro isz Len- 

norints
tarp Lenkijos ir Lietuvos viesz 
pataujo kariszkos nesutikimas 
apie Vilnių ir sutiko ant pri
pažinimo tiesu Lcnkijei prie 
Klaipėdos.

“Konsulo” byla.
Teisine. — Praeita savaite 

Apygardos Teisme buvo nagri 
nejania pil. Rakszczio byla, 
(buv. Kauno muitines valdi
ninkas), kurioj jis kaltinamas 
už žmonių apgaudinėjimu. Pa
sivadinės Amerikos Vice-kon- 
sulu jisai apgavo 23 kaimu mo 
teris; pažadėdamas greitai pa
gaminti visus važiavimui Ame 
rikon dokumentu, imdavo po 
50 ir po 100 doleriu rankpini- 
ffU’ . v .Birželio men. 1923 m. p. Am- 
razaite ji pažino, policija aresz 
tavo. Teisine buvo iszszaukta 

c2913.nt. guboruio upkaimea 
apie 40 liudininkių.

Rakszti kaltu ir

g
L
pripažino p.
nubaudė 3 metams sunkiųjų 
darbu kalėjimo.

Bet nukentėjusios moterys 
nesutiko su teimo sprendimu 
ir iszkelo triukszmo reikalau

ji nubausti, 
insikarszcziavu-

Teismas

damos smarkiau 
Tik policija 
sias suvaldė.

Bažnyczia — Lenkinimo
Kurtuvėnai. Lenku rods, vi

sai maža tora, iszskyrus kele
tą dvarininku ir ju apkvailin
tus lietuvius. Bet vietinai ku
nigai kas szventadienis skaito 
lenkiszka evangelija bažnyczio 
je, nepaisydami žmonių protes
tu. Užtad nestebetina, kad jau 
treczdalis žmonių belanko baž
nyczia, bet “ponai” uoliai lap 
ko. Nežinia, kuo remdamasis 
Žemaicziu Vyskupas leidžia 
jiems tokia polonizacija varyti 
grynai lietuviszkoje parapijo
je-

Dar turiu pridurti, kad ežia 
buvo atkeltas 1921 m. kun. Ba- 
jerezius kuris tyczia buvo per
stojęs skaityti lenku kalba c- 
vangelija, — bet neiszbuvo ne 
vieneriu metu. Tur būti, už tai, 
kad nemego pataikauti svetini 
taueziu sauljelei.

Apgavikas.
Sausio 24 d. in Daugilaicziu 

vienkiemi pas ūkininką J. Gal 
ki pavakare atėjo koksai ne- 
pažinstamas žmogus, pasisakė 

einas, isz 
Radęs

dukteris, pradėjo pirszautis in 
žentus ir dovanojo auksini žie
dą. Su tėvu susitarė vakare va 
žinoti in miesteli degtines par
sivežti. Paprasze skrandos, 
kad nebūtu szalta; Atvykus 
miestelin savininkui liepe pa
laukti sankrovoj, o patsai pa
sisakė eisiąs pajeszkoti degti
nes ir 100 doleriu iszsikeisti. 
Bot del visa ko paprasze de- 
szimties litu isz minimo tėvo. 
Praslinkus kokiai porai valan
dų, ūkininkas, nesulaukdamas 
sugiyžtant, griebėsi jo jeszko- 
ti, bet niekame neberado. Taip 
ir gryžo namo. PacĮovanotasai 
žiedas pasirodė ; geležies be
esąs. -•■ t ■ • . \ ■ ■

Pastebėta ir daugiau f p&na- 
sziu asmenį bevaikszcziojan- 
cziu po‘ kaimus. Mat, Šiau

esas amerikietis, ir
Sziauliu pas gimines.
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PILOZOPIJE 
NIRBIRIO.
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Apaszlalas prohibiszion Jahn- gauna mažas pcidcs.

Apszauke ji Kalipu.
Karalius Hussein Ibn Ali isz 

Hodjaz, likos apszaiiktu kalipu 
per muzulmonus. isz Transjor- 
danijos ir Hedjaz. Kalipas, tai 
kaip pas kikszczionius kardi-
imtas.

liuose milicijai omus juos uo
liai persekioti, jie mėtosi in

Reike tu pas i r up iii ti 
szauliams, milicijai bcisziaip 
suprantantiems apsaugoti vie
tos gyventojus nuo panasziu 
dalyku.
Kauno laikrasztis skelbia me 
lūs apie tai, kad žydai varto

ja kataliku krauja.
(Žydu Telogr.

Agentūra). Oficialis kriksz- 
organas 
“žinia”

kaimą.

Kaunas, —

cziohiu demokratu
(kuris ?) iszspausdino
kur kaltinama žydai del ritua- 

Tasai laik- 
kad esa pra-

• Vilkaviszkis.

les žmogžudybes. 
rasztis tvirtina, 
žuvus viena dvylikos motu ka
taliku mergaite, kurios ievai 
gyvena žydijoj, ir kad žydai 
paskerdė ta mergaite, idant jos 
krauja suvartojus savo velyku 
macams....

Ir vėl degtines auka.
Vasario 3

d. vakaro isz Kumecziu kaimo 
ex-eigulis pasigėrės vėlai va
karo (mieste) susimuszo su vio 
nu aliejines darbininku. Sziam 
darbininkui peiliu jis padare 
keletą skylių įn luina. Sako
ma, szona pervores taij, kad ir 
kvopavimo organai
Ligonis ligoninėje guli 
tukas in szaltaja patupdytas.

pasiekti.
, o pesz-

Nepaprastas Szliubas.
pora Szenado-Viena jauna 

ri, Pa. buvo jau nuo kokio tai 
laiko snsižiedoja. — 
na atėjo jaunikis pas 
mergina ir tarė:

— Negaliu su tavim paczuo-

Viena die- 
savo

tis.
— Del ko ?
— Apsimislinau kitaip.
— Na, tai gerai. Nieką nega

li prie meiles prispirt. 
duosiu tau tokia rodą.
žmonis dažinos jog tu mane at- 
metei, tai negalėsiu i^zeit už 
kito vyro. Tu galėsi vis apsipa- 
cziuot. Duosim ant užsaką, o 
kada tavęs kuningas paklaus: 
“Ar nori paimt sau už paeze 
Ona Szmelc? — tai tu atsaky
si:

‘ ‘ Teip 
klaus: “ 
vyra Leona Buczku? asz atsa
kysiu: “ne”. ,

Leonas sutiko ant to, ba nę- 
galejo kitaip iszsikalbet. —Pa 
Ženklintoje dienoje abudu sto
jo priesz altorių. Kuningas pa
klauso jaunikio svarbius 'žo
džius, ant kuriu atsake “teip” 
po tam užklausė nuotakos o (to-> >

suriko isz baimes
»■ ■■ . 1' 1 M,'-

Nes
Kada

kada manes pa-” o
Ar man paimt sau už

galėjo kitaip iszsikalbet.

ji ir atsake “teip.
— Ka? —!

jaunikis. \
— Ugi ketinai atsakyt 

jauna paeziule, nes apmislinau 
kitaip. , >

Ku buvo daryt, buvo jau su- 
k l' . k • " 1

h
H

. ; “ne”.
Žinau tai gerai — atsako

risztu mrfzgu moterystes ir tu 
r e jo gyvent su savim, I ....
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UŽMOKESTIS bŽ 
MANDAGUMA.

✓ /

Antanukas buvo vienatinis
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atlikt reikalus del seno savo tė
vo, kurs buvo dailyde. Kuomet 
jis eidavo in miestą, tai retkar- 
cziais praeidavo pro didi, gra
žu narna, kurio angoje tankiau 
šiai sedejavo kokis tai senas 
ponas, beskaites knyga arba 
bestovįs temydavo pro Įauga.

Dvylikmetis Antanukas bu
vo draugingas ir mandagus 
vaikas ir kiek sykiu pamatyda 
vo th sena poną, visuomet pas
veikindavo ji; o ponas tan
kiausia nieko neatsakydavo 
arba nereikszmiai .pakeldavo 
galva ir visada meiliai pažvelg 
davo in praeinanti Antanuką.

— Nelinkek gero ir visai ne
sveikink to plikio senio, — sa
kydavo nusijuokdami bendra- 
niecziai. *— 
dėkoja ir kas gi isz toL...

— Gedykites taip kalbėti!— 
atsakydavo Antanukas. — Rei 
kia visuomet parodyti manda
gumu, o ypacz seniems žmo
nėms; jiems yra miela ir ma
lonu, taip sako mano tėveliai. 
Nors bendramecziai isz jo juo
kėsi, teeziau 
kreipe in tai domes.

Senas ponas tuo tarpu indo- 
mavo, keno yra tas mandagus 
vaikas ir kur jis gyvena. Ne
trukus sužinojo, kad Antanu
ko tėvai yra labai padori, bet 
neturtingi žmones.

Po kiek laiko tas ponas jau 
nebeinate praeinanezio Anta
nuko. Pradėjo klausinėti ir su
žinojo kad vaikas serga. Ponas 
nutarė atlankyti ir pamatyti 
Antanuką. Palengva nukiūti
no in prasta ir neturtinga grin 
ežia, kurioje Antanukas, visas 
nubalęs ir sumenkęs, 
lovoje.

— Jaunasis mano drauge, — 
tarė ponas, — žiūrėk, dabar 
asz ateinu tave aplankyti ir 
pasveikinti. Labai ilgiuosi fa
ves, nes mažai tora tokiu, kaip 
tu, mandagiu vaiku. Nekarta 
gal sau manei: “ 
senas žmogus neatsako in ma
no pasveikinimą? 
norėjau 1 
kuo esi; dabar asz noriu tau 
pagelbėti, kiek galima, kad vei 
kia i pasveiktom ir butum links 
mas!

Kaip tai tėvai džiaugėsi ir, 
kaip laimingai jautėsi Anta
nukas, girdėdamas, jog tas ge
ras ponas davo tėvams ne vien 
pipigu, vaistams, bet dar pri
žadėjo daugiau gero padaryti 
jam ir jo teyams.

-Abudu busime draugu, 
sisveikindamas tarė Antanu
kui. — Tavo tėvukas mano, 
kad tu gali būti geras amatnin- 
kas-dailyde; prie to turi ir ga
bumu. Tai-gi gerai! Asz ati
duosiu tave in Amatu Mokyk
la ir, jeigu tolihu busi tokiu pa

Asz ant 
nos kada ap- 

markiu
sako jog sulauks da to- savo norugoju, 

Irius laikus kada visas svietas’ skaitau ant vokiszku 
bus draj. O kad jisai pavirstu; tai ir teip gaunu kelis milijo- 
in arkli o asz butau funnonu. 
No viena botagu ant jo sndau- 
žyczia. ,

sonas,

. • # •
Niu stail daktarai sako, kad 

szaltas vanduo yra geriauses 
spasabas ant prikėlimo savo 
misos isz lovos. Mano frondas 
Džiovas Džikszas paklausė ju
ju rodos ir katla jojo misos 
miegojo* saldŽoi, po sziltu pa
talu, .jisai paome stiklą szalto 
vandens apliedamas jiai ko
jas. Ant rytojaus misis apskun 
de Džiova norėdama divorsa. 
Džiovas sode pasakė, kad isz- 
skaite apie
Su d že pasako jam

tai laikrasztije. 
, jog jisai 

yra kroizi ir bobai duos divor- 
sa. Kada apleidincjo suda, kei
kė kaip velnes, sakydamas, 
jog geriause naudot budika ne 
kaip szalta vandeni.

# w >

Tosios moterėlės ka turi 
daug triubelio
ir nori su’jais persiskirt, tegul

mis markiu ant dienos. Sziur.
♦ # •

Niekas nesistebi kokia skry
bėle motore užsideda ant gal
vos ir isz to nesijuokė. Bet te
gul tai bandytu padaryt vyras, 
tai baigali tuojaus ji pavadytu 
kreizi.

# a •

Kitados žmonis keliaudami 
davinėjo savo krepszius del 
kito idant nesztu, bet nuo ka
da užėjo probiszion, tai su sa
vo krepsziu nepersi skiria. Fu- 
ni, ar no?

man sake,Vienas buezeris
jog savo sztoro turi tiek szvie- 
žiu kiausziniu, jog jam užteks 
ant penkių metu. Jau gana su 
tokeis fresz kiauszineis!

• • •

Rodos, jog žmogus turt ingas 
tai laimingas.

su savo vyrais vargingas su
, .. . .. I ne>

pasinaudojo isz mano speszial mingesms.
prisakymu kuriuos 
duodu dykai del juju.

vyra isz visos savo
2) Palik ji laisvoje, 

lai laksto kur nori o ir su ki
toms boboms.

puikiauseis 
kaip: brangihuses, mylimiau-

lėk savo 
szirdies.

Jis už tai net nepa

tai laimingas. No šeri, never! 
Asz in tai nebilivinu. Žmogus 

i ežys ta sumnei- 
tai yra szimta kartu lai- 

0 tokiu ir asz es-
czionais m*u» todėl jum kaip kada ir

1) My | paraszau apie savo pilozopije.

Jurs truly 
Džim Nirbir.

Gud baj.

Antanukas ne

3) Visados ji 
vardaisvadyk

sės, saldžiauses ir t.t. 4) Žiū
rėk ant jo meilingai ir saklžci. 
5) Virk kas jam patinka dau
giaaše ir prie kožno valgio pa- 
bueziuoke ji. 6) Nesibark su 
juom ir nebaderuok jo kada 
miega. 7) Kada ejni gult pa- 
meziuok ji 
naktije atsikelk
rai. 8) Jeigu jojo tėvai gyvena 
Mahanojui (ar kur tu gyveni) 
tai prikalbyk ji idant važiuotu 
in Czikaga. 9) Bukie del jojo 
(T O

ant labanakt, o 
ir užklok ge-

geresne ne kaip buvo jam jojo 
motyna. 10) Niekados nestenek 

kada jisai namie ir 
ciferblatą (veidą) 

linksma. Jeigu iszpildinesite 
visus tuos prisakymus, tai nie
kados neturėsite jokio triube
lio su savo vyrais.
siu yra antras prisakymas ku
ri turite labai užlaikytie.• ♦ •

Mano kūmas Mikas Sitkus 
labai myli szilkines panezia- 
kas. Karta ėjo Mein stritu ir 
pamate patogia stirnaite su 
geltonoms szilkinems panezia- 
koms. Teip ant josios užsižiop
sojo, jog pataiko nosi in tele
grafini stulpą. Gerai priežodis 
kalba, 
mu žingsnių in pekla, Lukaut 
nekst taim Maik. • « •

Turėjau dranga kuris turėjo 
žvaires akis.
pas viena citizina kuris turėjo 
dvi puikes dukreles. Kaip žiu
rėjo ant Magdutes tai Ona ma
tydavo, o
Onos, tai mate Magdute. Isz 
tos priežasties turėjo nemažai 
triubelio. 

I 1

katra jisai szparkinasi ir ana 
diena davė jam toki kika, jog 
iszleke net in kita steita.

• • •

Kaip paimi sau merga:už 
paezia, tai teip pat kaip perki 
ęękond bend armnibiliu. Turi 

pasirengus ant naujo

gulėjo

Delko-gi tas

ir nesirg 
vis turėk

Svarb i au-

jog akivumas yra pir-

Užejdavo jisai

kaip žiurėjo ant

Tėvas nežinojo su

būti pasirengus ant naujo 
kaszto ir in laika nebūni isz

' ! ' T

■ ■•■’" t V’ii •*
• * .jos užgaipidytas.

• t ' •
Asz misiinu kad butu geriau 

del nekuriu mergicu kurios 
ejna iu augsztus mokslus kad 
geriau mokytųsi virt valgi ir 
siuti/ ba kaip žmogus su tokia 
cacytia apsiveda * tai ant gero 
heiszejna, nes po tam turi ger
ti aliejaus kas diena idant jojo

i *’žarnos neužsiblakįuotu.
• • Mr

CO 1 '' •■.. v
’ Nekuriu • Žmonis rūgo jo jog
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Mazgok
Nebraižyk

t

Savo Dantų

Kada 
susipurvina 
jas trindami su sme-

Laukiniai taip 
bet civili- 
to vieta

justi rankos 
ar va lo t

liu?
darydavo, 
zacija in
panaudoja muilą.

Kaip ankstyvieji lau
kiniai mazgodavosi 
rankas, ir jus sziadien 

paimt stipru, 
žvyruota dantų valy
toja ir nuszvcisti nuo 
dantų ju delikatna 
paliva —teeziau tas 
yra pavojinga.

galit

Colgate* s nuvalo ir 
nuskaidrina dantis bet 
netrina ar nesuraiszo 
ju. Daktarai ir Den- 
tistai višur rekomen
duoja Colgate's. Pirk 
trubole sziandien.

Geri Dantis 
Gera SveikataF ,f
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tiktai persitikrinti,
Betgi asz

at

dorių ir mandagiu, kokiu bu
vai iki sziol, visuomet tave glo 
bosiu. Asz esu sau vienui vie
nas — ir dali savo turtu noriai 
paskirsiu, kad pagelbėjus ir 
kad tavo tėvai susilauktu ge
ro amatninko ir geno žmogaus.

Kuomet ponas atsisveikino 
su visais, tęvai didžiai džiau
gėsi-isz savo sūnelio, kurs
vo mandagumu suteikė jiems 
laime.

— Brangus sūneli, —are te-

li

vas. —r Matai, kaip Dievas jau 
ežia ant žemes atmoka už geru
ma ir mandagumu. Už vienu 
tiktai pasveikinimą — linkė
jimą, ka suteikei senajam, kas 
.buvo vien tik tavo priederme 
taį padaryti, o Aukszcziausias 
duoda tau geradeja visam gjr- ’ 
Venimui. , •

Paskui tėvas turėjo labai 
daug darbo ir daug naudos isz 
rekomendavimu seno pono,

venimui.

kitiemę* Gi Antanukas, kaip 

si, dirbo ir su laiku likonepap-
tik pasveikę, tuojaus mokino
si, dirbo ir su laiku liko nepap
rastas ir garsus amatninkas-
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Marije Magdalena.
Aprasiymaa isz laiku gyve

nimo Kristaus.

. — Sztai, prisiartina prie mo
kytojaus paleistuve, Magdales 
Marija. Maižiesziaus instaty- 
mas liepia tokias moteris žu
dyti — akmenimis užsvaidyti! 
Ka mokytojas ant to pasakys? •

Minia jau buvo bepuolanti 
in Marija; narsesnieji omo lau
žyti medžiu szakas, kiti dairė
si; jcszkojo akmenų, moterys 
klvke:

— Laukan, paleistuve! Musz- 
Akmenimis! Laukan,

tat tuomet daug leng-

■> i <■ m i— im hb — i i i — —1

Nevyko Kaiafai iukunyti sa
vo sumanymai; o sumanyta juk 
dailiai. Visupirmu, inskundus 
Ji romėnu valdžiai, kaipo 
maisztininka ir tvarkaardi, ga
lima butu priesz žmones teisin
tieji, kad jie, tai yra kunigai, 
Sinhedrijono nariai, nieko ne
žino ir nieko neturi priesz Je
zu, nesą Ji suimtu ir teistu ro
mėnu valdžia. Toliau, jei Mari
ja butu sutikusi Ji pavergti, ir 
jei jai vyktų nuosekliai inku- 
nyti Kaiafos užmanymas, tat 
tikėjosi jis, kad ta moteris, mo
kanti mylėti, atitrauks Jezu 
nuo visuomeniszko veiklumo; o 
jei ne —
viau butu Jis suimti, nes dabar 
negalima tas padalyti be 
triukszmo, kadangi visa laika, 
diena ir nakti, apie Ji randasi 
isztikimi Jo pasėkėjai. Kaiafui 
buvo svarbu, kad 
tiktu pagal jo norą 
triukszmo — kad butu ir Jėzus 
praszalintas ir kad dvasiszki- 
ja pasiliktu szaly, be užmetmo
jimu nekalto Jo kraujo.

Simono darže tuom tarpu 
žmonių jau daug buvo susirin
kę. Būriais susėdo jie po me
džiais, palei krumus, ir palei 
taka, kuriuo vaiksztinejo Jė
zus, baltais rubais apsisiautęs, 
su keliais savo mokytiniu, ir 
kalbėjosi, kaip ir visados, apie 
Dieva.

Diena isztiko taip skaisti, 
kad žmogus girdetumei, kaip 
saule kalbasi su žemo ir kaip 
szi skundžiasi saulei ant žmo
nių. Yra, sako ji, žmones, bet 
nėra žmogaus... Ir teisybe, tie, 
czia susirinkę Jėzaus pasiklau
sytu, alpte alpo nuo Jo kalbu, 
taip Jis puikiai mokėjo in juos 
kalbėti, taip Jis gerai pažinojo 
ju dvasios reikalus, bet nesu
prato Jo.

Jautėsi kaž-kokia nepapras
ta spėka, riszusi Ta jauna Vy
ra, aiszku 
darbuose, su nuvargusia minia 
kurios ir kūnas buvo darbo ir 
bado nuvargintas ir siela deja
vo tamsybėse. Jis palengveliai, 
aiszkiai, suprantamai diege in 
jos szireji savo žodžius, trauke 

mislimis ten, kur 
in ramybes kara-

padaryti

viskas at ni
ke jokio

mintyse J skaistu

tvora, teeziaus pas

juos savo 
pats žengė, 
lyste, ir žadėjo jiems nežemisz- 
ka laime, dalyvavimu toje ka
ralystėje.

Iszsykiu Marija stovėjo pas 
krumus,

vienoje eileje, žemos sienos pa
vidale, suaugusius ir gaude sa
vo ausimis Jo aiszkius ir svei
kus žodžius, krovė juos savo 
mineziu sandelyje ir svarstyti 
ju neturėjo laiko — taip jie ap
siautė jos jausmus, taip didele 
atmainos audra šukele.

Atsisėdo Jis po medžiu ant 
akmens, veidu in Marija atsi- 
gryžes ir toliau sotino savo žo
džiais alkana minia. Marija ne
galėjo atitraukti akiu nuo Jo 
veido. Staiga Jis ja pamato — 
ilgai pažiurėjo in ja ir giliai, in 
pat sielos dugną, insmego tas 
žvilgesys. Marija, neatitrauk
dama nuo Jo savo akiu, pati 
nesijausdama, praskleidė kili
mu erszkecziuotas szakutes, 
sudrasko sau rankas, blauzdas, 
kojas, drasko rubus -— ji nieko 
nejauto: ja trauke Jo szviesus 
veidas, Jo ramios akys ir Jo ne
apsakomai meilus ir aiszkus 
balsas.

— Jėzau..; — sznabždejo jos 
nubalusios ir persiemimo lupos

- Jėzau, asz einu pas Tave...
Pamate minios. Pamate buvo 

ten kunigu szalininkai.
Minia taip gerbo savo moky

toja, kad negalėjo net suprasti, 
kaip atsidrąsins paleistuvingo 
gyvenimo moteris artinties 
prie Jėzaus, nekalto ju vadovo; 
miniu intempimas buvo didelis, 
nepaprastas. Kunigu szalinin-
kai norėjo isznaudoti aplinky
be ir sugaudyti Jėzaus žodžius.

k 9 . Y _ —?__f a JI f _____ 3___?

tai in y ozu :
Tat i&krojpeei, tai in minia,

akmenimis in ta

visi galvas ir vėl 
vietas.
<ro

Marija

kit ja! 
paleistuve!

Be abejo inirszusi akla mi
nia butu nužudžiusi Marija — 
ji nebego nuo jos, nesaugojosi 
smagiu, tik žiurėjo in Jezu ir 
pasivedė Jam su visa meile — 
jei neatsitiktu tai, kad miniai 
rėkaujant, Jėzus balsiai iszta- 
re:

— Kas jusu norą nusidėjęs, 
te pirmas meta in ja akmeni!

Stojosi stebuklas. Tik ka mi
nia buvo beketinanti akmeni
mis*!!/.svaidyt i Marija, szukavo 
lyg audroje jura, ir sztai mote 
jis kelius savo žodžius in mi
nia, tartum,
jura, — nusiramino ji, nuleido 

n žeme savo 
ncbegalejo il- 

iau suvaldyti savos — susiė
mė už galvos ir iszbogo isz Fla
vijaus daržo.

Ji vis dar mate Jėzaus akis 
dideles, szviesias, 
giluma pasinorianezias, 
Teisėjo ir Dievo...

Kitaip jai atrodė dabar gy
venimas.

Gyveno ji Jo meile 
nepaprasta meile.

Ta-pat dar diena 
riais, menkiausiais savo rubais 
pasirodžiusi jinai sustojo pas 
Simono rūmo duris, kur buvo 
jau pilna žmonių — apie ruma 
stovėjo, ant pamato sėdėjo, vi
si lauke Jėzaus.

Jisai viduj kalbėjosi su žmo
nomis. Pro privertas duris gir
dėti buvo, kaip Jis sake:

— Jei nori būti tobulas, eik 
parduok turtus savo, pinigus 
iszdalink pavargėliams ir sek 
mane! ‘ _

— Inleisk mane pas Jezu! — 
kreipėsi Marija in pasirodžiusi 
tarpduryje Simona.

— Negalima. Pas mokytoja 
tiek daug 
kad negalima prasigrusti...

Jam noriu 
tai, kad Jis 

gyvenimą

Y 
in szirdies 

akis

didele

paraka-

susirinko žmonių.

asz 
už 

nauja

ūžta re už ja priesz

— Tu leisk, 
aeziu isztarti 
mano sielai 
suteikė. Inleisk!

Minia, pamaeziusi, kad Ma
rija nebe auksu iszsiuvįlietuo
se rūbuose, ir be paprastu pa- 
puoszalu, 
Simona:

— lyleisk ja! inleisk! — mi
nia jau nobepuole in ja, kaip 
iszryto — Jėzus ja pavergė sa
vo mintimis.

— Gerai, tik vargiai prieisi 
prie Jo! — tarė, inleisdamas 
Marija in vidų. :

Viduj tikrai pilna butą žmo
nių f petis prie peties, galva 
prie galvos. Isztolo jau Marija 
nebe savo kojomis, žiurėjo ne
be savo akimis. Priėjusi prie 
Jėzaus pasiskleidė ji Jam po 
kojų, aplaistė jas aszaromis, 
nuszluoste plaukais ir patepė 
brangiais tepalais.

Kaikurie žmonių klausė:
— Mokytojau, ar tu žinai, 

kas ji do viena ? Kam reikia tie 
tepalai vartoti — vereziaus pa
vargėliams atiduoti tie pini
gai?

Jėzus atsake ant užmetimo:
—> Jus nedavėt man vandens 

kojoms nusipjauti, o szi mote
ris aszaromis sulaiste man jais 
ir plaukais apszluoste. Neda
vėt jus man broliszko pabu- 
cziavimo, o ji be perstojo bu- 
cziuoja mano kojas. Neda Vote 
alyvos mano galvai, jinai-gi te
palais tepa man kojas. Jai 
daug atleista, nesą daug ji nu
mylėjo. — Atsigryždamas-gi in 
Marija, pridėjo: — Tavo tikė
jimas tave iszgano, buk rami!
' Marija pasiliko ežią, toje 

mjnioje. Jos siela giedojo lai
mes giesmes: nieko ; numato —
tiktai Ji viena, nieko negirdė
jo — tiktai Jo žodžius fn i v •
baisus, neŽmoniszkas * suokal
bio

Tuom tarpu uŽ sienos daryta
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Amerikos Kareiviai Ant Virgin Salų:
Amorikoniszki kareiviai pribuvia ant Virgin salų iszban-

de nguja motorinią luoteliu kurioje randasi armota ant greito 
pareikalavimo. v' ;

Iri

Marija pax — Tūlas žmogus, tėvynainis, 
ižklause Jėzaus ar mes priva- 

klausyti dabartines val

kas priguli

at id u o- 
Asz persi! i kri

desne tat neapykanta užsidegė 
jisai už Marija. Jo ta neapyknn

SU TEISYBE TOLIAU 
NUKELIAUSI *

Pereita meta, vienas jaunas 
žmogus ketino iszejti isz kalė
jimo. Buvo jisai sekretorium 
didelėm bankiniam name Na- 
jorke ir turėjo paeze ir viena 
kūdiki. Priesz iszleidima ant, 
lūosybes likos jisai nuvestas | 
priez kalėjimo > kapolona (ku
li ingo).
, — Ka. asz dabar veiksu? — 
paszauko priesz kapolona.

Kuningas jam da ta karta 
primine idant užlaikytu prisa
kymus dieviszkus ir visur kal
bėtu teisybe kur tik nusiduotu.

— Nes asz niekur Jarbo ne
tipini kyšiu, — 
rius. Jeigu pasakysiu teisybe
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Ana n akt i 3 valanda 
Ant didžiausios ulyczios,

M i I lersvi I le buvo ninsztyne, 
Terp dvieju pjovyne.

Parojo vaikinas isz salimo, 
Namon, kur ant buiylo buvo, 

Rados namie kita, 
Toki jau dranga girta.

Da ir kiti prisidėjo, 
Muszti vaikina pradėjo, 

Negana to, duris atydare.
Ir laukan iszvare, 
Suter iota ir basa, 
Sudraskyta visa.

Ant nelaimes palicije pribuvo, 
In lakupa nugabeno, 
Badai nubaust gavo, 

Keleis dolerius nusztriopavo.

Szenadori ant Centre ulyczios, 
Ne ant kitos,

Vajei kiek girtu bobų maeziau 
Kaip tuom atrytu ėjau, 

Prikibo viena prie manes ir 
klauso 

Ar neužfundycze, 
Asz atsisakiau, 

Ir traukiau toliau.
Gere visi, jauni ir seni, 

Vyrai ir merginos apsakyti 
negali, 

O ka jau merginos, tai gana, 
Ne sėdi namie nei viena, 
Paskui szpicukus genasi, 

Net sciles nuo gurno driekėsi.
• • •

Kada pede buna, 
Tai be musztyniu neapsiejna, 

Du brolei in kompaniezna 
sztora inkrito, 

Bet ir abudu ant niek pavirto, 
Ka tik isz sztoro paėmė, 

Kitiems už puse prekes ati
davė, 

Pinigus tuojaus pragėrė, 
Ir da ta spasaba tvėrė:

Turėjo nauja siutą ir ta pra
gėrė, 

Už munszaine atidavė.
Per nakti lėbavo, 

Net svaiguli gavo. 
Kada jam guoges užsuko, 

Tuojaus vienas kitam užskuto, 
Ėmėsi drasei, 

Ir naršei,
Zerkolas ant sienos suteszkejo 

Langaį iszpyszkejo, 
Czia ir kiti prisidėjo, . 
Mat perskirti norėjo, 

Veni skyrė, 
Kiti per žandus skyle.

Kada laukan iszdundejo, 
Bego, o kiti vyti pradėjo, 

Per balas,,- .
Per dratus ir tvoras. 

Vienas susmuko, 
Net nosi nusilupo, , 
O kaip praszvito, 

Pamate, jog vos nosis nenu
krito.

Daktaras pribuvo, 
Nosi prisiuvo, 

Liepe namie sėdėt, 
In darba ne ejt, 

Kad saugai nosi laikytu, 
Velei kur neužkludytu.

O kad valgyti nieko neturėjo, 
Niekas nesusimylejo, 
O czia vaikine guli. 

Niekas nieko nepasiuli. 
Pinigu ne cento neturi, 

Nevalgias tris dienas guli, 
Už burda neužmoka, 

O da ir in akis gaspadinei 
/ szoka,

Kad už dyka ji laikyta, 
Kaip koki jauti maitytu. 
Yra ir tokiu, ka po naktei 

. dingsta,
Kaip burbulas isznyksta.
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K. RĖKLAITIS
Laidoja Nanlrelfaa pasai 

■Mjauia Kada ir mokslą.
Tari pasolbinfake matare, 

PrlataauBoe prekes.

Weet Bprtoe Street 
MAHAMBT CITY. PA,

Bell TelepliMiM Ne. 141
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ta. isz mažos kiliirkszteles pa
virto in žarija, o isz žarijos in 

liepsna,
apėmė visus jo jausmus ir de- 

tart.um,

'ome
Ižios ir mokėti mokesezius 
Jisai atsako: — “
•ezarui, — atiduokite Cezarui 
) kas priguli Dievui 
kite Dievui!” 
nau, kad Jis tikrai pataikauja 
dabartinei valdžiai ir kad nori 
skelbti paklusnumu romenanis! 
Neapsakomai asz Ji ncapken- 
cziu dabar! Būtinai pertrauk
siu su Juo visus ryszius

didžia

ge ;jk > -J

kuri greitai

vasara sausas 
sau-

Kapelomis 
sveczia bu-

a

i

laužas pamiszkyj: pridedi 
sa kelmą — kibirkszcziu stul
pas dangun pasikelia. Taip jis 
pats savyje bedegant, juste ne
pasijuto, kaip atsidūrė pas Si- 
mano namus. Czia susitiko su 
Marija, iszeinanczia • iluo Jė
zaus ir tuoj, žinoma, puolės ant 
jos:

— Alarija, ar 
piktinusi svietą!

— Kuomi?
— Juk tu man ir vienam tik 

man prigulėjai? Ko tu dabar 
kam pul-

*

ino.“• JIS 
yra mano tautos priošzas, asz 
busiu Jo prieszas!

— Juda, brangus Juda, — 
eme kalbėti in ji Kaiafa mink- 
sztu balsu. — Asz matau, kad 
tavo protas volei atbudo. Žinai 

juo skaudžiau ka — asz galiu nurodyti tąu ke
lia, kuriuo tu atsiteisi priesz 
Dievą...

— Koks tas kelias ?
— Ar padarysi ta, ka ašz tau 

patarsiu? — 
kunigas.

Ate i-
>

Judas, pamatęs 
Jėzaus kojas, suszuko nesavi 
balsu ir kogreieziausia pasi
stengė isztrukti isz minios, gul 
to apgulusios Jezu pas stalu. 
Iszejes-gi pamate, kad minios 
nuo durti iszsiskirsto, tik kur- 
ne-kur sėdi dar vienas-kitas. 
Czia Judas pasiryžo laukti Ma
rijos.

— Ji — man ir man tik vie
nam prigulėjusi, atsidrąsino 
vieszai, prie visu pulti Jam po 
kojų! — masto jis sau. —
Ii ir pulti Jam po kojų, szia 
sako, asz tavo tarnaite, tau pri
guli mano siela ir kūnas! O Ju
da, nelaimingas Juda! Sukaus- 
tyk, savo krutinę, sukask dan- 
is ir dar tylėk! Juo ilgiau ty

lėsi ir kentėsi, 
lain pasakysi! Pasakysiu Jam, 
prie visu pasakysiu!

Jam taip bedūmojant ir bo- 
ant Mavi- 

tai ant Jėzaus, pamate ji 
jos pro szali Kaiafas su vienu 

savo kunigu.
— Juda, — atsiliepe in ji 

Kaiafa s, 
musu Vioszpatios vardu.

— Ir tu taip-gi— atsake szis.
— Bene eini ir t u pas ta me

laginga pranasza? Kalba žmo
nas, buk tu užsiraszei in Jo pa
dėkojus! Ar tai tiesa?

—- Taip, asz sekiau Ji,

griežiant dantis tai 
OS,

buk pasveikintas

lyg tik-

nesą 
maniau kad Dievas Ji atsiuntė 
musu tautos iszgelbetoju.

— Ek su manimi, pasikalbe- 
siva. Na, ir ka? Ir tu intikejai? 
Ir dar tiki? *

Judas tyli.
Kaiafas minksztai,

ras sielų gundytojas, palengve- 
liais eziupineja Judos mintis, 
sijoja per savo reti jo mintis ir 
nžkreczia baisiausios pasauly
je nuodėmės sėkla in gan tam
sia Judo krutinę.

— Tai ka? 
jis.

kamantinėja 
Juk tu esi iszmintingas 

ir protingas vyras, nejaugi tu 
gali dalyvauti tuose bjauriuose 
susirinkimuose, kuriuos telkia 
szis apgavikas? a?

Judas vis dar tyli.
* r

— Sakyk drąsiai! ka manai 
apie Ji ?

— Jis sake, —r pradėjo Ju
das, — kad nori užtiesti pama
tus Dievo ♦karalystei ant žemes, 
kad nori suteikti žmonėms ra
mybe ir teisybe, kad mums pri
gulės žeme,
paveda Abraomo vaikams 
Asz pradėjau tikėti Jam, bet 
tuokart, kuomet Jis injojo in

kuria Vieszpats

Jerozolima...
— Je, 

eziauses kunigas, — 
koksai tai gudrus! Mat, žinota

Marija tu nesiliausi

sznabždejo jam 
tauta iszgelbesi__ T

nuo to apgaviko ir užsitarnau
si Vioszpacziui rrtusu...

— Ka tamsta liepsi padary
ti?

— Matai — juk Jis stato sa
ve aukszcziau už mumis, senus 
bažny ežios tėvus (ir i ns t a tymu 
aiszkintojus, Jis teisia mumis 
ir musu darbus priesz liaudb— 
tai ir Jis reikia teisti. Toliaus 
tu žinai visus Jo 

taip sakant
t 

rod v k

i

paproezius, 
kelius, kū

jis vaikszczioja, tat pa
juos mums, o mes Ji 

suimsime ir at iduosime Auksz- 
cziausiajam Teismui. Taivgi 
už tai duosime aukso ir garbin
simo, kaipo viso miesto ir visos 
szalies iszgolbetoja... 
manyta, kad žodžiais 

” cr O

visus
riais

— Kaiafo 
“(luoši

ai ima bus Judas 
papirkti. Ne taip iszojo. Nors 
Judas mažai teturėjo savyje 
doriszkumo abelnai, bet szia- 
iue atvejyje jis griežtai atsake:

— Tat norite, kad asz bueziau 
Jo iszdavikas?

— Ne, ne tame dalykas. Tas 
tavęs anaiptol nepažemina, 
juk tu veiksi tautos iszganymo 
delei!

— Bet asz Ji. mylėjau...
— O dabar juk neapkenti — 

tat atmokėk Jam.
—Iszduoti ta, kuri asz taip 

mylėjau ir garbinau? Ne, asz 
negaliu. Pasijeszkokit sau ka 
kita!

Ta isztares iszejo isz Kaiafos 
rūmo; jam iszeinant Kaiafa su
griežė dantimis ir sumurmėjo:

ine aukso

anaiptol

— Prakeiktasis! Jis ir prie-
pertrauke ji auksz- szus sau pavergei Bet vis vie- 

žiurok na, Jis bus musu.
Ėjo Judas galva žemyn Su

Jo, kad Zakarijas pranaszas leidos ii; insmeiges akis iii sa- 
pasake: “džiaugkis, Jerozoli
ma, sztai prisiartina pas tave 
tavo karalius, teisingas iszga- 
nytojas, užsėdės.ant jauno asi-

” Pasirodė - liaudžiai, buk 
tai Jis pats ir esąs karalius, Za
karijo pranaszautas! \

— Bet kuomet — jau drasiatt 
dėstė Judas/savo mintis priėsz 
gudru kunigą — jis, jodamas

džiaugkis, Jerozoli-

10

vo; krutinę, kurioje viro geda 
už vyriausi kunigą, pasiulusi 
jam isždavystes role, neapy
kanta JeZąns, svarbiausiai už * *• 'h ' ar • • * • i" ' •
jam isždavystes role, neapy-

tai, kad Marija vieszai, prie 
visu, puolė Jam p6 kojų 4— Jė
zus ja pamuszo sau •— ir rūs
tybe ant Marijos už jos toki pa-

- - ■ ■' • i I i

in Jerozolima, užsiganedijo ta 
garbe, kuria Jam‘ suteikia je- 

, ir

sielgima. s
— Dar sziandiena asz Jam 

pasakysiu, —
kad asz netikiu in tai, jog t Jis

mislijo Judas,

asz neprigulcjau

vaikszcziOji pas Ji? 
dine ji Jam po kojų?

Nusistebėjo Marija isz jo 
kalbos i,r meiliai atsake:

J ūda,
tau, prigulėjo tau kita Marija... 
ne szi, kuri stovi ežia... asz pri
guliu Jam vienam... Jis mano 
vieszpats...

— Begede!
— Argi asz, kuria

tvėre iszn/iujo, kuriai davė pro
ga atgyti, neturiu tiesos pulti 
Jam po kojų ?

Neturi, begede, asz tau nž- 
------ -------1 asz — siuto

Jis su-

draudžiu! Žinau
apipaiftiojo .Jis tave 

savo tinklais... tu Jo meiles gei
di, pažystu asz Jusu bjauria 
veisle!

—* Klausyk, .Juda —
— nelaimingame mano 

yvenini'e laike tu buvai mano 
numylėtinis — bet dabar 
pertraukiu visus ryszius su ta
vimi, nesą tu neapkenti to, ku
ri asz myliu.
nes... asz tavęs nepažystu. Už- 
mirszk, kad? gyvena Marija ii; 
sudiev ant amžių!...

Ta pasakiusi, skubinai nuė
jo sau, palikusi Juda, bekei
kianti ir begrumdjanti jai:

Eik, eik savo bjauriais ke- 
Gali sau ge

sti laiku 
su Juo,

J ūdas

pažyst u

Marija, 
<r

tildo ji

asz

Eik tirnuo ma

rozolimiecziai, ir ‘uoszauko 
įmonių prie sūky limo priesz 
muąu prispaudėjus, asz ėmiau 
abęjoti... vol naujas man — 
mieli jau sail ' — į

yra musu Iszgafcytojas... ką Jis
man atsakys?... Gal Vėl savo

pa-
? apgavimas.., ) jau...;

Vaktvr dar prisidėjo * prie to
vienas atsitikimas...

— Kas tokio ^atsitiko

X

žodžiais ir akimįs'bandys mane 
pamuszti ? Ne! to nebus... gana

• T r[ f M jį į ■-> 1 t'ffi .
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Sseiojo valandoje Jczns nV- 
rodo jam visai paprastas Žmo
gus, kaip it jis pats ir juo di-

. 1 .. ■ 3 /'y. ■ 3" V 'f "t
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atsake sekreto-

jog už apgavysta atsėdėjau ka
lėjimo, tai man 
užsiėmimo.

— Nes su melagystei dingsi.
In kelis metus po tam atėjo 

pas kalėjimo kapelona puikei 
pasirodęs žmogus, 
jame pažino savo
vusi kalininka. Sekretorius pr 
dėjo savo apsakymu:

—- Su g ryži as in Na j orka, nu 
sidaviau in viena isz didžiau
siu namu, su užklausimu ar no 
turi del. manes kokio užsiemi-

Likausi nuvestu pas pati
virszininka ir parodžiau savo 
pabudinimus. Perskaitęs juos, 
po tam tarė:

— O kur ponas buvai per 
tuos tris metus?

Szirdis mano plake kaip su- 
kuju. Pamislinau valandėlė. 
Atsiminiau sau rodą kalėjimo 
kapelono ir atsakiau naršei:

— Kalėjime.
— Už ka buvai apkaltintas?
— Už apgavysta.
—- Ir ponas drysti prisipa

žint prie to atvirai? Juk gali 
sau ta apsvarstyt, jog tave nie
kas nepriims prie jokio užsiė
mimo.

— Kuningas kalėjimo rodi- 
no man kalbėt nuolatos teisy
be, prižadėjau jam ta.

— O ar prižadėjai jam ir 
ateitojo iszpildinet savo užduo 
tęs ?

Kada
isztrauke in mane ranka ir ta
re :

— Už tai jog iszpildei ponas 
pirma prižadejima tikiu, jog ir 
iszpildysi antra 
man isztikimai.

Szimtai kitu žmonių jeszko- 
jo darbo per visas Ncdeles — 
man nusidavė surast ant kai't 
ir tai del to, jog pasakiau tei- 
svbe. V

užtvirtinau jam tai,

ir tarnausi

X
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liais, paleistuve! 
roties mislimis, kad 
vieszpatausi podraug 
bet... nieko isz, to nebus! Eik 
sau, neesi geresne už kitas savo 
lyties seseris
masina.... A, ir ko Jis nori? Jis 
nori amžinai pražudyti žydu 
tauta?... Ne, to asz nedaleisiu...

Ilgai Judas taip kalbėjosi su 
savimi, tartum, nepilnaprotis. 
Naktis jau buvo giliai inleidu- 
si savo szaknis in žemes pavir- 
szi, sumigo Visas miestas ir Ju
dėja. Pro szali Judos pranesze 
ji atminima jo praejties, smū
gi, kuri suteikė jo užsivylimas 
pranasze ir Marijoje, kalba 
Kaįafo; viskas tas apstojo ji ir 
szokinejo ,velniokiszkoje sukti
nėje, lyg prakeikimo szmekla. 
Daužė viena gera jausmeli po 
kitu, mindė jo sąžine, braidė 
po siela. Ir jis pats bėginėjo 
kartu su tuo buriu, daužėsi lyg 
beprotis, prikaltas ant grandi- 
jos. Galu-gale iszsitiese, sukei
kė ir tarė: i

— Vis viena! Jie taip, tat asz 
taip!
Ir nuėjo linkui jtaiafo namu...

___ v-- * %
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naujiena tave

/ Toliaus bus. *
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J. G. BOGDEN
4 S; Main St, DuBois, Pa.
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Lietuyiszkas Uankieriua
ir Lnlvakorozin Affonhia iir Laivakorcziu Agentas
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CUNARD
AR MANAI PARKVIEST 
GIMINES IN AMERIKA.

Lietuvos kvota jau yra pasibaigus 
bet dabar laikas prisirengt prie 
naujos kvotos kuri prasidės 1 d. 
Liepos 1924. Musu ofisas Kaune 
pagelbsti iszgaut pasportus, vizas 
ir prirengia juos tuojaus in ke
lione, Nėra reikalo lauktis tieirfs 
kurio turi Cunard tikietus. Musu 
laivai iszplaukia isz Europos kas 
sanvaite. Cunard tikietai yra geri 
del keliavio ant laiwu Aquitanin, 
Berengaria ir Mauretania. Grel- 
cziausis mariu patarnavimas ant 
pasaulės. Dol informacijų kreip
kitės prie musu vietinio agento 
arba prio musu ofiso.
CUNARD LLNE. S 
25 Broadway* 
Mew Kort 
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tio laivai yjra nauji ir niodef- 
niszki visame. Gcriautsi del juru 
keliones, Žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai Uždengtu stalu. Szel- 
tninlos, moteres Ir vaikai gauna 
special® patarnavima. j

ROYAL,KAIL STEAM ’ 
PACK^TCOMTAMY,

Mow York.
arba paą YtaUnlua agentus.

si Broadway,
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ŽINIOS VIETINES.

— Pavasaris prasidėjo ga
na puikei, bet ar Kovas iszejs 
kaip atėjo?

Utarninko pripuola Ka- 
“Apreiszkimas 
” Lietuvoje ta 

? y

Utarninko Readingo ka-

♦

KAVA IR CIKORIJA.
t

................................  Į ..I 11.1 1

NIGERIO KLAIDA.
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tuliku szvente 
Szv. P. Marijos, 
diena vadina“Blovieszcziuni. 

..
syklos mokes mieste Gilborto- 
ne, Staniklije ir aplinkinėje.

— Lietuviszki ferai kurie 
noužilgio prasidės pobažnyti- 
nejo saloje, bus vieni isz di
džiausiu ir akyviausiu. Kožnas 
privalo juos atlankyti nes tai 
del labo parapijos ir parapijo- 
nu.

Ancereviczius

Amerikoje, kur žmones meg 
sta gera kava, cikorija yra ne
žinomas dalykas. Bet užtai Vo
kietijoj ji labai madoje. Kažin 
kodėl tenai yra insigyvenus 
nuomone, kad in kava būtinai 
reikia dėti cikorijos. <4
deda, kaip tik cikorija, 
yra ir Lietuvoje.

Sakomh, kad kuomet didis 
vokiecziu vyras Bismarkas ve
dė karą ir tankiai turėdavo ap

kava” nieko dauginu ir
Kiti in

ne-
taip

? 1 ii" "

SAULE

VELNIAI JAVUS
ISZKULE.
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PAJESZKOJIMAI. ANT PARDAVIMO.

traukiniu isz

ar dalysiu:

Raszo E. Skulapas.

sistoti nedideliuose micsteliuo 
se,

— Juozas 
nuoszirdžiai užpraszo visas sa
vo gimines ir pažystamus ant 
daly barimo 
asztunta valanda Seredos ryta | 
už savo mylema pacziule 
Paulinos knri mirė 25 Kovo, 
1923.

gailos pamaldų

mirė
a .a.

tai vietoj tikros kavos, be
veik visuomet gaudavo iszvir- 
tos cikorijos. Ta cikorine 
va ’ ’
ant galo jis liutare imtis gud
rybių. Apsistojo jis tūloj kar- 
cziamoj ir 
tarė:

“ka-
jam taip nusibodo, kati

pasiszaukcs žydą

man ka-

I

Isz Shenandoah, Pa. i markas.
1 ri l

*............. *

—- . Dvyleka sziintu angle- [ 
kasiu Westono kasyklų iszojo I 
ant straiko už tai kad tris dar
bininkai isz tuju kasyklų netu
rėjo guzikelins ir kad trys kiti ! 
darbininkai likos praszalintais 
npo darbo kad tuos pirmuti-
mus nenorėjo inleisti in kasyk
las.'

3 TE BUKLU TEATRAS.

• Vardu “ 
vartos’1 trijų atidengimu ko
medija. Perstatys Alahanojaus 
Laisves choras, Nedėliojo 30. 
Morcziaus, 7:30 valanda vaka
re, Notkevicziaus saloje, Ma
hanoy City, Pa. Todėl gerbia
mieji Lietuviai ir lietuvaites 
szis teatras bus parodomas pi r 
mn syki Afahanojuje, todėl at
silankykite kas tik 
pamatysite ta

Daktaras isz Prie-

— Ar gali padaryt 
vos ?

Žydas atsake, kad galis ir 
apsisukęs jau bego virtuvėn.

— Palauk! — suszuko Bis-
— O( cikorijos ar tu-

— N i u, kaip neturėsiu, kail 
generolui rei-i szviesiausiam 

kia?!
— Ar daug jos turi ?
- N i u, užteks!...

-- Atneszk ir parodyk!
kuliavirs- 

neužilgo sugrįžo su 
keliais maisziukais cikorijos.

— Ar tai viskas? — klausia 
vokiecziu karvedvs.

— Niu, gal da atsiras....

Tulas John Smith važiavo 
syki naktiniu
Bostono in New IlavenU ir ei 
damas gulti pasako juodžiui 
porteriui, kad tas ji prikelta 
New Ilavcno. Tik, sako, daug 
ceremonijų su manim nedaryk 
nes mano toks būdas, khd isz 
ryto asz labai nemėgstu keltis 
ir kuomet kas mane kelia, asz 
labai pykstu; bet tu nepaisyk 
ka asz sakysiu
trauk mano isz lovos — ir ga
na. Jeigu jau pradegiau per
daug prieszint is, tai apliek ma
ne szaltu vandeniu ir su'duok 
in sprandu.

Nigeris mandagiai pasilenkė 
ir pasako, kad palieptam jis 
iszpildysias.

Apie treczia valanda nakti 
traukinys ateina in New Ha- 
vena. Juodveidis prieina prie 
lovos ir judina pasažieriu:

— Mister, Mister, kelkis!
Pasažieris pakele galva:
— Ko tau reikia?
— New Haven!
— Eik po velniais!
Ir žmogus vėl bampt in |o- 

Juodveidis traukia nuo jo

Labai puikioje vietoje, tarp 
upes Rovėjos ir miszkelio vadi 
namo “Szileliu,” 
delis kaimas. > To kaimo žeme 
buvo derlinga. Ka tik pasėda
vo joje, vikas augdavo: rugiai, 
miežai, ir kiti javai. Ir nenuos
tabu, kad to kaimo gyventojai 
buvo turtingi; juosr apylinkes 
gyventojai aitvaru prilaikyto- 
jais vadindavo.

To kaimo turtingiausis ūki
ninkas buvo Uosis. Jis turėjo 
tris sūnūs. Prię tėvelio tune
liai laisvoje augo: galėdavo pa 
bėgioti, pažuvauti upoje, pauo-

\ v • * v > • A « -V ▼ '• t
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Pajoszkau savo broli Joną 
Mozūri paejna isz Kauno Red., 
Gaures Para., Gauraicziu Kai
mo, Tauragės Apskr., apie 30 
metu kaip Amerike. Girdėjau 
kad gyvena Chicago. Turiu la
bai dideli reikalą meldžiu atsi- 
szaujct arba žinantieji apie ji 
meldžiu praneszt.

Alike Alozier
333 N. Park St.

Kewanee, Ill.

visaisKriaucziu szapa su 
reikalingais intaisais, materio- 
las, ir t.t. randasi po No. 510 
W. Centro St. Norintieji pirkti 
gali taipgi gauti ten pat narna 
randavot. Atsiszaukit ant vie
tos. (t.25

Alahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO

«

130 Akeru žemes

/f

I

Asz

Zvdas 
ežiais ir

nubėgo

szita czionai

New Have-

atsine
šu ledais

gyvas nes 
ka niekad ne

matėt, xwrai matysite kaip dak 
taras mote re gydo, mot eres ma 
tysit kaip moteris savo vyra 
padaro daktaru kuris nieko ne
žino apie daktaryste, patapęs 
daktaru stebuklus daro, negy
va fnote re a t ga i v i n a,
sulaužyta padaro sveiku, nebi-

j 
mer-

i

— Tai padek 
ant stalo ir cik daugiau pa^ 
jieszkot.

Žydas nubėgo ir atncszc da 
pora maisziuku.

Ar daugiau jau neturi ?
Žydim pakrapszte sau pei

sus ir apsisukęs nubėgo dau
giau cikorijos jioszkoti.

insakvma:

Isz- 
verte jis visas lentynas, iszver- 
tc visus stalczius ir skryneles, 
bet daugiau cikorijos nerado. 
Grįžta nusiminęs ir aiszkinasi:

— Szviesiausis generole. Tai 
visa cikorija. Daugiau neturiu.

— Tikrai neturi ?
— Netariu tikrai. Bet jeigu 

szviesiausis generolas liepsi
nuo savo

y

kūdiki asz galiu paskolint 
kaimyno Leibos.

— Eik ir paskolink.
Žydas iszbego risezias ir už 

penkiolikos miniitu sugrįžo ūž
ta, merginos matysite kaip at- duses su cikorija.

— Ar daugiau 
klausia Bismarkas.

— Nežinau, bet manau, kad 
viską atidavė, 
kiau, kad szviesiausiam 
rolui reikia kavos.

— Gerai, — sako Bismarkas 
— padek szita

lei merginai sugražina kalba 
vaikinai matysite kaip 
gina mylėti su daktaru pagel-

gautimieile su daktaro pagel
ta jei ji buna pavokta kitos 

Teipgi bus puikus 
“La is 

ves” choras. Nepavėluoki t nes
gali, kadžiu pritrukti.'Užkvie- 
czia visus.

merginos.
koncertas kuri iszpildys

Laisves Choras
I

-PRAKALBA KAS-LINK
BIBLIJOS.

A. Stepontitis Biblijos studen
tas turės prakalba, 
ežio saloje, 1139 E. Pino St. 
Utarninko vakara, 25 Kovo, 
8 valanda vakare. Kalbos apie 
akyvus dalykus isz Biblijos, 
ir milijonai kurie dar gyvena

/Vidukai-

niekad nenumirs. Visi užpra- 
szomi atsilankyti. Ne bus jokiu 
kolektu. 2t.

f Daktaras Juozas J. Austrą
LIETUVIS.

BvtmIs daktaru kari amea aje.
Gydo vUokiaa Ilgai.

Priima ligoniai Iki 10 valanda ryte.
13 iki 1 popiet. • iki 0 vakare. Į
210 N. Main St Shenandoah (

■ o e m « e e <

i

13 IM I popiet. 8 iki t> vakare.

jis neturi ’ —

nes asz jam sa- 
gene-

y 

cikorija ežia 
ant stalo ir nubėk pas savo kai 
myna Leiba da syki. Tegul jis 
gerai pajieszko, ar nėra pas ji 
daugiau.

Žyds linkterėjo jarmulka, ir 
vėl iszbego. Po valandėlės su
grįžta visai jau be kvapo ir 
pranesza, kad netik jo kaimy
nas Leiba neturi daugiau ciko- 
rijos, bet ir visoj apielinkej jis 

gauti.
— Gerai, — sako Bismarkas 

— dabar eik ir padalyk man 
kavos, o szita 
ežia buna prie manes ant sta
lo.

negalįs daugiau jos

cikorija tegul

REIKALINGA MAINIERIU.

Kompanija Buck Run Coal 
Co. kuri randasi 4 mylės nuo 
Minersvilles, Pa. suteikia ge
rus darbus del mainieriu ir pa 
tvirtina pastovu darba. Kom
panija turi naujus 7 ruimu na
mus, su ęlektriku szviesa, bė
gantis vanduo, sziluma, randa 
tik $15 ant menesio. In kasik- 
la galima važuoti isz Miners- 
villes ant “auto-bus” kuris ap 
leidžia “trolley station” 7:30, 
10:00,^2:00, ir 3:45 valanduosc. 
Atsiszaukite ant vietos. (t.A.l

s
7:30

ANT PARDAVIMO.

gauti, arba žaislu žaisti. Neil
gai. taip linksmai leido sunelįai 
savo pirmosios jnuniystes die
nas. Pasimirė tėvelis.
gimė.

Pateko visas tėvo 
resniajam jo sūnui vesti.

Isz pradžios visa gerai buvo. 
Tvarka tokia pat, rodos, kaip 
tėvo.
visi kuogeriausiai apsirūpinę.

Vargai

ūkis vy-

Padovanojo daug medeliu.
Lynn Timmerman, fabrikam Į

tas automobiliu isz Lima, Ohio, 
padovanojo 
dedi u 
plento 
b ranee

tukstanezius me- 
kuriuos pasodino prie 
‘‘Highway of Remein- 
” ant atminties mirusio 

prezidento Hardhigo.

1‘iuszas Lipinskas isz 
Gestarjszo Kaimo pajeszkau 
Piusza Armina isz Bisku Kai
mo. Malonėkit atsiszaukt ant 
adreso. } 
P. LiĮlinskas 
(t.25) ;

Bos 142 
Bedford, Ohio.

su girria, 
Black Creek Valley. Norintie
ji pirkti atsiszaukit ant szio 
adreso. (t.25)

Mrs. AL Gclgot,
334 W. Green St., 

W. Hazleton, Pa.
ANT PARDAVIMO

\’a. 
paklode ir kartoja:

— Kelkis, jau 
nas!

— Eik szalin, juodas szunie, 
nes gausi in snuki!

Juodveidis tuojaus 
szo iizbona vandens
ir pliupt pasažierui ant galvos. 
Tas paszoko kaip įndurtas, o 
juodveidis jam in sprandu ir 
tempia laukan. Koma n, sako, 
tau ežia reikia iszlipti; rengtis 
jau noru laiko, nes traukinys 
tuojaus begu tolinus. Žmogus 
prieszinosi, bet nigeris pildo 
duota isz vakaro
davė žmogui da syki in kupra 
iszstume isz vagono laukan, 
iszmete jo baksa 
ir traukinys 
toliau.

A pio 
traukinys buvo jau netoli New 
Yorkp, vienas 
siszanko ta juodveidi ir baisiai 
perpykęs szaukia:

— Asz tau sakiau, kad tu 
mane prikeltam New Havcne 
—- kodėl tu manes neprikeleįj

Jnodveidis apkaito, 
sako, asz padariau 

klaida — iszkelian New Have- 
ne visai kita žmogų.

vagono laukan 
ezeverykus 

t no taniu nuėjo

szeszta valanda, kada

pasažierin pa-

Džizus
Krais t, jis

w — <■ — «■» ■O" <W O» O' 1 —

♦
♦
I

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

IL BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vico-Prez.

♦ Jos. E. FERGUSON, Kaperius.
» c> » » » > ««»«».<* e «*■ —.

.     .. , .................... >■■■« M. >■,     ,..!■!

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

IR BALSAMUOTOJAS ,

visokioms
preke. Teipjl 

automobilius

Lnidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite I’OMNINKA Ui 
kreipkitės pas mane, nes asz galia ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
933-335 W. Centre St., Mahanoy City

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY.

Niekas nesiskriaudžia, j iszkaburksztyti. Kaip tik buv

Bet neilgai taip buvo. Pras
linko keliolika metu. Vyresny
sis vode, jauna, gražia mergai
te. Kiekvienas žino, kad vedu
sio gyvenimas didžiai atsimai
no nuo nevedusio. Tuoj kiek
vienas vedos daugiausia rūpi
nasi savo 
tais.

Ir taip tarp broliu pradėjo Į kiu “muku,”
nuo jaunesniuju broliu, nutarė 
skirtis. Sutarė duoti jiems ke
letui sykeliu pasisėti žemes. 
Szie nieko blogo ncmastydaml 
sutiko su tuo.

Ateina ruduo, 
suvežą in kluoną javus. Dabar 
ir jie džiaugiasi gamtos motu
tes, dovanomis, kad nebereikes 
ir jiems toliau bado^kest i.

gudrus vyras, 
nesakydamas 
kad atvežtu 

maszina javams 
o pats nuvažiavo pa
na cza 1st vos,

o 
virtuvėje rūsio durys kurios 
paėjo po grindimis seklyczios; 
taigi užtaise kamina ir pradėjo 
leisti dnnuis in rusi pro (duris, 
o isz rūsio pro grindis lindo ne- 
praszyti kartieji durnai in ka- 
maryte. Ir taip tenai smilko 
marti su savo vyru, kaip pok-

Pajeszkau savo artymo Su
siedo Kazimiera Norvydą gy
veno Ansonia, Conn. Taigi 
draugus Kazimiera Bareisza 
ir Prana Bolne gyveno Cincin
nati!, Ohio. Turiu svarbu rei
kalą,meldžiu atsiszaukt ant 
adreso.

Ka^. Varanaviczia
3725 William St., 

Detroit,(t.35) Mieli.

A sz

szeimynele, o ne ki- ioje> durnuose. ‘
_ Į Nebegalėdami iszkesti viso- 

kurias sutikdavo
kilti visokie nesutikimai. Kiek 
vienas nori atsiskirti savo da
li ukes nuo broliu, kad ateity 
galėtu vedos 
kurti savo zeimyndM.
skyrimuos broliu labai buvo 
nepatenkinta marti. Ji viso
kiais budais prikalbinėjo savo 
vyra, kad mažiesniems jo bro
liams žemes ir sziaip padargu 
neduotu. Ir isz to kilo didžiau
si vaidai. Jaunesnieji broliai 
labai norėjo skirtis, o szis ne
duoti. Didžiausios bylos tęsęsi 
ilgus metus.
duo turėdavo gamtos motutes 
gerybes “starszina” su “zem- 
skiu”

Kad ir perskyrė iszvažiuoda 
vo “naczalninkai”,
se ir vėl pragaras kildavo. Szie 
skirias anas neduoda. Matyda
mi jaunesnieji sunai nebegales 
su broliu geruoju persiskirti, 
pradėjo susitarė daryti jam 
kerszta. Visa ka tik

savistoviai insl-
Szituo*M

nupjauna ir

Kiekvienns ru-

” su
tarp ju perskirti.

4 i

bet namu o

darvti *
pagauna 

tuoj sulaužo, sukapoja, sudegi
na, ir taij, kaip kokia viesulą 
isztraszko, iszardo, kad nei pa 
tiems nei kitiems naudos ne
bėra. Juo tolyn, juo arszyn ko
va tesės.. Nebeduodavo vvres- t »’

nysis brolis jiems nei valgyti, 
nei apsirddyti drabužiu nauju, 

reikia žmo* 
— norėdamas 

juos iszvyti tarnauti, o ju že
me naudotis.

Bet szie neejo, gyveno isz 
vyresniojo turto. Pagaus būda 
vo rakta nuo kloties, 
miltu terbas, iszsinesž lasziniu 
mėsos in kita kiemą ir gyvena. 
Pritrukus maisto jie jo nesi- 

Ateina ar negaus ko 
ar sziaip koki 

daiktu iszsineszti ir žydui par
duoti, ar ant puskvortes deg
tines keisti.

Užvis labiau bijodavo vyres
nysis antrojo brolio. Dažnai su 
juo tckdąvo dar , susikabinti, 
už krūtiniu pasistumdyti, 
marti, tai ka ir bekalbėti, kad 
pamatydavo ateinant ji, tai ir 
duris užsirakindavo, kad nein- 
citu in trioba.
kad ka nepadares neiszeis:

griaus, ar valgymą iszpils; ir 
daug kitokiu szunybiu pada- 
darys.

Bet dažniausiai taip atsitik
davo, kad antrasis brolis juos, 
kaip bites su durnais norėdavo

y

žodžiu viso, ko tik 
gaus gyvenime.

praszo. 
pasmaguriauti

prisipils

o

Gerai žinojo, 
: ar 

indus iszdaužys. ar krpsni su

iszvyti isz triobos, prilcisda-
‘............. >

Juozas Bagdanaviezia 
kuris per 15 melu laikiau sa
lima ant E. Centre St. Maha- 
noy City, pajeszkau savo tikro 
brolio Kazimiero Bagdanavi- 
eziaus, kuris apleido Mahano-

Geras namas po No. 332 
ant West Railroad ulyezios, 
parsiduos pigei del greito pir- 
kiko, nes locnininkas negali už
siimti dažiurejimu namu. Atsi- 
szaukite tuojaus po numurta

335 W. Centre uli., ' 
(t.m.25)

1X0.

r

Mahanoy City, Pa. w
ANT PARDAVIMO.

i

namas prie

ju 20 metu adgalios ir iszva- /*•) 
navo in So. Dakota. Paeina isz 
Kauno gub. ir pavieto, 
mios parapijos. Te 
kia ant adreso.

Jos. Bogdanawicz
206 N. Third St.

W. Hazleton, Pa.
ANTPARDAVIMO

Mf
-"H

Szci- 
nl atsiszau- 

(A.l

Szesziu ruimu 
grižkeliu arti Brandonville, 
Pa. Geras tvartas 28 per 38 
pėdas. Geras vanduo. 60 vai
singu medžiu, 22 akieriai isz- 
dirbtos žemes. Parsiduos pi
gini. Kreipkitės ant adreso.

Z. F. Rynykewicz 
Advokatu, 

Shenandoah, Pa.
ANT PARDAVIMO

f

Vyresnysis — 
Nieko niekam 
iszleido tarnus, 
anksti vyta 
iszkulti, 
pirkti, “na cza 1st vos,” kad ir 
broliu bundas, priskaitytu jam, 
remiantis, kad jo žemoje augo.

Gudrus vyresnysis, bet jau
nesnieji broliai dar gudresni. 
Suprato isus plvanus vyresnio
jo ir dabar buvo dvi iszeitys: 
arba pasiduoti vyresniajam, ar 
tęsti kerszto kova tolei, kolei 
geruoju skirsis. Jei vesti kersz 
to kova, tai ir szi karta reikia 
rasti būdas, kur javai padėti. 
Pamastė xuilandelo jaunesnieji 
leidos iii sodžiaus 
bei merginas praszyti, kad 
tuoj szia nakti ateitu jiems tal
kon padėti, bandos iszkulti, o 
kitaip lyta anksti jiems isz- 
kuls vyresnysis brolis.

Ir taip apie nakties deszim- 
ta valanda kluono buvo di
džiausia darbymete. Szeszi pil 
niausiojo sveikatoje vyrukai 
dainuodami,

Pats su paezia, sūnūs, duktė 
ir piemene,” 
lia kad jau už keliu 
bundos kluone nebebuvo.

, -atvažiuoja 
ir maszinas at-

i i

Ausžta 
naczalstva 

veža.

vaikinus 
praszyti,

kuleju dainele:

tik kulia, tik ku- 
valandu

rytas 
y y

Nuvažiuoja in kluoną. 
Pažiūri in vidų, jau javu nebė
ra, jie iszkulti. Prasivėrė pek
la! Vyresnysis brolis kerszto 
apimtas tik rėkia, tik szaukia, 
kad tie velniai, jo javus iszku- 

“Tie velniai, iszkule, iszvyt 
juos, iszyyt kur pipirai auga,

4 4

le.

Fred Thamarus
Tamaqua, Pa.

Puiki 40 akeru farma su vi
sokiais vaisingais medžiais, ge- į 
ras vanduo, z namas devynių 
kambariu, tvartas, szopos ir 
ga ra d ž ta s: a n t v i e to s. A t si sza li
kit adreso. (t.26

•t***-

R. No. 1 Box 73
ANT PARDAVIMO

Geras namas del vienos fa- 
milijos ant puses loto, po No. i 
529 W. Spruce St. arti Lietu- 
visZkos bažnyczios. Viskas ge
ram padėjimo. Didelis kiemas. 
Namas 
ant kito galo loto 
narna pastatyti. Galima pirkti 

kiek kiti praszo
X'

Trys nauji namai, da visisz- 
kai nepabaigti, su x'isom viga- 
dom, ant Washington St. Ta
maqua, Pa. Kreipkitės ant ad
reso. (m.28

41 Railroad St., 
Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO

• ♦

f

Naujas 8 ruimu namas su vi
sais intaisymais po No. 319 E. 
Pine St. Galima tuojnns inai- 
kraustyt. Teipgi kitas naujas 
namas prie E. Market , St. *E.

2 Kreipkitės po No. 317 E. Pine
St. (t.f.) I

M

ANT PARDAVIMO

naujiai pataisytas ir
a Įima kita

už tiek 
czverti loto.
tegul tuojaus
“Saules”

u z
Norinti pirkti 
atsiszaukia in 

t.f.

Notary Public.

ofisą.
CHAS. S. FARM LEY

Rea! Estete Agent.
leigu norite pirkti ar parduoti tavo
♦tubas, mes galime jumis tame reikale 
patarnauti. Randavojaine namus, 
(olektavojuine randas. Parūpiname 
visokius insurincus ir teip tolinus.

Kampas Catawissa ir Markei St. 
Mahanoy Cit*. Pa

AJ8IUSK TIK 81.00
O gaus! aallklo ir apyniu del 15 gor- 
ežiu naminiu alaus su pamokinimu 
kaip padaryti ir prlsluntlma apmoka-

;■ mo. Geriausia stambi trajanka 60c 
arba 6 pakolei už $3.30.

kad mano namuose nei kojos 
neinkeltu.” • z-

.Ir taip suirutei kilus nieko 
nepcįzusi visa vaidmingoji 
‘4 naczalstva 
sineszdįnti.

O broliai, ilgiems pykeziams

visa
turėjo namo isz-y y

I

Keturi nauji namai su visais 
intaisymais, Frackville, Pa. 
Parsiduos visi ant syk arba.po 
viena. Kreipkitės aut adreso.

A. Yarowski
410 W. Coal SL 

(m.28) Shenandoah, Pa.
PARMOS! FARMOS!

apsipirke farmas,

Pirkit farmas didžiojoj lie
tuviu ūkininku kolonijoj kur 
jau yra suvirsz 400 Lietimu 

tai yra di
džiausia lietuviu ūkininku ko*
lonja Amerike. Asz kaipo se
niausias ukninkas szioj apie- 
linkej galiu suteikti geriausjus 
palaimas norintiems apsigy
venti ant fannu, 

pagelbsczin

Puplalszkal 
35c arba 6 pakelei už 11.75: 
Žolių 80c arba 6 pakelei ui |1.40 
Knyga "Daktarai Namuose'* $1.00 
Kanticzkoa $1.25. Garsas Dienos Budo 
po 50c. Elementorius valkams po 35c 
Gyvenimas Szventuju $6.50. 
Altorius Maldų Knygele, 
smagus drukas, prasto abdaro po 75c. 
Mlnksztu.abparu su kabe $1.60. Cola* 
loldo abdarals $1.50. Vainikėlis matu
ke prasto abdaru 65c. Celuloldo $1.50. 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popleros 80 gatunku. tuzinas ui 65c. 

M. J. ŽUKAITIS.
451 Finds on Ave. Rochester. N. Y.

Truk-

Aukso 
senovei-

Lalszkaim

jau 9 motai 
kaip pagelbsczin lietuviam 
fannu pirkimo. Szimet surin
kau 67 farmas ant pardavimo 
ir daugelis tu farnnt parsiduos U. 
labai nupiginta kaina. Reika
laukit farmu suraszo.

Jobu A. Žemaitis
R. No. 1 Box 17 . 

Fountain, Mielu'
LsTKAS nori rūkyta 

puiku tabaka, tas tegul 
kreipiasi pas mus. 

EUROPA BOOK CO.
57 DEY ST. NEW YORK.

jį.- .-i -------m---“ • -------- -
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Dekite savo pinigus in 

Merchants Banking Trust Co. Banka 
Mahanoy City, Pa.

1

pasibaigus, patys be tarpinin
ku iszsidale tarp saves žeme, 
ir dabar laimingai gyvena, 

—•Vienybe.
- - 'TP r v r n j iii iu yų i. «|. ..niirrr^n ■ -■ l.uįi_oi

Ant State Senatoriaus

R. D. Heaton
ISZ ASHLAND, PA.

Ant Republikoniszko Tikietc
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Ta Banka nori jumis patarnauti,
Mbka 3-czia procentą anį padėtu pinigu.
Nori idant kožnas vyras, moteris, vaikas ir mergaite pra- 

' d6tu taupyti pinigus ir turėti bankava knygute szitam 
Merchants' Banking Trust Co. Banko.

Szita Banka prigclbsti savo depozitoriams pirkti savo 
locnus namus.

Szita Banka prigelsbli jumis suozodinti pinigus
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H.! jmas jon durnu.
Nobegajedain gyventi jauno*nDu vargonai, parsiduos pi

giai. Kreipkitės ant adreso. 
___S. Garkauskas .

- 309 Elizabeth St. /
Tamaqua, Pa. 590 W. Centre St. Mahanoy City Pa. 
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Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
TratomoMliur del latdotuvtu/ 'kriksi* 
Uniu, veseliju, pasivažinėjimo !r t.t.

ji porele gyvenamojo triobojo
nuo dump, porsikole in antra
gala w taip vadinamą .sekly
ežia gyventi. Bet ir ežiu tas no 
vydonas priemone rado, kaip
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Nori kad jus butumet to Banko dopozitonus
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