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Pa- 
krasztinei sargai prohibieijos 
sako buk 80 tukstaneziu skry
nių arielkos buna szmugleriuo- 
ta in Amerika kas meuesis isz 

- Europos, neskaitant kiek buna 
atgabenta isz Kubos ir kitu ar
timu salų prie Floridos. Pagal 
taji apskaitymo, tai kožnam 
žmogui pripuola po kvorta ge
ros szkotiszkos 
menesis. Idant užbėgti laja 
szmnglerysta, valdže ketina 
padirbti da 200 greitu laiveliu 
idant sustabdyt szmuglerius ir 
kontrabandas.

Trumpi plaukai priežastis 
savžudinstos.

Pails City, Xeb. 
kerj)a plaukus netik jaunos 
mergaites bet ir senos bobos, 
nes jau tokia mada ir gana. ( ž- 

nukirpti plaukus 1G 
metu Ona

m

arielkos kas
Idant užbėgti

valdže i

net ik
senos bobos

simane
Pupkiute,

senai as ji užl vir-
prieszais :

užk i rt <>
L’ti ir 
pre-

Senatas užtvirtino kareiviu 
bonusa.

Washington, D. C. — 
prezidentas t ’oolidge
kareiviu bonusa ir uepasirasze 
ant bilo, bet 
tino 5.9 balsais 
kaip tai sakoma, 
zidentui per uosi.

Bet vietoje pinigu kareiviai 
aplaikys apdraudima gyvas- 
czio konia tris kartus tiek, kiek 

tai ) ra, 
užrubežije 

ezio-
nais tarnavo po 500 doleriu.

kareiviams 
tiems k a

priguli, 
tarnavo 

aplaikys o tiems ka

Sukaneveike mergina ant 
smert.

Saint Louis, Mo. — Baisui 
subjanryta kuna panos Mollie 
Margulis, 21 metu, surado pali- 
cijanlas i>z ryto, tamsioje uly- 

arli'nioje josio 
(>s 

iszlanžt 
l< rnt ine

s namo, 
suka neveikta, 

<>s, nosis 
i nmuszta

ft

SZTOPAS” KURIS UŽMUSZE 215, ŽMONIŲ.4<
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I ji i ko teisnįo 
szais bill lege thus, 
rius perstatė davadrts trucinan 
ežio sztopo mlo kurio mirė 215 
žmoni u. Bon kįntes
čižuos radosi Didi' idant džiure 

(lava-

L
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Kruvina skerdyne mužiku
Ukrajinoi. ,

Mosk va. 
has buvo 
szuvei kuriuos

— Per pelikes die- 
armot inei 

Įeidinėjo bol- 
szevikai ant Ckrajiniszku mu
žiku kersono gubernijoj. Mu-

girdet i

gubernijoj.
szis užsibaigė kruvina skerdy- 
ne mužiku kuriuos bolszeikai 
apsiaubė (Hvijapoliuje, isz- 
sker.dydami visus pasikelelius 
skaitliiije LSQ0 vyru, mote- 

Buvo tai baisus 
randonuju

riu ir vaiku.
atk( rszinimas raudonųjų uz 
tai, kad mužikai padegė nartui 
kuriame laiptuosi valdže eze- 
rezviezaikos ir visus sudegino.

'Tolinus prnneszimni isz te
nnis .skelbt*, buk su kožnn dio- 

pnsikol imaididesni

ka Onute

Kopos

o kada 
atėjo namo ir levas užtemimas 

padare, gavo tiek 
szunpoterin ir in kaili, jog Onu
te užlipus ant virszaus, paėmė 
tėvo karabiną ir paleidi) sau 
szuvi in krulinia. Xorints tėvai 
gailesį už staigu supykima, bet 
kas isz to, kad dukreles nepri
kels isz numirusiu.

Ir vėl straikuoje 10,000 
anglekasiu.

Wilkes Barre. Pa.
tis žhio*i<«)S Jo priežastis lajų 
nuolatiniu straiku Luzornes 
paviete, vos užsibaigė vienas, 
lai tuojaus kyla kitas kaip po 
lietui grybai. Lehigh kasyklo- 

10,000 angle- 
s dienomis 

sustojo dirbti apie du tukstan- 
czei darbininku Pennsvlvani- 
jos kasyklosia Xo. G Inkermo- 
ne, už tai, kad vienas isz ang- 
lėkusiu prilodavo už daug ak
mens in karuka už ka liko> pra- 
szalintas nuo darbo.

st vaiku

šia sustraikavo 
kasiu, o dabar tomis

Vienas kitam perskalde pakau- 
szius bet nežino už ka.

Philadelphia. — Jonas Szi- 
kauckas, 36 metu, gyvenantis 
po 400 Xe\v Mark(‘t ulyezios,

>6 metu,

ržai t ej( 
Mergina lik 
rankos buvo 
iszlaužla, o 
su dideliu akmeniu. Visa pali- 

tojo žverio kuris 
baisia žudinsta. 

Mergina turėjo gera varda ap
linkinėje ir nešit rankyda v 
ulvezes velvlm laiku, ft •
bildu jiji likt 
laja vieta, 
dasiprast.

cije jeszko 
papilde laja

o po 
Kokiu 

suvadžiota in>s
lai palicije negali

— Vincas 
isz \\ asb- 

o, li-

Brolis nužudė broli — ginezai 
apie dirva.

En<>-n pi\ .. Wis 
RevinsKj, farmeris
jngton gmino. Vilas paviet 
kos uždujn k-'h'jime už nu
žudinima savo brolio Tamo- 
sziaus. Priežastis žudinstos bu
vo ginezas už szmoteli dirvos. 
BrolisJame laike sėdėjo ant 
savo vežimo priesz brolio šlu
ba, kada Vincas inbego iii stu 
ha atsinesze karabiną paleisda
mas in ji szuvi. Liudintojai
tojo atsitikimo buvo Vinco pa
ti ir 14 met u sūnelis 
tam nuėjo in miestą ir pasida
vė in rankas szerifo. Xiizudy- 
tas paliko paezia ir keturis 
vaikus.

S

paliko paezia

Brolis po

Uždaryta kalėjime už ne
mokejima taksu.

W arren, Pa. -- Pirma karta 
sziam paviete likos uždaryta iii

atėjo in Hohnemann ligonbute ĮJ kalėjimą M rs. J uzefiua Rich už
idant daktarai susintu pakau- 
szirkuri aplaikt* nuo savo m.V- 
lemos pacziules. Kada jojo už
klausta kokiu bildu jam per
skalde guogia, sake kad neat
simena. In puse valandos atėjo 
ir jojo mylema Katre su žaidu- 
liu galvoje idant daktarai su
sintu, sakydama, jog su vyru 

už ka, tai neat- 
Dabar abudu guli Ii-

nemokejima savo taksu. Moti1- 
re patol bus laikoma kalėjime 
pakol neužmokes $4.91 taksu, 
l’žsimane mot eres

tai dabar turėsbia su vyrais, 
mokėt i taksas.

n

tu reti lygv-

na kila
mužiku prieszais valdže.

Lietuvis pasikorė isz priežas
ties blogos sveikatos.

Girardville,
ejdamas

su >zunim
Peel

kijoj yra 135,000 žmoniu, insi- 
registravusiu ir norineziu gau
ti vizas iszvažiuoti in Amerika. 
Isz to skaieziaus G5,000 žmoniu 

laivakortes, 
a t si uostas

Pa. — Lynu 
pusi vaikszrz’mt 

ant kalno, ojo ai yda 
likos ai kreipia ant staigaus h>
jimo szimies. Alėjas prie tosios 

gulinti negy\a 
l<t met n amžiaus. 

tai koroneriui 
era koriui t ’lai'kni

\ ietos užl i ko 
žmogų apie 
Pranesz.ta api<‘ 
k n ri > pa I iepc g 
užsi imi i l;i\ on n ir ai veži i ] >as 
savo. Znio’ii-, <la 
radimu lavono, 

tni butu

Valdže

naujuoju imigraci-
I<urs kongreso 

abejo, priimtas,

irdi' apie su
pa žiu re t i 

A n!
11

urs 
szmotelis

< r

(•JO 
kas tai but u per vienas, 
kaklo radosi ženklas nuo dial 

pasikoręs, 
medžio

d rato da kaliojo. Savžudintojui 
pažinta buk tai Lietuvis An
drius Pikalauekas, kuris rado
si ant burdo pas Joną l’ernada 

o dingės ana diena.
Pikalauekas nuo kokio tai 

laiko Mrgnliav 
tai už daug in 
mas visus savo svietiszkus er
gelius užbaigti per pasikorimą. 
Paliko Lietu\ oje paezia o czio- 
nais sunu Joną i r viena broli 
Joną Pikalalieka.

1 dienos Len-

ant kurio Inivo 
ant artxnio

isz kur Imv
nu*)

ir gal paėmė(I 
galva, niilarda-

mergina 
teketi. Ana 
d is atėjo 
o
kratyt pasakė jam:

S

tai isz jau 
iszvažiuot i 

kai kuriems

Valdže ima po savo valdže 
bažnyczes.

Sofije, Bulgarija. - 
mano invest i naujos tiesas atė
mimu bažnveziai davima szliu- 
bu ir persiskyrimus. Lyg szio- 
liai tik bažnyczei priklauso tie- 
jei dal\ kai, bet dabar prigulės

Zj 1 *
kunigą, jiriesz 

užprotosta vojo,

prie ei v ii isz kos valdžios, 
noma, jog visi 
tokias tiesas
bet, valdže tuosius protestus 
atmetė.

vra ir su

susimnsze, bet
simena.
gonbuteje.

Paperosas priežaste josios 
mirties.

Xew Y o j k.
. Silocox,

Mrs.
74 • met u,

Anna 
atsigulus 

in lova s’u uždegtu paperosu, 
seužmigo. Po kokiam laikui 

nukei pasidarė karszta, o kada 
pabudo radosi visa liepsnoje 
nes degantis paperosas uždegė 
paklodes ir moterėle po baisiu 
kentėjimu mirė ligonbuteje.

Apiplesze čigonus ant 
l?,000 doleriu.

Uniontown, Pa. — Keturi 
banditai kurie save persistatė 
kaipo vaistine palicije, ateja 
in abaza čigonu Besone, atkiszo 
revolverius in juju vada, pa
ėmė 12,000 doleriu auksu ir bu- 
maszkoms ir prasiszalino. Ona 
Western, 17 metu patogi ci- 
gonka vijosi pa sk u i ba nd i t u s 
bet vįęnasj.^ banditu kirt^ ja- 

. ja. su revolveriu iftSvoida nuo

J

ko mergina apalpo. Banditu 
nesuimta*
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Kluksai sudegino szita medi.

Gera gyduole ant meiles.
Boston, Mass. — Nikaloju 

Sakalauckas buvo insimylejas 
iii patogia 18 metu senumo 
Petronėle Matschulis( ?) bet 

no nemislino už jojo 
diena kada nuobro- 

at lank) t Petronėlė,
toji norėdama nuo jojo atsi- 

“ J eigų jau 
teip mane myli, tai ka tu del 
manes padarytunud ? Ar paim
tum truciznos* ir ar mirtum už 
mane 
ke: “ 
pagnld) cziau savo gyvastį prie 
tavo kojų.“ 

Pas
Xikas, iszgere paduota trueiz- 
na, mergina uždare ji kambari- 
je, prižadėdama atejti vėliaus 
atlankyti ji kada pradės mirti. 
Už keliu valandų trueizna pra
dėjo darbuotis. Kada atėjo my- 
lema Petronėle su tėvais ir ke
leis kaimvnais atsisveikinti su «
Niku, tai negalėjo prie jojo pri- 
ejti. Kas lai Inivo už trueizna? 
Ugi daugiau nieko kaip ynilto- 
loi ant iszczvstinimo « 
ir iszvarvino 
galvos. Badai Nikas isz sarma
tos atsidūrė kur 
sylvan i ja.

135,000 Lenku laukia kad galė
tu iszvažiuoti Amerikon.

Washington, D. (!.

*Bet Xikas tuojaus atsa- 
Mano mieliausia, su noru

turi jau insigije 
paprastai jiems 
Amerikoj gyvena neziu j u gimi
niu.

Kadangi
jos i nsl ai y imi 
dabar bus, b<‘ 
Lenkijow kvota bus 8,872 o nuo 
127metu Liepos 
ku bus insileidžiama tik 4,500
žmonių per motns, 
insiregist ra\ tįsiu 
135,000 Lenku 
teks savo eih'S laukti arti tris- 
deszimt metu!

'Tas pats beveik
emigracija isz Lietuvos.
Isz bado pavogė kepalėli duo

nos po tam pasikorė.
Weehawken, X. J. — Xetorė

damas darbo nuo ilgo laiko ir 
pinigu aut nusipirkimo

(Ikouskis, 
cziuotas žmogus ir tėvas ketu
rių vaiku, Sercdoje pavogė ke
palėli duonos 
už ka likos aresztavotas ir už
darytas kalėjime.

Iii kėlės valandas po tam pa
licije rado ji kabant i ant sztan- 
gos ant sznureliu nuo czevery- 
ku negyva.
Priczeris užmokėjo $3,500 už 

sumuszima moteres.
Clearfield, Pa. — Pastovis 

Jonas Lawrence isz 'Tyler, tu
rėjo užmokėti Marei Levaudus- 
ki 3,500 doleriu už kirtima jai 
in veidą su kumszczia. Vvras 
apskundė ji ant 10,000 doleriu 

3,500 dole-

ant 
maisto, Kranas

šau
pa-

ir bonka pieno,

vonele.
Ant to sutiko Pet- 

dcirta diena atėjo

viduriu
jam meiles isz

ten in Penn-

Lomža, 
kos 
savo 
|>a ežios
varda, A ntana, 
teres Helena ir Zofije. Dzika

norinls

S/.evczikiene 
s u p ra s-

vvro ir tan-
Ant galo 

susiramino,

bet sūdąs pripažino 
riu kaipo pleisteri.

X e se n e i Le v a n d o v s k i 
su paezia pas kuniguži su rei
kalu, na ir kilo terp ju ginezas, 
laike kurio kunigužis uždavė 
y pa per veidą Levandovskie- 
nei.

Žmogus žvėris iszžudino visa 
szeimyna.

Antanas Dzik, li- 
suvmtas už nužudinima

motinos Barboros, savo 
Katros ir sūnus Ed- 

Juoza ir dūk-
S

praojta mota pribuvo ant tar
nystes in dvara Ludvikava, o 

turėjo gana dideliu 
szeimyna, bet su savim atsive
žė savo mvloma
ir josios sunu. (laloma 
ti kokis buvo gyvenimas var
gingos moteres, visas kilimas 
apie tai žinojo ir kalbėjo.

Szevczikiene likos priimta 
in dvara už tarnaite. Dzikione 
kentėjo daug nuo 
koi buvo suplakta, 
motore truputi
uos atėjo žino buk Dziko.bro
lis mirdamas 
jam 10 tukstaneziu 
jo motinai apii* tūkstanti. Dzi
kas iszvažiavo in Warszava su- 
jeszkoti pinigu, bet sugryžo su 
niekuom baisei supykins ir tą
ją diena vela baisei suplakė sa
vo motoria.

Amerike paliko 
doleriu, o

nuėjo

Rado negyva žmogų.
Lawrence, Mass.

žmogų, kurio lavona sura
Nešino*-

“John Da- 
veliaus pažinta kad .tai 

Boleslovas Zaorskis isz 
g v ve mintis ant 

Daktarai

atsitikimui [ ......
kuri isz-

uoliasPo tam
pa va re Sze vez i k i e n e
važiavo iii Lomža, senus pasi
liko pas Dziki. Lapkriczio me
nesi nakties laike atbėgo Dzi- 
kis pas szalfysziu, pranoszda- 
ihas jam, jog banditai iszžudi- 
no visa jojo szeimyna, o tik ji
sai pasiliko gyvas nes buvo pa

po lova. Susirinkia 
gailesezio,' jog teip

sislepias
verke isz
daug žmonių banditai nužudė. 
Pati Dzikogulėjo ant lovos su 
kulka krutinėjo, motina teipgi 
perszauta,
sius žaidulius ant kūno. Dzikas 

apsakineda-

vaikai turėjo bai-

Kluksai padare isz szito di
delio medžio kryžių Syracuse, 
N. Y. kuri sudegino laike savo

Gyventojai miesto 
tuom pasielgimu labai inirszo 
antKluksu kad sudegino vienu 
isz puikiausiu ir didžiausiu 
medžiu.

apeigų.

v •

— Ameri
kos generalis konsulas Varsza- 
voje, p. Keena, atsakydamas 
kai kurioms kongresmonams, 
kurie in ji kreipėsi praszyda- 
hii, kad jis duotu pirmenybes 
tam tikriem^ ju proteguoja
miems emigrantams iszvažiuo- 
ti Amerikon, ^nelaukiant eiles,
pranosza, kad sziuo tarpu Len

ma
do ana diena pacztiniam name 
kur turėjo savo kambarėli ir 
buvo žinomas kaipo 
vis,“ 
v ra
Lowell, Mass., 
141 High ulyezios.
isztyrinojo buk Zaorskis mirė 
nuo paprastos priežasties.

Lavona pažino jojo pussese
re Aleksandra Pakunauckiene 
isz Lowello, pas kuria lavonas 
likos nusiunstas ant palaidoji
mo.

r>.

imi ■ i—mi.....................win ■■■ m m*  ■■■<

Nieko nesiranda kuris no 
buvo kartus priesz isznokima.

Jeigu molai butu lotyniszft

ka kalba, tai daug butu moky
tu žmonių.

Pamieruok coiki du kart
pakol pradėsi kirpti.

W

KAIP PRIŽIŪRĖTI PIENĄ 
IR PIENO PRODUKTUS 

NAMIE.
- ■ ♦ ..... —

ir sinetona yra maiš
ia bai greitai sutersz-

v

f

< Klf

i't
p S 1

1 Pienas 
tas kuris 
tas ir subjaurintas, ir kadangi 
daugiausia vartotas nevirtu 
gali būti <

Jeszko paskandytu skarbu.
Pana Marga riet a 

vienatine marino norike Angli
joj, paners 'l’ebermory inliinkr 

senoviszko
, niszko laivo kuris

1588 mete su milijonais dole
riu verties ;
das svėrė apie 
ru, su
m a re s.

M a rgi Navlor,

jc jeszkoti I szpa 
nuskendo

inkso. Josios pave
du szimtu sva- 

kuriuom insileidže in

Simbirskas dabar vadinasi 
Oilanosk

Moskva. —So vi t ai < 
permainė Simbirska ant 
novsko ant atminties

mieste jisai užgyme, 
n (‘s jojo tikra
< lilanoff.
ir tolinus permainys

nes tanu?

verke su kitais, 
mas kaip atsitiko.

Vėliaus pasirodė kad pats 
Dzikas su pagialba savo drau
go nužudė visa savo szeimyna 

, už ka jam prižadėjo duoti tūk
stanti doleriu, 
prokuratori žadintojas 
sipažino prie’ visko, sakyda
mas, buk pinigus aplaike, bot 
nenorėdamas užlaikyti visos 
szoiinynos, nutarė su savo my- 
lema Szevczikionia iszkeliaut

Prispirtas per 
pri-

įbar 
)i la- 

1 amino,

pravarde buvo 
Jeigu bolszevikai 

miestus 
kaip lyg sziolei daro, tai neuž-
ilgio Rusijos niekas nepažys.

“Senam pecziuje velnes 
kūrina.

Stanislovas Ko-
lodzei, 72 metu jausdamas ‘va

liu t a re apsivesti su 
lite.

S

Lodžius.

le Dievo
Kaip seno- 
skelbe buk 

pecziuje velnes kuri- 
todel uegalema stebėtis, 

pasiprioszi- 
pasielgima 

Isz to kilo terp su-

* ?
sunūs Juozas,

stebėtis

I J

,1S metu mergi 
viszkas priežodi 
“senam 
na, 
jog
no prieszais toki 
seno tėvo.
nans ir tėvo tankus barnei. Ko- 

senis butu
gyventas sal- 

jauna paeziule

dos po vinezevonei 
apsimalszines ir 
džei su savo 
bet buvo kitaip.

Senis užsidegė baisia neapy
kanta priesz savo sunu, na ir 
insiutos senis atkerszino sunui. 
padegdamas
grinezia. Sūnus vos 
sigialbet

Slieetva

isz dė

jam tvartus ir 
spėjo isz-

sti szeimvna 
ganezios grinezios.

parode buk levas
yra tuom niekadeju už ka li
kos nuteistas ant dvieju metu 
in kalėjimą su užmokėjimu su
lini už papildyta skriauda.

Mirė isz džiaugsmo.
Bukaresztas, Rumunije.

T .. ■ ..

ris turėjo daugelį
Tūlas Graikas Embariko, ku- 

szeru prie 
angliszkos laivynes kompani
jos, ana 
buk jojo

vartotas
lidelis pavojus svei

katai jeigu neszvariai eziupi- 
n<4as. Pienas produkuotas del 
naminio vartojimo ant akiu tu
ri Imti taip szvariai užlaikytas 
kaip užlaikytas pirmos kliasos 
pienininkystėj. Pienas bus 
( 

gu melžiant 
kyląs, jeigu 
tai vartojami, jeigu tuoj pienas 
iszsiinktas-ir atvėsintas, reikia 
vešiai laikyti pieną 50 laips
nius U, arba mažiaus jeigu ga
lima. Svarbu uždengti pieną 
neprileisti muses, dulkes ir ki
tus kvapus. Buvo surasta, jog 
vaikai ant ukiu nemėgsta pie
no gerti todėl kad nuduoda 
karves arba tvarto kvapa arba 
net ir 
tu.

Yra svarbu prižiūrėti pieną, 
sviesta ir smetona. Tas iszdes- 
tytas naujame Farmers Bullet
in 1373, ('aro of the Food in the 
Home, kuri 
pareikalavimo isz United 
States Department of Agricul
ture, Washington, D. C.

Kuomet pienas pirktas 
pienininkystes yra geriausia ji 
laikyti Ixiiikajuin kuria atnesz- 

Reikia pieną tuoj iii Vi
liui paimti, bonka nuplauti ir • 

padėti i iii szaldytuva (refriger
ator) kurio szalczio laipsnis 
yra 50 laipsniai F. Nuplaunant 
bonka ypatinga atyda ttiri bū
ti kreipta in bonkos viražu. Ma
žiausias pakėlimas temperatū
ros gimdys bakterijas. Suv. 
Valst vbiu 
part a mentus 
kaip namie pasterizuoti pieną.

Sviestas turi būti laikomas 
szaltai ir uždengtame inde kas 
neprileidžia svetimus kvapus. 
Jeigu sviestas pirktas popieri
niuose baksukuose gerai svies
ta juose laikyti. Kuomet daug 
sviesto ant syk pirkta pirmiau
sia nuplauti szaltu vandeniu ir 
suvynioti in plona skudurą, ku
ris buvo pamerktas in silpnai 
d rusk uotą vandeni.

Suris lengvai tapsta a pipe- 
let as. Apipelejimas sziek tiek 
sulaikytas jeigu laikytas szal- 
toje vietoje ir gerai apvyniotas 
vaszkuotoj popieroj. Minksztas 
suris turi būti laikvtas in ori- 
ginaliszka popiera pakol var
totas. Sūrio kvapas taip atsi
duoda kad geriaus gerai suvy
nioti kuomet laikvtas arti 
sviesto, kiausziniu ir kito mais
to. — F.L.l.S.

I’iena s 
laug goresnis ir sveikesnis jei- 

szvannnas užlai- 
sterilizuoti daig-

pieną

neszvariu vartotu daig-

galima gaut bant 
isz

isz

i

aplaike žiniadiena
szerai . uždirbo jam 

suvirszuin milijoną svaru (4,- 
400,000 doleriu). Isz tokios ži
nios toij) nudžiugo,
negyvas aiit vietos. Szirdis ne- 
įiilejo * paneszti staigaus

Y

Žmogelis nopasL 
naudos isz sint) netikėto turto.

jog kvito

galėjo . paneszti 
,džiaugsmo.

i'
ISZMINTINGIŽODŽEI.
ft

sztuoliaus
Melsti suszelpimo szyk-

tai teip, kaip Icasti 
grubia per mares.

Jeigu pinigus garbinsift
kaipo Dieta, tai tave persekios 
kaip velnci.

Tasai garsei baladojo du
ris, katras atnesza tau gera 

in Amerika kaip tik viskas.ap- naujiena. '
simalszytu, bet kitaip stojosi. * Tfx 
Dzikas nuteistas ant pakorimo, imasi, negu dorybes mokinasi.
simalszytu, bet kitaip stojosi.

ft

.. 0<į

Už blogu daigiu greieziad

tas.
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Agrikultūros Be
duoda patarimus

Iszmintingi Žodžiai.
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Katra motore moka slap-

Geriausia savo draugusft
palinksminsime, kada kvaileis 
priesz juosius pasirodysime.* - ‘ 
lybe užlaikyt, liežuvninke bo- J

Neutraliszkumas yra del’ įi 
žmogaus azdaba, tik randasi , 
retai kada.

Per kentejiima ir dasekT- 
nia, žmogus geria use mokslą į 
ima.ft
klaidžiosi ir su nieksztus užsi
dėsi, tai niekad nopasitaisysi.ft
pamyni ant jahnystd^.1

ba tokei neisztiki.
ft

ft
11

geria use
Į

Jeigu keleis gyvenimo

I
• Lyg senatvės vėlybos, vis 

"iv hid
u h i •»ZMbgus, kuris W ^lai-

das pradeda pažyti gerai, tai 
visados buna pervelai.
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KAS GIRDĖT
In Moskva atvožė tomis die

nomis koki tai Viktorą, sunu 
daktaro isz Vladivostoko. Ta
sai vaikas turi vos deszimts 
metu, turi pilna barzda, usus ir 
muskulus kaip plienas, jog gali 

imtynių paguldyt dru- 
vyra. Bolszevikai isz

motinodamas, jog jam per ma
žai prisiuntė, nes buvo kaltas 
daugiau. Kada visi neatsako 
redakcije iszsiunte antra gro- 

Per klaida adreso, ta- 
iszsiuncziau
moldžemo Inos pini- 

9 9

Isz Lietuvos.

laike i
ežia ūso
trip jauno galinezidus
bai pasi.Mziauszia.
desniuosta miestuosia.

yra la
pojo ji di-

s n

Holandijos laivas iszplauko 
isz Smirnos su tūkstanti mai- 
rzu žmogiszku kaulu. Ir kiti 
laivai neseuei iszplauko 
žmogiszkais kaulais, o tai vis
kaulai Turku auku, nužudytu 
Armėnu ir kitu mažoje Azijoi. 
Laikraszczei užprotestavojo už 
toki pasielgimą Turkiszkos 
valdžios, jog neduoda silsėtis 
kaulams kankytiniu.

Ant laikvto seimo reforma- 
Saint Louis,loriszku kunigu

Mo., profesoris Kuyper užpro- 
testavojo prieszais prohibicije 
kalbėdamas, buk vynas yra t n i 

dovana, kurios niekas 
josios uždraust, 

prohibicije sake

Dievo 
neprivalo 
►Sziaudienine 
profesoris, yra didžiause kvai
lyste kokia galėjo invest i lais
vam sklype Suv. Valst. ir žmo
nis privalo stengtis ja ja kanuo- 
greieziause praszalyt.

Amerike randasi daug žmo
nių kurie parduoda savo lovas 
idant pirkti radio. — Kam po 
nogiu jiems reikalingos lovos 
jeigu persėdi visa nakti klau
sydami radio.

Viena maža zapalkele uždeg
ta garadžiuje kasztavo locni- 
ninkui 3000 dolerei už mokslą 
koki apturėjo D. N. Adams isz 
Clear Lake, Iowa. Adamsas tai
sydamas automobiliu, jeszkojo 
koki tai rakta uždegdamas za- 
palka. Tame kilo baisi eksplo- 
zije kuri isznesze in padanges 
garadžiu ir automobiliu, o 
Adamsa baisei apdegino. — 
Juk už mokslą kaip kada rei
kė brangei užmokėti.

ir automobiliu,

Vecente Henrique Fereira 
isz Jurez de Fara, Brazilijos, 
118 metu matuzelis ir tėvas 48 
vaiku, apreiszkoilbuk neužilgio 
ketina apsivesti • su 28 metu 
Georgina Lourdes de Silva.

Vecente pergyveno jau ketu- 
rca paczes, isz kuriu paskutine 
priesz smert apdovanojo ji su 
dvynais. Jaunavedis goidže da 
priesz smert padidint savo 
szeimyna ant penkesdeszimts.

Senukas yra seniausiu gy- 
ventojum toje aplinkinėje. Yra 
murinas ir priesz panaikinimu 
nevalninkvstes tarnavo triems 
ponams. Turi jisai tiktai sze- 
szes dukteres, bet kiek turi 
anuku ir praanuku tai to nega
li suskaityt. Jojo atejnanti pa- 
cziule yra patogi mergina my
linti labai vaikus. — Gilukis 
lai ejna su jaja.

Tūlas laikrasztis Paryžiuje 
norėdamas persitikryt ar ran
dasi kiek teisingu žmonių, nu
tarė iszbandyti teisingumą gy
ventoju tojd miesto. Surinko 
isz adresu knygos szimta pra
vardžių pas kuriuos iszsiunte 
gromatas in kurias indejo po 
penkis frankus pacztinem mar- 
keirt, pas kožna parasze sekan- 
czia gromata: 
kalavimo siuneziu tamistai 
penkis frankus markoms, nes 
kaip pasirodo, tai isztikruju 
esmių tamistai skolingas taja 
suma. Su pagarba, Pierre Du
val.”

Redakcije panaudojo varda 
“Pierro DpvaP* 
nedasiprastu, jog gromata yra 
siuneziama isz redakcijos.

Po iszsiuntinojimui gromatu

Ant justi parei- 
siuneziu

i i

idant niekas

9 

redakcija su nekantrumu lau
ke kokius atsakymus aplaižys 
nuo tuju žmonių. Tik septynios 
ypatus prisiuntė markes adgal, 
raszydamos kad tame užėjo ko
kia klaida^tryjelęa norėjo dau
ginu l ’ ’ ‘ ; . '; ‘
padekavojo.už prisitintinaa isz-

pnavjpkuŲIBUKlifl .yfctyu

4 C

penkis

geli
gro-
nes

mala: 
mistai 
frankus, 
gus tuojaus sugrąžyti.

Atsakymus ant tosios
matos aplaiko greieziau, 
66 sugražino tuojaus pinigus 
34 visai neatsakė 
pinigus sau. Terp tuju ka pini
gus sugražino buvo rasztinin- 
kai, notarai, naszles ir siuvecz- 
kos.

Isz to duodasi suprast, jog 
ant svieto randasi labai tei
singu žmonių . su czysta sav- 
žine.

9 

pasilikdami

Penki paskendo, vienas 
nusižudė.

Merkine. Sz. m.
men. 9 d. keldamiesi per Ne
muną valtelėje 13 žm. isz Pa
naros kaimo, užplaukė ant ap
semto vandens gluosnio stuob* 
rio ir susiknlusi baltei© apvir
to. Visi buvusioji jojo žmones 
inkrito in vandeni. Asztūoiii ju 
iszsigclbejo, gi 
m., A. Czyras, 54 m

i
e

• Balandžio

PAJESZKOJIMAI.
Pftjeszkau Antanu Yurgele- 

viezin paeina isz Tauragnu 
Miestelio, Utenos Apskr., taip
gi Antanu. Meydaus isz Viziu 
Kaimo. Turiu svarbu reikalo, 
jeigu kas apie juos 
lonokil praneszt.

Liudvikas Meydus
E. Vandergrift, Pa.

KELIAUK IN LIETUVA 
IR I8Z LIETUVOS 

VISADA PER
G. J. BARTASZIAUS

AGENTŪRA i

žino, ma-

Izral

Vbkiecziai pradeda kiszti 
snapus in Lietuva ir vesti te- 

propoganda, lavindami 
Lietuviszka kariumonia ir or
ganizuoti geresniu armija, o 
tuom darbu užsiima generolas 
Broederich. Neužilgio vokio- 
cziai statys Kaune Vokiszka 
gimnazije iv iszdavima Vokisz- 
ko-Lietuviszko laikraszezio.

Jau sziadien randasi Lietu
vi szkoje
Vokiszku aficieriu kurie moki
na kareivius.

Ar tik ru laiku neapžios vi
sos Lietuvos? Juk tai gardus 
szmotelis del neprisotytu fricu.

nais

kariumonejo daug

Amerikoniszkas ambasado
rius Cyrus Woods kuris porstli
to musu valdžia Japonijoi pa- 
dekavojo už taji dinstft ir su- 
gryžo namo.

Teipgi Japoniszkas ambasa
dorius Washingtone ketina pa- 
dekavot už taji dinsta ir su- 
gryžt in Ja poni je.

Isz tojo pasirodo, buk terp 
Ameriko ir Japonijos kas tokis 
kilo, o gal tame yra priežastis 
sulaikymas Japoniszkos imi
gracijos. — Jeigu ambasado
riai sklypu pameta teip svar
bius dinstns, tai užejna svar
bios priežastys kurios gali isz- 
kilti ne ant naudos tuju sklypu.

Sapnas Szmuiliaus.
— Ar tu žinai, Ryfkc, kas 

man sapnavosi szia nakti ? — 
kalbėjo Szmuila in savo paezia 
Ryfkc.

— Nu, kas tau galėjo sap
nuotis T — paklauso Ryfke.

— Matai, mano mylema, asz 
sapnavai, jog asz, Morkelis Ka- 
canas ir Ickus Szvein miegojo
me vienam otelije.

Tame pasirodė mums sapne 
tokem dvase, ir sako: — Pra- 
szykite, ka norite, o asz teip 
padarysiu, jog viskas jums bus. 
Mes biski nusigandai, pradėjo
me su dantimi barszkyt nuo 
baimes, rodos kad mus drugys 
krėtė, ale tam dvase saku:

— Jum ne reike bijotis, ba 
asz gera dvase ir noretau del 
visu daryti gerai.

Tada mes bjski ne drėbė jom 
ir Morkelis Kapcanas saku:

— Asz ponas dvase, noretau, 
kad visi miestai, kokie yra ant 
svotu prisipildyti su auksu ir 
butu del manes. — Paskui Ic
kus Szvein saku:

— Asz noretau, kad
marios, azerai, upes ir prūdai 
ant cielo svieto pavirstu ant at- 
ramento o asz turetau tiek pi
nigu, kad su tam atramentu ga
lėtai! čekius pasiraszyt..

— O tu Szmuila, ko reikala
vai ? — paklauso Ryfke. .

— Nu, asz pasakei tam dva- 
sei:

— Ponas dvasje, asz labai no
riu, kad ^lorkęlis ir Tekaus 
sapnai tuojaus iszsipildytu ir 
kad juodu tuojaus numirtu, o 
man tas viskas tektų.

— Gut, mano Szmuila! — 
paszauke Ryfke ir net delnais 
suplojo.

visos

KVITU

Kauno policija sumuszus daug 
žydu.

Policija Kauno sumuszc dau- 
žydu, intartn del komu

nistines darbuotes. Viso žiau
riausiu budu buvo sumuszti 27 
žydai.

Policija, girdėjus, kad jie da
lyvavę komunistu demons!raei 
jose Gegužes 5-ta diena, nežiū
rint, kad tokios demonstraci
jos bnvo valdžios uždrausta.

Sumusztujn vardai:
Flaks, Bensky, Hirsz Molamod 
Perlman, Jankei Lifszic, 11 aim 
Dof (17 metu), .Jankei Zaks 
(18 metu, studentas), Izral Gi- • 
tlie, Abramovicz, Tcok Milner 
(18 motu), II irsz Gere, Major- 
zon, Rozcntal, Beitler, Simons, 
Makagulsky, Szaikevicz, Ozer, 
Rapaport,
Szvartbnrg, Parason, Vio, Mu- 

vienas lietuvis, Pan-

Maim Kabinovicz,

komunistai

vienok tuo, kad 
buvo paleis- 

kad jie buvo 
del komunis-

Trakiszkiai, 
— Nesenai

Marinmp. 
vienas

pusėj gal- 
Laimo sine-

kulka iszeme.

kininke mergaitei 
kad minėtas 

be vaisiaus.

levicz ir 
kauskas.

Jie bnvo kankinami i n vai
riausiais budais: draskomi už 
plauku, batais spardomi in pil
vą, prikiszti revolveri prie kak 
tos grumojami nnszauti, jei jie 
neprisipažinsia 
csa.

Pasibaigė
visi aresztuotieji 
t i, nes pasirodo, 
nekaltai intarti 
tines darbuotos.

Reikėjo jam pust in lanpa.
ap. 

vy rūkas, 
kiek girdot, priklausąs Szauliu
Sąjungai per savo neatsargu
mu susižeidė revolveriu. Tnde- 
jes in revolveri szovini ir žiū
rėjęs viena akia in ji per dūde
le. Bot neatsargiai patraukęs 
gaideli, ir kulka iszmuszes aki 
likosi užpakalinėj 
vos nž ausies.
genu nekliudo. Nuvežns ligoni
nėn, gydytojas 
Girdot sveiksta.
Paėmė nuo josios pinigus da

bar nenori vesti.
Pužonis, Rokiszkio apskr. — 

Nors szi žinele nėra svarbi, bet 
visgi ji pieszia musu nekultū
ringumą. Jaunikaitis Laszas 
rengėsi vestis, ir jau nuo mer
gaites paėmė 300 litu įr 30 uo- 
lakcziu milo. Bet koki tai plet- 

pranesze,
jaunikaitis yra 

“be vaisiaus.” Mergaite, neži
nodama tikros tiesos, nž jo ne
beina, o jaunikaitis jai negra
žina nei pinigu, nei milo? Žmo
nes isz to daro invairiu juoku. 
Taigi jeigu mes bu tume kul
tūringi, tai tas juokas norei- 
kejo krėsti, bet tyliai kreiptis 
pas gydytoja, nes pastarasis 
tilgali visa tiesa parodyti.
Užsinorėjo joms būti vyrais.
Kaunas, —- Velykiniai szpo- 

karininku tar- 
E. Bntkeviczaite ir

sai. Aviacijos 
na i tos —
J. Grigaite antra Velykų diena 
sumanė pakrėsti szposu. Pir
moj apsirenge karo vai., o an
troji kapitono uniforminiais 
drabužiais (senais) ir eme ulio 
ti. Joms labai patiko, kaip, ka
reiviai atiduoda pagarba, kaip 
akylesni piliecziai
žvalgosi in jas. Bet Kauno sto
ties geležkeliu policija paste
bėjo jas esant moterims, suėmė 
ir pasiuntė in aviacijos dežu- 
ruojanti karininka, kuriam jos 
aiszkinosi — per apsirinkima 
apsivilkusios kariška unifor-

intartinai

nia.. Ant kiek pradžioj szpo- 
sai joms sekęai, ant tiek pabai
ga buvo traginga ir ežia daug 
kas galėjo nekaltai pasijuokti 
1S7j 1 ** 11

P. Auryta, 24 
K. Pan

iekas, 23 m., M. ŽabraUskiute 
17 m., ir V. Auryla —nuSkeiv 
do. Vienas ju, V. Auryla, buvo 
pagautas už poros kilometru ir 
dar turėjo gyvasties žymiu, 

in krantu 
Kitu lavonu oi as nesu-

Jis parduodu Laivakortes ne tik 
isz New Yorko ir Bostono, bet Ir 
Isz visu kitu 
kaip tai isz Philadelphia, Montreal
Portland ir Halifax.

Amerikos Portu,

LUtarUakas •rakaviua

K. RĖKLAITIS
Laidais Numirėliui gagai 

aaajaula mada ir asaksla.
Turi MielbftaUdce matare.

Prleiaamoe prekes.

Ui West Bpruee Bkreei
■AKAM O Y CITY. PA.

Bell Telephones No. 149

4l

Box 531

ir V. Auryla

žymiu
bet vos isztraukus 
mirė, 
rasta.

Balandžio 11. d.,Merkines pa 
rupijos kapinyne anksti ryta

Albino Turausko la-atrastas 
vonas.

Žydelis pamylėjo katalike, 
pamėtė savo Sore.

Kaunas. — Nesenai Garlia
voj apsigyveno 
teinąs kurpius su szeimyna. 
Turėjo sau užtektinai darbo ir 
gyveno sau gana gerai.
ežia, kaž-kaip netikėtai insimy 
Įėjo in katalike ir nakezia. ap
leidęs szeimyna nuvyko su my
limąją in Sanczius ir persikrik

Nesenai 
žydelis Glasz 
su

Bet

Pajeszkau savo szvogori Po
vilą Steponą vieži u paeina isz

Szauliu Apskr., 
, Yniszku Kai

mo.

Kauno Red., 
Raudonu Para.

Pirmiau gyveno Boston, 
Ma ss., dabar nežinau ktir. Tu
riu svarbu reikalu, jeigu kas 
apie ji žino meldžiu praneszt.

Petronėle Duncione
505 Lowell Str., 

Vandergrift, Pa.
* 

Pajeszkau savo brolio Jurgi 
Dubieka paeina. isz Vilniaus 
Red., Kasza.doriu l?av., 
liu Paszto, Ciniekiu Kaimo. 
Pirmiau gyveno Shenandoah, 
Pa., dabar nežinau kur. Jeigu 
kas apie ji žino ar jis gyvas ar 
mires, meldžiu praneszt.

Alex Dubois
Scitico, Conn.Box 31

sztijo. Žmona dabar su vaiku- 
cziais neturi kur dėtis, fioturi 
jokio užsiėmimo ir uždarbio ir į 
neturi isz ko gyventi.

Vilkai vilką suraske.
Szakaliszko, Kaltinėnų p.

Esant sziornet gilu sniego no 
tik žmonoms buvo vargo, bet 
ir žvėrims nelengva buvo. Mu
su sodžiaus apylinkėje szia žie
ma buvo atsitikimas, kad 13-os 
vilku vilkstine papjovė viena 
vilką, isz savo tarpo. Nubėgus 
žvėrims žmonos rado tik galva 
ir kailio gabalus isz tarpupo- 
tes, isz urio dar galės iszeiti 
apykakle (kaunierius). Jeigu 
nelaimei szitokia iszbadejiisiu 
vilku vilkstine butu užpuolu
si žmogų, tai jau Šveikas din
gos. • > . . . .

Pleszikai gerai darbuojesi 
Lietuvoje.

T i rkszl ia i, M aže i k i u
— Skodiszkiu kaime Tirkszliu 
valscz. Balandžio 6 d. 7 vai. va
kare pil. T. Koncziu užpuolė 
pleszikai, kurie szeimyninka ir 
jo berną suriszo,
liepe žiūrėti in krosui.
kai atome isz pil. T. Koncziaus 
200 litu, 20 rubl. auksiniu ir 20 
rub. sidabriniu, 2 auksinius

apskr.

o moterims
Pleszi-

sidabriniu, 
žiedus ir 2 kiszeninius laikro
džius. Apsidirbo pabėgo, isz- 
mnszdami visus langu stiklus. 
Jie buvo su kaukėmis ir todėl 
ju pažinti negalėjo. Tai jau ant 
ras atsitikimas szi meta su plo- 
szikais Tirkszliu 
Plesziku jeszkoma.

valsoziuje.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Zasz-

Pajoszaii 
linuko, gyvenusio 
ant farmu U. J. Ilmlos lavinos. 
Girdėjau buvo Detroit ar Pitts 
burg, Pu. Tegul atsiszaukia 
ant žemiau paduoto adreso nes 
turiu svarbu reikalu.

WnT. Kuras
1313 Davis Ave., 

Grand Rapids, Mich.

draugo Alox Va
šu J. Miller

fegul atsiszaukia

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Sercda, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGAR1A
MAURETANIA

Per Cherbourga ar Southamptoua.

AQU1TANIA

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimines 

isz Lietuvos, tai vietas užsakykite 
dabar. Musu ofisas Lietuvoje 
suteiks jiems pagelba ir rodą. Visi 
treczios klesos keleiviai turi sau 
atskirus kambarius, neprilygsta
mas szvarumas ir maistas. Apie
daugiuos informacijos klauskite 
pas vietinius agentus arba nuo:
CUNARD LINE 
25 Broadway 

Now York M

t
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I
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ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
tninios, moteres ir vaikai gauna 
specialo patarnavima.

KOYAJ, MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

M Broadway, Mew Tark,
arba phs vietinius agentus.

I

Skaitykite “Saule”G

Taipgi pasiunezia 
pinigus in 
szalis piginu negu 
kiti. IszvaŽlnojan-
eziams in Lietuva Z 
ar kitur parūpina r/

vuas <■
■.»

1 ;! (11. /•:

Pasportus, padaro 
Affldnvitua ir at* 
sakaneziai priren
gia in kelione. Parduoda vietinius 

Ir International 
Tie Czcklai

Moncy Orderius 
Travelers Czekius.
yru geri po visa pasauli. Keliau
ninkus pasitinka ant stoeziu New 
Yorke, suteikia nakvynes už pri
einama preke. Reikalauk laiva
kortes, paminėdamas isz kur ar 
in kur nori važiuoti.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

NEW YORK, N. Y.

Po

GėrėkisPaln-Espelicrio Trynimu
Nelauk ligi t % kuomet jau bud pre

savu
palvugv luinai!

MinkMri 
raukorn, kojom ir pečum 

. 1
'Zinoguw, kuria $u savo numku 

ParnėKii n k it 
P*iy-F.ipellcriu Usitrintt skalai,himv*eta«.

Uvrngkif<» gkaudftinM Ir di»<i*iP-
<Mų w| narių.
mdkiiM

3£h.l ir 70c. ųž. hoika lipti’k****’
F. A D. RICHTER & CO.

104*114 So. 4th StM Brooklyn, N.Y.

versto 
darbui, 
nuteik

lain, i būti HTOncui.

Pain - Exp*Berik palaiko 
žmones geroj* puiK tt p?! 

70c. borku aptek*
F. AD. RICHTER & CO.

SERGANTI ŽMONES.
KRE1PKITKS PRIE DR HODGENS 
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS.

ATSAK INTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

MAHANOY CITY bus Aožnn Utarnink* 
30 E. Centro St. ant antro floro. 

Ofiso valandos t D ryto iki V vakare.
RODĄ SUET1K1A DYKAI.

J. G. BOGDEN
322 W.Long- Ave. DuBois, Pa

Liotuviszkas Bankieriue 
ir Laivakorcziu Agentas

* ee> ei e» e» i es> e> w — te — i— pi

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St 
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.
ee* e» e» em ii ee ei ei ee en

II

i .n f

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

i ■. ■ • • ■ • i
''Į f

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir Lt. 
S2O W. Centre St. Mahanoy City Pa.

1

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie juau pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka į 
nepaisant ar mažas ar didelis.

li. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, .Vice-Prez. i 

i Jos. E. FERGUSON, Kasierius. Į
■» i—i — ■> t m i— — w w ii ■>

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

visokiems
Pigi preke. Teipgi 

automobilius

4

DAKTARAS HODGENS
Fhlladellphla Specialistas 

UAsiseaslnsls Ir Chroulsska Ll*a 
Eikite ten kur esate tikri kad gau 

sits tvirta rodą ir atsakanti mediką 
liszka gydimą, per daktara kuria tur 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimą ka aplaikote nuo manės yrs 
gvarantuotaa.,

Jeigu esate silpni norvlszkl. ar 11 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiU 
esą padare, atejklte pas mane ir pas 
lap tin gal pasikalbėsime. Laukti yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, aptrauktas ils 
žuvis, užkimimas ir sunkumas po va) 
gini, gaxal, svaigulis, silpnumas ssij< 
Alos, ir visos viduriu netvarkos grei 
tai palengvinti.

Odes Ilgos. Isiberimai, papuesko* 
dedervinės Ir kitoą odos ilgos greita) 
pasiduoda per mano gydimą 

įlipai vyrai ar pajėgos jusu jaunis 
te< jus hplęldžla? lt esate nuvargę ii 
silpni? Ar Štokas jums drūtumo, mit
rumo ir pajėgos ka gimta jums pa-

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada, 
pristato 
reikalams.

Parduodu visokius paminklus, dide
lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

Blip*! Tyrai ar pajėgos jusu jaunis 
te| jus apleidžia? Ar esate nuvargę b 
silpni? Ar stoka* jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gimta jums pa 
ženklino', jalgu teip Ui matykite ma
ne,' ' . ,

Uamatisnias visokiuose padejtmucp 
se, tolpDgi Užtins Ir sztyvi sulenkimai 
pasiduodi per mano gydimą.

Ar esate nerruotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargę, pailsę 1st ryto, b< 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo 
gos, silpnos atminties, sarmatlyvi 
greitai pailatat, pikti, iszbliszkuala b 
Uzberlmal ant veido, pailsės, nuyar 
skausmas peczuose, skausmas kau 
luose, skausmas gerklele, stokai en 
ergljoa. ^odei nelaukite.

Pasekmingai gydtlu katare, astma 
dusuli, ullmas galvoje, trumpo girde 
jlmo. Isztlnlroa gerkles (goitre,) krau
jo. odos ir apecjalea ligas pilvo. Inks 
tu, kepepu, pūsles, lumbago Ir neuri 
tls.

Ateikite rausite red* dykaL Po tam 
Iszaiszklnslu kokis skirtumas, gerea- 
nis ir daug pagelbantls yra mano rpa 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak 
tam. lojerlu Ir dvaslstkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rekopiendavotl per 
garsinglaualua Vuropoa ir Ameriką 
Specialistus:

TAMĄQUA Daktaras Uodgęns buna 
kožna Sereda ir jo ofisas tenais yrą po

i
" j 1 ’■

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 Aptiekoje.

Parciduoda mažam ir dideliam 
pakelije po 35c. ir 75c., per paczta 
reikia dadet ant mažo pakuczio 6c. 
o ant didelio 10c.
Teipgi. importuojame isz 
Europos visokias žoles, eza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gautį musu aptiekoje 
arba raszykite o aplaikysit^

meldžlp vol atsiusti 
Su tikta pagarbu,

Pigiau negu fabrlkos preke 6 pulkus 
daiktai preke dar tiktai $5.55 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti neniažiaus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikolio akmenuoti vidurei, puikus isz- 
marginti nikolio luksžtai, gerai rodo 
laika ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvarantytl balberlo kliperoi plaukams 
kirpti. Revolveris B.C, 22 kalibro dru- 
częl ir grąžei padirbtas, naudąja B.C. 
kulkas, ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri geložeis, kamsztus 
traukti ir stiklą pjauti. Gražus icncu- 
gelis gold-fillod su kompasu ir labai 
gera safety.britva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pat^ bevelk tiek vertės kiek 
mes norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo ląiko. Prisiuskito 25ė stempo- 
mis o $5.55 užmokėsite kaip gausite 
tavora jn justi namus. Adresavoklte; 

{ PRACTICAL SALĖS COMPANY, 
1219 N. Irving, Avo. Dopt. 602. Chicago;

Iszberlmal ant reido, pailsės, nuyaj-
Mes žolių

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

BmtobIb daktaras karlomenaj*. 
Gydo visokias liga*.

Priima ligonius iki 10 valanda ryta. 
12 Iki 2 popiet 9 iki 9 vakare. 
210 N. Main St Shenandoah 
w —> o* we

------------------------------------- J,-------------  
SZTAI KA MUMS RASZO.

“Sirgau per G metus ir nieks man 
negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurios 
man labai gelbsti. Sztai czion rasi 
“Money Order” 
pakeli No. 303.

Anthony Morrison,’ Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
geriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju.
sntaisymus turime pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu “tai yra vienatine grynai lietu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu žolių 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta lietuviszkai ir angelskai 
nuo ko jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu Žolių kata
logu. Reikalaujame agentu visose 
lietuviu kolionijose. Teipgi pas mane 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu, 
drūtais kietais audeklinois apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 
siuntimu tik $1.75. Teipgi turiu sa- 
liklo ir apyniu del 15 goreziu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikia 
padaryti. Preke su prisiuntimu• — M. ŽUKAITĖS? J ufl Db 

451 Hudfeon Avė, J

razžalovanu
Nepadorus virBzininkas.

Užbaliu k., Mar. apskr. pas 
ūkininką Juozą Paltanavioziu 
buvo suYuosztas pasilinksmini
mas in kuri atvyko ir vienas 
nuo vados policijos virsziriin- 
kas N., kuris jau gerokai bu
vo inkauszes ir pradėjo negra
žiai elgtis su merginomis. 
Szios norėdamos jo atsikratyti 
isztepo jam veidą
Del to pnsilinkspiįnimas buvo 
uždarytas, ' . -; ,

ergtiob. Todėl nelaukite, 
m' ie. din tfk L A m

dusuli, ullmas galvoje, trumpo flrde
1 1 Ji

i’BRffi Lt* i

Knyftle Btmbvmmm Ml 
laoMkaitaM Btalflv UcMia-

K TITU K>yi«l« DrawitMM,
i 

v H*
U .

Kantoriaus Mg Mietą gtalge *»< 
Mstriaktm*i •

W. B. BOCSKAUSKAS-COm 
MAMANOT CJTT., PA.
įj , 4 I *'■ .z, <

suodimis.

«

ateakima ir prekes.
L. M. KAZUNAS, 

38 SOUTH JARD1N STREET
SHENANpOĄri, *

|i ■ i ii, m.. .

L ■
i

garslnglauslui Vuropoa ir Ajaerlkot
—- — ' I'

TAMĄQUA Daktaras Uodgęns būna
. .. j

No, 44 BROAD. ST. Of I scar valandos
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Erszkecziu Takais.

vakaro szesze- 
ant Genezareto 

del savo trikam-

apteąiime; nes tik vienas turi 
Savyje aukszcziausiaja tiesa, 
Kuris tyli jau nuo senai.

— Bet jis prabils kada nors 
laukiamojo M esi jaus lupomis, 
tarė Nikodemas.

— Bot ar tai tikra? Liaudis 
su užsidegimu Ji vadina Mesi
jam — Karalium, kuris ja pa- 
liuosu osias
Romos jungo.
Mesijas, suteiksiąs jiems dide- 
Itausios gales ir turtu: auksa 
ir perlus, kuriuos jura iszme- 
sianti po ju kojomis,
kurie lausz medžiu szakas, sun
kius pėdus, nuo kuriu vežimu 
aszvs braszkes.
linksmybes, pertekliaus, viosz-
patavimo; — ir tai jie vadina 
Mesijumi.

— Pranaszystos yra. ju pusė
je ir del to negali 
abejonių, atsake

kaipo žemes Viesz- 
Dievas, Galiūnas, ant sa

vo peties neszdnmas 
mus.

Gamalielis 
ka: —

— Pranaszystes taipat sako: 
Jis pakils kaip atžala isz ne

vaisingos žemes be blizgėjimo
“Liu 

Garsusis
in kūnyti

ko? Kokiai mokyklai priklau- 
Tu žinai, kati asz galbūt, 

net perdaug esu nuolaidus san-
80?

ir oleandru dar 
matomi baltieji

(Verte Jonas Pauksztys.) 
Pirmutiniai 

liai skeidesi 
ežero, kuris 
pos iszvaizdos ir malonaus ban
gu ūžesio buvo lyginamas prie 
kanklių. Netoli kranto tarp ci
trom), mirtų 
aiszkiai buvo 
Gamalielio rūmai.

Permatomuose ūkuose sken
dėjo namai su siaurais ir ilgais 
langais, sunkia apvalia bone. 
Ant lekszto stogo už apszvies- 
tu užtvaru Gamalielis, pusiau 
iszsitieses ant pagalviu, žiurė
jo in ramiąsias apylinkes ir tę
sę su savo brolėnu Nikodemu 
rimta pokalbi:

— Brolau, jau daug gražaus 
laiko praslinko 
karszcziavimusi.

dideliu 
jau 

daug metu kai asz mokau ir ti
kiu esąs visa iszgvildenes arba 
girdėjos kas tik mokoma pa
saulyje. Mano protėvis didy
sis Hillelis visa savo gyveni- 

savo mo
kiau sy mus: 

Viesz- 
pa lapiniu 

kuczkn

nuo
Sztai

* ma kele ir gvildeno 
kykloje invairiuR 
apie aukas ir szventes, 
paties poilsi,
iszvaizda per “kuczkn” >zven- 
tes arba apie žiburiu skaieziu. 
Jis aiszkino senuoliu žodžius; 
o szimtai mokiniu aiszkino jo 
palies žodžius. Ir Rabban Simo 
nas, mano tėvas, prisiklausęs 

inezu tarp Hillelio ir 
Szammnjuns padare 

“Nieko nėra geresnio

— Tecziaus tu mokai ir esi 
garsus tarp 
pertrauke 
mas.

— Asz mokinau, nes žmones 
yra reikalingi szviesos. 
nepastebėjai ju troszkimo visa 
žinoti! Jie j<‘szko, szaukia! Bet 
ar žinai ko? Asz jiems duodu 
ka turiu, ka mano garbingi tė
vai man paliko. Bet kai kada 
asz pats ner imauju del menku
mo tu žinių. Ana žiema, aisz- 
kindamas jiems, kad Subatoje 
negalima neszti nasztos dau
giau tukstanezio žingsniu,— 
ir paskui, po perėjimo in pas
tovia vieta, vėl tūkstanti žings 
niu, — asz susiduriau su vieno 
jaunikaiezio
žvilgsniu, vienu tu skaiseziuju 
žvilgsniu, kurie rodos atveria 
tavo sielos gelmes. Ir asz, pasi
lenkęs prie jo, prasznabždejan: 
“Insiklausyk, 
giesmes kurias 
r?-

apie 
4 4

nuo nekeneziamo
Jie mano, kad

vaikius,

Jie trokszta

būti jokiu 
Nikodemas.

Jis ateis 
pats

insakv-

mostelėjo ran-

( i

karsztu 
garsiojo 
iszvada: 
kai tyla...

cr

musu mokytoju, 
nustebės Nikode-

Ar tu

užsimaseziusiu

vaikeli, in tas 
tavo matusze 

iedojo, tau mažam esant no
rėdama tave greieziau užliū
liuoti. Tos moteriszkes giesmė
je daugiau rasi 
mano žodžiuose,

szviesos, negu 
nes ten yra 

daugiau gyvybes, daugiau inei 
los”....

Kiek patylėjęs, 
Kaip yra sakoma

tose toliau: 
taip pas

kui ir mokoma. Padavimas, bo- 
cziu pasakojimai ir ju aiszki- 
nijnai Szventojo Raszto lai ko

kai pats
Rasztas. Stengiamasi pra-

a

mt lygiai szventais
sif
f sti tėvu palikimas pagarse-. JI i m . . . .
•c Tecziaus lygiai 

ir duoda- 
Tiesa yra isz musu sielų 

Mes jos visos

tykiuose su kitais. Asz nenieki
nu kitu ittokykln vadu, ir asz 
norOOZian, kad ta tvora, kuri 
Vniis skiria nuo svetimtaueziu 
butu labiau pereinama. Mano 
kaltina, kad asz perdaug lan
kau graikus, knrio man patin
ka del savo kzvolnunio ir del 
toj kad jie musu tarpo platina 
taip brangu dalyka —daile! 
Asz myliu jn gražiąja kalba, ju 
artistas, ju poetas ir not filoso
fus, ypacZ Platoną, kurio nepa
prastas ramumas primena phi- 
kiasias ju dievu stovylas. Jie 
moka vien žmogiszkos iszmin- 
tios. Bet ta iszmintis taip vi
liojanti! Mes esamo tiesa, o jie 
grožės svaiginami! Bot ka ne-

o tikslu.
£a yra gaunama 

ma!
kilusi szviesa.
pilnai niekuomet negauname. 
Net geriausieji tarp musu te
gali suteikti vien koletą silpnu 
spinduliu. Spinduliu blizgan- 
cziu vario arba aukso spalvo
mis, žiūrint in tai ar gimstame 
iszdidus ar malonus. Isz czia 
tai ir kyla skirtingumas tarp 
musu mokinimu. Sztai delko, 

taip”, 
o Szammajus tardavo “ne”. 
Del tos pat priežasties Sadukė
jus, juokdamasis isz'skaitlin
gu insakyniu, užsnūsta lengva
me, — atslAkyrelis gi parize- 
jus iszaukszto žiuri in minia. 
Del to ir Essenietis slepiasi 
oazėje EnGaddi, 
kad žmonių palytėjimas jo ne
suteptu. Kiekvienas seka, sa
vo supratimu, geriausia tiesos 
spinduli, smerkdamas ir nie
kindamas savo brolius. Asz gi 
Inanau, kad jiė turėtu vieni »u

kur Hillelis sakydavo 4 4 

tardavo

bijodamas,

kitais taikintas savo pažiurti

SAULK

Dirba nauja lekiojimo maszina

ri būti turtingas eik indJalįle
ja, jeigu nori but mokytas- km 
liauk in Jeruzale”. Užtat tik
rieji žydai ta apdainuotos gro
žės szali laike už 
žemes” ribų.

Tecziaus kiek ton malonu
mu! Czia buvo augalai, neszan- 
tieji du kartu metuose savo 
vaisius, vynuoges Soroko pak
rautose apie deszimt menesiu 
teikė savo sunkias kekes. Ožiu 
augo be akai Ui aus daug alyvų, 
figų ir brangus balzamo me
džiai. Auolai, egles ir Hemonin

‘ ‘ žadėtosios

gieji topoliai malRzesi tarp pal 
miu. Isztisi pulkai žvirbliu ir 
karveliu skrajojo po kodini fezft-

kucziu, margais 
pasipuoszusiu,

Ir neramus 
pasirodo jo

u

f

zana prasigrūdo prie szalia au- 
gancžiės/sikomoros. To medžio 
pavėsyje viena moteriszke ant 
ranku sūpavo keturiu penkių 
metu stabu isztikta nesijudi
nanti vaikeli. Kuopa mažu vai- 

drabuželiais| 
linksmai kly

kaudama laksto aplinkui. Ma
žajai ligėhis ir magino pakilti, 
kad prisidėjus prie žaidžian- 
ėziuju, bet veltui, 
liūdnas žvilgsnis
akyse, tarytum jis klaustu, ko
dėl jis netėks kai kiti....! Ne
laimingoji motina 
prispaudė prie

“Kuomet Jis ateis, 
galbūt Jis tau leis vaikszczio
ti...”

Minia vėl sujudo. Visu akys 
buvo atkreiptos 
szunc isz kur 
žmonių.
szauksmai, panaszus in sukilu
sio vandenyno bangu užima, 
kada jos atsimusza in kietąsias 
uolas. Tam būreliui prisiarti
nus aklieji praregėjo, ligoniai 
apleido savo guolius ir vaiksz- 
cziojo. Minios szauksmams ne
buvo galo. Saulė žero savo kar- 
sztus spindulius in ta keista re
gini, kuris rodėsi panaszus in 
iszkilmingaja eisena, kurioje 
isz po Nazaretieczio 
plito gausybe stebuklu.

Isz linkines, kuria ėjo Mo* 
kytojaus palydovai buvo nu
manu, kad Jis ėjo in Zuzanos 
kraszta. Jie visi aiszkiai buvo 
matomi. Jie buvo prasti ir var
gingi, bet Mokytojaus stebuk
lai juos pripildo pasitikejimū.

karsztai ji 
savo krutinės BALTRUVIENE

r 'I'

ir ramino:
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Del vienos jaunos pacziulek 
szviežiu agurku užsinorėjo, 

Jog net nakti miegot negalėjo. 
Vyras jai visaip iszkalbinejo,

kas. Visur pilna cziurleuan- 
eziu szaltiniu. Derlingos lan
kos priželia tankia ankszta žo
le. O gražieji narcizai, tulpes, 
lelijos ir 'daugybe kitokiu ge
liu taip iszpuoszia pievas, tary
tum tai butu merga tezių darže
liai...

Vos brcksztant 
Gegužes rytui dvideszimt de
vintųjų motu. Zuzana, lydima 
mylimos tarnaites, apleido na
mus. Dar priesz 
greitųjų susipynė 
kasas. Ji, prieszingai turtingų
jų žydžiu paproeziams, niekuo
met netepdavo nei antakiu, nei 
naglt' hivairiais dažais, 
su papuoszalu 
tevartojo kvepalus ir pildė vi
sus farizeju insakymus, su daž
nais apsiplovimais. Ir szi ryta 
ji du kart apsiplovė rankas k ve 
pianeziamo vandenyje, užsitie
se juodu szydu ir iszsiskublno.

Visu keliu buvo pastebimas 
nepaprastas sujudimas. 
Zuzanosjnintys buvo taip stl-

in kalno vir- 
leidosi keletas 

Pakilo
mokytieji? Žmonos isz tamsuo
liu tarpo ?
panieka szalinuos! Jie man yra 
labiau svetimi negu 
džiai.

— Argi mos patys nesamo 
liaudies ainiai? paklauso Zu
zana. Ar Hillelis nebuvo malku 
skaldytojas? Juk tu pats man 
szimta sykiu pasakojai, kad 
Hillelis negalėdamas apmokėti 
už pamokslus, klauso prisiszlio 
jes prie lango, kur mokino Ab- 
dalionas, ir kaip viena diena ji 

pusgyvi, 
bet troksztanti mokslo! Na, ar 

neteikia mums ♦ 
daugiau garbes negu 
šaulio turtai?

— Hillelis yra. iszimtis, atsa- 
Tokie žmones 

Jie patys savimi 
ingimto palinkimo,

Sztal nuo ko asz su

stabmel-

nauja lekio- 
kuri iszkyla in 

v i e t os i n pa d a n ge s.

maloniam

begaliniai
Ba mat ne keletą centu isz- 

duot nenorėjo.
Na ir ant galo, 

Sziteip žmogelis padarė:
Su szvogeriu susitarė, 

Ant vienos fanuos su krep- 
szeis nusidavė,

— priesz 
diena,

Kada nusidavė pas farmori 
viena, 

Priskynė nauju agurkėliu, 
kiek tik norėjo, 

() tuom laik fermeris per 
Įauga vis žiurėjo.

Priskynė in vales,
Ir da ant pagalės, 

Krepsziufi pilnus prisikrovė, 
O jaunavodis da net kelnes 

nusimovė.
Pridėjo pilnas kelnes,

Jog pats mielino, jog nepanesz, 
Ant pecziu kelnes užsidėjo, 
Ir kaip asilai apkrauti na- 

mon.ejo.
Fermeris paskui juos nugug- 

lino,
Kol kita fermeri priėjo, 
Fermeris laruma padare, 

Suėmė, bot pas vaite nevarė, 
Fermeriui deszimts doleriu 

užsimokėjo,
Na ir szviežiu agurkėliu tu

rėjo,
O valgė kiek tik norėjo, 

Ba už tai gerai užmokėjo.

() da buvo anksti Jauszra ji ant 
geltonąsias

Emilus Berliner isz Washing 
tono baigė dirbt i 
jimo maszina 
orn nuo
Kada padirbs pirmutini mode
li, važiuos in Angliję stengtis 
laimėti dovana 50,000 svaru.”. Jos vadina Ji 

Avinėliu”.
norėjo
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Ji
atitraukė apsnigta,

ir grožės
tu” ir
Hillelis
Ezokijaufl asmenyje. Dabar gi
žymieji žmones mano, kad Me
si jaus karalyste
geresni žmoniszkmno Jaikotar-

Ir taip visiems tarp savos 
nenorecziau 

Jis

reiszkia tik

pi. 
nesutinkant, asz 
gyventi, kada 
baimes, galiu jo nepažinti.

— Brolau, kaip tu gali taip 
kalbėti ? atsiliepė szvelnus bal
sas. Argi tavo sielapati Ravimo 
nelinktu link Mesijuos jeigu 
jis pasirodytu ? — tare ties du
rimis pasirodžinsioji
rimta moteriszke. Ji buvo visa 
apsisiautusi ilgu szydu, kurs 
kiekvienam jos judėjimui tei
kė nepaprasto gražumo.
buvo mylima jauniausioji Gu
mulėlio sesuo, Zuzana, 
Simano, anūke Didžiojo Ilille- 
lio.

— Ana

ateis, isz

graži ir

Tai

duktė

ir Dievo

moteriszkės, tarė 
szypsodamasis Gamalielis. Jos 
nejeszko, nesiginezyja, jos tik 
spėja. Jos nemato, bot jos my
li. Nėra tokios szviesos, kuri 
krisdama in ju sielas, nepavir
stu liepsna. Tai yra silpnybe ju 
lakios prigimties.

— Ak! bot tai yra
dovana, pertrauke Nikodemas. 
Juk kiek tai yra keneziitma ir 
drebama 
vairiu nuomonių!

Tarp dvieju rabbi (mokytie
ji) ant dramblio kaulu iszpuos 
tos kedro sėd. vergas atneszc 
puikiai iszmargintu imbrikeliu 
kuriuos fenikiecziai 
nėjo visose pasaulio 
Zuzana išžioto inpyle grenadas 
skystimo ir malonaus Saronos 
vyno, maiszto kvepianeziomis 
žolėmis. Ji padavė taures Ni
kodemui ir Gamalieliui ir sto
vėjo, tarytum koks baltas regė
jimas ant vis labiau temstan- 
czio dangaus.

— Man rodos, 
asz
Ii, negaleeziau 
nesekus.

- **
svyruojant tarp in-

pardavi 
rinkose,

tu pasakei, kad

tarė ji, kad 
pamaezius Tiesos Spindu- 

susilaikyti jo 
Bet kur tas Spindu

lys? Brolau, (K F
jo nėra jusu mokyklos ginezuo- 
sc. Szalia tavos, taip malonaus 

mokytojai
kalba rodos tik tam, kad pesz- 

Pen jaueziama ypatumas, 
troszki*

visiems, invairus

toks pavyzd is
visi pa

Isz ri
ji rotka rėžiais

žingsniu

drebu....

ke Gamalielis. 
retai kyla, 
skat iuami
pakyla in pirmas eiles. Hillelis 
buvo Dovydo* ainis; jis tapo 
vyriausiuoju
garbingosios “Naši” gimines. 
Nebuvo karaliaus, kurs jam ne 
pavydėjo valdžios. Visi žiedai 
musu jaunimo, rasztc mokytie
ji ir kiti galiūnai stebėdamies 
szliejosi prie jo kojų. 
Jėzus isz 
pasakojo, paskui save traukia 
vien žvejus, muitininkus ir dar 
bininkus. Jam pritinka mokyti

Vieszpaties 
galingųjų ir 

nužengia. Malones

maldavo

visai ežia ja u; Bet

Dovydo* ainis
kunigą ikszcziu 

Naši

Szis gi 
Nazareto, kaip man

tik sau lygius!... 
dvasia vien ant 
iszmincziu nužengia. Malones 
dvelkimas vien žmonijos žiede 
teglosto. Manote, kad asz jums 
pasakoju ka nors ypatinga? 
Isztiesu, 
cziau nemokyta žmogų kalbant

Uzzielio lupo
mis, arba prikeliant numirėli 
ir tai dar asz intareziau.

jeigu

iszkalbingojo

nors
asz pamaty-

i
— Tiesa, atsake Nikodemas: 

visos tos mintys mums pritin
ka, iszskyrus ta palinkima link 
svetimtaueziu,
ir graikai. Juk Instatymas da
ro mus Dievo iszrinktaisiais. 
Argi daugiau nėra jau iszrink- 
tuju isz žydu tarpo ? Galbūt tu 
mane pasmerksi kaip ir asz 
pats save iszpradžiu smerkiau. 
Bot ilgiau tylėti negaliu... Asz 
maeziau J ozu isz Nazareto...

— Tu?!
— Tai buvo

nors jie butu

varos ir lyg moteriszke, virpė
jau, o mano szii'dis doge. Man 
tada atėjo viena, mintis, apie 
kuria, pamąstęs ir dabar visas 

Brolau tas žmogus
yra didelis prnnaszas!

— Oh! sakykit inan, kur asz 
galeeziau ji matyti.
Zuzana.

— Jis buvo
jo mokiniai man sake, kad va
kar jis bnvos Kurn — 
pakalnėje. Jis isz Jeruzalės pa
rojo Galilejon del parizeju in- 
irszimo.

— Asz tavos meldžiu: eime 
ji pamatyti, praszesi antru 
kart Zuzana.

G a m a lietis s n s i r u p i no. 
niekuomet nemokėjo prieszta- 
rauti savo mylimai sesutei. Bet 
sykiu negalėjo pakęsti, kad ji 
taip nusižemintu, insimaiszy- 
dama liaudies tarpam Kiek lai
ko paabejojęs, persigalėdamas 
ta re:

— Eik, kad jau taip nori. 
Tik nesiartink prie tu žmonių, 
kurie ji apsupa, ir nekalbėk su 
tuo darbininku. Asz tau leidau 
manyti ir elgtis kaip tau tinka 
už ka mane daugelis smerkia. 
Juk tu žinai, kaip yra niekina
mos perdaug mokytos moterisz 
kės, bet asz tave padariau savo 
mokine beveik man prilygusią. 
Eik, jei nori, bet 
kas tu esi.

— Acziu, 
szauke nudžiugusi sesuo, 
ryto ji pamatysiu!

praszesi

Eddino

Jis

neužmirszk

labai tau a ožiu!
Asz

vardais.
Petras ir Jokūbas,

priesz keletą 
menesiu Jeruzalėje. Tiek pasa
kojo apie ji nepaprastu daly
ku, apie jo darbus instabesnius 
už jo žodžius. Dar niekas žmo
gus taip nekalbėjo kaip tasai. 
Jis eina tarp dvieju sroviu pa
garbos ir neapykantos. Asz il- 

viena va-

dabar lankydami 
Galilėja, negali ne įnsivaizduo
ti kaip ji atrodė Kristaus lai
kais, kada ji
Dievo sodu, “žemes rojumi”, 
“slėniu, kur Azorus plovė savo 
kojas aliejumi”. Dabar toras 
vos keletas giruvesiu tose vie

kui* pirma dvideszimt 
miqstu puosze ežero krantus.

Keleiviai

tose,

9

buvo vadinama 
“žemes rojumi

Tiktai karszti, mokytesniuju 
žydu apraszymai senovės mies-

tis. T
liūdima su neaiszkiu 
inu kažko kas hutu visiem gera 
skaistaus, lengvinanczio 
nimo rupesnius.

Su lyg paproezio, Nikodemas 
ilgai laike taure, iszkeles ties 
kakta, priesz suvilginant savo 
lupas. Jo ranka drebėjo, kada 
jis prabilo su intempimu.

— Eikite gi pas ta, kuri Za
karijo sunns, Jonas;
skelbė. Tas kurs liepia akliems 

stabu isztiktiesiems 
vaikszczioti. Tai Jėzus Naza
rietis,..

—Brolau, karsztai pertrau
ke Gamalielis, ar gali kas nors 
gera kilti isz Nazarėto? Argi 
gi tas Jėzus ne dailides sūnūs? 
Man a^ie ji pasakojo Joananas 
• V V t 1 « L T 1 ” 4 i . f J ■ ,

gai dvejojau, galop 
karu nuėjau pas ji. 

Gamalielis /szyptelejo. 
-— Ir ka apie ji gero 

kyši ?
—• Brolau,

mas: nesijuok isz szitokiu da-
Tai buvo naktis lygiai 
žvaigždėmis,, bet asz 

žvaigždžių,

pasa-

melde Nikode-

tu kad ir nepilnai vistik atvaiz 
duoja mums tuvtingaji Kafar- 
nauma, pralobusia
dusia Magdala; Kbrozaima su 
jevu rinkomis, Betsaida —- 
vežanezia žuvis ir vaisius. Ap-

ir pasiloi-

isž-

regėti,

gyve-

tyruose

ir Ižbaolhis. Isz kur jis iszmo-

lyku.
iszsota
jau nepastebėjau
nos man rodės, kad szviesesnis 
dangus priesz mano akis atsi
vėrė. Jau asz nebeatmenu ka 
asz jam sakiau. Jis man kalbė
jo: Ukad reikia isznaujo atgim 
ti, kad Dvasia puczia, kur no
ri” ir,sake apie daugeli kitu 
dalyku, kuriu asz nesupratau, 
kati in “ 
šia pakėlus ji nuo žemes.

n

sunu žmogaus intike- 
” Žo

džiai dar nieko. Bot osz su ma- 
Ibnumu jaueziau, kaip jis skai
to mano sielos paslaptingiau
sias gelmes. Kol asz gyvas bu-
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siu, niekuomet neužmirsziu tos
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valandos! Asz nustojaus lygs-

raszinejama taipat stabmel- 
diszkoj Tiberialda inžymi savo 
marmuriniai rungais ir skaid
riam vandenyj atsispindin- 
ežiomis kolUmnomis. • Taipat 
minima, gražusis miestelis 
Nairn, papposzalhs Ezdrelono 
lygumos ir Kana su szvagždan- 
cziomis nendrėmis ir daugybe 
kitu miesteliu bei sodžių, ku
riuose gyveno karszti, linksmi 
ir veiklus žmonos; Mokytosnie- 
ji vad. Rabbi žiurėjo su panie-

sitelkusios, kad joks iszoriniš 
judėjimas jbs nestenge iszbla- 
szkyti. Draug su ja ėjo daugy
be linksmai szukaujaneziu kai- 
mioeziu. Daugiausia, czia buvo 
galilejos žveju, bet taipat czia 
painiojosi 'diktai ateiviu isz 
Judėjos, Jeruzalės, Tyro ir Si- 
dono, viliojami nepergalimo 
troszkimo pamatyti ta nepap- 
rastaji Mokytoja. Jie tarpusa
vy kalbėdamiesi pasakojo apie 
ji maloniu ir instabiu dalyku. 
Jie buvo mate ir sznekejo, buk 
jis esąs ant kalno. Po pusva
landžio keliones Zuzana atsi
dūrė Kurn Eddino szlaituose. 
Netoliese matėsi besiartinanti 
Sadukėju kuopa. Beveik visi 
jie kunigai arba kunigu vyres
nieji; jie ėjo dairydamiesi nus
tebusiomis akimis. Tarp ju Zu
zana pastebėjo dideliausiaji 
dabita. — Samueli ben Fabi. 
Nepaisant rytinio szalezio jis 
buvo apsirėdęs taip lengvu dra 
bužiu, kad jis kasztavo dusyk 
tiek aukso kiek jis svėrė. Sza- 
lia jo stovėjo Izachararas ku
ris savo szilkines pirsztinaites 
tik szventykloje ne nesziodavo 
ir Johananas garsus savo puo
tomis. Zuzana praėjo nepažin
ta po savo tamsiuoju szydu. 
Toliau sukinėjosi keletas iszdi- 
džiu žmonių. Tai farizejai. Jie 
paniekos žvilgsnius mete in 
liaudį. Tiesa, jie dar nienieki- 
no ir neszelo ant Nazaretieczio. 
Jie atėjo jo pasiklausyt i ir ji 
iszdidžiai invertinti. Tik rodos 
Jonatan ben Uzziel’is neprita
rė ju paszaipoms. Zuzanai pra
einant jis szyptelejimu ja pa
sveikino,- nors tai buvo prie 
sziriga. farizeju papročiams. Ir 
Babah ben Butą, kuriam Ero
das iszplesze akis, atsuko in 
Zuzanos puse savo subiaurinta 
veidą. Zuzana 
Levi ji pasziepe:

tai buvo prie

Zmoncs szauke juos 
Tai buvo
Judas isz Keriot’os, Pilypas ir 
Andriejus — Betsaidos žvejai. 
Ten toliau ėjo angeliszkos isz
vaizdos Zabedejaus sūnūs Jo
nas. Zuzana, 
sikomoros, mate visa tai ir 
sapne. Ties jos kojomis gulėjo 
liguistas vaikelis.

Sztai ir Jis prisiartino visam 
savo kilnume, 
szauksmai nostopgo 
Jojo malonios bet liūdnos vei
do išziaiszkos. Jam prisiarti
nus, jaunoj moteriszke mėtosi 
link jo su kudykiu rankose su 
karszcziausiu tikėjimu, mal
daudama : ’ “ Pasigailėk 
manos”. Tuos paprastuos žo
džiuos ji roiszke savo ir vaiko 
kanezias.

Jis isztiese savo rankas ant 
mažojo ligonio ir galingai pra
bilo: “Asz noriu, vaikszcziok!’ 
Vaikelis pakilo ir prisi vieny jo 
vaiku būreliu. Motina gi puo
lus ant keliu, bueziavo Jo ran
kas ir rubus, roiszkdama savo 
džiaugsmu ne žodžiais bet asza 
romia.

Zuzanos sieloje kilo kažkos 
nepaprasta. Ji pajuto savyje 
neiszgydoma sopuli. Ir ji lupu 
nepraverdama maldavo, kad 
tas Nazareto Mokytojas iszgy- 
dytu jos sielos liga, paremda- 
mhs ja kažkuo begaliniu, kaž
kuo amžina. Tik Jam praei
nant ji tepakelo akis.

Ir Jis pažiurėjo in ja skais- 
cziu gilia užsimaseziusiu žvil
gsniu. Jai pasirodo, kad Jėzus 
iszklause jos sielos troszkima 
ir noiszsakyląs džiaugsmas su
lingavo jos krutinę...

Toliaus bus.
1 .N »

prisiszliejus prie 
mate

Bet žmonių 
perkeisti

jo ir

Szirdeles dekite kiek galėda
mos dolerius,

O universitetas tuoj^is bus, 
Pinigėliu nesigailekite, 
Ant tojo, tikslo duokite.

Jau po nogiu ant visokiu 
spasabu imasi, 

Kaip tik inmano ginasi.
Geriau kad Dovydo psalmas 

skaitytu,
Už savo nedorybes metavotn. 

Taigi ant ledo palociu pastą* 
tys, 

Savo papartes patalpys. 
Bet kaip ledas sutirps, 

Palocius subirs.
Ar žinote rūteles, ka ana die* 

n na maeziau, 
O isz to net prisijuokiau, 

Priežodis sako:
parapije,

Ten pats kunigas zvanije. 
Teip mano tėvelis sakydavo, 
Kaip ant keliu pasodydavo.

° Kur kudję • •
>>

• H ■

lt

miestolls

ka irt tamsuoliu kąimiecziu .bei 
žveju minias, kurios kalbėjo 
paprasta sudarkyta kalba. Tie
žmones Jbuvo labiau susirupb 
no savo reikalais ir žvejone,
negu garsiųjų rabbi /noksiąis.
Isz to kilo ir patarle: ° Jei no^

iszgirdo kaip 
“Papraszyk 

gi tu Nazaretieczio, kad jis tau 
duotu akis”. “O tu papraszyk 
kad jis padarytu dar didesni 
stebuklą, — kad jis tau suteik
tu szirdi” 
kas.

Aplinkui giiidejosi dejavi
mai. Czia matosi nuo arsztli- 
gos sunykę ligoniai, ton buvo 
stabu isztiktieji, kurtieji ir no-

— skambėjo atsa-

byliai. Žodžiu sakant, tam ap
gailėtinam būryje žmonių bu
vo visu ligų rinkinys. Atokui 
nuo aprunijusiu ir szlykszczio- 
mis isavaizdomis žmonių past- 
rvivrl/'h litram a a • ^0 tyriCJl!

Ji iszsigandus at-
! ■ i

Dabar minia apsistojo. Zu-
■*

girdo szauksmas:
Netyrieji!”
si tolino nuo raupsuotu ju*

Netyrieji!

I

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas 
' Ir ii ' i" '.

Jatf užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveiksiu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 

Knygagali sapnuot.
puikiai druoziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai ^1.50.

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

Taigi, vienam pleise ta pati 
regėjau, 

Kaip in viena bažnyczia inęjan,
Ka daryt? — Mat kaip klap- 

oziukai sustraikuojo, 
Tai kunigas zvanije su ko jo.
Jeigu ta iszmisla užpatenta- 

votu, 
Tai gera pelną turėtu, 

O dabar reikalingi pinigai, 
Tai butu ant laiko ir gerai. 
Mat, norints didele malone 

pas Dieva turi,
O bet pinigais neapžiuri.

Tai matote kaip Lietuvei ki- 
. szoni uždaro,

Tai ir niekas stebuklu nepa
daro,, v

O kad butu isz dangaus pi
nigai,

Tai butu labai gerai,
.... ; „ i Į -

Suv. Valstijoi pardavė Mek
sikai daug visokiu ginklu Mike
paskutiniofi revoliuėljos.
Džiaugkimes, idant atejteje 
Meksikonai nepanaudotu tuo
sius ginklus ant mus. Ka Mėk-

idant atejteje

sikonams daugiaaše sziadjen
rfeiko tai'daugiau biblija ir 
žiau gmkmff’ ‘ ’
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Erszkecziu Takais.

ąptoptime; nes tik vienas turi ko? Kokiai mokyklai ^riklau- 
aukszcziausiaja tiesa, so?

»

I
vakaro szesze- 

ant (lenezaroto 
del savo trikam-

ir oleandru dar 
matomi baltieji

(Verte Jonas Pauksztys.) 
Pirmutiniai 

liai skoidosi 
ežero, kuris 
peš iszvaizdos ir malonaus ban
gu ūžesio buvo lyginamas prie 
kanklių. Netoli kranto tarp ci
trom:, mirtų 
aiszkiai buvo
Gamalielio rūmai.

Permatomuose ukuose sken
dėjo namai su siaurais ir ilgais 
langais, sunkia apvalia bone. 
Ant lekszto stogo už apszvies- 
tu užtvaru Gamalielis, pusiau 
iszsitieses ant pagalviu, žiurė
jo in raminsiąs apylinkes ir tę
sę su savo brolėnu Nikodemu 
rimta pokalbi:

— Brolau, jau daug gražaus 
laiko praslinko nuo dideliu 
karszcziavimusi. Sztai jau 
daug metu kai asz mokau ir ti
kiu esąs visa iszgvildenes arba 
girdėjęs kas tik mokoma pa
saulyje. Mano protėvis didy
sis Hillelis visa sa vo gyveni-

savo mo
kia u svirnus:

Viesz-

nuo
Sztai

*

* ma kele ir gvildeno 
kyklojc invairius 
apie aukas ir szventes, 
paties poilsi, apie palapinių 
i.szvaizda per “knczkn” >zwn- 
tes arba apie žiburiu skaieziu. 
Jis aiszkino senuoliu žodžius; 
o szimtai mokiniu aiszkino jo 
paties žodžius. Ir Rabban Simo 
nas, mano tėvas, prisiklausęs 
karsztu ginezu tarp H i Helio ir 
garsiojo 
iszvada: 
kai tyla...

— Tecziaus tu 
garsus tarp 
pertrauke 
mas.

— Asz mokinau, nes žmones 
yra reikalingi szviesos. Ar tu 
liepa stebėja i ju troszkirno visa 
žinoti! Jie jeszko, szankia! Bet 
ar žinai ko? Asz jiems duodu 
ka turiu, ka mano garbingi tė
vai man paliko. Bet kai kada 
asz pats nerimauju del menku
mo tu žinių. Ana žiema, aisz- 
kindamas jiems, kad Sukatoje 
negalima neszti 
giau

apie 
knczkn

Szanimajuus padare 
“Nieko nėra geresnio

mokai ir esi 
musu mokytoju, 

mist (‘Les Nikode-

J

Savyje
Kuris tyli jau nuo senai.

— Bet jis prabils kada nors 
laukiamojo M esi jaus lupomis, 
taro Nikodemas.

— Bot ar tai tikra? Liaudis 
su užsidegimu Ji vadina Mesi- 
jum — Karalium, kuris ja pa
iniosi: osias 
Romos jungo.
Mesijas, suteiksiąs jiems dide- 
liausios gales ir turtu: auksa 
ir perlus, kuriuos jura iszme- 
sianti po ju kojomis, vaisius, 
kurio lausz medžiu szakas, sun
kius pėdus, nuo kuriu vežimu 
aszvs braszkes.
linksmybes, pertekliaus, viesz- 
pataviino; — 
Mesijumi.

— Pranaszystes yra. ju pusė
je ir del to negali 
abejonių, atsake 
Jis ateis kaipo
pats, Dievas, Galiūnas, ant sa
vo peties noszdnmas 
mus.

Gamalielis
k a: —

— Pranaszystes taipat sako: 
Jis pakils kaip atžala isz ne

vaisingos žemos be blizgėjimo
“Liu 

Garsusis 
inkunvti

1*

ir grožės
ir “

nuo nekencziamo
Jie mano, kad

Jie trokszta

ir tai jie vadina

bnti jokiu 
Nikodemas, 

žemes Viesz-

insakv-

mostelejo ran-

Tu žinai, kad asz galbūt, 
net perdaug esu nuolaidus san-
tykiuose su kitais. Asz nenieki
nu kitu mokyklų vadu, ir asz 
norėcZian, kad ta tvora, kuri 
miis skiria nuo svotimtnueziu 
butu labiau pereinama. Mano 
kalti:!::, ’ kad asz perdaug lam 
kau graikus, knrio man patin
ka del Savo szvclnumo ir del 
toj kad jie musu tarpe platina 
taip brangu dalyku —daile! 
Asz myliu ju gražia ja kalba, ju 
artistas, ju poetas ir net filoso
fus, ypncZ Platoną, kurio nepa
prastas raibumas primena pui
kiąsias ju dievu stovylas. Jie 
moka vien žmogiszkos iszmin- 
ties. Bot ta iszmintis taip vi
liojanti! Mes esamo tiesa, o jie 
grožės svaiginami! Bet ka ne

’ ’. Jos vadina J i 
Avinėliu”.
Ji

tn”
Hillelis Ji norėjo
Ezekijaus asmenyje. Dabar gi 
žymieji žmones mano, kad Me
sijuos karalyste 
genesni žmoniszkumo laikotar-

Ir taip visiems tarp suves 
nesutinkant, asz 
gyventi, kada 
baimes, galiu jo nepažinti.

— Brolau, kaip tu g 
kalbėti? atsiliepė szvelnus bal
sas. Argi tavo sielapati savimo

Mesijuos jeigu 
— ture ties du- 

graži ir

reiszkia tik

pi.
nenorecziau

Jis ateis, isz

J 
i'll
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Dirba nauja lekiojimo maszina

ri būti turtingas eik iirGalile-
ja, jeigu nori but mokyta&4e* 
liauk in Jeruzale”. Užtat tik
rieji žydai ta apdainuotos gro
žės szali laiko už 
žemos” ribų.

Tecziaus kiek ton malonu
mu! Czia buvo augalai, neszan- 
tieji du kartu motuose savo 
vaisius, vynuoges Soroko pak
rantėse apie dcszimt menesiu 
toiko savo sunkias kekes. Czia 
augo be skaitliaus daug alyvų, 
figų ir brangus balzamo me
džiai. Auolai, egles ir liemeniu 
gieji topoliai maiszosi tarp pal 
miu. Isztisi pulkai žvirbliu ir 
karveliu skrajojo po kedru sza-

‘ ‘žadėtosios

kas. Visur pilna cziurlenan- 
cziu szaltiniu.

I, m m. ■ 1 ■■■»■■■ I m . .........................  ■ m.i , I

zaną prasigrūdo prie szalia au- 
gancŽios^ikomoros. To medžio 
pavėsyje viena moteriszke ant 
ranku sūpavo koturiu penkių 
metu stabu isztikta nesijudi
nanti vaikeli. Kuopa mažu vai- 
kucziu, margais drabužėliais] 
pasipuoszusiu, linksmai kly
kaudama laksto aplinkui. Ma- - 
žasai ligobis ir mėgino pakilti, 
kad prisidėjus prie žaidžian- 
ėziuju, bet veltui, 
liūdnas žvilgsnis 
akyse, tarytum jis klaustu, ko
dėl jis netoks kai kiti....! Ne-

linksmai kly-

Ir neramus 
pasirodė jo

į
'J i I ll BF #

M.. '

• •

laimingoji motina
savo krutinės

Kuomet Jis ateis,
prispaudė 
ir ramino:

karsztai ji

I

H "j

, J A >

{ J

BALTRUVIENE
■ f . :!l! 'k... iii,. «* ,prie 
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galbūt Jis tau. leis vaikszczio- 
ti...”

Minia vėl sujudo. Visu akys 
buvo atkreiptos 
szune isz kur 
žmonių.
szauksmai, panaszus in sukilu
sio vandenyno bangu užima, 
kaZla jos atsimusza in kietąsias 
uolas. Tam būreliui prisiarti
nus aklieji praregėjo, ligoniai 
apleido savo guolius ir vaiksz- 
cziojo. Minios szauksmams ne
buvo galo. Saule žero savo kar- 
sztus spindulius in ta keista re
gini, kuris rodosi panaszns in 
iszki įminga ja eisena, kurioje 
isz po Nazarctieczio žingsniu 
plito gausybe stebuklu.

Isz linkines, kuria ėjo Mo* 
kytojaus palydovai buvo nu
manu, kad Jis ėjo in Zuzanos 

Jie visi aiszkiai buvo 
matomi. Jie buvo prasti ir var
gingi, bet Mokytojaus stebuk
lai juos pripildo pasitikėjimu.

I

F
Del vienos jaunos pacziules 
szviožiu agurku užsinorėjo, 

Jog net naktį miegot negalėjo. 
Vyras jai visaip iszkalbinejo,

4

Derlingos lan
kos priželia tankia ankszta žo
le. O gražieji narcizai, tulpes, 
lelijos ir 'daugybe kitokiu ge
liu taip iszpuoszia pievas, tary
tum tai butu mergaiczlu darže
liai...

Vos breksztant

in kalno vir- 
leidosi keletas 

Pakilo
mokytieji? Žmones isz tamsuo
liu tarpo? Sztai nuo ko asz su 
panieka szalinuos! Jie man jrra 
labiau svetimi negu 
džiai.

•— Argi mos 
liaudies ainiai? 
zana. Ar Hillelis nebuvo malku 
skaldytojas? Juk tu pats man 
szimta. sykiu pasakojai, kad 
Hillelis negalėdamas apmokėti 
už pamokslus, klauso prisiszlic 
jos prie lango, kur mokino Ab- 
dalionas, ir kaip viena diena ji 

pusgyvi, 
bet troksztanti mokslo! Na, ar 
toks pavyzdis neteikia mums 
daugiau garbes negu 
šaulio turtai ?

— Hillelis yra iszimtis, atsa- 
Tokie žmones 

Jie patys savimi 
ingimto palinkimo, 

pakyla in pirmas eiles. Hillelis 
Dovydo' ainis; jis tapo 

vyriausiuoju 
garbingosios “Naši” gimines. 
Nebuvo karaliaus, kurs jam no 
pavydėjo valdžios. Visi žiedai 
musu jaunimo, raszto mokytie
ji ir kiti galiūnai stebedamies 

Szi s g:

stnbmel-
9 •

patys nesamo 
paklausė Zu-

a t i t ran k o apsn i gt a,

kė Gamalielis. 
retai k via.

di taip skatinami

nelinktu link 
jis pasirodytu ?
riinis pasirodžiusioj:
įimta moteriszke. Ji buvo visa
apsisiautusi ilgu szydu, kurs 
kiekvienam jos judėjimui tei
kė nepaprasto gražumo.
buvo mylima jauniausioji Gu
mulėlio sesuo, Zuzana, duktė 
Simano, anūke Didžiojo Hille- 
lio.

— Ana

Tai

nasztos dau- 
tukstanezio žingsniu, — 

ir paskui, po perėjimo in pas
tovia vieta, vėl tūkstanti žings 
niu, — asz susiduria:: su vieno , 
jaunikaiezio 
žvilgsniu, vienu tu skaiseziuju 
žvilgsniu, kurie rodos atveria 
tavo sielos gelmes. Ir asz, pasi
lenkęs prie jo, prasznabždejai:: 

vaikeli, in tas 
tavo matusze 

ieidojo, tau mažam esant no
rėdama tave greieziau užliū
liuoti. Tos moteriszkes giesmė
je daugiau rasi 
mano žodžiuose,

” Insiklunsyk, 
giesmes kurias

buvo

visi pa

kunigaikszcziu 
Naši”

begaliniai

užsimascziusiu

moteriszkės, tarė 
szypsodamasis Gamalielis. Jos 
n e je sz k < >, 11 e s i g i n czy j a, 
spėja. Jos nemato, bot jos my
li. Nėra tokios szviesos, kuri 
krisdama in ju sielas, nepavir
stu liepsna. Tai yra silpnybe ju 
lakios prigimties.

— Ak! bot tai yra

jos 1 ik

Emilus Berliner isz Washing 
tono baigė dirbti nauja lekio- 

kuri iszkvla injimo maszina 
orą nuo vietos in padanges. 
Kada padirbs pirmutini mode
li, važiuos in Angliję stengtis 
laimėti dovana 50,000 svaru.

drebu....

maldavo

buvo visai ežia,ja n;

maloniam 
Gegužes rytui dvideszimt de
vintųjų metu. Zuzana, lydima 
mylimos tarnaites, apleido nu
linis, Dar priesz
ĮTeituju susipynė

szviesos, negu 
nes ten yra 

daugiau gyvybes, <laugian mei 
Jos”....

Kiek patylėjęs, i 
Kaip yra sakoma,

ir Dievo 
dovana, pertrauke Nikodemas. 

“ Juk kiek tai yra kencziitma ir 
drebama 
vairiu nuomonių!

Tarp dvieju rabbi (mokytie
ji) ant dramblio kaulu iszpuos 
tos kedro sėd. vergas atnesze 
puikiai iszmargintu imbrikeliu 

pardavi 
rinkose.

svyruojant tarp in-

tese toliau: 
“Kaip yra sakoma, taip pas
kui ir mokoma. Padavimas, bo- 
eziu pasakojimai ir ju aiszki- 
nimai Szventojo Raszto laiko
ma lygiai szventais kai pats 
Szv. Rasztas. Stengiamasi pra
plėsti tėvu palikimas pagarse- 

Tecziaus lygiai 
ir duoda- 

Tiesa yra isz musu sielų 
Mes jos visos 

negauname.

Isz ežia 
ta r j)

jimo tikslu, 
maža yra gaunama 
ma!
kilusi szviesa. 
pilnai niekuomet
Net geriausieji tarp musu te
gali suteikti vien keletą silpnu 
spinduliu. Spinduliu blizgan- 
cziu vario arba aukso spalvo
mis, žiūrint in tai ar gimstame 
iszdidus ar malonus.
tai ir kyla skirtingumas 
musu mokinimu. Sztai delko, 
kur Hillelis sakydavo
o Szammajus tardavo “ne”. 
Del tos pat priežasties Sadukė
jus, juokdamasis isz* skaitlin
gu insakymu, užsnūsta, lengva
me, — atslškj’TOlis gi parize- 
jus iszaukszto žiuri in minia. 
Del to ir Essenietis slepiasi 
oazėje EnGaddi,
kad žmonių palytėjimas jo ne
suteptu. Kiekvienas seka, sa
vo supratimu, geriausia tiesos 
spinduli, smerkdamas ir nie
kindamas savo brolius. Asz gi

l 4 

tardavo
taip”, 
‘ ‘ ne

kuriuos fenikieoziai 
nėjo visose pasaulio 
Zuzana išžioto inpylc grenadas 
skvstimo ir malonaus Saronos 
vyno, maiszto kvepianeziomis 
žolėmis. Ji padavė taures Ni
kodemui ir Gamalieliui ir sto
vėjo, tarytum koks baltas regė
jimas ant vis labiau tems! an- 
ežio dangaus.

— Man rodos, 
asz paniaezius Tiesos Spindu
li, negaleeziau susilaikyti jo 
nesekus.
lys? Brolau, 
jo nėra jusu mokyklos ginezuo- 
so. Szalia tavos, taip malonaus 
visiems, invairus mokytojai 
kalba rodos tik tam, kad pesz- 
tis. Ten jaucziaina ypatumas, 
lindima su neaiszkiu troszki* 
mu kažko kas butu visiem gera 
skaistaus, lengvinanczio gyve
nimo rupesnius.

Sulyg-paproozio, Nikodemas 
ilgai laike taure, iszkeles ties 
kakta, priesz suvilginimt savo 
lupas. Jo ranka drebėjo, kada 
jis prabilo su intempimu.

— Eikite gi pas ta, kuri Za
karijo sutins, Jonat?, 
skelbo. Tas kurs liepia akliems, 
regėti,

i

(aro ji, kad

Bet kur tas Spindu- 
tu pasakei, kad

invairus

tyruose

szliejosi prie jo kojų.
Nazareto, kaip man 

pasakojo, paskui save traukia 
vien žvejus, muitininkus ir dar 
biniūkūs. Jam pritinka mokyti 
tik sau lygius!... 
dvasia vien ant 
iszmincziu nužengia,. Malones 
dvelkimas vien žmonijos žiede 
teglosto. Manote, kad asz jums 
pasakoju ka nors ypatinga? 
Isztiesu, jeigu asz pamaty- 
czian nemokyta žmogų kalbant 
iszkalbingojo 
mis, arba prikeliant numirėli 
ir tai dar asz intareziau.

Jėzus isz

Vieszpaties 
galingųjų ir 

nužengia. Malone

nors 
jeigu

Uzzielio lupo-

— Tiesa, atsake Nikodemas: 
visos tos mintys mums pritin
ka, iszskyrus ta palinkima link 
svetimtaueziu, nors jie butu 
ir graikai. Juk Instatymas da
ro mus Dievo iszrinktaisiais. 
Argi daugiau nėra jau iszrink- 
tuju isz žydu tarpo? Galbūt tu 

pasmerksi kaip ir asz
pats save iszpradžiu smerkiau. 
Bet ilgiau tylėti negaliu... Asz 
maeziau Jezu isz Nazareto...

•— Tu?!
— Tai buvo

mane

viena va-

stabu isztiktiesiems 
vaikszczioti. Tai Jėzus Naza
rietis...

—Brolau, karsztai pertrau
ke Gamalielis, at gali kas nors 
gera kilti isz Nazareto? Argi 
gi tas Jėzus ne dailides sūnūs b 

>nanau, kad jie turėtu vieni su Man apie ji pasakojo Joananas

bijodamas,

kitais taikiu ties savo pažiurti ir Ižbaolius. Isz kur jisiszmo-

varos ir lyg moteriszke, virpė
jau, o mano szirdis doge. Man 
tada atėjo viena, mintis, apie 
kuria, pamąstęs ir dabar visas

Brolau tas žmogus
yra didelis prnnaszas!

— Oh! sakykit man, kur asz 
gnlecziau ji matyti. 
Zuzana.

— Jis
jo mokiniai man sake, kad va
kar jis buvęs Kurn — Eddino 
pakalnėje. Jis isz Jeruzalės pa
rėjo Galilejon del parizeju in- 
irszimo.

— Asz tavos meldžiu: eime 
ji pamatyti, praszesi antru 
kart Zuzana.

Gamaliel is susirūpino, 
niekuomet nemokėjo prieszta- 
rauti savo mylimai sesutei. Bet 
sykiu negalėjo pakęsti, kad ji 
taip nusižemintu, insiinaiszy- 
daina liaudies tarpam Kiek lai
ko paabejojęs, persigalėdamas 
ta re:

— Eik, kad

praszesi

Jis

jau taip nori. 
Tik nesiartink prie tu žmonių, 
kurie ji apsupa ir nekalbėk su 
tuo darbininku. Asz tau leidau 
manyti ir elgtis kaip tau tinka 
už ka mane daugelis smerkia. 
Juk tu žinai, kaip yra niekina
mos perdaug mokytos motorisz 
kvs, bet asz tavo padariau savo 
mokine beveik man prilygusią. 
Eik, jei nori, bet 
kas tu esi.

— Aeziu

neužmirszk

labai tau aeziu!
szauke nudžiugusi sesuo.
ryto ji pamatysiu!

1

o

priesz keletą 
menesiu Jeruzalėje. Tiek pasa
kojo apie ji nepaprastu daly
ku, apie jo darbus instabesnius 
už jo žodžius. Dar niekas žmo
gus taip nekalbėjo kaip tasai. 
Jis eina tarp dvieju sroviu pa
garbos ir neapykantos. Asz il
gai dvejojau, galop 
kara nuėjau pas ji.

Gamalielis /szyptelejo.
— Ir ka apie ji gero 

kyši?
— Brolau, 

mas: nesijuok isz szitokiu da
lyku.
iszseta žvaigždėmis 
jau nepastebėjau 
nes man rodos, kad szviesesnis 
dangus priesz mano akis atsi

jai: asz nebeatmenu ka 
asz jam sakiau. Jis man kalbe-: 

“kad reikia isznaujo atgirn 
ti, kad Dvasia puczia, kur no
ri“ ir,sake apie daugeli kitu 
dalyku, kuriu asz nesupratau, 
kad in “ 
šia pakėlus ji nuo, žemes.
džiai dar nieko. Bet asz su ma
lonumu jaueziau, kaip jis skai
to mano sielos paslaptingiau
sias gelmes. Kol asz gyvas bu
siu, niekuomet neužmirsziu tos

pa sa

mel de Nikode-

Tai buvo naktis lygiai 
,, bet asz 

Žvaigždžiu,

Asz

Keleiviai, dabar lankydami 
Galilėja, negali ne įnsivaizduo-
ti kaip ji atrodo Kristaus lai

bu vo vadinama 
“žemes rojumi

vore

jo:

sunu žmogaus intike- 
’ ’ Žo-

Ba mat ne keletą centu isz- 
duot nenorėjo, 

Na ir ant galo, 
Sziteip žmogelis padaro: 
Sn szvogeriu susitarė, 

Ant vienos fanuos su krop- 
szeis nusidavė, 

O da buvo anksti, ■*—
aufizra ji ant 

greitųjų susipynė geltona sins 
kasas. Ji, prieszingai turtingų
jų žydžiu paproeziams, niekuo
met netepdavo nei antakiu, nei 
nagu bivairiais dažais, 
su pnpuoszalu
tevartojo kvepalus ir pildo vi
sus farizeju insakymus, su daž
nais apsiplovimais. Ir szi ryta 
ji di: kart apsiplovė rankas kve 
pianeziamo vandenyje, užs:tie
se juodu szydu ir iszsisknblno.

Visu keliu buvo pastebimas 
nepaprastas sujudimas. 
Zuzanosjnintys buvo taip su
sitelkusios, kad joks iszoriniš 
judėjimas j6s nestenge iszbla- 
szkyti. Draug su ja ėjo daugy
be linksmai szukaujaneziu kai- 
miecziu. Daugiausia ežia buvo 
galilejos žveju, bet taipat ežia 

'diktat ateiviu isz 
Judėjos, Jeruzalės, Tyro ir Si
jono, viliojami nepergalimo 
troszkirno pamatyti ta nepap
rastoji Mokytoja. Jie tarpusa
vy kalbėdamiesi pasakojo apie 
ji maloniu ir instabiu dalyku. 
Jie buvo mate ir sznekejo, buk 
jis esąs ant kalno.
landžio keliones Zuzana atsi
dūrė Kurn Eddino szlaituose. 
Netoliose matosi besiartinanti 
Sadukėju kuopa. Beveik visi 
jie kunigai arba kunigu vyres
nieji; jie ėjo dairydamiesi nus
tebusiomis akimis. Tarp ju Zu
zana pastebėjo dideliausiaji 

Samueli ben Eabi. 
szalczio jis 

buvo apsirėdęs taip lengvu dra 
bužiu, kad jis kasztavo dusyk 
tiek aukso kiek jis svėrė. S 
lia jo stovėjo Izachararas ku
ris savo szilkines pirsztinaites 
tik szveutykloje ne nesziodavo 
ir Johananas garsus savo puo
tomis. Zuzana praėjo nepažin
ta po savo tamsiuoju szydu. 
Toliau sukinėjosi keletas iszdi- 
džiu žmonių. Tai farizejai. Jie 
paniekos žvilgsnius 
liaudį. TL -, „L
no ir neszelo ant Nazarctieczio. 
Jie atėjo jo pasiklausyt i ir ji 
iszdidžiai invertinti. Tik rodos 
Jonatan ben Uzziel’is neprita
rė ju paszaipoms. Zuzanai pra
einant jis 
sveikino,- . (p

Isz vi- 
ji retkareziais

kiek tik norėjo,

kraszta

Bet vardais.
Petras ir Jokūbas,

painiojosi

Po pusva-

dabita —
Nepaisant rytinio

kals, kada ji
Dievo sodu, “žemes rojumi”, 
“slėniu, kur Azeras plovė savo 
kojas aliejumi”. Dabar teras 
vos keletas giruvesiu tose vie-* 

kur pirma dvideszimt 
miestu puoszo ežero krantus. 
Tiktai karszti, mokytesninju 
žydu apraszymai senovės mies- »

tose,

tu kad ir nepilnai vistik atvaiz 
duoja mums turtingąjį Kafar- 
nauma, pralobusia ir pasilei
dusią Magdala; KbrOzaima su 
jevu rinkomis, Betsaida —isž- 
vežanezia žuvis ir vaisius. Ap
raszinėjama taipat stabmel- 
diszkoj Tiberialda inžymi savo 
marmuriniai rūmais ir skaid- 

vandonyj atsispindin- 
ežiomis kolUmnomis. ■ Taipat 
minima gražusis miestelis 
Nairn, papuoszalas Ezdrelono 
lygumos ir Kana su szvagždan- 
oziomis nendrėmis ir daugybe 
kitu miesteliu bei sodžių, ku
riuose gyveno karszti, linksmi 
ir veiklus žmones; Mokytosnio- 
ji vad. liabbi žiurėjo su panie-

riam

gražusis

ka in tamsuoliu kįumiecziu .bei 
žveju minias, kurios kalbėjo
paprasta sudarkyta kalba. Tie 
žmones ,duvo labiau susirupi-
no savo -reikalais ' ir žvejone,

a-

mete in
Tiesa, jie dar nienieki-

szyptclejimu ja pa- 
nors tai buvo prie 

szinga farizeju paproeziams. Ir 
Babah ben Butą, kuriam Ero
das iszpleszo akis, atsuko in 
Zuzanos puse savo subiaurinta 
veidą. Zuzana 
Levi ji pasziepe:
gi tu Nazarctieczio, kad jis tau 
duotu akis”. “O tu papraszyk 
kad jis padarytu dar didesni 
stebuklą, — kad jis tau suteik
tu szirdi” — skambėjo atsa
kas.

Aplinkui giiidojosi dejavi
mais Czia matosi nuo arsztli- 
gos sunyko ligoniai, ten buvo 
stabu ištiktieji, kurtieji ir no

, >

iszgirdo kaip
“Papraszyk

Žmones szauke juos 
Tai buvo
Judas isz Keriot’os, Pilypas ir 
Andriejus — Betsaidos žvejai. 
Ten toliau ėjo angeliszkos isz
vaizdos Zabedejaus sūnūs Jo
nas. Zuzana, 
sikomorus, 
sapne. Ties jos kojomis gulėjo 
liguistas vaikelis.

Sztai ir Jis prisiartino visam 
Bet žmonių 

per keisti 
Jojo malonios bot liūdnos vei
do Isžrafszkos. Jam prisiarti
nus, jaunoj moteriszke mėtėsi 
link jo su kudykiu rankose su 
karszcziausiu tikėjimu, mal
daudama: “Pasigailėk 
manos”. Tuos paprastuos žo
džiuos ji reiszke savo ir vaiko 
kančzias.

Jis isztiese savo rankas ant 
mažojo ligonio ir galingai pra
bilo: “Asz noriu, vaikszcziok!’ 
Vaikelis pakilo ir prisi vieny jo 
vaiku burolin. Motina gi puo
lus ant keliu, bueziavo Jo ran
kas ir rubus, roiszkdama savo 
džiaugsma ne žodžiais bet asza 
romia.

Zuzanos sieloje kilo kažkos 
nepaprasta. Ji pajuto savyje 
neiszgydoma sopuli. Ir ji lupu 
nepraverdama maldavo, kad 
tas Nazareto Mokytojas iszgy- 
dytu jos sielos liga, paremda- 
mhs ja kažkuo begaliniu, kaž
kuo amžina. Tik Jam praei
nant ji tepakele akis.

Ir Jis pažiurėjo in ja skais- 
cziu gilia užsimascziusiu žvil
gsniu. Jai pasirodė, kad Jėzus 
iszklause jos sielos troszkima 
ir noiszsakytas džiaugsmas su
lingavo jos krutinę...

? Tolinus bus. 
Vir» S........ *

prisiszliejus prie 
visa tai irmate

savo kilnume.
szauksmai nostepge

priesz 
diena,

Kada nusidavė pa* fermeri 
viena, 

Priskynė nauju agurkėliu,
*

O tuom laik farmoria per 
lange vis žiurėjo.

Priskynė in vales,
Ir da ant pagalės, 

Kropsziufe pilnus prisikrovė, 
O jannavodis da net kelnes 

nusimovė.
Pridėjo pilnas kelnes, 

Jog pats mistino, jog nepanesz 
Ant pecziu kelnes užsidėjo, 
Ir kaip asilai apkrauti na- 

mon.ejo.
Fermeris paskui juos nugug- 

linoį
Kol kita fermeri priėjo, 
Fermeris laruma padare, 

Suėmė, bet pas vaite nevarė, 
Fermeriui deszimts doleriu 

užsimokėjo,
Na ir szviožiu agurkėliu tu

rėjo, 
O valgo kiek tik norėjo, 

Ba už tai gerai užmokėjo.
• * •

* i •*

M

jo ir

Szirdeles dekite kiek galėda
mos dolerius, 

O universitetas tuojąjus bus, 
Pinigėliu nesigailėkite, 
Ant tojo, tikslo duokite.

Jau po nogiu ant visokiu 
spasabu imasi, 

Kaip tik inmano ginasi.
Geriau kad Dovydo psalmas 

skaitytu,
Už savo nedorybes metavotu. 

Taigi ant ledo palociu pastą* 
tys, 

Savo papartes patalpys, 
Bet kaip ledas sutirps, 

Palocius subirs.
Ar žinote ruteleė, ka ana die* 

* na maeziau, 
O isz to net prisijuokiau, 

Priežodis sako:
parapije,

Ten pats kunigas zvanije.” 
Teip mano tėvelis sakydavo, 
Kaip ąnt keliu pasodyįavo.

uKur kudf?• •
• •

*

i

1

*

■■
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Taigi, vienam pleise ta pati 
regėjau, 

Kaip in viena bažnyczia inejau,
Ka daryt? — Mat kaip klap- 

cziukai sustraikuojo, 
Tai kunigas zvanijo su kojo.
.Jeigu ta iszmisla užpatenta- 

votu, 
Tąi gera pelną turėtu, 

O dabar reikalingi pinigai, 
Tai butu antlaiko ir gerai. 
Mat, norint® didele malone 

pas Dieva tuvi, 
O bot pinigais neapžiuri.

Tai matote kaip Lietuvei ki- 
. szeni uždaro,

Tai ir niekas stebuklu nepa
daro, sr 

O kad butu isz dangaus pi- 
nnigai.

j

I

i
■
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Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas 
v ' y ‘

Jaif užbaigom daryt 
Nauja DideU Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius ‘ žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audoklineis 
apdarais. Preke su nu-

Tai butu labai gerai.
l . . l'l.

J: ■

V

a

t''S •!
gali sapnuot.

Suv. Valstijoi pardavė Mek
sikai daug visokiu ginklu Mike 
paskutinios 
Džiaugkimes,
Moksikonai nepanaudotu tuo
sius ginklus ant mus. Ka Mck-

byliai. Žodžiu sakant, tam ap
gailėtinam būryje žmonių bu
vo visu ligų rinkinys. Atokui 
nuo aprunijusiu ir szlykszczio- 
mis isavaizdomis žmonių pasi- 

: “Netyrieji!
Ji iszsigandus at-

>• ’' '
Dabar minia apsistojo. Zu-

*

girdo szauksmas:
Netyrieji!” <

negu garsiųjų rabbi/fnokslais. si tolino nuo raupsuotu ju. 
valandos! Asz nustojaus lygs- Isz to kilo ir patarle: “Jei no-

siuntimu tiktai $1.50.

W. D* Bocxkauskas^Co, 
Mtihanoy City, Pa.

' ' ' ’**■ , ■ v"' ' ' \ ' ■ f . ' . ■p C

revoliucijos, 
idant atejteje

■I "į j

sius giriklus ant mus. Ka Mėk- 
slkonams daugiaaše ssiadįen.
rėike Ui (jaugiau bibliją ir 
žiau ginklu^’ • •

’ll .
V 1 ■ 11 ’ I* « >

irr
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ŽINIOS VIETINES. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

szimto /
Girardville, Pa. —

gerai ejna, žmonelei
1 • 1 • 1 t •

Darbai 
g'vvimaH,

— Suimtoje mokes Readin- 
go kasyklos.

— Apie pusantro 
žmonių lankėsi Najorke iszva-
žiuodami Nedėlios ryta ant 
Readingo ekskursijos.

—* Mr»« Carrie Sundanavi- 
czieho iszK Pine ulyczios buvo

j gana malszei, tik kaip kada, už
daug patraukė namines. Ka da 
ryt, jeigu geresnio sztopo nesi
randa.

— .Juozas Szimonis, kuris
pakviesta pas burmistrą užmo- pergyveno Shena.dorijo 16 me

tu, apsigyveno 
damas narna ant 105 Reed Str. 
Dabar turėsimo viena daugiau 
tauticcziu terp musu.

keti bausmia už nepadoru pa
sielgimu.

— Saluninkas Motiejus 
Auksztakalnis važiuos aplan
kyti Lietuva pas savo gimines 
ir pažystamus. Jisai apleis Ma- 
hanoju 30 d. Mojaus.

Panedelije plentas terp 
Tamakves ir Hazletono likos 
uždarytas nes dirba nauja 
plentą. Kas nori važiuoti in 
Hajtletona tai turės nusukt per 
Į^ansforda peiU’ottsville ir Lo-
oust Valley.

— Ed vardu kas, 
menesiu 
laucku, mirė Seredos ryta. Lai
dotuves atsibus Petny ežioje.

septyniu
sūnelis Vinco Vasi-

— Prasidedant Panrdylijv 
26 Gegužio ir traukentis lyg 
dienai. Citizens Fin* Co., ugna- 
gesiai atgabens iu parka Ma
thew J. Kiley pagarsėjusi kar 
navala ir visokius perstaty
mus. Kožnas privalo suszelpti 
ugnagrsius kurie* daboji* musu 
geroves ir apsaugoje nuo d i 
džiausios nelaimes — ugnies.

ir

• > •) 1

parapijos— Szv. Juozapo 
Feru Pabaigtuves prasidės Pa 
nedetyje, Gegužio 1(6 diena, 7 
vai. vakare, parapijos salėje. 
Ferai atsibus per keturis vaka 
rus’, būtent: 
ninko.
Per Szeszt i nes, paskui i n i vaka 

1»US 
Dau

Pąnrdelio, I tar 
Seredos ir Ketvergo.

ra leru bus iszlaimcjimas, 
$100.00. Daug dar
puikiu dalyku pasiliko iszlai- 
mejimui, užtad Rengimo Komi
sija užpraszo visus ir visas at- 
silankvti kas vakara ir iszban- 
dyti savo giliuką.

toru
gražiu ir

.—■ Del daugeli 
mas salininkas 
kaltis, su paežiu ir vaikais ap
leis miestą 30 d. Mojaus ir va
žiuos in Lietuva atlankvti sa
vo gimines ir pažinsi amus. p.

paeina
viszkio parapijos, 
kaimo,

Aidukaitis

pažinsta-< »
Juozas Aidu-

isz Vilka- 
Budežerio

Suvalkų gubernijos. 
Jeigu kas turėtu koki reikalą 

iszvažiavima 
tegul kreipiasi ant adreso 1139
E. Mahanoy St. (t.43

— REIKALINGA mergina 
in Sztora, 
Lietuviszkai.T-
tre St reet.

su juom priesz

turi mokoj kalbėt 
Gera mokestis. 

Flic (’entre Storo, 107 W. Cen- 
It

DIDELIS BALIUS!

Rengia Pirmas Lietuviu Ci- 
isz M aha no v » 

vakara 28 Mo-

kad ant

tizęns Klubas 
City, Seredos 
jaus, Norkevicziaiis saloje. O 

rytojaus pripuola 
Szvente ir kasykloj nedirbs,
tai publika turės proga pra
leisti vakara linksmai iki velv- 
bai nakeziai. Todėl ateikite vi
si nes pirmos klasos orkestrą 
grajis Lietuviszkus ir svetim- 
tautiszkus szokius. J'i/ipgi bus 
visokiu užkandžiu ir gervinu. 
Inžanga vyrams 50c., mote
rimis ir merginoms

50c., 
25c.

KVOLDAV1MAS 
VISOKIO CE1KIO (PLEATING)

y

czionais, pirk-

kasikiu.

Tamaqua, Pa. — Lehigh 
angline kompanije nutarė par
davinėti lotus ant1 vietos kur 
stovėjo durtbankis prie High 

Kaip tik durtbanki
nuvalys, lotus pardavinės ku
riu bus apie (it). Pirmutini' pro
ga pirkimo lotu turės darbiniu 
kai kurie dirba po taja kompa
nije, o jeigu isz to nepasinau
dos tai pardavinės kitiems. Lo
tai parsidavines ant 99 metu. 
Szniotas žemes prie Schuylkill 
upes bus naudojamas 
ko jeigu 
pinsis.

ant par- 
žmoins apie tai ru-

vakaru ug-

su

Szimet visokios 
szlebes konia yra 

K v o 1 d o m s 
: (Pleated) todėl asz

užsiėmiau t u o m 
darbu ir Kvoldinu 
visokį materijola 
koki tik kas parei- 
kalanua Kvoldyt, 
arba isz naujo 
K v o 1 d y n u j usu 
szlebes. Darba yra

isz

PLEATING

gerai padaromas ir užsilaika visa- 
Atneszkite pas mane, o aszda.

Jusu d arba padarysiu gerai ir
#Žgafiftdihancmai.
-* ZOFWK JANKAUSKIENE, 
129 W. Pine St., Mahanoy City, Pa.
(Bell Phone 88-w.) to M.30.

— Panedelio
uis kilo Seitzingerio name kuri 
padart' bledes ant 18,000 dole
riu. Badai tokis tyezia padegė 
narna.

Brooklyn, N. Y. 
madieni, 
Garszva. laidojo

Lt* *Szi pir- 
l'rejybes kapinėse, p.

a. Antana
f p

a.
Szriupski, 4 ir puses metu ber
niuką, sunu Fr. Szriupskio, 
gyv. (ii S. 2nd. St. 
patiko nelaiminga 
jisai stuboj vienas palikes žai
dė ir užkliudė puodą su karsz- 
tu vandeniu; puodas ant jo pai> 
puolusio apsivertė ir nuszuti- 

i » ••no. Ligoninėn nuvezus, pasiro
dė, kad karsztas vanduo nuszti- 
tino nugara iki inkstu.

keletą di-enu Bushwick 
daktarai dėjo

sunu

<1ie 11 u

Berninkas 
priepuoli:

Pabu-
vus
Ilospitale, nors 

bet del pavojingo apde- 
pasimire, pa-

triūsa, 
gimo, vaikiukas 
likos tėvus dideliame susigrau
žime ir nuiiudime.

F. 5 
mota, 
vo
ir dabar mirusi berniuką.

■Jzriupskis dar tik pereita 
Rugpjuezio 1 d. atkelia- 

isz Lietuvos, atsiveždamos

Shamokin, Pa. — Czionaiti- 
pradejo ant gero 

Ana diena likos užde- 
kuopa draugystes

A ugszczia usios Prieglaudos 
” kuri vra 

organizacije

nei lietuvei 
k rutet. 
ta nauja 

4 4
Lietuviu Amerikoje, 
d a i b i n i n k i s z k a (. > < nz.<. v ijv,
mokanti paszialpa o inžanga ir 
mėnesinė yra pigi, nesikisza in 
jokia politika tik rūpinasi ge
rove darbininku. Visi lietuvei 

privalo in taja 
iii kuopa 

ypatingai tie jei, 
nepriguli iii 

Dabar laikas 
nes kada 

kožnas prie sveikatos ir pini-

mušti mieste 
draugove prigulėti 

O 
da

kio draugove.
apie (ai

4.X O . • J •.) ,

kurie . •

apmislyt,

geliu reike atsimyt ant atejties 
idant kokioje nelaimėje žmo
gus ir jojo szeimynele 
paszialpa. A'irszininkai tosios 
kuopos yra:
Rambu, virė prezidentu (i. K in 
doris, sekretoriai S. Makalaus- 
kas ir K. Bogdan, 
B. Szinikus.

turėtu

Prezidentas. K.

k a si j e r i its

— Lietuviszka nauja baž- 
nyczia jau kone pabaigta isz 
kauko kuri grąžei atrodo, bet 
kun. Dabinas stengėsi visom 
pajėgom užbaigti kanuopui- 
kiausc isz vidurio, o Kada bus 
pabaigta, bus tai viena isz pui
kiausiu bažnytėlių toje aplin
kinėje.

Minersville, Pa. —• U ta min
ko ryta apie 5 valanda, ugnis 
pasirodė Friedbergo sztore ku
ri padare bledes ant 100,000 
doleriu. • Tame name radosi 
Atlantic Pacific arbatos szto- 
ras. Ugnis gavosi in Turan na- 

kuriame radosi Quick
Lunch restauraci,jo. Isz pra
džių buvo manoma kad visas 

z blokas randasi pavojuje, bet po‘ 
keliu valandų sunkaus darbo 
ugni užgesino.

ma

S A. U L K

a
PUIKUS NAMAS NUPIRKTAS ANT KATALIKISZKOS PRIEGLAUDOS.

Gould,Georgian Court I y4 I puikus namas prigulintis prie milijonieriaus 
minvszku aN. .J. likos parduotas už 200 tu kstanezius .doleriu del katalikiszku 

dirbs narna aut katalikiszkos prieglaudos del sierafeliu.
--------------------------T----------------

(1ziona!
nelaimingas ir

Gegužes

Ansonia, Conn. — 
buvo sekantis 
keistas atsitikimas.
13 d. tūlas lietuvis, P. Beliaus
kas, dirbės per nakti dirbtuvė
je, parėjo namo ir paskui nuėjo 
bažnyezion. Czionai tuo tarpu 
laike savo misijas misionieriai 
kungai — Andziulis ir Czesnu- 

Tasai žmogus, besededa- 
lomkoje,

NAUJAM SZTORE.

IT! H <' TTT7

1 ja k e wood 
kuriuos per

ANT PARDAVIMO

lis.
mas lomkoje, staiga, 
kniupszezias ir su savo gerkle 
pataikė in kitas prieszaky- 
esanezia^ sėdynės, kurios jam 
gerkit* prakirto, ir žmogus pa
simirė.

Vėl. Beliauskas buvo dievo
tas žmogelis. Paliko
ežiu ir motel i dideliame nuliū
dime. Velionis turėjo hpio 40 
metu.

virto

2 vaiku-

GYVENIMAS 
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymaa apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke sji priaiuntimu tiktai 25c.

SZVENCZIAUSIO3

Puiki knygele.

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

I

JL

Po sunkaus 
dienos 
darbo

Kasyklose ir 
invairiose 
dirbtuvees

VISI TAVO MUSKULAI, VLSI TAVO SANARIAI YRA BAISUI
NUKANKYTI IR SUSTIRK.

Ne bandyk juos priverstinai manksytl, Ir traukyti, tuoml dar 
Patikėk daugeliui tukstanczlul tautleczfu ląglaus Juos nukankysl. 

darbo draugu, kad

MESZK0S BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

Hutolko Jiems taip puikia Ir greita pagelba.
Balsamu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlsiusk mums 35c., ir 5c. už pasluntima, mes tuojaus 
iszsiusim buteliuką Baisamo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre SL, Shenandoah, Fa.

'"WT*

Praazalink sustyrima

Jelfen negaus! tuos vaistus pas vietini aptlekorlu

• *•

*
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Motėm 
megstos dreses 
kos, jekes,

szi 1 koskrv boles
, szilko panezia- 

andarokai, kotai, 
mergaitėms dreses ir 1.1. Gali
ma pigiau pas mumis pirkti ne
gu kitur. Ateikite pamatyti.

1 d'VV ’s
303 W. Malianov St.

Du geri namai 537 ir 539 \V. 
Spruce ulyczios aut kampo. Lo- 

25x125 pėdas. Atsi- 
szaukite greitai po No. 539 W. 
Spruce St. Mahanoy City, Pa.

(t. m. 23)

tas t ari

(m.30)
___________ ______ a

ANTPARDAVIMO

ANT PARDAVIMO.

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
giai. Kreipkitės ant adreso.

Rynykewicz 
Advokatą

Shenandoah, Pa.

namas prie

Bizniuvas namas 
loto. Ant kito galo loto yra pa
statyta slaiiter-hauze, kuri ga
lima panaudot i del kitokiu rei
kalu. Tas viskas raudasi po No. 
91 1 IC. Pirn* St. Kreipkitės pas 

Ant. Valentu viržiu 
537 W. Malianov St.

ant puses

^-Ruffles,

>4

Kaina 3Sc. 
aptiakoaa

Ištrintu Pleiskanas Lauk.
X'ic'Ali, vi«ij diena net

MeldU’ji iši kur tų pleiKk.tnų 
Juo dmighiu j t) s k.iMotr, 

duilgiau pleiskanų Upliuhi lA jo*ų gal-
V 0M.
ihjlonumo K i«*kvienam 
Jiam, ir \ h ne.D wi kuinu i

I ma* i !
tiek
Juj

siih*rAia jūsų drabiithm, dim te 
arti j'H 

ir th neapmt komu i niežti!

Ruffles
> ra tonikų 

Ruffl** .vra 
puikiotnii

Z. F.

(t. f.)

(t.42) T ‘) 7

I
i TEMYK1TE BROLIAI LIETUVIAI.

Asz parduodu farinas. Esmių ežia 
pragyvenęs ’11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus

KAS NORI RŪKYT MCA Į pardavima farmu. Parduodu visokias

puiku tabaka, tas tegul 
kreipiasi pas mus.

EUROPA BOOK CO.
57 DEY ST.

farinas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 

Teipgi turiu daug nauju 
neiszdirbtu farmu.
adreso.

kescziu.
Kreipkitės ant 

Sep 2

NEW YORK. R. 1. Box 51.
■ Ml. I—111 *1 »fc.Į. **•* J. I>4H» HHMI—IIWH. IIIIBIIMIII m. IIMUIIH IhRW

Antanas Mac u n as, 
Irons, Mich.

DEL KOSTUMERIU KOMPANIJOS

Pennsylvania Power & Light Co.
4

ir del kitu vietiniu žmonių
-v-'

maža dali neisz-Dabar randasi visai 
parduotu szeru muso kompanijos Cu
mulative Preferred Stock’o kuriuos dar 
sziame laike norim iszparduoti. Nuo 
szio laiko priimsime orderius ant tu 
szeru ir iszsiusime pagal aplaikima 
orderiu ir jeigu da liks kiek neiszpar- 
duotu szeru.

laiko priimsime orderius ant tu

t

Pennsylvania Power & Light Co.
t

« .»»»< '

CUT OUT AND MAIL

Investment Dept.
j Pennsyvanift Power & Light Co.
e Allentown, Pa.

Gentlemen:—
.. (MARK X IN n MEETING 

YOUR REQUIREMENTS)
i

[] Please send ine free copy of booklet telliing more
about you ratock. [] I wish to subscribe for ...........
shares of your Preferred Stock at price of $100.00 
and dividend per share. Send bill to me showing ex
act amount duo. []. I wish td subscribe 
sshares of your Preferred Stock on 7 
Plan of $5 per share i>er month untill $100.0*0 and, 
dividend per sharehas beenpaid. [j Please ship me 
.......... shares of yotirj Preferred Stock at $100.00 and
dividend per share has kjeen paid.

♦

♦

♦

for
Easy Payment

| dividend per share' with draft attached through.

__ Į -_ _

Name of Your Bank

2 
S
s

I 
s 
3 
3 
3 
a a
3 
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3
M

•
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Name i?

I
«

Addies Xu

♦

s 
3 s

r 
s94-A f i

lį
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I 
I 
i 
i " 
n 
w 
I) 
I 
į 
« 
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11 dirbtu 

K

I 
i
)

(
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t

tame nėra jok k h pn^lapt ir«i. X 
yra *uidar>lari gabių ir put • yl 

niN»ii klinikų, kurie išdirbo formoh| A 
sp»‘<ialiai pokirti) sima ik ininvii |driA- lą 
kanų perų — ir Ruffles atlieka *avo A

Pamėginkit lw>nk:j ! Įtrinkti truputi 
”„5^3 I gsilVoM (>li) kasdien \
apie (wr na i vai! v Luko. <> kuomet 
pl« Ūkanoti jau isnvks, tuomet naudo- \ 
kite kartn nuo karto ir plei*kano4 jun kJ 
il.uigiaii niekuomet nekank im! Tik 
(15c. už bonkt). (hilirna gauti aptiekusi*

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So, 4th StM Brooklyn, N.Y.

. ............... ' 6—-------------

Rufflestai priapai i iu. 
galvos odai ir plauk.imi 
pl(»i«ikaiiŲ naiik titujus 
pusi kniHh is.

I r
Rufflft

Rufflca I savo

* z

su

galvok oh) kasdien

inn) k.«,

; 1 «

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugiaus! 

D<'t kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
guli kalinti, tuomet ių akys kalba ui 
J’!"* •■'■-t'k paatetXdut kaip jie uU.degj 
džuugimu, kuomet motina paima lxaiki| 

BAMHINO 
Ireg. S. V. Pat. Biure.

PiNtrbMlt jų pa«tanga4 nuryti iit 
tkiaori vidurių pa' iuo*uo(ojqt 

^.kooinr't no*» padarytas.
lengviauaia. \ tehok \eikia panektnmgUu- 

jai irti malonumų. pa»uf'ktųim i ir u#$i 
gunf'dlnirnq, įri jų* nenau«k)j»te IUmiifo.

, am r
tai yra tikri t/klai vidurių

Aka- 
kokia tik 
Ir jie yra

aiai ! Mot inos - jųa Tiri i note to urnapiino 
jųujrti malonumų, pa«uf >kvjimų 
l . . _
kuomet kūdikis paaidaro neramiu, 
zlntu. piktų—_______
užk k tolimo. Mioffok liana kt ramiai, new au 
mu*tan?Iii rytu kudikhi vėla bus linksmas 
kai visuomet. Bambino atliks savo darbą 
ir atliks gvrai!

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai koripkltos pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolcktavoju randas.
namus ir forniczius, automobilius 1.1.

Kampai Catawissa ir Market St. 
Mahanoy City, Pa.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Insziuriniu

Visos relk&IitiffOB maldos, Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta minkaztais 
skurinais apdarais, auksuoti krasztai. 
Preke su

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

priaiuntimu tiktai $1.50.

IOO% 
PURE 

MALT SYRUP<J MALT SVI
Unijos 

Padirbtas

nt . I 1

&

l/KMRINZIIVINATI?

Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono 
ir Juodo Baksukese.

Užganėdinimas Gvarantytas.
DISTRIBUTED BY

Simon Fogel, Mahanoy City, Pa.
Thomas Wholesale Grocery Co. Mahanoy City, Pa.

MFRD. BY
THE BURGER BROS. COMPANY, Cincinnati, Ohio.

: *. ESTABLISHED 1874

Merchants Banking Trust Co. Batik;
Mahanoy City, Pa.

i --------$------- -
3-ežias procentas jusu pinigus ir saugumas del jusu

pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas kart 
auga'didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dėkite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaĮp/tai pinigas, aųgą^su pa- 

. dauginimu procento.

dirba ir czedina. Dėkime savo gurigus

I

ra

4

<1.

"1
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU.

*

szimto

rvta ant

— Subatoje mokes Keadin- 
go kasyklos.

— Apie pusantro 
žmonių lankėsi Niujorke iszva- 
žiuodami Nedėlios
Readingo ekskursijos.

Mr^. Carrie Sundanavi- 
’o 

pakviesta pas burmistrą užmo
kėti bausmia už nepadoru pa
sielgimą.

— Saluninkas Motiejus 
Auksztakalnis važiuos aplan
kyti Lietuva pas savo gimines 
ir pažystamus. Jisai apleis Ma- 
hanoju 30 d. Mojaus.

Panedelije plentas terp 
Hazletono likos 

nes dirba nauja 
plentą. Kas nori važiuoti in 
Jla^letona tai turės nusukt per 
Į^ansforda pei^’ottsville ir Lo-

—M*

eziefto iszE. Pine nlvczios buv
1 ■ n- *

—■■■ai 
Tamakves ir 
uždarytas 
jpient

iI 
t

pust Valley.

— Edvard ūkas, 
menesiu

sept yni u 
sūnelis Vinco Vasi- 

laucku, mirė Seredos ryta. Lai
dotuves atsibus Petnyezioje.

Prasidedant Pauedylije

I
I

I

26 Gegužio ir trankentis lyg 31 
dienai, Citizens Fire Co., ugna- 
gesiai atgalinis in parka Ma
thew J. Kiley pagarsėjusi kar 
navula ir visokius perstaty
mus. Kožnas privalo suszelpti 
ugnagesius kurie daboje musu 
geroves ir apsaugoje nuo di 
džiausios nelaimes — ugnies.

vai. vakare.

rus, būtent: 
ninko. 
Per S z 
ra

Net vergo, 
k a 

iszlaimejimas, 
dar

— Szv. Juozapo parapijos 
Feru Pabaigtuves prasidės Pa 
nedeiyje, Gegužio ‘JU diena, 7 

parapijos saloje. 
Forai atsibus per keturis va k a 

Pąiualelio. I tar
Seredos ir

•szt i nes^ paskui i n i va k 
levu bus

$100.00. Daug 
puikiu dalyku pasiliko 
mojimui, užtad Rengimo Komi 
sija nžprnszo visus ir visas ai 
silankvti kas vakara ir iszban 
(lyti savo giliuką.

gražiu ir 
iszlai-

,— Del daugelio 
mas sahnpnkas 
kaitis, su paezia ir vaikais ap
leis miestą 30 d. Mojaus ir va
žiuos, in Lietuva atlankyti sa
vo gimines ir pažinsi amus. p. 
Aidukaitis paeina 
viszkio parapijos, 
kaimo,

pažinsta-
Juozas Aidu-

isz Vilka- 
Budežerio 

gubernijos. 
Jeigu kas turėtu koki reikalu 

iszvažiavima

Suvalkų

su juom priesz
tegul kreipiasi ant adreso 1139
E. Muhanoy St. (t.43

— REIKALINGA mergina 
in Sztora,
Lietuviszkai.

turi mokei kalbėt 
Gera mokestis. 

The Centre Store, 107 W. Cen
tre St reet. lt

r

1

DIDELIS BALIUS!

Rengia Pirmas Lietuviu Ci- 
Mahanov 

vakara 2S Mo
tizęns Klubas isz
City, Seredos
jaus, Norkevicziaiis saloje. O 

rytojaus pripuola 
ir kasyklos nedirbs,

knd ant
Szvente
tai publika turės proga pra
leisti vakara linksmai iki velv- 
bai nakeziai. Todėl ateikite vi
si nes pirmos klasos orkestrą 
grajis Lietuviszkus ir svotim- 
tautiszkus szokins. Teipgi bus- 
visokiu užkandžiu ir gervinu. 
Inžanga vyrams 50c., mote- 
rems ir merginoms

50e., 
25e.

KVOLDAV1MAS 
VISOKIO CEIKIO (PLEATING)

V

11

PLEATING

I• ’

Szimct visokios 
szlebes konia yra 

'su K v o 1 d o m s 
(Pleated) todėl asz. 
užsiėmiau t u o m 
darbu ir Kvoldinu 
visokį materijola 
koki tik kas parei- 
kalanua Kvoldyt, 
arba isz naujo 
K v o 1 d y n u jusu 
szlebes. Darba yra

gerai padaromas ir užsilaika visa-
Atneszkite pas mane, o asz 

Jusu darba padarysiu gerai ir
da.

^gaflftdinancsiai.
—4OFWE- JANKAUSKIENE,
129 W. Pine St., Mahanoy City, Pa.
(Bell Phone 88-w.) to M.30.

Girardville, Pa. — 
gerai ejna, znioiudei

Darbai 
gyvena 

Į gaila malszei, tik kaip kada, už 
daug patraukė namines. Ka da 
ryt, jeigu geresnio sztopo nesi
randa.

— Juozas Szimonis, kuris 
pergyveno Shena,dorije 16 mo
tu, apsigyveno czionais, pirk
damas narna, ant 105 Reed Str. 
Dabar turėsime viena daugiau 
tautiecziu terp musu.

Tamaqua, Pa. —

kasikiu.

Lehigh 
angline kompanije nutarė par
davinėti lotus ant ‘ vietos kur 
stovėjo durtbankis prie High 

Kaip tik durtbankl
nuvalys, lotus pardavinės ku
riu bus apie G0. Pirmutine pro
ga pirkimo lotu turės darbiniu 
kai kurie dirba po taja kompa
nije, o jeigu isz to nepasinau
dos tai pardavinės kitiems. Lo
tai parsidavines ant 99 metu. 
Szmotas žemes prie Schuylkill 

ant par-
žmonis apie tai ru-

upes bus naudojamas 
ko jeigu 
pi lįsi s.

I ’nuodelio vakara ug
nis kilo Seitzingerio name kuri 
padare bledivs ant 18,000 dole
riu. Badai tokis tyezia padege 
narna.

Brooklyn, N. Y. — Szi pir
madieni, Trejybes kapinėse, p. 
Garszva laidojo a. a. Ant ana 
Szriupski, 4 ir puses metu ber
niuką, sunu 
gyv. (ii S. 2nd. St.
patiko nelaiminga

Fr. Szriupskio, 
Berniukas 
priepuoli: 

jisai st ūboj vienas palikes žai
dė ir užkliudė puodą su karsz- 
tu vandeniu; puodas ant jo par, 
puolusio apsivertė ir nuszuti- 
no. Ligoninėn nuvežus, pasiro
dė, kad karsztas vanduo nuszu- 
tino nugara iki inkstu, 
vus keletą dienu
Ilospitale, nors daktarai dėjo 
triūsa, bet del pavojingo apde
ginu), vaikiukas pasimirė, pa
likes tėvus dideliame susigrau
žimo ir nuliūdime.

F. Szriupskis dar tik pereita 
meta, Kngpjuezio I d. atkelia
vo isz Lietuvos,
ir dabar mirusi berniuką.

Pabu- 
Bushwick

atsi veždamas

Shamokin, Pa. 
nei lietuvei 
k rutet. 
ta 
i 4

nauja
Augszczia usios

ku r i v ra 
organizacije

? y

Czionaiti- 
pradejo ant gero 

Ana diena likos užde- 
knopa draugystes 

Prieglaudos
Lietuviu Amerikoje, 
darbiniu k isz k a o, > iz.<< v i,j v,
mokanti paszialpa o inžanga ir 
mėnesinė yra pigi, nesikisza in 
jokia politika tik rūpinasi ge
rove darbininku. Visi lietuvei 

privalo in taja 
in kuopa 

t i<‘jci, 
I JO-

musu mieste 
draugine prigulėti 
No. 35, o ypatingai 
kurie 
kio 
apie

35, 
da 

Irangnve. 
tai

. I

(

apmislyt,

nelaimėjo žino
tu retu

nepriguli in
Dabar laikas 

nes kada 
kožnas prie sveikatos ir pini
gėliu reike atsimyt ant atejties 
idant kokioje
gus ir jojo szeimynele 
paszialpa. Virszininkai tosios 
kuopos yra:
Bamba, virt* prezidentu G. Kin 
doris, sekretoriai S. Makalaus- 
kas ir K. Bogdan, 
B. Szimkus.

Prezidentas. K.

kasijer i lis

Lietuviszka nauja baž- 
nyczia jau kone pabaigta isz 
kauko kuri grąžei atrodo, bet 
kun. Dabinas 
pajėgom

stengėsi visom 
užbaigti kanuopui- 

kiause isz vidurio, o Kada bus 
pabaigta, bus tai viena isz pui
kiausiu bažnytėlių toje aplin
kinėje.

Minersville, Pa. — Utarnin- 
ko ryta apie 5 valanda, ugnis 
pasirodė Friedbergo sztore ku
ri padaro ble.des ant 100,000 
doleriu. ♦ Tame name radosi 
Atlantic Pacific arbatos szto- 
ras. Ugnis gavosi in Turan na- 

kuriamo radosi Quick
Lunch restauracije. Isz pra
džių buvo manoma kad visas 
blokas randasi pavojuje, bot po‘ 
keliu valandų sunkaus darbo 
ugni užgesino.

ma

SAULE

aI *

PUIKUS NAMAS NUPIRKTAS ANT KATALIKISZKOS PRIEGLAUDOS.
GouldGeorgian Court& i puikus namas prigulintis prie' milijonieriaus 

miuvszku *N. J. likos parduotas už 200 tu kstancziiis .doleriu del kataliki szku 
dirbs narna ant katalikiszkos prieglaudos del sierateliu.

--------------------------T----------------

(1ziona!
uola įmingąs ir

Gegužes

Ansonia, Conn. — 
buvo sekantis 
keistas atsitikimas.
13 d. tūlas lietuvis, P. Beliaus- 
kas, dirbės per naktį dirbtuvė
je, parėjo namo ir paskui nuėjo 
bažnyczion. Czionai tuo tarpu 
laike savo misijas misionieriai 
ktingai — Andziulis ir Czesnu- 

Tasai žmogus, besededa- 
iomkoje, staiga, virto

kninpszezias ir su savo gerkle 
pataikė in kitas prieszaky- 
esanczia.s sėdynės, kurios jam 
gerkle prakirto, ir žmogus pa
simirė.

Vėl. Bi'liauskas buvo dievo
tas žmogelis. Paliko 2 vaiku- 
cziu ir moterį dideliame nuliū
dime. Velionis turėjo Nj)ie 40 
metu.

NAUJAM SZTORE.

rnr^mrn W*iw>iin»

i jake wood 
kuriuos per-

ANT PARDAVIMO

skrybėlės

lis.
mas

m

GYVENIMAS 
MARIJOS PANOS.

Visas pilnas apraszymas apie 
Gyvenimą Szv. Marijos Panos. 
95 puslapiai.
Preke su prisiuntimu tiktai 25c.

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

SZVENCZ1AUS1O5

Puiki knygele.

*

♦ ~ :i

♦

I

A

Po sunkaus
dienos
darbo

TT

Viwl

IS AU r»4*Ji

A

■g 7?
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Kasyklose ir 
invairiose 
dlrbtuvees

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI YRA BAISUI
NUKINKYTI IR SUSTYRE.

Ne bandyk juos priverstinai manksytl, ir traukyti, tuoml dar 
glaus Juos nukankysl. 
darbo draugu, kad

Patikėk daugeliui tukstanczlul tautieczlu li^,.

MESZKOS balsamas
(BEAR BALSAM)

Hutolko JicmH taip puikia Ir greita pagelba.
DalHamu amaglal trydamas Buskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlslusk mums 35c., Ir 5c. už pasiuntimą, mes tuolaus 
Iszslusim buteliuką Balsamo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre St, Shenandoah, Pa.

Praazallnk sustyrima

Jelfcu negauni tuos vaistus pas vietini aptlekorlu

fdfufflės.

• <«

<

*

r*

Kaina 35c. 
aptiakoaa

szilkoMotoru 
megstos dreses, szilko panezia- 
kos, jokės, andarokai, kotai, 
merga i t (mis dreses ir 1.1. Gali
ma pigiau pas mumis pirkt i ne
gu kitur. Ateikite pamatyti.

I jOVV ’s
303 W. Mabanov St.(m.30)

J

ANT PARDAVIMO.

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
giai. Kreipkitės ant adreso.

Z. F. Rynykewicz 
Advokatą, 

Shenandoah, Pa.(t. f.)

Du gori namai 537 ir 539 W. 
Spruce ulyczios ant kampo. Lo
tas t nri 2.5x125 pėdas. Atsi- 
szaukite greitai po No. 539 AV. 
Spruce St. Mahanoy City, Pa.

(t.m.23)

ANT PARDAVIMO

Bizniavus namas

namas prie| statyta slauter-hauze, kuri

ant pnses 
loto. Ant kito galo loto yra pa

ga
lima panaudot i del kitokiu rei
kalu. 'Tas viskas randasi po No. 
911 E. Pine St. Kreipkitės pas 

Aut. Valentaviezia
537 W. Malianov SI.(1.42)

4

v Trindamas su Ruffles 
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sp«*<i aliai
A k.inj w 
91 dirbu.

I

Išlrinsi Pleisktinns Lnuk.
jų«< net 

HtebiU’M H kur tų pleiKkanų tiek 
hnarti ! Juo ilmighiu jus kasote, juo 
daugiau phd<kauų išpuola iA pinų gal
vos. suteršia jusu drabuihm, diro te * 
malonumo k h k vienam arti jų« e^iiu 
<Mam, ir vi«i iic.ųmukouiu i

N Irti i, vi*o <lifuią
H kur tų 

Juo diHiginu jų*

pi*
Ir vi«i ncj puikumui iiiržti!

Ruffles
Ruffles ' r.i t 

Ruffles y ra 
su puikiomis

i
tonikų

) '< (t

Pamėginkit bonkq ! įtrink it. truputį
I savu gal Vos kusUien y

•<|de |M?r luiivaitf laiko. O kuomet fi 

kite karta nuo karto Ir pleiskanos Jus «

Ii

Kudikiai mėgsta jį!
Jie net prašo dauginus!

Bet kuomet jie yra labai Jaunt ir dar ne
gali kalU'ti, tuomet ių aky« kalba ui 

—t’k pastebėk it kaip jie užsidega 
džuugamu, kuomet motina paima beokų 

BAMBINO 
Irtg. S. V. Pat. Biure.

PasteNMJt jų padangas nuryti kitų akv 
oiaujų vidurių pa' iuo*uo<nja, kokis tik 

.kuomet no"» buvo padaryta*. Ir jin v ra 
lengviausia, vienok veikia pa*ekm i ogiau- 
šiai! Motino*; * jus nHHnote to aiiiagumo 
jai irti malonum j, paeiti kėjim j ir ufm 
ganedinirmj, jei jus nenaudo rate 
kuomet kūdikis paaiduro neramiu, išer
zintu. pik*u—tai v ra tikri takiai vidurių 
ntkiot/limo. Miegok ftifjnakt ramiai, nes mi 
a uita m1 ii rytu kūdikis v^la bus linksmas 
kai visuomet. Bam&ino atliks savo darba 
ir atliks gvrai 1

F. A D. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St.

tai pri»>aliiu4.
galvom olai ir plauk iuiH. 
ph’iskaii'j luilk iHuj.ik 
pu m 'k invin ja. 

tame nflra jokiin pa*ilapt iim. 
yra «1.1 ry r .t .*< gabių ir put *

krniikų, kurie iA<hrlK> b»rni»d:j 
i paskirtų rtunaikIninun pMA- 

kanų perų — ir Ruffl** atlieka «uv<>

Ir 
Ruffle t 
rusiu

Jok liH

I
TEMYK1TE BROLIAI LIETUVIAI.

Asz parduodu formas. Esmių ežia 
pragyvenęs ‘11 metu ir numanau 
reikalus apie formas. Turiu laisnus 

i. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 

Parduodu ant visokiu iszmo- 
Teipgi turiu daug nauju 

neiszdirbtu farmu. 
adreso.

* 11 metu
_  __ _ „ — r-- —! It IKHlllti lipiV I <U 

J-fJ’ KAS NORI RŪKYT ’ŠfcJ j pardavima farm u

puiku tabaka, tas tegul 
kreipiasi pas mus.

EUROPA BOOK CO.
57 DEY ST. NEW YORK.

Ruffle*
M i vaite laiko.

I>1« i^kanoH jau Hnyk«, tuonv’t naudo*lšn\ krt.

' ežerui.
kescžiu.

K 
I 
I 
K

Kreipkitės ant
Sep 2

Antanas Macunas,
Irons, Mich.R. 1. Box 51.

DEL KOStUMERIU KOMPANIJOS

Pennsylvania Power & Light Co.
ir del kitu vietiniu žmonių

/

Dabar randasi visai
parduotu szeru muso kompanijos Cu
mulative Preferred Stock’o kuriuos dar 

Nuo

maža dali neisz-

♦
1
♦
♦ 
♦

♦ ♦

sziame laike norim iszparduoti.
laiko priimsime orderius ant tu 

szeru ir iszsiusime pagal aplaikima 
orderiu ir jeigu da liks kiek neiszpar- 
duotu szeru.

szio
&

Pennsylvania Power & Light Co.
/

r .

3

s

2

2

2

9

9 
I

I 
«s

CUT OUT AND MAIL Į
InVestment Dept. =
Pennsyvania Power & Light Co. Ę
Allentown, Pa. =

(MARK X IN I] MEETING 
Gentlemen:— YOUR REQUIREMENTS)

[] Please send )ne free copy pf booklet telliing more 
about you rstock. [] I wish to subscribe for ..........
shares of your 'Preferred Stock at price of $100.00 
and dividend per share. Send bill to me showing ex
act amount (lue. []. I wish td subscribe for .... J. 
sshares of your Pref erred Stock on Easy Payment 
Plan of $5 per share per month untill $100.(f0 and. 
dividend per share ha» kieen paid. [] Please ship me 
.......... shares of your'Preferred Stock at $100.00 and

on Easy Payment

[ ] Please ship medividend per share has been paid. 
• t 4
dividend per share' wit;h. draft attached through.

S

Name

Addres

Name of Your Bank
■ f

T.......

A

I
r

i

4

94-A

S

i

i

I

r >kl nrkankiiirt* 
65r. už boulhį. (Jalirna gauti aptirkosc.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.» Brooklyn, N.Y. 

■—rtfadb ........... .

(langiau niekuomet

Brooklyn,, N- Y.^

CHAS. S. PARMLEY
Real Estate Agent. Notary Public 
Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkitos pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius 1.1.

Kampas Catawissa ir Market St.
Mahan..y City, Pa.

PUIKI MALDA-KN YGELE 
"AN1OLAS SARGAS”

Insziuriniu

Vlaos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir 1.1. Puikiai apdaryta minkaztais 
skurinais apdarais, auksuoti krasatAl. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50. 

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

IOO% 
PURE 

MALT SYRUPc/ MALT SYI
Unijos 

Padirbtas

Mffl INZIMATI?
)V

C

i\

Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono
ir Juodo Baksukese.

Užganėdinimas Gvarantytas.
DISTRIBUTED BY

Simon Fogel, Mahanoy City, Pa.
Thomas Wholesale Grocery Co. Mahanoy City, Pa.

MFRD. BY
THE BURGER BROS. COMPANY, Cincinnati, Ohio.

; ' ESTABLISHED 1874

y
«

M

Merchants Banking Trust ( 
Mahanoy City, Pa. 

------- $-------1
3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 

pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo.
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro

centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 
auga’didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. DėW|e savo^gįjftigiįis in szita Banka o

0.

persitikrinsite ir matysite LI&ipL tai pinigas4 aųgA^su pa- 
dauginimu procento.

<1

/
r 4




