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Baisi eksplozijc ant laivo Miss- 
issippi — 48 laivoriai už- t 

muszti, daug sužeista. $
Isz Amerikos

malkas, 
tais, nes

Farmeris užmusztas per 
savo vežimą.

Ashland, Wis. — W. But- 
kovskis, 30 metu senumo fer
meris, gyvenantis keliolika 
myliu nuo czionais, likos už
musztas ant vietos, nupulda- 
mas nuo vežimo kuriame veže 

nusirisdamas po ra- 
važiavo nuo kalno.

Butkovskis buvo broliu Juozo, 
Jconsztabeliaus, kuris likos nu
žudytas musztyneje kuri kilo 
laike szokio Barksdale.

Pacziule nekente vienkoji 
vyra.

Atlanta, Ga. — Dr. Emanue- 
lius Zimarakis, innesze teismą 
in suda ant persiskyrimo nuo 
savo paezios, nžmetinedamas 
jai, jog ji neapkentė, kad turė
jo tik viena koja, kuria jam 
daktarai nesenei nupjovė. Pa
cziule su juom pasielgi nėjo 
kaip su szunim, priversdama 
ji gulėti ant gonkeliu pas bro
li. Po nupjovimui kojos kada 
gulėjo lovoje, jojo mot ere ji 
visaip kolojo ir bjaurino, saky
dama jog geriau kad jisai įnir
tu ne kaip turėti toki netinka
ma vyra. Kada pasveiko davė 
jai 6000 doleriu manydamas, 
jog gal tuom ja ja apinalszys, 
bet tas nieko nepagialbejo ir 
dabar yra priverstas su ja ja 
persiskirt.

Kunigas mirė nukritęs nuo 
kopecriu.

Chicago!-*^^ <3^fonsignoras 
Thomas F. O’Gara, 76 m., Kris
taus Kūno bažnvežios klebo
nas, 49 st. ir Grand boulv., baž

mui ko
sti si žei d e ir

nyežios rūsy nukrito 
pecziu, mirtinai 
greitai mirė.

Su bažnyczios džianitorium 
ir plumbuotoju rnonsignoras 
rūsy apžiūrinėjo vieta, kur no
rėjo intaisyti nauja bažnyczios 
apszildymui aparata. lupda
mas siauromis kopecziomis ne
laimingos paslydo ir krito 
auksztieninkas 12 pėdu žemyn.

Sužeistasis 
greitai paimtas klebonijom 
Kunigas asistentas suteikė pa
skutinius Sakramentus. Atvv 
kus gydytojui monsignoras mi
re.
Burdingierius nužudė gaspa- 

dine po taiy pasikorė.
Buffalo, N. Y. — Helena Sta- 

cziura, 311 Olmstead avė. De
pew, motina trijų mažu vaiku, 
gindamasi nuo žveriszko už
puolimo tiksle sužagejimo per 
savo burdingieri Mikola Bar- 
naka, paaukavo savo gyvastį 
idant apsaugot savo gera var
dą ne kaip pasiduot žveriszkai

ir

monsignoras

jauniai tojo -rakalio. Burdin- 
gieris nusigandęs ka padare, 
nes gaspadinei perpjovė gerk
le su duoniniu peiliu, nubėgo 
ant virszaus pasikardamas ant 
virvutes.

Bamakas paliko 
kelis vaikus Toledo, Ohio, ir 
seseria Read inge, Pa.

' Nurijo akulorius, po tam 
pabludo.

Hackensock, N. J. — Tūlas 
Antoni Solaski isz Lyndhurst, 
kokiu tai budu nurijo akuloriu 
auksiauksinius apysodus. Kuo
met jam igoninej daktarai pa
dare operacija ir iszeme isz pil
vo akulorius, tai jis isz skaus
mo pasiuto. Būdamas milži- 
niszkoT sudėjimo^ sumusze dak-

pa ežia ir

tarus, tarnus, slauges, polici- 
jantus ir iszbego in laukus.

Po ilgo vaikymosi, policma- 
nai pasiutėli 7 szuviais paszo- 
ve, ir tik tada vos gyva suėmė.

Jis vėliau pasimirė. Jo tikra 
pavardę “■■■■T Szidlowski,

A

I ji ike

taip uoliai
taip karsztai na i-.

(‘jo savo

Devyni prohibicijos agentai ir 
ju virszininkas pakliuvo in 
koza už girtavima tvirka- 

vimo urve.
Chicago. — Prohiliicijos 

agentams buvo nelaiminga die
na. Jie
“pareigas,“ 
kino munszaina, o ežia eme ta 
nedorėlė policija juos užklupo 
ir nesupratusi ju “ėjimo parei
gu“ 
gen ir dar atidavė teisman. li
tai padare en su vienu kokiu 
agentėliu, bet sueine visa ju 
buri — viso devynis agentus ir 
ju virszininka maj. Hamlet C. 
Ridgeway, 
puolimuose. Ir sueini*

bet privati-
“ pe-

nutarabanijo juos belan-

kuris vadovauja
juos ne

San Pedro, (*alif. — 
manevru Amerikoniszkos įlo
tos pri<‘ San Clcmento, 14 coli-
ne kulka eksplodavojo ant ka- 
riszko laivo* Mississippi, už- 
muszdama tris otieierius ir 48 

o dhug sužeista. Bu
vo lai baisi ir netikėta nelaime 
o tai vis per 

neuždaro

laivorius,

žioplyste szaudi- 
armolosko, kuris

kada szuvis buvo instumtas in 
laupa.

Terp randasi 
isz Blue

tokiame saliune, 
niuose namuose, kur yra 
teliszkiu. ’ ’

Kada policija užklupo narna 
prie 4607 Prairie Ave., ji ra
do devynis prohibicijos agen
tus ir ju virszininka, sedinezius 
prie stalo, nusiredžiusius, pasi- 
staeziusius kvorta degtines ir 
godžiai žiurinezius iii 
show,”

užinusztujii
Eranas L. Klonovski
Island, III., ir S. J. Skrynas isz
West brook, Maine.

Valdže dalijo rusta slieetva 
isztyrineti. keno buvo 

/ ’

kurie eksploda- 
szeszis d ar

da ug sužeista ir 
Snvirszum milijo- 
gazolinos nuėjo in

Gazolino nelaime — 6 
žmonis užmuszti.

St. Paul, Minu. — Viena ma
ža llibirksztele liepsnos nuo lo
komot i vos uždegė didelius ma
gazinus gazolino Craig Oil and 
Refining (’o.,
vojo užmuszdami 
bi n ink us ir 
apdeginta, i 
nas galonu 
padanges. Paveikslas perstatė 
Oksplozije vieno isz inilžinisz- 
ku katilu kuriame radosi tuks- 
tanezei galonu.

Orinis pacztas prasidės nuo 
1 Julajaus.

Wasbingtpn, D. C. — Paczt i-
uis depą fafci’.uP.-es pradės ori-
ui paezta pirma

I’irniut inis
dūla-diena

areoplanas 
iszleks 6 valanda ryte isz San 
Francisko, atlėkdamas in New 
Yorka 5:05 valanda vakare ant 
rytojaus.
lėks 10 valanda ryte
mas in San Pranciška ant ryto
jaus apie 
Paczt i nes

jaus.

Isz New Yurko isz- 
al Ickda-

vakare.(i valanda
skrvnes del orinio 

paežio rasis po didesnius įmėž
tus in kurias
mest i paczia su tam tikra pacz- 
tine marke.

galima bus in-

Nudure peiliu paczia, pasi
slėpė bažnyczioje.

Pliiladdpliia.
peiliu savo paczia

ant
Robertas
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Amerikos lakūnai jau nuskri
do in Kinija.

IIong-Kong. — Pasiryžę ap
lėkti pasauli, Amerikos lakū
nai jau pasiekė Kinija, Birže
lio 9 d. Jie pralėkė 350 myliu 
mažiau, negu per 2 valandas. 
Lakūnai dar nepailsę ir pilni 
gero ūpo toliau lėkti.

Neduoda pjaustyt kriksz- 
czioniu.

Varszava. — Lenku univer
sitete žydams studentams ne
duodama pjaustyti krikszczio- 
niu lavonu ir žydai negali isz- 
teit anatomijos kurso. Jau an
tri metai karts nuo karto da
romi pasitarimai, kad rabinai 
vis nesutinka. Sztai ir nesenai 
pas universiteto rektorių bu
vęs pasitarimas neiszriszo to 
klausimo. Rabinas Permutte- 
ris iszrodinejo, kad žydu tiky
ba neleidžia žydu lavonu dari
nėti. Jis tik sutiko atsiklausti 
Europos rabinu.

Nelaime ant geležinkeliu.
Berlinas. — Ant Maskvos- 

Rygos Geležkelio linijos tapo 
suplaiszytas traukinys ekspre
sas,
Sovietu didžiūnu, 
tikrai žinoma, 
kiecziu spauda raszo, kad szi- 
tas atsitikimas vra sarvszv su 
judėjimu rusu monarkistu, ku
rie kunigaikszczio Nikalojaus 
propaganda 
kiai veda už 
jos monarkįjos. 
užsieniu rusai

idant 
priežastį*.

Anūke prezidento Adams, 
102 metu, mirė.

Denver, Colo. — ' 
Bean, anūke 

prezidento Quincy 
Adams, szeszto prezidento, mi
rė praejta Petnyczia 
Imr^e, Coin., turėdama 102 

Velione buvo duktė inži
nieriaus Shinn ir perplauki* 
per Atlantika 
su tėvu, 
planus 
kokia buvo naudojama Ameri- 

. ke.
Daug Lietuviu pribuvo in Ku

ba; gyvena paleistuviijgai.
Havana, Kulia.

nais privažiavo 
imigrantu,
du. Lietuviu Ą’ra apie 200 žmo
nių. Visi nekantriai laukia 
progos, kada bus galima i n va
žiuot i in Suvienytas Valstijas.

Dauguma lietuviu
Havanoj, szios szalies sostinėj. 
Miestas nelabai didelis, vir- 
szum trvs szimtai tukstaneziu 
gyventoju.
sunku susirasti, nes užtektinai 
yra iszpanu darbininku. Atei
viams reikia ežia iszbuti metus 
nes tik tuomet atsidaro kvota 
invažiavimui in Amerika.

Kurie neturi kapitalo, sten
giasi susiraszyti su giminėmis 
Suvienytose Valstijose ir pra- 
zo pinigine paramos. Tik gaila 
kad nekuriu blogai sunaudoja 
gautus pinigus. Vienas, sakosi, 
buvęs pirmos ruszies krian- 
czius. Kuomet gavo isz giminiu 
sziek tiek doleriu, tuojau pasi
gėrė ir iszloido visus nepado
riose vietose. Paskiau nebetu
rėdamas skatiko, jis ir kiti bė
gioja naktimis po gatves ir 
rankioja visokias liekanas, ku- 

gyventojai iszmeta pa- 
kraszcziuose. - Sugraibė kokiu 
nors skarmalu, kojiniu, sunc- 
sziotu, sulopytu rubu neszasi 
namo, kad kaip nors aprodyti 
savo moteris, 
vaikus.

Daugelio lietuviu 
yra tik ka isz Lietuvos, nema- 
cziusios pasaulio, 
apsiredymas nelaužo dar gal- 

gyvo- 
Raudasi ir

becca
. Suv. Valst.

M rs.
i buvusio

Re-

KADA NORI TAI ISZSITIESIA.
Clarence Willard, žinomas kaipo ) J 

lyg septynių coliu, 
colius ilgiau nekaip 

reike, (a pati daro su savo augsztumu, kuri isztiesia nuo pen
kių pėdu lyg szeszin.

“žmogus kuris auga 
gali isztiest dalis savo kimo nuo szesziu 
Ana diena isztiese savo ranka szeszis

“special 
jiems surengė to 

urvo merginos.
kuri Peters-

me-
Policija nepažiurejo, kad jie .s*

proli ibicijos 
suėmė kartu 
merginomis, taipjau ir tris ten 
rastus negrus ir visus nugabe
no in Sout b (’lark policijos 
stoties koza, kur jie ir dabar 
dar ilsisi. Ji(? visi tapo apkal
tinti kaipo gyventojai (virka
vimo urvo. Visi suimtieji pro- 
liibici jos agentai yra vede.

Sujudo prohibicijps departa- 
sužiiiojys apie

agentai, bet juos 
k et oriomissu

savo

Shinn ir
keturis karius 

kuris buvo padaręs 
pi rmos lokomot i vos,

Isz Lietuvos.
Neduoda ramumo.

Lenku spaudos 
,‘svežoj ginkluo-

Dvieju žmonų vyras.
<11

Kaunas.— 1920 m. gale Aly
taus apskrities gyventoja p. p. 
Tszerliszovaite (generolo duk
tė) isz,tekėjo už ūkininko Bi- 
veinio. 1 linen, po vestuvių p. 
Biveinis iszbego Kaunan ir ap
sivedė su kita. Pragyvenęs su 
antra žmona 2 midus, Biveinis 

pirmąją žmona
aiszkindanias

kuriame važiavo daugelis 
Dar nėra 

kiek auku; vo-
Vilnius. — 

praneszimu, N 
ta gauja isz 6 žmonių užpuolė 
mokytojo namus, pati mokyto
ja Kovelski užmusze ir 2 žmo
nes sužeidė, kuriu tarpe ir po
licijos žvalgu. Kita gauja už
puolė Karviekio dvaru ir meto 
keletu rankiniu granatu. Biels- 

pleszikai sunkiai
sužeidė policijos žvalgu. Eina 

kitu Vilniuj 
suimta asmuo, turis keletu 
pseudonimu, kurs matomai bus 
plesziku gaujos vadas.
Girtybe, teatras ir Lietuvos 

darbininkai.
Nežiūrint sunkiu gyvenimo 

girtybe sziuo metu Lie
tuvoj yra

iratsiminė 
gryžo prie jos, 
jai, kad jisai du metus pralei
do užsieny, dabar turis gera 
Kaune butą, ir kvietė ja sayo 
pirmąją žinoma 
Kaune. Ji sutiko 
atvvko Kaunan.

— Tu czio- 
visokiu tautu 

daugiausia žy-meldas 
draugu suėmimą. Jis pradėjo 

ir “surado,“ kad 
tapo su

imti “einant savo pareigas,“ 
nes mat jie ten munszaino jesz- 
koje. Bet policija tam netiki ir 
agentu nepaleidžia. Esą kokis 
ten ėjimas pareigu, kad jie visi 
buvo net savo szvarkus. pasi
dėję ir patys, pasistatė bonka, 
rnunszaine gurksznojo. Ta bon
ka busianti pristatyta teismui.
Banditai vela apvogė paezta 

paimdami apie $2,500,000.
Chicago. — Dvideszimts 

banditai užklupo ant paežį iuio 
trūkio Chicago, Milwaukee & 
St. Paul arti 
myliu nuo (’hieago.
naudojo gazines bomoas, po 
tam prasiszalino su 42 rnaiszais 
paezto kuriuosia radosi apie 
pustreczio milijono doleriu pi
nigais ir bondais. Banditai už- 
dirbia gera szipta nupleszkejo 
in szali Chicagos. Szinitas apsi
ginklavusiu žmonių jeszkojo 
per visa diena ir nakti banditu 
terp Chicagos ir Milwaukee.

Bažnyczia sugriuvo.
(’umbola, Pa. — Kada darbi

ninkai perkraustinejo Szv. An
tano sena bažnyczia isz vienos 

idant padaryti 
naujos baž- 

ant senos vietos, baž-

“tyrinėti“ ir “surado 
prohibicijos agentai

“z.4 savo pareigas irvvena

Darbo ežia labai

ke, Polesy,

tardymas ir tarp 
asmuo,

sąlygų

pažiūru ir

i
apsigyventi

— ir jie abu

Sužinojusi tai antroji žmona 
reikalavo isz jo, kad jisai atsi
sakytu nuo pirmos žmonos. 
Vvras nesutiko su antros žmo
nos reikalavimais nes pirmoji 
žmona buvo gražesni* ir kultū
ringesne. Tardymas parode, 
kad jisai musze pirmąją žmo
na reikalaudamas, kad ji už
siimtu prostitucija ir jam už
dirbtu duonos.“
na su tuoin nesutiko ir apie tai 
pranesze policijai. Policija pa
kvietė tas dvi

Pirmoji žino-

Maskva, 
Maskvoj ir

užsieniuse smar- 
atstatyma Rusi- 

Visur dabar 
skaito’’ nesenai 

iszleista. Nikalojaus proklama
cija ir renka jo propagandai 
aukas.
Nusižudymu skaiezius Rusijoj 

didėja.
— Nusižudymu 
kituose Rusijos

miestuose vis dažniau atsitin
ka, ir valdžia del to labai susi
rūpinus. Vyrai ir moterys var
toja invairiausiu priemonių 
nusižudyti. Vakar Maskvoj nu
sižudė septyni asmenys, isz ju 
viena, mergaite, 21 metu am
žiaus, kuri pasidarė gala pra
rydama penkiolika adatų ir po 
to dabar iszgcrdama nuodu.

Nusižudymu priežastis di
džiumoj atsitikimu yra nedar
bas 'ir nepaprastai sunkios gy-t 
veninio sąlygos.
Latvija gražina Rusijon 1600 

žydu emigrantu.
Ryga, — Laivu kompanijos, 

kurios nuo pasibaigimo Rusi
jos kvotos praetitu metu Rug
sėjo menesi laike Rygoj apie 
1600 Rusijos žydu, laukiancziu 
savo eiles iszvažiuoti Ameri
kon, dabar pranesze Latvijos 
valdžiai, kad jos daugiau nebe- 
mokesianezios už laikvma tu 
emigrantu Rygoj.

Kadangi Latviu vyriausybe 
tu emigrantu irgi nenori laiky
ti, ir visai nenori leisti jiems 
Latvijoj apsigyventi kaipo ne
geidžiamiems p i 1 i ec z i a i n s,

tiems negalintiems 
Amerikon iszkeliauti emigran
tams insake ligi 
dienos iszsikraustyti atgal ih 
Rusija.

Gautomis isz laivu kompani
jų žiniomis, 6400 Rusijos žydu 
jau esą gave Amerikos vizas 
ir laukia Rygoj, 
szuvoj, Bremene,

Sou t h b a m p t ontJtx 
Buchareste ir Konstantinopo
ly. Kadangi tasa skaiezius Rd-

pasiekusi auksz- 
cziausio laipsnio. Geria svaiga
lus sodiecziai, geria miestelė
nai, geria visokiu 
imsit akinimu bei profesijų žmo
nes. Per ta. nelaba ja girtybe 
kraszte papildoma daugybe in- 
vairiu iii vairiausiu kriminali
niu prasižengimu ir vagyseziu.

Darbininkai skundžiasi sa
vo suokia ir nepakeneziama 
ekonomine padėtim ir daugelio 
ju padėtis isztikro yra sunki. 
Vienok prisižiurint in kareze- 
mu lankytojus, tai tas girtybes 

dauginusia lanko 
, isz kuriu nemažai 
alkoholiku

žmonas ir 10 
liudininku, kuriu tarpe ir ku
nigas Tumas, kuris davė Bi- 

su antra žmo
na. Kum Tumas aiszkinosi kad 
viską teisingai padare 
sai davė szliuba remiantis tri
jų liudininku lindynių. Bivei
nis, abi jo žmonos ir kum Tu
mas patraukti atsakomybėn.

Roudonf, III., 30 
Banditai 

bombas,

Nudurias 
kuri dirbo 
liidge avė.

Mo
restauracijoj 
netoli Broad,
Guire, 26 metu, nubėgo iii baž- 
nyczia kur pasislėpė ant 
nu, bet palieije ji suseki* 
aresztavo jo.
Szv. Juozapo ligonbutij(*. 
rele buvo pasimetus nuo kokio 
tai laiko, o kada McGuire, mel
de savo paežiui;
tu pas ji, toji
tai padaryti, per ka vyras isz- 
traukes peili, perpjovė moterei 
gerkle prie daugelio žmonių 
kurie valgė restauracijoj.

vargo-
irpalici jo

Motore randasi
Po-

‘s idant sugryž- 
staczei atsisakė

Balsavo per 69 metus neturė
damas ukesiszku popieru.

Ant Ellis Is- 
sulaikytas ateivis, 

Samuel Peter-

New York. - 
land tapo 
90 metu senis, 
son, kuris buvo nuvažiavęs Da
nijon pasivieszeti, paskui gvy- 
žo vėl Amerikon. Pradėjus ty
rinėti apie pilietybe, pasirodė, 
kad jis niekuomet Amerikos 
piliecziu nebuvo ir nėra, nors
gyvendamas Logansport, Ind., 
jau nuo 1855 m. balsavo visuo
se rinkimuose!

Jisai atvykęs Amerikon 1856 
m., turėdamas 20 metu, ir nie
kuomet nepamislines, kad rei
kia iszsiimti pilietybes-popie- 
ros, iki dabar ateivybes valdi
ninkai pritvėrė.

Sziuo tarpu Peterson tapo 
paleistas, su. iszlyga, kad tuo- 
jaus važiuotu ir iszsiimtu po- 
pieras. __

9

w»'

rias

o kurie turi, ir

instaigas
darbininkai
yra tikru alkoholiku, kurie 
prageria savo sunkiai uždirb
tus centus ir per tai ju szeimy- 
uonis tenka kentėti didelis 
skurdas — parlinde in skolas.

Vagyste.

Tumas, 
veiniui szliuba

s, nes ji-

Kaunas szlapes.

vietos in kita, 
vieta del statymo 
n vežios 
nyczia sugriuvo visiszkai. Pa
rapijiniai mane naudoti sena 
bažnyczia ant pamaldų pakol 
nauja ne bus užbaigta.
Vaiku maldos iszgialbejo mok- 

slaine nuo ugnies.
Philadelphia. — Du szimtal 

vaiku priglaudoje Szv. Vincen
to, Tacomy, miegojo sau rainei, 
nieko neprijausdami kad szalo 
dega fabrikas
and Co. ant Delaware ulyczios. 
Miniszkos pabudino vaikus, 
aprėdė, sustato in glitą ir nu
vedė in koplyczia kur visi atsi
klaupė ir pradėjo potoriaut 
idant Dievas praszalintu ne
laime. Staigiu vejas persimai
no ir pute in prieszinga szalo, 
tokiu budu liepsna nopasieke 
priglaudai ir po kokiam daikitl< 

pasiseko nSŽget-

klijų Delaney

ugnagesianiR 
sint. .

t

moterysV

Nors joms

vos, bet visgi nujauezia 
nimo sunkenybes.
tokiu, kurio Jntakoje tokio var
gingo stovio nupuolė doroj. 
Painirsztama, kad yra vede ir 
turi žmonas, jei ne prie saves 
tai bent kur nors Suvienytose 
Valstijose arba Lietuvoj. Sve
timieji, mat, goresni 
perka saldainiu 
meiliai prakalbina.

Vienu žodžiu, trūksta szvie- 
sos ir susipratimo. Vargszams 

jau laikas
— J. S.

nes nu- 
arba sziaip

4

lietuviams^ rodos, 
butu susiprasti^

nfca-ii*■ ■■* i i i .in—

Mokykloje.
Daraktoris. — Del ko levai 

neauede Danieliaus pranaszoil ;l 
I Jonukas. — Del to 1 kad tai 

|buvo Petnyczia.
Jonukas.

Nepaprastai didelis szio pa
vasario lietus ne tik neduoda 
Kaunui iszžiuti, bet dažnai ji 
užtvenkia. Taip 16. V. vakare 

Telsz.iai. — 18 <1. Balandžio!taip užtvino iaikszio ir Seimo 
koks tai žmogus nuėjo ant ka
liu ir iszkules koplyczios Įauga 
inkiszo lazda (mat bijojo pats 
lyst) ir nuo altoriaus nutraukė 
divonus. Kito nieko neem, kaip 
tik drabužius, 
stebėjo žmones, 
bonui, o szis policijai. Policija 
iszkretus visus aplinkinius gy
ventojus, bet nieko nerado.’

•: ii(t Į
Kaunas. — Gegužes 9 d'. Ar

mijos Teismas nagrinėjo baro
no Korfo (lenkas) p. Brazo^s- 
kaites ir Gilevicziaus byla, ku
rie kaltinami priklausyme len
ku prioszvalstybinei organiza
cijai.

Teismas juos pripažino kal
tais ir nubaudė 
2 .ii)..-8 men^ 
itrirns'kalėjimo, ’ IttltP^klyg am
nestijos baushie ‘ dovanota.

gatves, kad nebesimato akme
nų.

Rytmetį ta pa- 
pranesze kle-

Teismas barono
< > f

Brazovskaite
Gilevicziu 1 me-

* t

banšhie * dovanota. 
Korfą iffzteisino.

1.

Isz SeinuV rūmu tik valties 
pagelba galima buvo isz,plaūk
ti. Netgi medinius tiltus van- 

Po kaitrios die- 
ir perkūnija

duo nunesze.
uos 
trankėsi.

smarkiai

Gegužes 9 vak. kuonet smar- 
Aleksote

ji
visiems

• kiai- lijo, Aleksote Nemuno 
kranto augszto skardžio dalis 
nutruko ir užpylė sena Rozen- 

Laimoi namie 
apart mažos mergaites ir katy
tes nieko ijebuvo. Mergaite isz- 
girdusi triukszma iszbego lau
kan ir tokiu budu tapo iszgel- 
beta. Tik katyte pasiliko na
mie, kuri tapo užmuszta. Visas 
namas beveik sugriautas. Atė
jusioji namiszkiai vėlai nakty valstybes 
neturėjo kur dėtis . Visas tur
tas 4ar neįszimtas.

bliumo narna.

Birželio 20

Kaune, Var- 
Hamburgo

Szerburge,

sijos emigrantu kvota užpildo 
— einant naujuoju Amerikos 
imigracijos instatymu — ket- 
veriems metams, tai Baltijos 

! instruktavo ' savo 
konsulus Rusijoj nebeduoti vi
zų naujiems emigrantams.' i .

IJc



KAS GIRDEI
Isz priežasties mirties musu 

szvogerio aptiekoriaus L. M. 
Kazuno, kurio laidotlives atsi 
buvo Panedelije Shenadorijc, 

, dalibavom ir mes paskui i n him 
patarnavime. Todėl moldŽeme 
szirdingai musu skaitytoju do
vanoti, jeigu laikrasztis bus 
suvėlintas kėlės valandas, nes 
mirtis szeimynoje suardo visa 
tvarka iždavysteje.

panezia-Amerikoniszkosia 
košia sziadien randasi dau
giau kaip keturi szimtai mili
jonu doleriu kuriuosia žmonis 
laiko savo paezedumus vietoje 
bankosia. Teip skelbia Suv. 
Valstijų kasijierius Juozas S. 
McCoy.

Dauginti kaip asztuonesde- 
szimts tukstaneziu žmonių vi
sai netiki in bankas paslėpda
mi pinigus namie.

“Booster” kuri leidže lie- 
tuviszki iždą ve jai angliszkoje 
kalboje, idant jaunesne musu 
gentkarte ir kiti susipažintu su 
Lietuva ir lietuviu gyvenimu, 
likos permainytas ant “Lithu- 
OHIO T? <» L.* 4 rvv«» ii i vi 
nnia“
Kas norėtu pamatyti mėnesini 
žurnalu “Lithuania” lai nu- 
einnczia deszimtuka ant adre- 

“The Booster” Publiszing 
Co., 2156 West 23 Str. Chicago.

kuri

Lithu-
vra Tamoszius Szeimis.
Kodą k t or i u m

Lithuania

so:

Arkiologas Longdon isz Lon
dono, Anglijos, profesoris Oks
fordo universiteto, kuris su ki
tais draugais jeszko senbvisz- 
ku užlieku Mezopotamijoi, ko
los sanvaites adgal atrado se
niausia stalyczia svieto, mies
tą Kisch, kuris stovėjo da 
priosz babeloniszka laika. 
Miestas Kisch, buvo stalycze 
vieszpatystes suma risk o, kuris 
likos pastatytas priosz 26 tuks- 
tanezius metu priosz užgimimą 
Christuso.

Griuvesiosia
akyvu indu ir toblyczaicziu ant 
kuriu randasi 
nimo tosios dingusios 
Arkiologai tuom suradimu la
bai nudžiugo, nes dabar daži- 
nos kaip žmonis tosia amžiuo- 
sia gyveno ir užsiyminejo.

surado daug

suraszas gyve- 
tautos.

prezidento 
vice prezidentu 

isz Ulino-

Ant republikoniszkos kon
vencijos Clevolande, kuri atsi
buvo praejta sanvaite, likos 
iszrinktas Calvin Coolidge ant 
prezidento, kuris apėmė taji 
dinsta po mirezei 
Hardingo, o
Frank O. Lowden 
jaus.

Patys republikonai 
szauje buk vargei republikonai 
laimes atejnanti meta, nes de
mokratai ketina pastatyt kan- 
didata ant prezidont guberna- 
toriu-Sinith, isz New Yorko, 
kuris yra už gera alų ir daug 
tinkamesnis žmogus ne kaip 
Coolidgus valdyti Su v. Valsti
jos.

prana-

Szimtai žmonių

kur sziadien

kas diena 
apgula episkopolinia bažnyte- 
lia szv. Povylo prie Broadway 
ir Vesey ulycziu, kur kitados 
meldėsi pirmutinis prezidentas 
Washingtonas,
laiko pamaldas kuri. Dr. R. 
Bell, garsi ridamas buk gydins 
paliegusius, aklus, kurezius ir 
szlubus su pagialba ir meile 
Dievo.

Mynios žmonių buvo teip di
deles, jog vikaras kun. McCo
mas turėjo szaukti palicijo iii 
pagialba. Deszimts palicijantu 
užlaikinejo paredka prie baž- 
nyczios. Myne žmonių buvo la
bai susijudiiria, moteres verke 
ir susigriaudino, jog visko ne- 
galema ne apraszyt.

* * L *« <■ L| v • » *

Tieje, kuriems Dr. Bell su
gražino girdėjimą apleidinojo 
bažnyczia apsiaszaravoja, kiti 
meldėsi ant ulyczios.

Tula motere A. Clarkson, 83 
metu, naszle, gyvenanti ant 37 
Franklin avė., Brooklyne, kuri 
turėjo neižgydoma žaiduli ant 
kojos ir negalėjo vaikszcziot 
be kriukio, likos ižgydyta ir

T
1

■' i

EFffSmSmMOCat

Szitos Mergaites Redaguoje ir Iszleidže Laikraszti.

*
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j
/

A

W.

Studentes State College del moterių, Denton, Tex., ne tik 
ka redaguoje moksląines laikraszti, bet ji .sustato, daro for
mas ir atspaudina. Juju mokytojas yra Erie Schroeder kuris 
stovi ant paveikslo.

paliko kriukius ant altoriaus. 
Daug panasziu žmonių ir vai
ku likos ižgydyta.

Kun. Dr. Bell uždeda rankas 
ant ligonio ir meldžesi garsei, 
melsdamas Christuso idant del 
meiles žmonių ižgydytu juos. 
In laika keliu valandų, perėjo 
pro rankas kunigo apie 1500 
žmonių, isz kuriu 80 procentas 
likos ižgydyti.

Katalikai, protest on a i, žy
dai ir netikėlei, skaitlingai su
sirinko prie altoriaus kur atsi
klaupė o Dr. Bell uždedamas 
ant ju galvos savo rankas isz- 
tare-garei žodžius: “
tie Jėzau Kriste, iszgydyk szi- 
ta kuna.”

Kada jojo

Vieszpa-

užklausta kokiu 
budu jisai gydo, tai kun. Dr. 
atsake: “gĄ’dimas atsibuna pa- 
naszei kaip dare senovėje a- 
pasztalai ir yra pasekme hiei- 
les Dievo ir drūto likojimo, nes 
meile peraugsztina viską.

Jeigu Kristusas davė apasz- 
talams galybia atleidimo nusi
dėjimu, gydimo duszios ir kū
no, tai kodėl musu sziadieninel 
“apasztalai“ negali panaszei 
da’rvti! Bet -------

! y

v-

S.L.R.K. kurisAnt sejmo
Shenandorijc likos 

40 tukstan- 
cziu doleriu del kliosztoriaus 
Szv. Kazimiero, Chicago. Gana 
ženklyva suma del klioszto
riaus, bet ar paszelpine orga- 
nizacije turėjo tiesa tiek sko- 
lyt ant tojo tikslo isz kapitalo 
tosios organizacijos!

Sojine dalibavo 225 delega
tai, isz kuriu 21 buvo kunigai.

Sekanti nauji virszininkai 
likos iszrinkti ant dvieju me
tu: Kun. J. Karalius isz Mi- 
nersvilles, dvasiszku vadonu; 
Jonas Milius isz Pittsburgo, 
prezidentu; 
kes-Barre,
Stulgaitis kasijorium; J. Sa
li imas isz Waterbury ir V. Ki- 
retauckas isz 
globėjais.

Buvo inneszta kad perkelti 
centraliszka sodyba isz B rook- 
lyno in Wilkes-Barre, bet tas 
klausimas likos atiduotas del 
kuopu nubalsavimo. Teipgi pa
likta, del pildančzios kamisijos 
nutarti kur kitas sejmus bus 
laikytas už dvieju metu.

atsibuvo 
nutarta paskolyt

J. Kizis isz Wil-
J.sekretoriumi;

Wilkes-Barre

Lietuvos laikraszcziai pra- 
nesza svarbia žinia. Tenai in- 
vedama civiliai 
gimimo ir mirimo aktai. Kas 
nenorės eiti szjiubo imti pas 
kunigą, tas gales apsivesti 
miesto arba valscziaus valdy
boj. “ 1____ _ ______
20—tame numeryje raszo:

Asmenis, nori susituokti

apsi vedimo,

Lietuvos Ūkininkas

“Asmenis, nori 
privalo pareikszti apie tyri ata
tinkamai valdybai pagąl savo

Einant 
suraszomas 

kuris turi

gyvenamosios vietos, 
tuo pareiszkimu 
užsuku skelbimas, 
būti laike 7 dienu iszkabintas 
matomoj vietoj prie, atatinka
mos valdybos duru. Kiekvie
nas, turis žinių apie jun/ętuvįu 
kliūtis, gali laiko nurodytu 7 
dienu pareikszti apie, tai rasz- 
tu ar žodžiu tai valdybai, prįy 
kurios duru iszkabintas skėty 
bimas. Iszojus 7 dienoms,. abu

SAULE

AKYVOS ŽINUTES IBZ
rr

LIETUVOS.

(Prisiunstos nuo musu skaity-
tojaus isz Marijampolės.)

Mylėkitės merginos šu kariny- smigimas,

girnų g le b i VI i u*, prįm (A
ant savo rogių vhjanojancziir*b 
vaikinas sustojęs in juos lare: 
“Ar tai lamintos visu keliu 
taip nemandagiai pasielgėt, tai 
isztikruju gyviiliszkas toks pa- 

praszali vyrueziai

»««*<■« 
a žino,L_____-

vedantieji privalo 
atvykti valdybon, 
skelbimą, ir pareikszti apie 
padarymu užraszu
viu knygoje. Vedantieji priva
lo pristatyti: 1) jei skelbimas 
buvo daromas dviejose vietose, 
liudyma kitos valdybos apie 
skelbimo padarymu, 2) civili
niu instatymu reikalaujama 
leidimą susituokti, 
meczius liudytojus, 
kiekvienos puses, kurie paliu
dys, kad nežino teisėtu sutuok
tuvėms kliueziu.

Szitokia tvarka invedusi 
vidaus reikalu ministerija.

Gimusi kūdiki taipgi galima 
valscziaus ar miesto valdyboje 
užregistruoti, jei kas nenori 
duoti ji kunigui 
Taip at ir numirėli 
galima apsieiti be kunigo 
tarnavimo.”

Padaryti valszcziaus ar mie
sto valdyboje apsivedimo, gi
mimo ar palaidojimo aktai tu
rės tokios pat juridines rciksz- 
mes, kaij) ir pas kunigą suda
rytas aktas.

asn leniniai
kuri dare

ir

tvarka

sutuoktu-

3) pilna- 
po du isz

kriksztyti. 
laidojant 

“pa-

Szilalej, Tauragės ap. — 8-V 
miliciantas Ston- 

mirtinai - su-
palaidotas 
kus, kuris buvo 
žeistas suimant plcszikus Gau- 
dinski ir Makuza. Velionis pa
liko žmona su iliažais vaikais. 
Valstybes pareiga suteikti pa
galba garbingai žuvusio einant 
pareigas 
na i.

tarnautojo szeiiny-

Žmogus, kuris tankei ejna 
isz laižybu.

Pas viena milijonierių iszsi- 
renge du ubagai.

— “Beezykim,“ jog ji už- 
tiksim namie, kalba pirmas.

— Asz ne beezinu — atsako 
antras.

Liejo iii priemene.
— Beezykim, jog mus tarnas 

ne inleis.
— Asz ne beezinu, — atsako 

antras.
Užskambino. Tarnas inleido 

juos in vidų.

jog

— Ejme abudu — tarė pir
mutinis ubagas — nes pirma 
beezykim jog tau nieko neduos 
o man duos.

— Asz ne beezinu.
Jnojo. Milijoniėris užskahibi- 

no ir liepė abudu iszmest. Tar
nas pagriebęs abudu už apy
kakles iszmete abudu tuom pa
ežiu kartu puldami nuo trepu.

— Beezinu, — szaukc pir
mutinis ubagas in savo dranga

Asz toliaus nulėksiu

kakles iszmete abudu tuom pa-

— jog 
kaip tu.

*
Jaigu žinotu.

-— Labas rytas Ickau, ateinu 
pas, tuve paskolyt biskuti pini
gu.

— O užstrita ar turit
— Sztai skrynele da mario 

pra bobutes.
— Tai niekam ne tikus. Se

nas laužas.
— Tai rots, nes jaigu ponas 

žinotumei, kiek seniau buvo 
toje skrynelėje pinigu.

hais o ne tdlittiais vaikais, [mandagiau elgtis.” Tai jie pri-
Mnrijanipolos Aps., Krosnos 

Valscziaus, Kaimo Pediszkiu.
Susėdo du brolei pietų val

gyti Ambraziejus Vincas ir 
J'ubzas ir pradėjo bartis isz ko 
kilo net pesztynes. Jaunesny
sis 
vi o vyresnysis peili 
vienas ant kito. Bet tas kuris 
turėjo kirvi tai pasibijojo rėžt 
nes galėjo 
kirvi ir norėjo bėgt bet varg- 
szas neturėjo laiko. Vyresnysis 
priszokes su ])eiliu vere in szo- 
na; sužeistasis krito ant aslos 
ir sunkei apalpo. Tuojaus buvo 
parvežtas gydytojas kuris da
vė pagialba o jau dabar Juo
zas rengėsi atkerszyt broliui. 
Mat priežastis buvo tokia: Am
braziejaus kaiminiai insimyle- 
ję tolimesni vaikina o ne Am
braziejų, tai Ambraziejiai no
rėjo savo kaiminkos m.ylifnaji 
gerokai apkult, bet vargszains 
nepavyko. Insivijo savo prie- 
sza in kambari su peiliais rė
kaudami: “ 
že, papjaunam,” 
prieszo brolis. Jis iszgirdes to
kia tragedija nueziuope kirvi 
stojosi ant duriu ir kaip tik 
Ambraziejai veržėsi in kamba
ri taip anas kirviu ir pasveiki
no meiliai bucziuodariias Am
braziejų kirviu in veidą. Susi- 
džiauges karsztu buczkiu pats 
gryžo namo ir broli Juozą nu
sivedė. Pabuvę keletą dichu 
namie atsiminė ta savo nelai
me ir elne rokuotis vienas ant 
kito sakydami: 
gerai, kitas tu nelaikei; tu bai
lus, tu bailus” o jaunesnis sako 
“asz bailus bet tavos nebijau,” 
kad nebijei tas tuo už kirvio, 
kitas už peilio ir pasižiurėjo 
katras bailesnis. Pasirodė tas ■ ♦ r
bailus katras mete kirvi. O da
bar nepasidalina kalėjimu vie
nas kitam 
Vienas sako 
j i me kirmysi 
ne, ’ ’ 
tai jie pats pežino. Gręicziau- 
sia gali papult abiem dėlto kad 
labai myli tankei gerokai pa* 
simuszt, ne tik ka su kaimynais 
bet ir tėvams tankei nėra na
muose vietos už ju gera vaiku 
iszauklejima. Kas ipz mažo 
nemoka vaiku aukletie tai tė
vai pasenia savo namuose vie- 
t'os neturi.
Netvarkingas Lietuvos naujo

ku pasielgimas.
1924 motais Sausio menesi 1 

diena vyko naujokai hrio Mari
jampolės ant Liudviriavo ir 
krosuos bažnytkicririo. Mat bu
vo szventadienis ir va žilio pin
ti naujokai per kroSnos vals- 
cziu sutiko daug žmonių einant 
ir važiuojant isz krošhos baž- 
nyezios po pamaldų tai jie pa
sielgė labai hemandagiai, blo
giau negu koki svetimsžaliai 
pries/ai. Trauke žmonoms pra- 
važiuojantięms isz ranku bo
tagus ir vyrams nuo gaivu ke
pures nuimdihejo kurie po 7-8 
kilemMrus turėjo važiūotie ly
gi mimu su grynomis galvomis 
o szalczio buvo lygi 23 laips
niu. Priek tam ir rogės su, žmo
nėmis sugriėbe ir hd^arte ih 
grebes o merginas'svarstydavo 
ant kelio in glebiais ir pririeSze 

, • * " v • / t i H ,i' .ra ♦ *

vartddariri viso-

SKAITYKn'ESAULE
’ ♦ ♦ ’* B*'

kuinszezias 
suriko “tylėk 

) j 
jiems davė ganaį

szoke sugniaužo 
prie vaikino ir 
utele ba tuoj snuki sumuszim. 
O vaikinas
puiku atsakynrii h*pavyzdi tar
damas: “aeziu, aeziu labaia ežiu

is viir'ihi Juozas nueziupo Mr- nuoszirdžini gerbotalėji dran-
ir szoko

užmuszt tai mele

papjaunam rupu- 
o ten buvo

4 i tu nelaikei

gyvybes pavydi, 
tu u z mane kalė
ki t s tu už ma- 

O katram teks kalėjimas

( i

Kas

b • . •

htitfarte ih

gucziai, labai puikiai Utsižy- 
mit, ir Ievyne gana gerai galė
sit ginti laike pavojaus. Matyt 
jau ginklus gaminates isz ank
sto, ne vieno žmogaus nepra
leidžia! palike 
kožno atimat; tai blogai bus 
jumi kariaut su botagais, bet 
kaip toki narsus mažu ir lai- 
rfiesit. Buvau ir asz kariuome
nėje Lietuvos, bet tokis narsus 
nebuvau ir kitu tokiu narsuo
liu nemaeziau; eidamas in ka^ 
riuomene botagu ncsinesziau. 
Bet jus atrodot labai narsus ii;

kaip toki

SU 
tai

botagu, isz

mažu ir lai-
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LalAaM NusireMus gagai 
bauMbuI* mada ir mekala.

Turi BAgelMalake metara, 
PrUiaameo prekes,

BIC West Bgnee Btreel 
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MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 
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Naudoje saidokus ant 
prasižengėliu.

PalicijaUtas Zocclp isz San 
Francisco, sako buk naudoji
mas saidoko yra pasekmingas 
būdas suėmimo 
prasižengėlius, 
pa m naudojimui kiti persitik
rino Imk revolveris 
tesu is būdas.

beganezi us 
bet po trum-

yra grei-

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MA H ANO Y CITY.

»h«4h** ’ ■ ■*’

lt

bus,

Kovo

Juozas
sunns 

paverto

ant gavimo

maukti

daug jas vargina kad net turi 
bėgt in Lietuva. Asz manau, 
kad greit ju Amerikoje nebe* 

o mažu jau paskutines at
vyko, bet asz joms netikiu ka
jos taip skundžiasi, ir asz nesu
manau kaip tai yra, ar ju teip 
daug ar teip uždėjo joms dide
le <lisciplina ponia Baltruviene 
kad net turi tuip skubiu bėgt in 

Jos ežia jauezia kad 
guriau ba

ponios Baltruvienes

*

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krik«x- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir tX 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.02

«

Liet nva. 
bus daug ežia nėra 

o Ameri- 
koj<‘ jos visos Baltruvienės glo
boje. Bet stengsimos kad ir isz 
Lietuvos jos pradehu bėgti ba 
Lietuvoje yra blakių daug 
(
prie davatkystes o Amerikans- 
kos labai to nemyli tai gali pa
kelt didele revoliucije..

T

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

Liepos

I

langiau bet
y ra 

visos •ibi lai ko »
H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Viee-Pre*

♦ Jos. E. FERGUSON, Kasierlus, 
— — ■ e» ne • ea —1 iea — e^-e^ese-o-e^ o^a»-es*eeM
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jiegu nemažai turite, kad m*t 
ir civilniems žmonoms norite 
snukius daužyt.” 
sigedino kurie girdėjo vaikina 
teip mandagei kalbant tai pa
leido mergina ir toliau važiuo
dami daug mandagiau elgesį. 
O kiti visu keliu užgaudinejo 
žmones visokiais
kais žodžiais; nenustojo šmeiž
ti visokeis žodžeis kaip tik 
kat ras sumanydamas.

Kas gali#pagirt toki neman
dagu pasielgimu.

Lietuvos valdininkai labai 
myli degtine.

1924 metais 3 diena
Marijampolės Apskr., Krosuos 
valscziuje. Virszaiczio

Andriulaitis 
biednu žmonių aszaras ir kru
vina prakaitu iii saldžia degti
nėle; mat buvo biedni žmones 
sudeja pinigus
malku. Tai ponas virszaitis ir 
sekretorius priek tam ir kami- 
sijos narys ponas Stasys Bud- 
reviezius, nukainavo malkas 
dvigubai negu buvo. Valdžios 
nukainuota tokiu budu liko po
nams daug litu tai kamisijos 
narvs su sekretorium labai my
lėjo tankui degtinėlė
patys o virszaitis visai numau
kė, tai pavedė sūnui. O sunns 
nedurnas žino kur padėt, pasi- . 
kviet’e dranga ir pora mergai- 
cziu nusivožė in smukle visi ge
rokai primauke, net ir kojų ne
patraukė, kur tik ženge vis ne
laime jiems, vis rodos kad ak- 
menai arba kelnai o ežia gana 
lygus keliils o jie vis eina puo- 

Tai matot ko- 
sunkios biednuomenes

aszarOs.
Sunki blakių kelione isz 

Amerikos in Europa.
Ana diena gavau Amoriko- 

iszka laikraszti kuriame buvo 
užsislėpė, mat jos

la ir nepaeinu, 
kios

Už savo ilga liežuvi atsėdės 
3 menesius kalėjime.

Juokinga
jampoles

Atsitikimas Mari- 
K ros no s dvaro, 

t 'zesna

S Ii 
Aps., 

Ųžveizdetojas 
diktas storapilvis kaip tik atė
jo in dvara savininkdut tai da 
buvo mažas pilvas ir trumpas 

Jisai labai draugavo 
su dvasiszku teveliu bet kaip 
pabuvo 6 metus dvaro užveiz- 
detoju tai inaugiHo dideli pil
vą ir ilga liežuvi isz karto tai 
vis ujo pasikalbėt pas kleboną. 
O kaip jau liežuvis daug ilges
nis pasidarė tai jau tada pra- 

ale teip
klebonu. Mano sau:
ilgas, daug ilgesnis kaip pirma 
dasieksiu ir isz tolo, tai-gi isz 
toliau kalbėdamas galiu biski 
ir apkalbę!” na jis teip ir 
padare. Paplepėjo kaip sena 
boba pletkinyko, 
klebonas iszszauke aut sakyk
los kad piliecziai degytu dva
rus, tai žeme iszdalins beže- 
mems, o to visai nebuvo kalbė
ta, bet jis labai bijo kad jo isz 
dvaro nciszvytu, bet klebonas 

draugystes, 
padave in teismą ka nuteisė 3 
menesius kalėjimo už apšmei
žimą, 
rode kad ponas C 
sugalvojo.

(Meldžeme musu skaitytojaus 
daneszti daugiau ir tankiau ži- 
nueziu isz Lietuvos.—R.)

liežuvis

dejo neit

ponas

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

JR BALSAMUOTOJAS

automobiliui

Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiame 
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 genaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy Citykalbėt su 

“liežuvisn 
dvi blakes 
turbūt nerado agento kur par
davinėja laivakortes, tai jos 
vargszos nieko nėlalike ir dro
žė slaptai bet labai nuvargę 
pribuvo in Lietuva vos tik gy
vos; o dar nežino kaip su joms 
bus tai dar ir Lietuvoj svars
toma gal bus dar in kalėjimą 
inmestos ba ir Lietuvoje be do
kumentu tuojaus rasztuoja ar
ba siunezia adgal, isz kur pri
buvo per milicija, bet jos labai 
bijo ponios Baltruvienės ir 
skundžiasi kad labai sunkus 
gyvenimas blakėms, nes ponia 
Baltruviene kaip užduoda to
kiu vaistu tai

L _ , į1' , .

prie savo vežimo stumdė vie-
_____ L L. • vartodariri viso-
kius nciriandhgius žodžius in but Amerikoje ir teip yiirgszes 
pravažiuojarieziUs ir priieiriah

nas nuo kito

ežius žmones kelyje. ’ O jeigu 
kas nors ir niaridagei prakalbi- 
jio o jie viStick smėiže įrilįe- 
ežius visbkeis nomauclageis žo- 
džeis. Matydami tokius žvo- 
rišzkus pasielgimus žmbncs la-
bai stebėjosi. Nemokytu tevii 
vaikai gal visi buvo su apte- 
niušidYriis akimis ir silįmapro

j a . * * Ik < ■ . , i ■» l T W k

I

Niekad nemato ir ftoOfdit’e įjo

na jis

kad buk tai

I

Daktaras Juozas J, Austrą
LIETUVIS. į

Bumeli daktarai kariumenefa J
Gydo vteokiaa Ilgas. '

J 
i

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte. 
12 Iki 2 popiet • iki 9 vakare. 
210 N. Main St Shenandoah

neatsiminęs senos

sne$ liudininkai teip nu- 
jsna pats ta

negalima visai

skundėsi su savo kelione tik 
sako gerai kad mes kantrios 

prabuvom ant kelio 
o visgi buvo s^dlta,

nes mes 
27 paras, 
pubąjįgoj Sausio i
27 paras

ir pradžioj T 
Vąsario. Mes. negalėjom vežtis 
joki bagažu ir maisto noture- 
johi ir apsivilko buvom plonai

1 4

kad ponai rasztvędžiai užeziu-
po nei^ztrehktu arba nesuresz-
tylu. Visgi, slapta važiavom;ežiai kurie gėdos impdžystak

___ ____  _____ _ __ _________  MJ--
kio raszto nei knygų noi daik- kas juoka js ale jau.Baltriuvie-
tyiszcziu, gyvcha bo jokio mok-

tai ežia žinot skaitytojai juo-

nę fbo jofcio pasigailoj/iiMo,
L . . . L I « T I i • . ’ t * . « I ' A

»lo bo HZvjeHos kaip gyvulei.
•Vient^vaikiuas ojo su mėrgH 

’’"AdfWi jity sutikę pastvėrė mer-’

• nors
■į ’ ’** i";i< e' h f | A 11

jį teip. bara mqtęri5 kad štubu

jay bet jAu ir Baltruvimio per
i.yipadIttgu-.AiwMazgo-

♦ 1 j » I • ‘ V J 'th • ,

'Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kofoa moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 

nato. Drūtais 
apdarais. Pre-

C . į $1.50
W. D. BOCZKOWSKLCO. 

MAHANOY CITY, PA.

didelio formato. Drątais 
audeklinėm 
ke tiktai >

SZTAI KA MUMS RASZO.
/‘Sirgau per 6 metus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurio? 
man labai golbsti. Sztai ežion rasi 
“Money Order” meldŽlp vėl atsiusti 
pakeli No. 303. Su tikra pagarba,

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai .visokiu laiszku 
gaunamo daugybe ir aisžkiai matosi 
kad žmones su Žolių gyduolėms yra 
gerinus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju. Mes želiu 
ęutaisymus turimo pritaikytus nuo 
ytsokiu ligų. Musu krautuvėje ran-
ęutaisymus turimo pritaikytus nuo 
Ytyokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai lictu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu žolių 
nurodymai ant kožno .ž.oliu pakelio 
yra nurodyta lietiiviszkhi ir aty^ehkni 
nuo ko jos yra ir kaip jas vaitoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata- 

Rcikalaujamo agentu visoso 
lietuviu kolionijose. Teipgi pas mano 
galima gauti Nauja Dideli Sapnorlu, 
drūtais kietais amjeklineis apdarais, 
su daugybe* paveiksi. Preke su pri- 
siuntimu tik $1.7Q. Teipgi .turiu sa- 
liklo ir apyniu dėl 15 goręziu naminio 
(Jaus su pamokinimu , kaip reikia 
padaryti. Preke ėu firisiuntlmu $1.80.

M. ŽŪKAITIS, 
451 Hudson Avė*

loga.

t

Rochester, N. .Y, ’■ ♦

»*
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Erszkecziu Takais.

Marija, pdebius ja už rankos, 
nusivedė iki sodo.

— Ana kur Mokytojas, tarė 
ji. Tu gali prie Jo eiti; Lozo-
r in s tuojau nuo Jo pasitrauks.

— Argi tuojau ir eiti, Jatn
nieko nesakius apie mano iiora 
su Juo kalbėti ? bailiai teiravo
si Zuzana. Taip Jie gali labai 
nusistebėti manonušiąiebeti mano drąsumu. 
Juk Jis mane nepažysta.

—Jėzus netoks kaip musu 
mokytojai, tamino ja szypso- 
dahiosi Marija. Jis nieko neat
stumia. Visus mus Jis kvieczia 
prie saves. Eik prie Jo kol dar 
minios Jo neapsupo.

Saulute jau auksztokai buvo 
pakilusi. Gausiais jos spindu
liais apsipylė palmes, laurai ir 
amžinai žydinezios sodo rožes. 
Keletas visados žaliuojancziu- 
ju sikomoru in žydriąją padan
gė tiese savo auksztus lieme
nis. Ankstybosios gėlės kele 
savo pumpuruotus stiebelius, 
inioszdamosi sutikti pavasari, 
pasipuoszus kvapsniais žiede
liais. Dabar tas sodas daug 
gražiau atrodo negu per Lozo
riaus laidotuves kad buvo ma- 
eziusi. Visa jai rodėsi nauja.

Szalia praviro lelijų darže
lio ant samanoto akmens sėdė
jo Jėzus. Jis sėdėjo nulenkęs 
galva ir buvo taip užsimąstęs, 
kad Zuzanan nedryso prie .Jo 
ne prisiartinti Jėzus pamate 
ja bestovint ir raukos pamoji- 

liepe jai prieiti. Zuzana 
atėjus atsiklaupė ties Jo kojo-
mu 
<;

mis.
— Vicszpatie, prasznabždejo 

Zuzana. Alano brolis, Gama
lielis, mane siuntė pas Jus. .lis 
liepe Jums pasakyti... liepe pa
sakyti...

— Pasitikėk, tarė Jėzus be
galiniu malonumu.
Tai asz esu.

“Tai asz esu!’’ 
isztikruju iszblaszke 
bailumą. Visi jos. ueTimasczia- 
viniai ir baimes drebuliai iszsi- 
sklaide bekraszteje dvasios ra

tas beribio 
neiszmatuojamas

Ir ji pajuto savyje

Nesibijok.

tie žodžiai
Zuzanos

Bet

mybeje. Tai buvo 
malonumas, 
gerumas!
toki pasitenkinimą, toki dvasi
ni džiaugsimi, koki tik szven- 
tos sielos gali atjausti. Ir ji pa
sijuto taip maža, taip nusiže
minus priesz ta didi pranasza. 
.Ji viską pamirszo, ka ji karto
jo kelyje. Jai rodėsi, kad jos 
siela, ir pauksztelis, laisva tik 
auksztybesna skristi norėjo.

— Vieszpatie, prabilo ji su 
vaikiszku pasitikėjimu, asz 
Jums norėjau pasakyti mano 
brolio malonius žodžius.
asz juos pamirszau. Asz dabar 
tegaliu pasirodyti su menka ir 
svyruojanezia siela. Perinaty- 
kit ja pėr tamsiuosius mano 
žodžius. 0 jeigu asz pataikiau 
ineiti in Jusu kelia, pagelbeki- 
te man. Asz jeszkau Dievo, bet 
aplink rodos vien tamsa matau 
negalėdama Jam paaukoti vi
sos savo sielos, kuri nežino ke
lio prie Jo prisiartinti...

— Asz esu kelias, atsake Jė
zus.

— Vieszpatie, tese Zuzana. 
Mus moko daugelio atsziauriu 
dalyku, kurie auszina ir szaldo 
visa siėlos džiaugsma. Jus gi 
beklausant manyje pabudo ta 
dvasine gyvybe. Jus kalbėjote 
tai, ko drir asz niekados nebu
vau girdėjusi, bet ko asz pati
nesijusdama, laukiau. Bet dau
gelis neigia Jusu žodžius apie 
geruma, skaistumu, Dievo ir 
žmonių meile. Jie nori susiau
rinti musu santykius su Dievu 
vien pavirszutiniu apeigų pil
dymu, Msiszkai nesirūpinda
mi musu dvasios gelmėmis, — 
tuo, kas miimyse rauda ir links 
minasi. Ir geresnioji musu mo
kytojai liepia mums nosimrti- 
szyti «U kitais žmonėmis, nes 
mes nesą tokie kaip kiti... Jus
1
A • . _ •
nemegstĮte tokiu pasakų. Bet 
tie prieMžtaravimai nenoromis, 
verezitt herimaatauti !...

Aj& ėsu tiesa, tarė Jėzus.
i užtenka 

pažinotie Jusu kelia ir būti an
— Vieskpatie, jau

spinduliais, 
silpni! 

Asz dažnai noriu siekti gera, 
bet noinstengiu jo pasiekti. Ir 
asz liekuosi labai nelaiminga. 
Tiek daug tenka kentėt, kad 

I net drąsu nupuola! Reiktu, kad 
visados butu mumis isztiesta 
pagelbos ranka. Ranka galin-

szviėstam
Bet mes esamo begalo 

siekti gpra

mumis isztiesta

ga... bet drahg ir šzveini! Man
dažnai rodosi, kad asfc, be pa-
gelbos palikta, ant kiekvieno

C 4 i ' , f t "i . U , I

ižingsnio suklupcziau...
— Asz esu gyvenimu^. > Asz

atėjau, kad jus turetUriiete gy- 
vėnlriia — ir kad tu turetrim — 
apseziau.

O, Viešpatie, jei Jus esate 
taip geras, pasilikite su mums, 
maldavo Zuzana.
taip galingas, mes gi esame ne

at žvilgi u, 
Beje, ir 
“Neža

li, asz kalbu
norėdama at-

Jus esate

nų rs

turteliai tu gėrybių 
kurios Jumyse yra! 
Gamalielis Jums sako: 
kite be laiko,” 
vien apie save,
skleisti saVo siėla, bet asz bu
vau atėjusi vien del Jusu. Pari- 
zejai jau nebeslepia savo nea
pykantos. Jie nori pasamdyti 
grilvaŽhdžius Jus nužudyti. Be 
kite slėptis pas Iturejos Tetrar 
ka. Pilypą. Tas stebuklas šuke
le audra. Jėrrizalej užvieszpa- 
tavo tikras apiakimas.

— Asz atėjau atitikti ta va
landa, rimtai prabilo Mokyto
jas. Jei kviccziu grūdas neap- 

jis pasiliks pats vie
nas; jėigu apmirs atnesz daug 
vaisiu.

— Bet Jus, galėdami numi
rėlius prikelti, neprivalote 
taip negarbirigai žūti. Dievas 
nepaduos Jusu in netikusiųjų 
žmonių rankas! Jus gal nenu
manote kaij) jie yra nedori ir 
kokia mirtimi jie graso...

— Reikia, kad piemuo butu 
užgautas ir iszsisklaidytu bū
rio avys, kurios klauso mano 
balso, kurias 
kurios mane pažysta...
asz taip mylėjau. Jos mane ap
leis... ir tu...

— Bet, Vieszpatie,

prikelti,

asz pažystu ir 
kurias

asz esu 
pasiryžusi galva už Jus guldy
ti, suszuko Znzana.,Asz žinau, 
kad asz niekis esu. Bet kad ir 
asz labiausiai bueziau neverta 
pažinti Jusu nusprendimus, te- 
cziau asz iszdristu
kad del musu geroves Jus teik
tumėtės iszsigelbeti. .Jeigu jau 
būtinai Jums reikia mirti, tai 
tegu tas invyksta tada, kai pa
baigsite savo darbu! Leiskite

Tik įriti s
iszvenkite tos

maldauti,

Kas gi in 
jei taip užbaigtu-

irinius Jus apginti... 
pasigailėdami
mirties, kuria graso pilni nea
pykantos žmones.
Jus intikes,
meti' savo darbus?! Asz neži
nau ne ka jiasakyti... Perdaug 
man skaudu!...

Ir aszaru antplūdis sustabdė 
jos kalba. Jėzus gailestingai 
pasilenkė prie jos ir maloniai 
prabilo:

— Neverk. Klausvk:. visa tai 
i n vyks greitu laiku. Ir mano 
Tėvas tave iriyli, kai]) Jis myli 
visus tuos, kurie mane myli.

Zuzana, nieko nematydama 
pasirėmė ant ‘darželio užtva
ros. Augalota lelija, jos alkū
nes palenkta, lūždama nusviro 
prie Mokytojaus kojų. Jai pa
sirodo, kad josios sielos gelmė
se nutruko kokia tai gija.

— Dabar tu negali to supras
ti, teąe Jėzus su neiszreiszkia- 
riia užuojauta. Ir tau bus gera, 
jeigu asz pasiSzalinsių... Gama
liel iu i pranesz: 
tdti atsako:
asz gerti taure, kuria mano Tė
vas davė man gerti? Tik del to 
asz ir atėjės esu.
bus prisikėlimas ir džiaugsmas 
kurio niekas isz tavęs neatims.

ji maldau
dama, Jus, galėdami visa pa
daryti, pasigailėkite manes. 
Kada Justi valaridii bus prisi
artinus, v
Žeme yra taip varginga! Ir asz 
jaricžiiibsrvisu apleista, ir bu- 
cziau kape.

.Jėzus domiai klausė jos vai- 
kiszko praszymo. Gal Jo užsi- 
maseziusiame žvilgsnyje ne
kaltasis sielvartas dar labiau 
temdo ir taip jau rusezia Kal
varijos padange. O gal matavo 
silpnute jos siela, numanyda-

Mokytojas
Argi neprivalau

4 4

i i Paskui gi

— Tai bent, tarė

liepkite ir man žūti.

Malayoje Amerikoniszka

1 IV’1 'Vo'deSi v i ši&'žka i riešU jtran» 
tarnu. Net apasztaTai tie liritala- 
tiniai Kristalus liudininkai ir 
jie suprato tik tada, kai “Dva
sia jieriis iszaiszkino tuos Visus 
dalvkUS. ”

Gamrilielis
sesers pAsakojimo. Jam rodėsi 
stacžlrii keista, kad toks jihi- 
nas žmogris taip liūdnais vaiz
dais ])ieSzia savo ateiti, pasi
ryžęs mielu noru priimti mirti. 
Gamalielis spėjo, kad Jėzūs 
vien dideliairi insikarAzėziavi- 
me galėjo kalbėti apie Savo vi-

V i si Ažk a i įiešU]) ra n

atsidėjęs kiaušo

kad iriau uMugiiR/ TO nuolat g 
”GrinValiėli« isžgėl- g 

bėjo Nažai-eto Ježu... ”
Ir kdląi buvo pripildytos bli^ 

gan ežios taurės L , 
vynu, 
paprasta ja palaiminimo 
dele ir, pakeles nkis, pridūrė:

Fa u

kartotum:
1 ' L V

1

NEVOS PASAKA, NEVOS 
TEISYBE.

II
■'M"- I

** i

gerihnšiUbjh 
didesni tnbbi suk'albejo 

maU

Viešžp'atie; 
rinišu prdtris' 

ir padedi 
ph s lapt iri gris 

ir pamokei Ynus at-

sostapyle.
Whipple atnaujina 

paveikslus Washington© sosta- 
pyles ruimuosia.
veikslai likos
1889 meto tai dabar 
loris jriosius užbaigė.

Charles

Nekuriu pa- 
neužbaigti nuo 

tasai ma-

mas, kad ji nestenges 
skausmu nasztos?
norėjo dar labiau 
priesz Zuzanos
paniekų ir kaneziu vaizdu. Ir 
Jis prasznabždejo:

— Jie mane viena paliks... 
a—tllazek. i ??.,gcfj-.g.. rhgv

Ir dar Jam nesuspėjus ka 
daugiau pasakyti. Zuzana stai
ga atsiliepė:

— Ne, neklausvkite 
maldavimo: jis netikės... 
negalimas yra daiktas, kad Ju-

Deja,

dai

pakelti
Jis jau ne

skleisti 
akis ta baisu

mano
Juk

su tikintieji isznyktu. 
dabar mamviskas tamsu, nesu
prantama, bet, kada Jus pano
rėsite' asz visa suprasiu. Bet jei 
Jusii veikimas nemirszta draug 
su Jumis, asz prisižadu prie jo 
prisidėti. Asz dirbsiu kiek tik 
galėsiu, 
szvento

prisidedama 
. Jusu darbo.

skaudi mums Jusu mirtis bus 
II .* h • * . “ * » • » *

neiszvengianui, tai bent Jums 
mirsztant nereiks tai]) liūdėti, 
atsimenant, kad Jus esate pali
ke savo isztikimu draugu, pa
siryžusiųjų imti ant savo pe- 
cziu Jusu darbu naszta, kentė
jimus, o jei reiks, ir numirs už 

O paskui... .Jus vieszpa-
tausite?... Kaip tai yra nesu
prantamai.
ta szventaji nežinojimą, kuriuo 
Jus teiketos 
siela.

Jėzus plaeziai 
rankas ir

lyg

.1 us.

prie 
.Jeigu

Bet Jums aukoju

aptemdinti mano

siszka pasišzvėritinia. Juk toks 
upas dažnai prisitaiko didžiųjų 
žmonių dvasioje.

— Turbut, Jėzus isz anksto 
pramato savo garbinga mirti, 
kalbėjo Gamalielis .Isztiesu, 
angeliszkos esybes neprivalytu 
pasenti. Juk kilniojo jaunelio 
pasiszventime yra kažkas tai]) 

paira ukianezio, 
atjauezias, grože 

tegali suprasti. Ir laimingi ro
dosi tie, kurie būdami paežiam 
jaunystes gražume savo didvy- 
riszka mirtimi paszvenczia kil
nius savo veiksmus!... Bet tas 
Jėzaus karsztis turės praeiti 
su didžiojo stėbtiklo įuršti.Mr 
kokia gi jam btatn nauda isz 
taip ankstybos mirties?
jėigu jis nori, kad jrijO sukeltas 
judejiriias ilgiau užsitęstu, tai 
reikia palikti ir stipresniu aks
tinu, kurie galėtu ilgiau palai
kyti ta ])radeta darbu. O, ma
tai, kad Piritais visada dar lieka 
daug nčisžriszamu mįslių. Kad 
jis gali būti tikru pranaszu, — 
tai aišzku krii]x diėna. Bet gal 
jis yra Mekijrts? Ka gali žinoti. 
Kodėl gi tu nepaklausei, ka jis

klausti 
To, kurs va

Garbe T....
Kriris ąpszvieti 
dnrigans szviesa 
iriu tris suprasti 
dalykas,* 
mesti netikusius rilokslus. Gar
be Tau, Kurs iria ne inkvepe isZ 
gelbėti nėkiiltaji jririnoli, kuri 
asz visa szirdžia painylaU, pats 
to nenųjauzdamas...

pridedi

MjL S?* J

A

Leke sau vanagas, leke, leke 
ant inio susilaiko terp juodu 
kalnu, šzale sakalo lizdo ir 
pradeda rėkt.

— Vardan Dievo ir viildžios, 
klausykie manės.

— ko tu nori ? — kiauše 
kalas.

ėst.

sakalo

s a

J
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Vienas pas savo kumutia atėjo,
Ir prie saves bonka mlmšzai- 

nes turėjo,
Mat sveczinosia buvo,

'Fai nuo savo kimios gavo,

Noriu tave užmuszt ir su- 
— kalba vanagds.

— Kas tau isz to pareis?
— T

tai stokas apsžvietos! Mali 
ankszta mano lizdia, ne’tufiu 
kur patalpyti mano pataites*, o 

savo vanagini'

Fai ve, kvaila sziiekta ir 
apsžvietos! Mttb

,1#'

grazaus, 
kiekvienas,

ka
>

Juk

pats sakosi apie Save?
— Ar gi dar reikia
kas Jus esate?”

Kelias, Tiesą, Gyveni-

9

1
įHiį

'h

iii;
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Dabar Zuzaria gyveno tuo 
paežiu u pu. Mieste jriu niekas 
nekalbėjo apie Jezli. Žydu nea
pykanta nurimo. Isziro ir visi 
sąmokslui priesz Jezu. Zūzana 
nudsžriliui 
valandas 
Rasžta.

gyvendama ilgas 
tyrinėjo Szvehtaji 

Su ypatingu atsidėji
mu ji gvildeno brahaszu kny- 
gris ir psalmes. Mesijaus klau
simas nedavė jai ramybes. Ga
malielis džiaugdamosi žiurėjo
in jos pasidvigubinusi darbsz- 
tuma moksle. < ’ 
jai paaiszkindavo
sias vietas. Dėka jojo pagelbos 
ji nerado paslapcziu ir sena
jam ebraju tekste, kuri tik kai

Jis mielu noru 
sunkesnia-

1 I*

'Loji boba sutikus, ridrejo t; 
buteli gaut, 

Kad viską iszriiaut, 
Viską tam vyrukui žadėjo, 

Bet gauti namiiies negalėjo, 
Bobeles negalėjo atsikratyt, 
Turėjo kumszczia panaudot.

Kirtęs kelis in terla. 
Parėjo namon, palikins ta 

balda. 
Pas skyajeri varanta iszeme, 

Pahcmona prisiuntė, 
Pas vaitu kasztus užmokeji 
Su bobelia susitaikė 28 dole

rius užmokėjo.
Boba namon parojo. 

Ir da su savo vyru pasznekej

a

Vėl turiu tave i 
politika, kurioje tn Irian labai 
kenki; o kas 
balsu gergždi. negu 
myli maiies.

— Kas kiszasi inrino 
teip, kaip man

o kas kiszasi ma
no jauslu, tai ne tiktai asz, nes 
ir visi tavęs ne keiicze.

— d’iek to. — tarė vanagas.
— Asz žinau tiktai tiek, jog 
asz turiu tiesas tave užmuszt ir 
suėst kožname laike, ypatingai 
tuosius katrie mane ne keneze.

— Na, o jaigu asz tave myle-# 
tau, ne užmusztumei manės?

— A-ha! — tarė vanagas, 
jaigu mane mylėtumei, tai ger- . 
valei atiduotuinei savo lizdą, o 
ir gervalei duotumei

labiause, kitokiu 
asz ir ne

halso.
tai atsiliepiu 
Dievas davė.
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ir gervalei duotumėt save su
ėst, kad riebiau iszrodytau.

— Tai asz vis ne iszsisauge- 
tau smerties?

— Žinoma; vienok-gi smer- 
tis su pasiszventimu, atnesztu 
del tavęs garbe.

Valanda nutilo.
— Kas bus, tai bus 

bilo ant galo sakalas: 
pasakyki© tu man, mano 
tratai,” kas tave iszmokino 
teip kalbėt?

Iszgirdias tai, 
kele galva ir 
inasis:

— Prascziokas esi, gal tuap?-

kurie mokslininkai lengvai ga
lėdavo iszgvildenti.
jai teikdavo ganėtino pasiten
kinimo. Savaites iiejucziomis 
slinko jos viltis stiprėjo.

Viena gražia diena ji sėdėjo 
ant stogo, laikydama savo ran
kose atskleidusi Izaijaus pra- 
naszvstes. Namas buvo neauk- 
sztas ir Zuzana galėjo lengvai 
matyti visa kas dėjosi gatvėje. 
Besiartinanczios Velykos su
viliojo in Szventa ja Sostine 
daugybe ateiviu. Gatvėje buvo 
pastebimas žmonių lakstymas, 
girdėti szukaviniai • ir keistas 
sujudimas. Sziaip gi visa atro
dė kaip ])a])rastai,

— O rodosi, kad lyg Galilė
joj butum, tarė Zuzana lenk
damos! prie savo darbo.

Bet žmonių užesvs vis dide- 
jo. Zuzana nenoromis pertrau
ke savo skaitymu ir prisiartino y 
labiau prie stogo užtvaros. Z<‘- 
mai laksta žmones nepaneszejo 
in tikrus Jeruzalės gyventojus 
— matomai tai buvo ateiviai. 
Ten toliau, apylinkėje, Zuzana 
dideliausiu nustebimu pamate 
isztisa minia su žaliomis szake- 
lemis rankose, tarytum ruosz- 
tusi prie Pakuliniu szventes. 
Visi szukaudami artinosi prie 
Alyvų kalnelio...

Gatvėse juda žmones
triippat ta kryptimi. Dabar jau 
ėjo nevien ąteiyiai, bet ir Jeru
zalės gyventojai. Drauge ėjo ir 
būrys parizeju. Ju veidai buvo 
pikti. Zuzana prisiglaudė prie 
stulpelio, kad parizejai jos ne-

Mokslas
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dinasi Kelias, Tiesą, Gyveni
mas?! Jis pasakojo ihan daug 
nesuprantamu dalyku. Jis, tur
būt, neužilgo * paskelbs mums 
nepaprastu dalyku. Jis man sa
kė, kad asz visu tai suprasian- 
ti vėliau, ir kad Jis mane ap- 
szviesias kai bus pakeltas nuo 
žemes... Beje, ka gi galėtu reik- 
szti tas posakis “

Ar tu nesu])rauti tu 
žodžiu? Greicziausiai jie rei^z- 
kia Jo vieszpatavimo dienris. 
matyt, Jam reikia mirti pėpa- 
prasta mirtimi, ] 
s i r e i k s z i n s ta b i a u s i
Na, dar mes pamatysime nepa
prastu stebuklu iki Jis pas 
mus pagrisz, būdamas dar lai
mingesnis ir didesnis! O mudu 
Jam lasyk padėtume, kiek ga
lėdami, — ar ne teisybe?! Juk 
tu vis vien pasiszvestum kai]) 
ir asz Jo darbui, nepaisant ai
tas veikimas bus garbingas ar
ba nesuprantamas?!

— Kur ežiu nepadet, by tik 
Jis naudojasi tavo patarimais,

pakeltas huo

kas tave

vanagas pa
tarė didŽiuoda-

žemes r

po kurios ąp-
įlalvkai!

Jis pas

O, 
Sutąre, jog ugadu gavo per 

mažai, 
Volei pas vaitu davai.

Da penkių dolerių provijosi 
O ko ir tikėjosi.

Žmogelis po sudus trankytis 
ne norėjo,

Penkis dolerius da pridėjo.
Kada bobele tiek pinigu tu

rėdama, 
Kiszeniuje neužlaikydama,

Pradėjo gert, 
, . Ir staugt!

Rodos kitokios ne buvo, 
Palicmonas pribuvo, 

Ant forduko boba uždėjo 
In k ozą nupiszkejo.

Kiek įszlupo nuo to žmogaus, 
Tai da pridėjo dąugiaus, 

Dabar žmonių neužkabines,
Daugiau kliksmu nedarys.

• # •
J?iladelfijos mergicos ne turi 

budo lamto, 
.Jeigu v ienoje bažnyczioje 

guriia kramto,
NeCkampuczei lupu iszszutia 

nuo seilių, 
Jog žmogui žiūrint net 

szlyksztu.
Ir tai badai toks gumas, 
Nuo seno czebato aulas.

Bet negalinta sakyti kad 
teip daro visos, 

Tiktai tokios kelios.
Ka negali susi.valdyti. 
Turi kariecz kramtyti;

()j inergeles pagriebs jus 
kvarabą,

O apie tai bus gana.• ♦ •
Visi turi gerai apsvarstyti, 
Jeigu kokih gitarine norite 

parsitrauki,
Nes ne vienas ant praszymo 

giminiu,
Siuhczia šziporte kad ir ne- 

turi pinigu.

žinai, jog asz per dvyleka metu 
buvau Szvaicarijoi zoologinėm 
sode, kur visko iszmokau:

Ir dorybes, 
Ir niekybes, 
Ir vagystes!

,i'<4

— Ar sžiteip? — tarė sąma
las. — Ha! jaigu teip, tai mano 
viltis tiktai Dievu jo ir biski 
mano pajėgose.

Asz tykus Sakalėlis, 
O tu garsus vanagėlis;
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iszskete savo 
ant josios 

su-
tpileido

norėdamas
traukti in ta nekalta siela visas

ir dangaus palaimas.

galvos,

džiaugsmo 
pasiaukoji-

žemes
— Kada asz busiu pakeltas 

nuo žemes asz ir tave patrauk
siu prie savos.

Zuzana kupina 
pakilo: visiszkas
mas buvo priimtas. Jai rodėsi 
kad visa aplinkui buvo pasi
keiti', kad vis ka tik ji mato 
yra nauja ir szventa. Jis, rodos 
nieko negavo, teeziaus jutusi 
taip užaugusi ir lainiiriga visa 
atsidavusi.

12.
Mylinczios szirdys 

randa ganėtinos paspirties am
žinuosiuose viltie^ szaltiniuo- 
se. Pokalbis sų Jėzumi nedaug 
abejonių paliko Zuzanos gal
voje apie Mokytojaus pasiunti
nybes iszeiti. < 
mojo, kad Jėzui teks savo tėvo 
taure. Bot kokia bus ta taure? 
Ir ant kiek ji bus karti? Jos 
galvoje tilpo tiek paslaptingu 
pranaszavimu: kad Jis prisi
kels ir ateis juosius patraukti 
prie saves, kad niekas ju 
(IžijąųA^iio' negales iėzpleszti!.’ 
.Jiš’daug pasakojo apie įnirti, 
bet dar daugiau apie gyvybe...

Zuzana gryžo isztikima savo 
trosžkimui pasisžvesti dėl .Ti
žaus rrioksio. Bet ji nešterige

visados

Ji gerai inside-

trosžkimui pasisžvesti dėl Jį-

suprasti dieviszku .lo mineziu.
Ir kaip .dabar 
vienu
buvo suprasti?
kuri mes dar
t as pa ts vaizdws' panuižta1 si i ti
ko ])riesz * Inuidralaikiu akis

ka i p 
žvilgsniu

ga leda pi i
apimti, jai 
Tas vaizdas, 

stebimės, —

*

ujo

Gamalieli, linksmai praszneko, 
isznetycziu inejes Juozapas isz 
Arimalejos. Ramybe sziam na-

_ _ — _ ___ . _ » iU.l1 J. J

mui! Mokytojau, Lozorius tau 
liepė praneszti, kad Jėzus tiplei 
do Betanija ir į

koki tai, nežinia, miestą ty.ruo-
pasitraukė in

se. Žydai putoja isz pasiutimo. 
Tavo dėka ju auka iszsprudo 
isz juju nagu.

—- Jis iszgelbetas! Valio! su- 
szuko lengviau atsidusdamas

■' ’> , t"*. ’

ne nepamapiau
Gamalielis.

— 'lai asz uv >ivp<uiim.ąi*c*a<, 
kad iriau, butu pavykę Jip per
kalbėti, kalbėjo sau rausdama 
Z'užaha. Jis man juk nieko be
sakė, kad pasiszalinsias. O gal 
tik asz Apsigavau... Buvau taip 
sumiszusi, kad negalėjau nu
girsti daugelio Jo žodžiu. 

■ a ■ ■ “a o ■ ■ '■Gamaliel is gi iszdidžiai szyp 
sodamosi kalbėjo:

— Gražus sumanymai Jcky-— Gražus sumanymai Atky
la vien iszmincziu galvpso ir 
tie jaunoliai, kurie paklauso ju!t 4 4J *" •

l 

patarimu, rimtėja. Ir jaunikiu 
pranasziu nieko nereiks MJo- 
tis, jei tik jis klausys .Ganilijie-*.................   . v «
1

lįo nurodymu. Tai iszgerkhhe
Ji-IT L --'‘.W-iL...   . iiLi'A»_

jaiis garbei.
irios po thure jaunojo molcyfo- 
A * ; “ ' ’. Juk jis turi tąip 
kilniu svajonių, kurios yra y6r- 

staeziai lengva pasidarė, įąry-
tos ingyvondinti. Dabaį* Iriau 
staeziai lengva pasidarė, .tary
tum koks akmuo nuo kruGries 
nusirito, — taip asz ji norėjau 
isjdįfelbotJPala!..
' ■ Ztazanar pridu i-o j is šžy p -

I ' I

pastebėtu. Jr jie nuėjo kolioda- 
ta besigru- 

džianezia tamsuoliu minia.
Paczioj Alyvų kalno virszu- 

neje į 
roiszke kitosminios artinima- 
si. Minios susiliejo. Ir dabar ta

m i ir keikdami

pakilus dulkiu debesis
4 L ii ' "*B- •' S- M u. L. -

didžiule minia iszkilmįngoje
eisenoje leidosi miesto linkui. 
Ore girdėjosi begaliniai szauk- 
smai, kurie iszkarto buvo la
biau panaszus in didžiuli bari-

i 1 <3 IV *r u Gą ■ ■■ s 'J J ■■■’'

gu užima negu ių suprantamus
žmonių žodžius. Bet kaskarta 
žodžiai vis aiszkejo. Tai buvo 
nesiliaujarilas

____ _ _______________________________  

tam, kurs ątėnia vardan Viesz-<

į szauksmas:
Ožhnna Sunui Dovido! Garbe

paties!” Aileluja! Alleluja! — 
szauke nuolat kiti.

Toliau s buį.1 . .. •

Pasidri.ro daiig skolų,
Ba škbiiria nuo kitu, 

O ar turi išz to kokia nauda 
Jeigu toki pribiiria kada ? 
Sztai viehas Šavo paezios se-

I

sere parsitraukė, 
Ir kada jau susilaukė,

, I " 'I , I ” M Į

Visas drapanas puikus gavo, 
O ir kuodą ant galvos su- 

sz ūkavo.
Na ir ta Ljetuvisžka mergaite,
Stbjosi kaip miesto panaite,

Generolo Lee stovylas dėl 
Ariglijos.

. • ■ * • ' 4 ► i Į

Szis stovylas AmerjkonišzkoSzis stovylas Amerjkonišzko 
generolo Lee, bus atidengtas
AnglĮjoį 28 J ulająųs, karisz- 

ji Revoliucijos

ROYAL MAIL
K; ISZ LIETUVOS.

A’» “ORBITA” 
“omo” '

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del jutu 
keliones, žinomi del goro patar-1 
navlmo ir vfgadM visame. Geras 
ir užtektina valgio paduodamas 
ant kiltai usdengta Stalu. Sael-

l i

keliones, žinonri del, gero paUr-1 
navlmo ir vfgados vheme. Geru 
Ir užtektina valgio' paduodamas 
u i ..... ^.<1. ., . ..... „. . \ r 'X

' mfnios, m&teres ir vaikai rauna

Sesute isz jospagialbos jo
kios neturėjo,

Ba grinorkpio ųiekuom užsi
imti nenorėjo.

Per naktis trankosi, 
AfiKšti [Wt ne taori, kai]) b’u- 

-tf&i dina tai raivosi, 
Ba mat ežia pri kdntri, 

Tai diribti nieko ne nori. 
Ir toji grinorka, svainele, 

Tai žydo kūmule,

Ba g r i norkelo niek no m užsi-

dina tai raivosi,

,p’cW
i. 'i., ffi

t!' m ' kl

arba pas" vietiniu agentus.

■mi ■jnwnj

ri.jp. i/I.X ' .

, lų niekūs.pavirsta, 
t šz do ry i i hz t virkšta..

Jau tai tėip buria visados

Ip’s.
išdari phšili a n k i t e,'

liz 'dorybėj isztvirksta. ! tn "v k,.t 11
Jog isz partraukto

'ija^ialbos jok

•s,ne turi 
huudos, 

jos.
'!

Isz Lietuvos tokiu betraukite.
1

*

kam ui ii versite t o Sandhurst e. 
Padovanojo 
Dukleres.būkle
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Ne kaneeznai.
— Kiek turi metu?

Nėžiriari, ar d() ar metu.
• v't • £ i I t r® fe I1 |.. .1^'4 'A '''to

"C— Tai tu gerai nežinai.
— Mat, pinigus tai skaitau, 

ba gali man dingt, metai-gi ne 
dings, tai rie skaityt no roilab 
lauju.

Mat, pinigus
I
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A’ t'ŽINIOS VIETINES. ISZ LIETUVISZKUKAIMELIU.
Minersville, Pa. — Kazimie

ras Vilius kas, 
apsivedė praejta. Subata, likos 
ant vietos užmusztas Pine Hill 
kasiklosia per nuuolima mig; 
lies.

23 metu, kuris

Htkll Off
ant $16,'Antanu Klasauska ant 
$275 ir tūla, italu ant $40. Ap
vogtieji turėjo nuožiūra ant 
keliu pyatu ir paszauko polici
ja kuri nužiūrėtus vyrus aresz- 
tavo, bet pinigu pas juos nera
do.

v

14 y i f ’
fra

PAJESZKOJIMAS.

Daug 
vaiku teipgi

— Ketvergo vakaru buvo 
užbaigimas mokslo Grammar 
School ir iždalinimas diplomu 
už mokslą ir gera raszyma. 
Linksma buvo žiūrėti ant mu
su jaunu studentu kurie atlo- 
sze savo roles pasilinksminime 
o ypatingai vaikai atejviu. 
Daugiause diplomus už gera 
raszyma aplaike ateiviu vai
kai; High School mokslas už
sibaigs szia sanvaitia.
musu tftutiecziu
aplaikys diplomus.

— Read ingo kasikiu bosai 
aplaike rustus 
idant dažiuret kad 
sei nerūkytu pypkių ir popero- 

Jeigu susektu 
katra darbininką laužant tuo
sius prisakymus, tai tuojaus 
turi praszalyt nuo darbo. Yra 
Ui del gero anglekasiu apsau
goti juos nuo visokiu nelaimiu.

— Daugelis Mahanojecziu 
dalibavo laidotuvesia 
M. Kazuno, kurios 
sziadien iszkelmingai Szenado- 
rije.

su kasiklosia.

paliepimus
I angleka-

a. a. L. 
atsibuvo

. — Ketverge pripuola baž
nytine szvente Dievo Kūno. 
Procesijos bus laikytos Nedė
liojo.

Vaiezait is— Juozas vaiezait is isz 
Dickson City, Pa. ir Jurgis Ba-

o
arm diena lankėsi
• •fisc. Abudu buvo atvažiavę
i rSIfenandori kaipo delegatai 
in Kataliku Susivienijimo sei
mą. *

rase vieži us isz rantou, Pa.
‘ ‘ Saules * I

Prigavo.

Senas negras ėjo keliu ir ve
dėki szuni. Ant jo pecziu buvo 
szautuvas. Staiga pasirodė au
tomobilius. Negras spėjo pasi
traukti isz kelio, bet jo szuo ta
po užmusztas.

Automobilistas • sustojo ir 
iflzlipes isz automobiliaus pri
siartino prie negro.

“Ar tai justi szuo, 
klausė jis.

Taip. Tai tikrai 
szuo.”

“Ar jis buvo
szuo T ’ ’

“Taip, jis daug man naudos 
atnesze. ”

Ar pasitenkysite penkiais 
doleriais!”

“Taip.”
“Gerai, sztai penki doleriai. 

Tik man nesmagu, kad asz su
gadinau jums medžiokle.”

“Asp visai - nemaniau me
džioti,’’ atsake negras deda
mas in kiszene penkine.

“Kaip tai! Tai kam tas 
szautuvas ir szuo?

“Asz vedžiau 
upes, kad nuszovus ji ten, 
sake negras ir nudūlino savo 
keliais.

sustojo

» I — pa-
<«

< <

mano

naudingas

> >

szuni prie
” at-

Onytės Malda.

Onytei iszkrito du pryszaki- 
niu daneziu ir, kad ja numal- 
džius buvo pasakyta, kad Die
vas duos jai naujus. Ji Nedelioj 

* nuėjo bažnyczion ir meldėsi, 
bet nors ji labai dantuku lau
ke, nauji dantukai nesirodo.

Viena vidurnakti motina isz- 
girdo Onyte sznekant ir tykiai 
atėjo jos kambarin pažiūrėti. 
Onyte klūpėjo palei savo love
le.

n

jo, “ 
nauju dantuku, tai bent gra
žink man isz dangaus mano se
nuosius iki kitam Nedeldie- 
•liui.”

ANT PARDAVIMO
fc ■ i ■

Buęzerue ir groseriu sztoras 
Mahanoy City, geroj vietoj. 
Biznis gerai iszdirbtas.
žastis pardavimo turiu apleisti 
miestą. Kreipkitės in ‘Saules’ 
ofisą. (t.49)

ji kalbe-O, Dievulėliau,” 
jeigu dar neapditbai ma*n

Prie-

SZVENCZIAUSIOSGYVENIMAS
MARIJOS PANOS, 

VbM pOnai apraazymas apie
Gyvenimą Szv. Marijos Panos.

" 95 puslapiai.
Preke su prisiuntima tiktai '25c.

W. D. BOCZKAUSKA3-CO.
MAHANOY CITY, PA.

Puiki knygele.

L

%

Bridgeville, Pa. — Pas mus 
Bridgeville j, yra isz kur tai at
sikraustęs taip vadinamas 
“Carui va 11, 
pasivažinėjimu ir visokiu daile 
tu del iszlaimejimo. 10 d. Ge
gužes, vakare, buvo iii ta ‘(’ar
ai vali’ suėjo daugybe žiopso- 
toju isz visu apielinkiu — vie
ni ju bandė savo giliuką, norė
dami ka nors iszlosztį, o kiti 
tik taip sau vaiksztinejo po ty
ra orą. Tnoini 
grūdiniu pasinaudojo 
vagiai ir apkrauste 
ežius žmones: Joną Kazahiska

taip
kur var visokiu

žmonių susi- 
kiszen- 
sekan-

->l .111 II ■■■—/

Inkerman, Pa. — A. Remei
ka isz Inkerman, Pa. l^pyo 29 
d'.' padėjo dinamito į 
kio stuba. Dabar jo teismas pa
sibaigė; jam reikės užsimokėti 
500 dol. bausmes ir pasiustas 
in kalėjimu ant 3 motu. Remei
ka teisinos, kad munszaine jam 
tai padarius.

JC

Jeszkau savo brolio Mikolo 
Jaskaiozio kulisai karoMaike 
buvo iszvarytas isz Broėklino 
in Bosija ant kares 1917*mete, 
po tam vela sugryžo i.adgal in 
Amerika. Asz jojo nelaiminga 
sesute Jcva Jaskaicziute mel
džiu visu Amcrikoniszku tau- 

po’Dubic- htiecziu praneszti man kur jisai 
būna arba tegul jisai pats ra- 
szo pas mane ant adreso.

Europe — Lithuania 
Alytus, Suvalkų redyba, 
i ▼ n Zi

Ann-. -iiiururrrtulniifniifwtiir

Harry Domson
PLUMBEKIS IR BLEKORIS

(J30

1 let. pul. gatve No. 86
Jcvai Jn ska icziutei.

Luzerne, Pa. — Czia nesenai 
pradėta organizuoti nauja pa
rapija. Nupirkta žeme už 10,- 
000 dol. Dabar žmones nudžiu
go kuomet sužinojo, kad vys
kupas paskyrė jiems ir kunigą, 
nes vieni neini tu pajėgė, iszlai- 
ko vienybe. J. M. vyskupas pa
skyrė gerb. Kun. Tiszku isz 
Eynon tverti nauja parapija.

LAIDOTUVES a. a. L. M. KAZUNO.

Panedelio ryta 8:30 valanda kun. Norbuta atėjo in na
mus velionio, palydėt kunH in bažnyczia Szv. Jurgio kur pra
sidėjo pamaldos. Žmonių buvo pilna bažnyczia atiduoti pas
kutini patarnavima, kurie buvo susigraudinia o isz daugeliu 
akiu byrėjo gailės aszaros, nes velionis buvo geru prietelium 
vargszu ir suszelpinejo kuom galėjo.

Puikus žiedinei vainikai, palmos ir bukietai apdengė visa 
graba. Buvo tai prisiuns|os atmintis nuo giminiu, draugu, 
pažystamu ir drauguviu.

Graba nesze mokiniai ir aptiekoriai, kurie dirbo Kazuno 
aptiekoje isz kuriu daugelis sziadien turi savo locnas aptie- 
kas. Delegatai isz S. L. A. kuopos dalybavo laidotuvesia kai
po draugai Lietuvos Sūnūs ir Knights of Pithias prie kuriu 
velionis prigulėjo. Daugybe automobiliu palydėjo kuna ant 
nauju katalikiszku kapiniu Szv. P. Marijos ant kuriu likos 
sudėtas kūnas ant amžino atsilsio.

Likusi motere ir vaikai velionio, kaipo szvogerei Bocz- 
kauskai sudeda szirdinga acziu visiems tiems, kurie dalybavo 
laidotuvesia ir už prisiuntima puikiu žiedu, kaipo ir grabo- 
riui Minkevicziui už mandagu patarnavima ir parengima pui
kiu laidotuvių. — Lai visiems Dievas atlygina už viską.

A. a. Lukosziaus M. Kazuno atmintis pasiliks szirdysia
f * J

Szenadoriecziu ir daugelio Lietuviu po visa Amerika, nes ji 
pažinojo Lietuviszki inteligentai su kureis nekarta apkalbi
nėjo reikalus del labo Lietuvystes ir tėvynės Lietuvos.

Lai silsisi jojo kūnas terp musu, o dusze buna apdovano
ta pagal jojo užsitarnavima nuo Visuogalingo Vieszpaczio ku
ris valdo mumis ir visa pasauli.

Mokykloje.
Pipirai!i, padarykit* man ta 

asz paskolintai!
100 markiu

skaitliu. daigu 
tavo tėvui 100 markiu ant 
szeszto procento (palaukit),) — 
kalbėjo profesoris in vaikezu.

Vaikas:— Mano tėvas ne 
reikalauje jokios paskolos nuo 
pono profesoriaus, 
gali gaut nuo mano tėvo viso
kiu daigtu.

da ponas

TEMYKITE BROLIAI LIETUVIAI.
Asz parduodu farmas. Esmių ežia 

pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavima farmu. Parduodu visokias 
farmas su budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu isznfo- 
kdseziu. 
neiszdirbtu farmu. 
adreso.

11 metu

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

Sep 2
Antanas Macunas,

Irons, Mich.R. 1, Box 51.

Merchants Banking Trust Co. Bankaį
Mahanoy City, Pa.

--------$------
* 3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

Merchants Banking Trust Co. Bąnka 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 saitą Bąnka o

* - a m * * - * . • . m a 4 " L 'I ai . 4 a ’ a ♦ **

PARSIDUODA FARMA

arti East60 a k erių farma
MahanOy Junction. Geri budin- 
kai, bėgantis vanduo stuboj, 
geras szaltinis ir mažas prū
das, puikus sodas. Puse mylės 
nuo stacijos ir nuo Steito kelio. 
Atvažiuokite pamatyti. Parsi- 
duos pigiai del greito pirkiko.

; F. H. Pascoe
(t. 51) Barnesville, Pa.

NAMAI TAMAQUA GREIT 
. PARSIDUODA.

.* t 1 1 — II —

Todėl pikite dabar ir sueze- 
dinkitią pinigo, nes namai ku
rias dar stato dasztuos dau
ginus. Asz turiu ant pardavi
mo dar keletą nauju namu,
tris po $4,500, viena už $5,500, 
viena už $6,000, ir keturis po 
$7,500. Teipgi turiu keletą se
nu namu ant pardavimo, (t.49

M. V. Wolfe, Vilkaitis 
336 Arlington St. 

Telephonas 193 J.
Tamaqua, Pa,
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persitikrinsite ir matysite kaipJ&į jūnįgas 
dauginimu procento. ,

J
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u C^-T* i ,

Padaro atsakanti ir gera darbu 
už pritinama preke.
ir inveda visokias paipas, Pa
taiso stogus, inveda sziluma . 
in namus ir t.t Kreipkitės pas 
jin o busite užganėdinti.
818 E Centre St. Mahaiy^Cįįtyį

CHAS. 3. PARMLEY 
Reni Eatnto Agent.

Pataiso

Notary Public

Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 
tai keripkites pas mane, asz jumis 
ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

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

Insziuriniu

KAZUNO

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

Lietuviszka Trajanka
SutAisytn 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, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplaikysite 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS,
38 SOUTH JARDIN STREET 

SHENANDOAH, PA.

Jausli pacziule.
Poni X clažino ant kart, jog 

josios vyra 
ir kalbėjo:

— Na, tai rots, nelaime! o da 
ketino Nedėliojo insiraszyt iri

nžmusze mamose

angaru susivienijimą ir jau se
nei tam bieziui apie tai'kalbe- 
jau, prigulėjo po teisybei in 
tris draugystes, nes ka tai žen
klina tie keli szimtelei, tai tik 
ant alaus!...

■

IOO?o 
PURE

MALT SYRUPcz MALT SYI
LiMfiaMM

Unijos 
Padirbtas

k*

✓

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 
9
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PADĖKA
į Visi dabartini Szerai Preferred Stock’d Į 
| Pennsylvania Power & Light Kompa- B 
1 'nijos jau likos visiszkai iszparduoti. F

t,

Suvirszum dvideszimts tukstancziu žmonių gyvenanti 
szioj apelinkeje, kariams patarnauja szita Kompanija, 
investino savo suczediptus pinigus in musu Stock’a ar 
Szerus. nes parodo koki

X
A X
I x
t

•H

I
T

Tas yra labai užganėdinanti, 
pasitikėjimą musu kostumeriai ir kiti, turi musu Kom
panijų!, in ju darbininkus ir jos užvezdetojams. Mes 
stengsime visom pajėgom daryt viską idant užlaikyt ta 
pasitikėjimą.

Labai mumis gaila kad jau neturime dauginus tu Szeru 
parduoti sziame laike, bet su noru priimsime užsaky- . 
mus ir užlaikysime jusu varda del tu Szeru jeigu kada 
vėl j u turėtum ant pardavimo.

t

O f U- A PENNSYL VANIA
PO WER LIGHT COMPANY
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