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Isz Amerikos

ne!

Lietuviszkas vaikas užmusze 
isz netycziu savo motina. 
Girardville, Pa. — Czyst y da

mas 32 kalibro revolveri Kolo
rade, arti czionais, deszimta 
valanda praejta Ketvergą, 15 
metu senumo Mikola Marsza- 
las užmusze savo motina Mor
ta, kada revolveris isz nety
cziu iszszove. Szuvis palaike 
po nosia ir perėjo per smegenis 
nuo ko motore tuojaus mirė.

Vaikas tpojans pranesze pa- 
licijai apie nelaime, kuri daro 
sliectva. Marszalai v ra Lietu
vei.

Kūdikis gyvena po nupjo
vimui galvos.

Sumter, S. Carolina. — Tri
jų sanvaieziu senumo nigeriu 
kūdikis, pradeda pasveikt po 
nupjovimui jam galvos.

Stebėtinas dalykas ar
Bet kūdikis užgimė su dviems 
galvoms, viena buvo kaip reike 
o kita radosi tuojaus ant kak
lo..Daktarai nuveže kūdiki in 
ligonbutia kur antra galva nu
pjovė. Operacije buvo pasek
minga ir kūdikis pasveiksta. 
Antroji galva teipgi buvo gera 
tiktai neturėjo akiu.
Lietuviszka bažnyczia sugriu

vo — keturi sužeisti.
Girardville, Pa. — Soredoje 

po piet, kada darbininkai isz- 
ardinejo sena medinia Lietu
viszka bažnyczia staigai su
griuvo sužeisdama keturis dar
bininkus. Jonas Diszkeviczius 
buvo pavojingiause sužeistas 
jog nuo žaiduliu net apalpo, 
daug balkiu užgriuvo ant jojo 
ir daug turėjo darbo pakol ji 
iszemc.

Antanas Zejjn, Antanas Les- 
keviezius ir Antanas Szeczaitis 
teipgi likos sužeistais.
Turėjo prijautimą, jog mirtis 

prisiartina.
Brooklyn, N. Y. — L. Arens- 

kiene, prijautė prisiartinanezia 
nelaime, kada važiavo automo
biliam su vyru in Bear Mount
ains. Automobiliuje teipgi ra
dosi Juozas Koszewskis ir Pet
ras Baranauckas.

Arenskiene labai nenorėjo 
važiuot, bet ant galo davėsi 
prisikalbyt. Kada sugryžinejo 
namo, josios vyras sako jai: 
“matai, nenorėjai važiuot, ir 
nieko blogo neatsitiko mums.” 
Tame Arenskis pamėtė kontro
le ant automobiliaus nusirisda
mas nuo kelio 150 pėdu ant ge
ležinkelio ir motore likos už- 
muszta ant vietos.

Vyrai iszliko gyvi su mažais 
žaiduleis. Prijautimas Arens- 

norints jaukienes iszsipilde, 
buvo arti namu.
Pennsylvanijoi dega vienuo

lika kasyklų.
Harrisburg, Pa. — Pagal ka

syklų inspektorių tai PennsyL 
vanijoi dega vienuolika kasyk
lų. Summit Hill kasyklos prie 
to nesiskaito, nes josios dega 
per 65 metus, o Raven Run ka
syklos dega per 30 metu. Pen
kios kasyklos yra kietųjų ang- 
Jiu, o

i

szeszios minksztuju. 
Minksztosios yra: Griffin No. 1 
arti Masontown; Maple Creek, 
Washington paviete; Crissman 
kasyklos, Armstrong par., Ka
therine kasyklos, Fayette par., 
Superior No. 2 kasyklos, West
moreland par., Wade Marietta 
ir Buttermorc kasyklos arti 
Connellsville.

Kietosios dega sekaneziosia 
vietosią: Alden Coal Co., Lack
awanna pav., Chauncey kasyk
los Luzernes pav., Red Ash No. 
2, Luzernes pav., Lackawanna 
kasyklos ir Sloan kasyklos 
Lackawanna paviete. _
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ŽUDINSTA SHENADORIJE.

Gaspadoris nužudė burdingieri 
su plaktuku už tai, kad kibo 
už daug prie jojo paezios.

Shenandoah, Pa. — Daugeli 
kartu Povylas Miekeleviczius 
prasergsti' savo buvusi burdin- 
gim’iii Mikola Kimeli, 31 metu, 
idant nekibtu prie jojo paezios 
ir szalinlusi nuo jojo namo, 
bet Mikas netemino aut tuju 
prasargu ir todėl sziadien yra 
negyvas, nes 
likos surastas su sudaužytu pa- 
kausziu gulinti kuknioje pas 
Mickelevicziti,'kuris vėliaus li
kos aresztavotas ir prisipažino 
prie nužudiiiimo buvusio bur- 
dingieriaiis.

Ned(‘lioj(‘ Kinielis atejas prie 
kukniniii duriu norėjo insi-

nuo

Nedėlios po piet

luriu 
verži in vidų, 
v o užrūkytos, 
kas jam ir pasiseko, 
vidų M iekeleviczius užstojo 
jam kele, užduodamas jam ypa 
per galva su plaktuku.

Kinielis badai turi paezia ir 
kėlės dukteres įjvvenamzes 
I Ilinojui.

Lavona surado 
landas po tam, i 
girdėjo koki tai 
kada

o kad durvs bu- 
norėjo iszveržt 

Liejas iii

• in kėlės va
nes

ga spado niaus
o

kaimvnai 
armideri, 

ne buvo 
matyti, pranesze apie tai pali-
eijei kuri atėjo, užtidania lavo
ną. Miekeleviezius likos aresz- 

tuom, kad

Stanislovas
35 metu, likos aresz-

ant per
il* Mei-

tavota-s, bet ginasi 
turėjo apsaugot savo past ogia 
nuo nuobrodžio burdingieriaus 
kuris nuolatos kibo prie jojo 
paezios ir arde jojo szeimynisz- 
ka gyvenimą.
Rado paeziule paleistuviu ur- 

voje, supliekė baisei 
Olean, N. Y. —

Gondak,
tavotas už sumuszima savo pri- 
siegclcs Mariutės baisei, kuria 
užtiko paleistuviu urvoje lai
kyta per Minui Meitsch, 40 me
tu, ant North Union ulyczios. 
Motore teip buvo silpna, jog 
negalėjo stoti sude 
klausymu. Gondakas
tseh likos abudu pastatyti po 
tūkstanti doleriu kaucijos.

Mariute daugeli kartu ap
gaudinėdavo vyra nusiduoda- 
ma in paleistuviu urvą parduo
dama savo kuna del paleistu
viu o už aplaikytus pinigus ro
dydavosi puikei ant galo vyras 
pradėjo ja ja n ūži uri net isz kur 
gauna pinigu ant t uju parodu. 
Ana diena novos iszejo in dar

ant kampo ir
lauke ant pacziules.
iszejo, seko paskui ir užtiko ją
ją inejnant in 
baisei suplakė.

Daug žmonių mirė nuo 
karszczio.

Per M i 
ir Ohio valsczius perėjo smar
kus karszczei, kurie padare 
bledes ant milijonu doleriu o 
apie szimtas žmonių mirė.

Chicago asztuoniolika žino
mu pražuvo nuo viesulu o
geli likos sukandžioti per pa
siūt iszkus szunis.

('olumlius 
žmonis,

ba, liet stovėjo
Kada toji

urvą kur jaja

('liicago. ssissippi

dali

nime, Ohio, mire 21 
Detroite keturi, San 

Franciske daugeli krito negy
vais. 1

Po visa sklypą szturmai, 
karszczei ir perkūnai 
daug bledes.
Narsumas katalikiszko kunigo.

Jersey City, N. J. — Kilusi 
ugnis katalikiszkoje bažny- 
ezioje ant York ulyczios pada
re bledes ant 8,000 doleriu. 
Prabaszczius Jonas Szcmann, 
netemindamas ant pavojaus, 
inbego in bažnyczia pripildyta 
durnais, iszncszo szv. Sakra
mentu ir butu pražuvias kad 
ji nebutu iszgialbcja palicijan- 
tas ir ugnagesis.

visa

szv.

!.l

padare

Isz Lietuvos.
I

BAISI VĖTRA PRIDIRBO DAUG BLEDES APILINKEJE MISSISSIPPI STEITE.
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Dvyleka aplinkiniu Mississ
ippi valstijų nukentėjo baisui 
nuo dideles vėtros, kur žuvo 18 

apie szimtasžmoniu, sužeista
o bledes padaryta ant milijonu 
doleriu.

•?
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diena 
fabrikas

su Holmsu.
nuėjo pas ta pa

juom susiėmė už

Baisus užpuolimai.
Sziomis dienomis netoli Vil

niaus plcszikai užpuolė keletą 
kclcviu ir atėmė visus pinigus 
ir net drabužius nurengė.

Praeita savaite Mauevetczio 
niksteliu atvyko 50 ginkluotu 
aiteliu ir reikalavo nuo gyven
toju 5 miliardu lenku markiu, 
grasindami padaryti didžiau
si pogfoma. Gyventojai bijoda
mi pogromo pririnko tuos pini
gus ir jiems atidavė. Pleszikai 
paaiszkino, kad jie esą pasiusti 
atamano Muchos. Bet spėjama 
kad tai buvo lenku kareiviai.

Dėmėtoji sziltin6.
Pancvcžvs — Sz. m. Balan

džio men. Panevėžio apskrity
je, Miežiszkiu vals., Gytenu 
kaime prasiplatino dėmėtoji 
sziltine. Susirgo: Vasiliausko, 
Stakes ir Birbilo szeimynos, 
iszviso 6 žmones.

Miežiszkiu

If

gyvenanti ant East 
uždare du- 

17 me-

Mane atimti sau gyvasty tai 
atėmė dviems vaikams.

Philadelphia. — Manydama 
buk josios vyrats jaja apgaudi
nėja ir užsiduoda su kitoms 
moteremis, Damininka Janulis 
28 metu,
Cambria ulyczios, 
ris ir langus, pasienio 
nešiu Henrikui i ir 7 metu Leo
nida, atsuko gaza tykslu atė
mimu sau ir vaikams gyvastes, 
bet vaikai įnirę o motina iszli
ko gyva norints pavojingai 
serga. Josios vyras Jonas likos 
aresztavotas,
leistas, kada palicije 
kanezia paraszv ta 
per jojo paezia:

“Esi negeras, mane nuolatos 
apgaudinėji,
varginga gyvenimą 
tik vaiku. Lai Dievas apserg 
st i mano vaikus. ’ ’

Juozukas Urlokas, 
vaikas suvuode iszejnanti gaza 
ir pranesze apie tai savo moti
nai. Toji nubėgo žemyn pas bu-

Petra Macevicziu, kuris
negy- 

mirsztante mo-

vo Adomėliui, jog ji pames ir 
“runis” 
Adomėlis 
gunda ir su
krutu, ant gido užsibaigė tuom 
jog Ladovskis guli ligonbuteje 
o Uolines kalėjime kur ji lau
ke apdovanojimas ant ko užsi
tarnavo.

visi tie.jeijeigu 
milijonai autoniobi- 

ant

bet vėliaus pa
rado se- 

groma tolia

užbaigsiu
y

savo 
gailiuosi!

8 metu

Fordo 10-milijoninis auto
mobilius.

New York. — Ana 
bkirdo automobiliu
padirbo 10-niilijonini automo
biliu, kuris pradės kelionia per 
visas Suv Valst. idant isztvri- 
neti jojo atsakantuma ir dru- 
t urna.

Paimkime 
deszimts
liu pradėt n taja kelione 
kart, tai butu akyvas apraszy- 
mas. Ant sutalpinimo visu tu
jų Fordu neužtektu viso mies
to New York. Jeigu po keturis 
vienoje ejleje pradėtu kelione, 
tai pakol paskutinei pasijudy- 
tu isz vietos, tai pirmutinei bu
tu jau nuvažiavę 1000 myliu. 
Visi tiejei 10 milijonai Fordai 
pasiegtu isz New Yorko in San 
Franeiska ir adgal ir da liktu 
puse tiek. Žmogus kuris iszleis- 
tu tuos fordukus po keturis kas 
minuta, 
pen k is 
ant dien
Kūdikis negali būti baudžemas 

jeigu pasilieka prie ser- 
ganezios motinos.

Wilkes Barn*, Pa. — Sudže 
Fuller nusprendė ana diena
įnik mokslainiu departamentas 
ne (uri tiesos bausti kūdiki ku
ris nesilanko in mokslaine, jei
gu turi būtie namie ir dažjure- 
ti serganezia motina, todėl ne 
yra tinginiu ir neperžengineja 
jokiu mokslaines tiesu.

Williamo Mugfordo, trilekos 
metu mergaite, ne buvo moks- 

per k e turės dienas,
ajszkindama perdetiniams buk 
josios motina serga ir turi jaja

tai turėtu dirbti per 
met u s
os.

po 24 valandas

Nori atiduot savo kūdiki.
Vedusi

185Zofije Waracka, 
geidže pado-

I>ro(‘kton, Alass. — 
mot e re 
Centre ulyczios, 
vanoti savo kūdiki, dvieju san-
vaieziu mergaite del goru žmo
nių kurio rūpintųsi 
Mariute.

Varginga motina sako, buk 
neturėdama sveikatos negali 
maityti kūdikio, o vyras serga 
ir nuo kokio tai 
dirbt i.

mergaite

laiko negali

czeri 
iszmusze duris suradęs 
vus vaikus ir 
tina kuria nuveže in ligonbuto 
ant atgaivinimo.
Kruvinas muszis terp angle- 

kasiu ir kasikiu sargu.
Morgantown, W. Va. — Vie

nas anglekasis likos mirtinai 
sužeistas, unijos sale sudegin
ta, o daugeli namu kuriuose gy 
vena anglekasei likos suszau- 
dyti laike muszio kuris kilo 
terp anglekasiu ir kasikiu sar
gu arba kompanieznu pastum
dėliu, artimoje Brady kasikiu, 
kur teipgi likos padėta dina
mito. Muszis prasidėjo pusiau
nakti ir tęsęsi lyg rytui. Brady 
kasikius pradėjo dirbti
straiklaužois, nes unijos darbi- 

ant nužemin- 
Kada prasidėjo 

szaudymai, moteres ir vaikai 
pasislėpė in skiepus, nes kul
kos szvilpe aplinkui 
tus.
Nužudė serganezia dukteria po 
tam pati save norėjo papjaut.

Reading, Pa. — Isz didelio 
rupesezio kajd josios 36 metu 
paliegus duktė Edna, kuri guli 
lovoje turėdama tris metus, ne-

Keturi palicijantai suimti sa- 
lunc kur gere munszaine.

Philadelphia. — Palicijo pa
dare ablava ant salimo Mikolo 
Sodaiczio, Point Breeze avė., 
arti 25 ulyczios, kur rado ketu- v y

ris palicijantus .Juozą Valevi- 
cziu, \V. McNaulty, John Bres
lin ir Patriku Rogersa.

Soda i t is likos pastatytas po 
$2,500 kaucijos už pardavimu 
munszaines del 12 metu vaiko 
Roberto Flynn kuri rado girta 
gulinti be žado.

Palicijantai tuom laikinei li
kos suspenduoti nuo dinsto.

Birbilo szeimvnos 
Birbilas isz 

tos ligos mirė. Gegužes men. 7 
d., Panevėžio Apskrities Gydy
tojas su apskrities felszeru nu
vyko in Gvtenu kaimu sustab
dyti epidemija:
^infekcija, paskelbta karanti
nas 2 savaitėms ir iszdalintos 
brosziuros, kaip 
nuo tos ligos.

Geležkelio katastrofa.
Panevėžys — 

tarp Skapiszkio ir Kupiszkio, 
traukiniui einant in Kauna nu- 
szokonuo begiu 3 vagonai. Au
ka nebuvo. Vagonai sudaužyti.
Gyvenimas Lankeliszkiuose.

Lankcliszkai. 
k o r.) — 
vuoja szios draugijos 
niausiu tai profesine 
ninku sąjungą, po Pleekaiczio 

knygynėli, 
bet pastaruoju laiku labai ap
snūdus; — ntra gi 
Žemdirbiu 
apie 50 nariu,

apsisaugo!!

Gegužes 18 d.

(“V-bes” 
Lankeiiszkiuose gy- 

— sc- 
darbi-

vėliava; turi savo

Lietuvos 
turinti

moterių 
prisira-

suriszti

numo 
muszc.

ir

su

įlinkai nesutiko 
tos prekes.

kaip lie-

turėjo priglaudus ir daži u roji
nio po josios m i rėžiai,
Mare Bitting, 62 metu, pagrie
bus ilga 18 coliu mėsini peili, 
perpjovė dukterei gerkle nuo 
ausies'lyg ausies, užmuszdama 
jaja ant vietos, po tam insmei- 
ge peili sau iii szirdi nuo ko 
mirs.

Kunus surado Allen, brolis 
merginos kuris laiko buezerne 
žemai, nes atydares bizni isz 
ryto,! berado peili įr mane kad 
motina pasiėmė.
virszaus užtiko kruvina lavonu 
sesers ir mirsztante motina.

motina

Nuėjus ant

luinoje

Sąjungą, 
liet taipogi ap

snūdus, — katalikių 
draugija, prie kurios 
sze apie 100 moterių, merginu;
ju susirinkimai pasižymeje di
dele betvarko ir suirute; apart 
suruoszimo vieno vakarėlio ir 
užpirkimo iszkilmingu misziu 
su moterių balium daugiau nie
ko nenuveikia. Darbo federaci
ja insikurus pernai rudeni apie 
60 nariu sziek-tiek kruta; ja 
stiprina Darbo federacijos Sei- 

draugija
szita pavasari su-

dže Fairview
uz ne- 

in mokslą, 
sugražyt i

vietų kur 
taisės tiesa

dažiuret, bet mokslaines val- 
kitaip apie tai 

mano ir apskundė tęva 
leidimą mergaites 
Sudže liepe tėvui
bausmia kokia turėjo užmokė
ti. Gal tasai nusprendimas pa
darys dideli inspudi ant kitu 

rustai užlaikineja 
bausdami tėvus

už nesiuntima vaiku kad turė
tu ir svarbi a uses priežastes pa
silikti namie.

Oj tos Jevos!
Brooklyn, N. Y. — Adomas 

Ladovski gyveno
ir meileje kaip 

Bet neviskas v ra V

su savo Je-
vute sutikime
sau mane.
auksu kas žiba ir ne visos ve
dusios poreles

vadina-savo pri- 
o paeziule

laimingos, no-
rints vyras 
siegelia aniolelui 
balandėliu.

Kaip ten szetonas vela pa- 
kunste Jevuto kuri susineszc 
no su žalcziu, tiktai su kokiu 
ten Uolines kuris persimanė 
ant vyro, insimylejo kaip kny- 
gosia ir nutarė iszdumt kitur. 
Pons Dievas ’ moterimi^'davė 
ilgus plaukus ir ilgus liežvi-

Žveriszkas palicijantas nužudė 
žmogų.

Lazdų na i. — Musu parapijoj 
pereito menesio gale t. y. Ba
landžio m. 23 d. atsitiko žudy
nes. Užmuszta tvirtas, paežiam r 
amžiuje vyras. Buvo taip. Mi- '‘į 
neta diena in Bežemiu sodžių 
atėjo isz Lugamenu (Lugomo- 
vieziu) valscziaus du policiniu 
ku, kuriuodu atneszc kaž- ko
kios bylos pakvietimus Gude- 
nioniu sodžiaus gyventojams 
Bajarcziukui ir Zoldakui. Poli
cininkai nenorėjo patys pereiti 
ketiniu verstu isz Bežemiu in 
Gudenionis inteikti tiems pa
kvietimams, bet nusiuntė vie
na bežemiszku pakviesti tuodu 
vyru. Jau buvo veli naktis, ir 
Vincas Bajarcziukas nenorėjo 
testis Bežemiuosna ir nėjo. 
Tuomet vienas policininkas*’ 
užsidegęs klietumu (piktumu) 
vietoj ankseziau nuėjus Gude? 
nionysna ir nuneszus pakvieti- 
ina, eina dabar atvaryti Bajar- 
cziuka pasiimti pakvietimo. 
Atėjės Gudenionysna polici
ninkas liepe tuojaus
Bajareziuka ir liepia inlieti 
jam 25 bizūnus, reiszkia kiek
vienam esaneziam ten vyrui po 
viena bizūną. Bet vyrai, žino
ma, atsisakė nuo tokio “malo- 

savo kaimyno ne-
Tuomet policininkas 

surasze kažkoki protokolą ir 
liepe pasiraszyti visiem esan- 

) vyrams.
szius policininkas surisztaji 
Bajareziuka iszsivare Beže- 
miuosna. Kas darėsi pakelyje 
— nežinia. Tik tiek galima pa
sakyti, kad visas kelias — ke
turi verstai — buvo apszlaksz- 
tytas krauju, policininko szau- 
tuvas sutrupėjo in szipulius 
Bajarcziuko plaukai krauju 
suskretę veidas ir rankos kru
vinos ir Bežemiuosna atėjo jau 
be nuovokos.

Todėl ir nežinant kas ten pa
kelyje buvo galima sau iszsi- 
vaizduoti, nes Bežemiuose pa- 
mate savo darba ir insiutes po
licininkas, kuris liepe nuvežti 
atgalBajarcziuka. Ąiszku, kad 
po tokios inkvizicijos jis iszgy- 
venti negalėjo tu smugiu ir 
nors tvirtas būdamas treczia 
diena mirė!...
vargai, tokios nėlaimes. Budeli 
policininką kaip girdėti suėmė 
ir nuvaro Voložinan; bet ne
kaltos aukos jau neatgaivins 
ir musu galvoje pasiliks amži
na atmintis taip žiauriu laiku 

taikomu nekal- ’ 
tiems žmonėms. Duok, Dieve, 
greieziau kokia permaina!

tion! s ten 25 Pasi ra

Tai toki musu

Mirė melsdamasis prie lovos.
Amsterdam, N. Y. — Vladas 

Piaskovskis, 38 metu, likos su
rastas negyvas name po J3 
Forbes uli., klupojentis prie lo
vos. Daktarai sako buk ji už- 
niiiszc munszaine.

Badai Piaskovskis atėjo na
mo velvbu laiku nusiduodamas 
ant atsilsio. Nakti pradėjo de
juoti, o kada gaspadine vėliaus 
nuėjo pažiūrėti kas su juom at
sitiko, rado ji klupojcnti prie 
lovos negyvu. Paliko jisai pa
ezia Toledo, Ohio. --

Gaspadoris susimylėjo ant 
burdingieriaus.

Holyoke, Mass. — Aleksan
dras Misiaszka užvedė skunda 
prieszais Karoliu Salikovski, 
už tai, kad jam atome jojo pa
cziules meile, už ka reikalauju 
tūkstanti doleriu. * u '

Salikovskis buvo ph’s 
siaszkus ant burdo, gaspado- 
rius suprato, kad jojo prisiege- 
le nuo jojo atszalo o Karolius 
turėjo daugiau privilegijų na- 
muosia ne kaip jisai, na ir ant 
galo pametu jaja. Kada poni 
Leokadije neteko vyro, ap
skundė Karoliu už kokius ten 
meiles prasižengimus, bet su
tižę > paleido hbnndingiori ant 
Ii uosy bes, manydamas jog ne 
(asfaltas ka ima, tiktai tas ka metus. Tokiu darbininku ran- 

" 1 *1 *ta « • > « »

mo nariai. Jaunimo
“Pavasaris”
sitvere; turi apie 30 nariu.

ir priemonių

tūkstanti doleriu. u
Mi1.'

Geras ižduotojas laikraszczio.
W. J. Conners, ižduotojas 

laikraszczio Buffala,N. Y. ana 
diena iždalina terp savo senu 
darbininku puse milijono do
leriu, kurie dirbo pas ji po 25

y __

vius, todėl Jcva aproiszke sa-1 duoda. dusi jojo spaustuvėje 26.

Vage viską.
Rokiszkis

A

D. kaimo keletas jaunu '

(“Vienybes” 
kor.) — Pavasariui atėjus szio 
je apylinkėje priviso smulkiu 
vagilėliu. Sziena isz daržiniu 
isznesza, bulves is^ duobiu isz- 
kasa. Tomis vagystėmis atsi 
žymi
vyruku. Viena motina savo su- 
nu priverto nueiti pas ta žmo
gų isz kurio jis vogė szieno, at- 
sipraszyti ir atidirbti už nuos
tolius. Žmones žino vagilėlius,* 
bet nežinia del ko tyli.

*

STATO DIDELI TILTA.
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Tomis dienomis prasidėjo 
statymas didžiausio tilto ant 
svieto, kuris stos terp Sidney, | 
Australijos ir Va Ii jos. Tiltas 
turės 1250 metru ilgio ir stoves 

akmeninio paramo, 
sunaudos 50 tukstaneziu tonu 
plieno o kasztuos 20 milijonu 

ji 2000 darbi- ' 
1 !W

ant vieno ;
sunaudos 50 tukstaneziu tonu

*
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doleriu, statvs 
ninku per septynis metus, tu- | 
res tris laipsnius — viena del

‘Si 

■ 
geležinkelio, antra del strytka- 3 

11 iMIM 
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IJ ill. ’riu o treczia del pokszcziu.’
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KAS GIRDĖT
Tnlas angliszkas keleivis ku

ris sugryžo namon, apraszine- 
ja buk kelionėje po Italije, su
tiko tukstanezius vokiszku ke
leiviu, kurie radosi geriausiuo- 

*sia hoteliuosia mokėdami bran- 
giauses prekes už pernakvoji- 

gerymus ir t.t. 
Egipte, Tunise,

ma, valgius, 
Panaszei yra 
Algerc ir Szvaicarijoi, kur ge
riausi hotelęi yra pripildyti 
vokiecziais. Isz to duodasi su
prast, jog vokiecziai 
lėktinai pinigu 
na”
krutais ir 
del vargszu kuriu patys nie- 
kuom nesuszelpineje.

turi už- 
ir tik “blofi- 
jog yra ban-visa svietą, 

meldžc suszelpimo

< y^^r-»*‘1i*****>1l’'**rV*a‘'*

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Girardville, Pa. — Kini. Va- 
lancziunas suriszo mazgu mo- 

Beatricijo Ga- 
Augustu

terystes pana 
' lumbiauckiute

Morris.
su

r Septynių
i Mag'dute Audrukaicziu, 

stfradus dinamitini patroną, 
insinesze in kambarį ir pradėjo 
krapsztyt su 
eksplozijos
tei tris pirsztus, Likos tuo nu
vežta in Coaldale ligonbuti.

^Sjhmaqua, Pa. —
it’* 
M 

t 

mė’fu
I*

špilka. Drūtis 
nu trauke mergai-

Worcester, Mass. —

Mrs. Minnie Chaplin, pa- 
cziule garsingo krutamujn pa
veikslu juokdario, turėjo pui
kia noselia. Nusidavė jiji pas 
daktaru Griffitha idant jai pa
darytu da puikesne, bet dakta
ras teip subjaurino josios no
selia, jog dabar apskundė poną 
profesori ant szimto tukstan- 
cziu doleriu. — Jeigu bobolka 
turėjo puikia noselia, tai kam 
po nogiu da jeszkojo geresnes.

Nuo avietines kares, auksas 
dingo ir pasislėpė bankosia, o 
daugiause jojo randasi Ameri- 
ke. Pagal surasza, tai sziadien 
ant viso svieto randasi dabar 
devyni bilijonai doleriu.

Mete 1913 Europoje buvo 1,- 
834,460,000 doleriu begije o 3,- 
119,400,000 bankosia. Auksas 
isztrauktas isz banku per ka- 
riaujenezius sklypus atsirado 
Amerike.

Po karei Amerikos pralobo 
auksu ant 2,342,507,000, Ja po
ni je 53,525,100, Iszpanije 395,- 

Holandije 172,-976,000
o Argentina 158,693,000.

Laike kares neteko auksa 
Austrije, Vengrai, Vokiecziai, 
Bosiję ir Italije.

341,133S

Yorke,

institucijos

pastate

Columbia universitete New 
* * szimt-procentinei ’ ’ 

studentai, pareikalavo idant 
užveizda tosios 
praszalintu juoda studentą isz
universiteto. Tasai murinas ar
ba nigeris turi daktariszka 
laipsni ir buvusiu kareiviu pa
skutines kares, būdamas afi- 
cierium ant juodo legiono.

O kad universiteto virszinin- 
kai ant tokio užsispyrimo stu
dentu nesutiko, tada studentai 
baltos civilizacijos,
prie lango jojo kambario dide
li kryžių, aplaistė smala ir už
degė.

Buvo tai paskutinis perser
gėjimas del juodo studento, nes 
po tam baltieji aptepa auka su 
smala ir apibarsto plunks
noms, o vėliaus suplaka ir isz- 
veja isz miesto.

Kaip tas viskas užsibaigs, 
tai nežino.

• •

ibi ■■

Latvijos laikraszczci placzei 
skelbia apie skandalus kokie 
atsibuna Kaune. Kokia tai mo
terėle Karoliene, mylema bu
vusio baltrusiszko ministerio 
Varonko, laiko Kaune narna in 
kuri suejna ne tik visoki vir- 
szininkai Lietuviszkos repub- 
likos, bet ir moteres isz “augs- 
cziausios Lietuviszkos Smeto
nos.”

Tame name poniutes Karol 
ateibuvineja visokios orgijos ir 
girtuokliavimas, o idant mote
rių niekas nepažytu, užsideda 
say ant veidu juodas maskas.
Tęjaiįiis kyla visoki suokalbei ir 

virszininku ant 
auksztu urėdu. Net pats Galva
nauskas atlanko “salona” po
nios Karol.

Taja politikiszka urvą iszty- 
rinejo tūlas Lietuviszkas laik- 
rasztis, o gyventojai Kauno su 
pasipiktinimu žiuri ant to vis
ko.

iszrinkimas

salon a

Terp maskolių da vis gyvilo
je viltis, jog caras yra gyvas ir 
yra gerai paslėptas ir atejs ta- 

/ ja diena kada užims savo sos
tą. Paskalai visoki apibegineju

Įmbįįl a ■ r ♦ • * t

cttrktzt **wow«r* i f* Lf <1 c«

|| karĮ daugiau in juos tiki.
Midi 1 " ' T'

J1™'
Lt

**« W !inimsfeaino. Piktelio advokatus 
argumentavo, 
papilde jo pati, nėra 
Teisėjas tuomet 
statymu knyga ir perskaitė in- 
statyma, kur pasakyta, kad 
kuomet pati daro arba parduo
da degtine su vyro žinia, arba 
jum prie to esant, tai kalte puo 
la ant jo ir jis turi užtai atsa
kyti. K.

ė. !■■■!■ Uit   — mn M I II, - a   I iii ■■ « ■" » II I> ■ ■ w . Į

GALI ILGIAU GYVENTI.
■4

kni

ja diena kada užims savo sos-

terp muziku apie cara ir kas

prasižengimą 
teisinga, 

atskleidė in-
“Gali ilgiau gyventi” sako 

Daktaras Natthias Nicoll, Jr., 
New York o Valstybes Sveika
tos K oin i s i j o n i e r i u s. 
kad senas
“Valgykim, gerkim ir links
minkimės, nes rytoj turim mir- 

permainytas ir pritaikin- 
laikams sziaijj 

Valgyk ir gerk tin*’ a >• ''S' a a a

Gali ilgiau gyventi j A <T i i 1 • XY *

.Jis sako, 
Grok u priežodis 
gerkim

Ii
sziems

4 4

)) raszo,

tas
skamba:
kainus valgius viduriniai, bet 
vengk mirties ilgiausiai kiek 
galima.M

Daugumai

GERESNES SANLYGOS 
VAIKU GYVENIMUI.

Diena po diepai, Vaiku mū
ras gauna blogu gyvenimo sah- 
lygu prirodymus. Faktai risz- 
antis su 22,000 mažu vaiku asz- 
tuoniuose miestuose ir mieste
liuose yra analizuojami. Ati
mant visus kitus faktorius ku- 
■riė kenkia

Diena po diedai, Vaiku J\iu-

žpioniu notų-

Lietuviszkas G ra bortus

K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pagal 
naujausiu mada ir mokslą. 
Turiu pngelbininke moterių. 

Prieinamos prekes.

n u mirei i u s

*
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Neiszpilde karaliaus paliepimo
Mrs. Arthur Willson, pagar

sėjus dainininke isz Filadelfi
jos, būdama Madride, Iszpani- 
joi, aplaike pa liepimą nuo ka
raliaus Alfonso, idant atejtu in 
jojo palociu pagiedot kolos 
operas. Paskutiniu valanda ap
laike telegrama nuo savo vyro 

keliautu namo, 
neiszpildydama

idant tuojaus 
k a ir padare, 
karaliszko paliepimo. Karalius 
labai užpyko tuom pasielgimu, 
bet amerikonka 
to nedaro.

Tekle 
Motiejaiticne, po tėvais — Lu- 
czinskiute, paėjusi isz Dubak- 
lonio kaimo, Liszkavos parapi
jos, Alytaus apskriezio, gyve
no VVorcesteryjo 4 Harding St. 
Ji mire 6 diena Birželio, 9 d. 
tapo palaidota 
kapuose.
ežius naszlaicziais: 
metu, antras 6 metu, troezias 4 

i liūdname 
maža szeimyna.

virtuvėje

nieko sau isz

monarkis- 
1922 mete 

kad didi kun. 
ant rusiszko 

isz susirinkusiu

Ant susirinkimo 
tu Berlinc, kada tai 
apsvarstinejo 
Cyryla pasodyt 
sosto, vienas 
delegatu senukas atsikelias sa
ke: “Turiu užtikrinant e žine, 
kuria turiu jums praneszti, 
buk caras Mikalojus II yra gy
vas. Todėl negalime apsvarsti- 
net tojo dalyko dabar. Turėki
te vilti, jog atejs diena ir lai
kas, kada dažinosite teisybe 
apie cara.”

Nekurie 
nes, jog caras 
šia, nes cariszka 
kos in laika iszvežta isz Jeka
terinburgo, o bolszevikai palei
do paskala, jog szeimyna iszžu- 
de idant laikyti po padu gy
ventojus.

Generolas Solovjovas, 
per tris metus skelbia sibero- 
kams idant lauktu valandos 
kada caras vela apims valdže 
ant Rosijos ir kad visi laikytų
si obalsio “ 
ir tėvynės” 
kad caras yra 
caras likos iszvežtas 1918 me
te in Altajų.

Laike suvažiavimo didžiu 
rusiszku kuningaikszcziu Pa- 

susirinku- 
buk nesiranda jo-

v ra tosios nuomo- 
randasi K i mi o- 

szeimyna Ii-

kuris

del tikėjimo, caro 
ir kad netikėtu 

nužudytas, nes

ryžiuje 1923 mete, 
šieji sut iko, “ 
kiu užtikrinaneziu dokumentu, 
idant caras Mikalojus II ir ca- 
rukas, kaipo jojo brolis butu 
miria.”

Akyva teipgi yra, jog carie- 
ne motina liedavo pavelinimo 
ant iszkelimo gailės pamaldų 
už mirusi josios „sunu Mikalo
jų, o gal ir jiji turi tikras ži
nias, buk josios sūnūs da gy
vas.

PECZIU PRIŽIŪRĖJIMAS 
VASAROS LAIKU.

greitai

nuimti vi-

Kada peczius pastovi nekū
renamas kiek laiko, 
pradeda rudyti.

Reikia pavasary 
sas triubas, iszvalyti suodis ir
padėti1 kokioj nors sausoj vie
toj. Durys turi būti paliktos 
atdaros, kad vidus nesudreg- 
tu. Kalkių szmptas padėtas 
ant grotu sutrauks visa drėg
numa ir neprileiš rudžiu, sako

Valstybių Agrikul- 
Departamentas Namu 

Ekonomijos specialistai. Pe
czius kuris szildo garu ar skil
tu vandeniu turi būti pripildy
tas vandeniu 
saros laiku.

. i

Jungtiniu 
t u ros

iki virszaus va-

KVITU Knygele Draugystėm* del 
lazmokejlme glaigv Ugenia- 
££ r-

KYITU Knygele Draugysteais, de) 

loalrlaklmu ’ - - - . - • ' • ‘ - Ho. 
w. D. DOCZKAVDKAS-CO.,

MABANDT CITY. FA.

Wc.

Kaelerlaue bos sudėtu >1b1«b amt
- - “ ... Me.

•. BOCZKAWK4S-CO..

Notra Daine 
Paliko tris vaiku- 

vienas 11

metu ir savo vyra 
pamojimo su r *
Velione sirgo per pereitus ke
turis metus, szirdies liga. Lai 
buna jai amžinas atilsis.

— A. L.

iszgulejo ligoninėj 
iki pa n odeli o. 

kada jis mirė, val- 
apžiu rėjos

Montello, Mass. — Paskuti
nėmis dienomis Bostono anglu 
diem’aszcziuose pasirodė daug 
skandalingu žinių apie Montel- 
los lietuvius. “.Herald
kad Juozas Kvaraciejus, kuris

i gyveno po No. 22 Intervalo St., 
mire ligoninėj nuo munszaino. 
Jo žmona radusi ji 
parvirtusi su pramuszta galva.
Buvo paszaukta policija ir 
Kvaraciejus nugabentas Brock 
tono ligoninėn. Isz pradžių ma
nyta, kad ji buvo kas nors už
puolęs ir policija stengėsi isz- 
gauti isz jo, kas jam galva pra- 
musze; bet Kvaraciejus nepa
sako, nors
nuo petnyczios 
Tecziaus 
džios daktaras ji 
pripažino, kad mirties priežas
tis buvo nežaizda, bet alkoho
lis. Bet kaip Kvaraciojui buvo 
pramuszta galva, tai visgi pa
slaptis liko neiszaiszkinta.

— Bose Poszkiene rado vir 
Juze Tu- 
Jnze Tu-

tapo ant vietos už- 
Antanas Sūdomas

Chicago. — Subatoje apie 12 
valanda susidūrė du automo
biliu prie 15-tos ir Ashland 
Avė. Padarinyje Vincas Krik- 
szczi imas 
musztas, o
(8858 Cottage Grove Ave.) la
bai sunkiai sužeistas. Jis tapo 
in Cook County ligonine nuga
bentas.

Krikszcziunas turėjo kriau- 
cziu szapele. Jis gyveno 1944 
Canal port Ave. — N.

atsuktas. Pa
ir daktaras

Po re i-

Ji

Worcester, Mass. — 
ta savaite Baltrukaitiene buvo 
patraukta jau antru kartu teis
man už daryma degtines, 
prisipažino prie kaltes ir teisė
jas uždėjo jai $30 pabaudos ir 
viena menesi iszbuti pataisos 
namuose prie sunkiu darbu. 
Iszginlns teisėjo nuospfeiidi, 
Baltrukaitiene neteko lygsva
ros ir bandė teisme pasismaug
ti. AI a t moteriszke turi du ma
žu vaiku ir neturi giminiu, ku
rie galėtu juos prižiūrėti.

— Pereita savaite Vladas 
Piktclis ežia buvo nubaustas 
užsimokėti $100 pabaudos už
tai, kati jo pati buvo sugauta 
parduodant kažin kam pajutę

nuosprendi

tuvej pusiau negyva 
tnvej pusiau negyva 
kieno. Ji gulėjo apsižiojusi ga- 
zo paipa nuo gazinio pecziaus, 
ir guzas buvo 
szaukta policija
Tukiene atgaivino. Klausinėja
ma, kodėl ji norėjo nusižudyti, 
ji radėjo skustis, kad gyveni
mas jai nemielas. Vyras esąs 
labai nuožmus, nuolatos gorias 
ir muszas ja. Policija tuomet 
v v ra aresztavo. Bet turbut kas 
nors ji iszeme, nes in teisina 
nestojo ir tuo budu pats asi- 
dare kaltas. — K.

“Daugumai žpiomu netu- 
rineziu keturiasdeszimtu metu 
įnirtis atrodo labai toli. Gyvas
ties apdraudos agentu praszy- 
mai, kad jie prisirengtu prie 
mirties, nes nei vienas nežino 
ka rytojus nesza, randa juos 
labai szaltai in tai atsineszan- 
c.zius. Po keturias 
metu jau jie kitaip žiuri: pie
tai labai greit bėga; jie atran
da kas gyvastis brangi, ir pa
skirti gyvenimui metai 
trumpi.

Dauguma isz žmonių galė
tu pridėti nuo vienu iki do

mėtu, ei
dami nors syki in metus pas 
atsakanti gydytoja kuris pa
darytu pilna fizini iszegzami
navima. Tas iszegzaminavimas 
nepriduos ilgesnio gyvenimo, 
bet gydytojo patarimai ta pa
ti a rys.

Žmogus dažniausiai mirsz- 
ta isz priežasties 
arba nelaimingo
Szirdies, kepenų, džiovos ir vė
žio ligos užinusža didelius žmo
nių skaiezius. Tokios ligos pa
prastai prasideda 
simptomais, kurie 

Kada
pradžioje

mirties, nes nei
nesza

vienas nežino

gyvenimui

4 4

deszimts

per

vienu 
szimties gyvenimui 

svki

4 4

gy vast e i ir 
,su blogo- - 

’iwis gyveninio aplinkybėmis — 
neturtu, tautybe, dirbanezioms 
motinoms, valgiu, ir Lt. — pri
einama prie iszvadu kad vai
ku, kurie gema labai susigru- 
dusiuose namuose, mirties 

augsztesnis, 
gema namuose 

mažiau gyvonto-

t vaiko
Orio dažna- riszasi

516 W. SPRUCE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

Teleponas No. 149
■ H—KWIB IBI II I • MMM.    

a

kokios ligos 
atsitikimo.

Valgiu Gaminimas
----- IRI------

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais} Pre
ke tiktai .... $1.50

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANQY CITY. PA.

menkais 
retai pate- 

mijami. Kada jie atrandami 
paezioje pradžioje, galima 
lengvai iszgydyti. Apleisk juos 
kelis metus, 
iszgclbeti. Dar 
sugryžimo jau nebėra.

Žinoma, fizinis iszegzami
navimas kasmet nesulaikvs 
nuo nelaimingu atsitikimu.

atrasta, kad dati- 
atsitikimu, 

žmonių kurie 
maszineriju arba 

darbuose, buvo

ir dar bus galima 
pora metu, ir

i i

kasmet 
nelaimingu

Vienok v ra 
nelaimingu 
tarpe 
prie

guma
y pa c z 
dirba
pavojinguose
isz priežasties menko matymo 

irdejimo, galvos apsisuki-

Maszina kuri gydo vėžio liga

<

maszina kuri
su paginiba

naujo intaisymo 
gydo vežo liga
eksrei spinduliu. Gydymas yra 
dykai del vargszu kurie negali 
mokėti už tai.

k..

Miestas New Yorkas intaise ■
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mo arba apalpimo, nuovargio 
ir kitu padecziu, kurios nebūta 
insigaliejusios jei laiku butu 
buvę pataisomos. Yra spėjama 
kad tokiu bud u puse mireziu 
kurios atsitinka butu buvę ga
lima iszvengti arba sulaikyti.

“Yra dar ir kita puse propo
zicijai: dauguma žmonių rūpi
nasi, manydami kad kas nors 
su jais negerai yra. Bet pas gy
dytoja neina, bijodami kad jis 
nepasakytu- to, ko jie nenori 
girdėti. Vienok fizinis iszegza- 
minavimas greieziausiai paro- 
rytu fakta, kad daugiau nieko 
netrūksta kaip permainos val
gyme ar darbe, arba poilsio ar 
ko kito kuris lengvai prieina
ma. Butu verta 
iszegzaminavima,
sužinojus, kad norą taip blogai 
kaip manoma.

Dabar žodis apie gydytoja. 
Padaryk sutarti :

užmokėti už 
vienok kad

4 4

su geriausiu 
gydytoju koki pažysti. Bet nę-

J. G. BOGDEN
322 W.Long Ąve, DijiBois, Į*a

II ' llfcf ~

Lietuviszkas Bankierins
ir Laivakorcziu Agentainamuose 

skaicziius daug 
neg tu, kurie 
turineziuose 
j u.

Imant pavyzdin, du 
vaiku, kuriu tėvai uždirba vie
noda alga. J u motinos yra tos 
paezios tautos. Abu maitinami 
motinos pienu, 
vaiko szeimyna 
riuose kambariuose, ir jie tal
pina devynias ypatus. Kito 

gyvena taip 
kambariuose, 

kurie talpina apart jo paties, 
tiktai jo tėvus. - Vaiku Biuro 
vaiku mireziu studijavimas paf 
rodo, kad antrojo vaiko proga 
pasiekti vienu metu amžių du 
syk geresne neg pirmojo.

Bet mirtis nėra tiktai vienas 
pavojus. Raportas nesenei isz- 
leistas Vaiku Biuro Maryland 
Valstijoj parodo, kad socialūs 
problemas kilanezio isz blogu 
gyvenimo aplinkybių gali būti 
daug svarbesnes neg sveikatos 
problemos. Kokios yra pasek
mes, kada isz priežasties vietos 
stok ūmo, vaikai 
dažnai privereziami miegoti 
tame pat kambary, o kartais ir 
tame pat kambary kur miega 
senesni vyrai ir moteris, kaip 
kad daro dauguma vaiku, apie 
kuriuos praneszama Maryland 
valstijos raporte. Nėra reikalo 
smulkmeniszkai darodyti kad 
vaikams tieses ingyjamas pa
rūpinant jiems 
ma sa n lygas.

Amerikoj auganti vaika ne
galima uždaryti vienam kam
bary. Visas namas yra jo na
mai. Ant tiek kiek vaiko ger
būvis paliecziamas, yra svarbu 
prielankiai atsineszti prie mo
ters kuri yra ir motina ir szei- 
mininke ir sėkmingai kompro- 
misuija tarp sziu dvieju atsa- 
konivbiu reikalav-imu. Kad 
pasirinkus isz tu dvieju geriau 
būti bloga szeimininke, 
bloga motina. Moteris 
stengiasi namus tvarkiai užlai
kyti taip pat turi,būti pasiren
gus duoti vaikams privilegijų, 
nes ji supranta kad tuomi 
jiems suteiks geresnes gyveni
mui sanlygas. Vienok reikia 
vaikams duoti suprasti reika
lingumą tvarkaus gyvenimo. 
Praktiszkai, namai, kur vai 
kams leidžiami liuosai vystv- 
tis, be jokiu suvaržymu, yra 
geriaus jiems namai.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Visos reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksitais 
skurinais apdarais, auksuoti krasitai. 
Preke su t prisiuntimu tiktai $1.50.

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

pavyzdin mažu

Vienok vieno 
gyvena ketu-

O m — i ne w —i » i o e • • »

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) ' '

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.
■i, • mil 1 ji 41 / Ui. Ui 1 ii> t H

t

devynias 
vaiko szeimvna 
pat keturiuose

W. TRASKAU8KA8 
PIRMUTINIS LIETU VIS ZKĄS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

.„J.. ,r „ Hllj, (||W ' ||h » r .■ ,.!• ■ ; || ■.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krilcsz- 
tiniu, vcsellju, pasivažinėjimo ir Lt.
520 W. Centre St. Mahanoy City Pn.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $028,358.62

ir mergaites 
pnvercziami

tikras gyveni-

o ne 
kuri

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 bank* 
nepaisant ar mažas ar didelis.

* I*

• >•*

Geo. W. BARLOW, Vice-Prei.
H. BALL, Prezidentą*.4 

įjos. E. FERGUSON, Kasieriua.

Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

automobilius

Laidoja kunua Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi 
pristato automobilius visokiems 
reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA tai 
kreipkite* pas mane, nes asz galiu ju-
mis pigiau geriam parduoti negu idti. 
333-335 W. Centre St., Mabanoy City

* >
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Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS. į

BbtwbU daktarai karlameneja, H 
Gydo vijoklis liga*.

Priima ligoniui iki 10 valanda ryta. | 
13 Iki 2 popiet, t iki 5 vakare. į 
210 N. Main St Shenandoah, j

■u 0 .. '!« I|fe

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

negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 303, kurtos 
man labai gelbsti. Sztai czion rasi 
“Money Order” meldžlp vėl atsiusti 
pakeli No. 303. Su tikra pagarba,

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gaunamo daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
gerinus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu gydytoju. Meš žolių 
sutaisymus turimo pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai lletu- 
vlszku žolių vristinyczia. 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. Reikalaujamo agentu visoso 
lietuviu kolionijose. Teipgi pas mano 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu, 
drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 
siuntimu tik $1.75. Teipgi turiu sa- 
likjb ir apyniu del 15 goreziu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikia 
padaryti. Preke su prisiuntimu $1.80.

M. ŽUKAITIS, 
451 Hudson Ayę,

tikėkis gauti fizini iszegzami- 
navima veltui — Brangiausis 
patarnavimas koki gydytojas 
gali padaryti yra tada, kada 
jis tave užlaiko sveiku.” „-- - -- - -- L. r ' --— ■ --- ---- ■.

PRANESZIMAS.
# IBI. .. ..................................

Sziuomi prąneszu 
savo giminėms, kaimynams ir 
parapijonams 
ežia Amerikos Valstijoi, 
asž keliausiu in Lietuva atlan- r n i p / 'i
ky'ti gimines kurie Lietuvoj 
gyvena kaime Palazdiju ir po* 
aplinkine Lazdijų parapijos? 
Jeigu kuris isz mano giminiu, 
kaimynu ar parapijonu tpretų- 
met ka pasakyti del savo gimi-

koki gydytojas 
yra tada, kada KAZUNO

GUMBO-KŪRA
Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandyta ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutinę ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su pasiuntimu ?0c.

I4etuviszka Trajanka
Sutaisyta Kaitino Aplinkoje.

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio
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NAUJAS DIDELIS f *

Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadyuas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu Konraszcziu. Iszguldnnti 
kiekviena sapnu ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu buriu. :: ::

Knyga puikiai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.

SAPNORIUS
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aplinkine Lazdijų partųnjlfe.

T"
F.

Parsiduoda mažam ir dideliam 
pakelije po 35c. ir 75c., per paczta 
reikia dadel ant mažo pakuczio 6c.

Į I
o ant didelio 10c.

Teipgi importuojame isz Euro
pos visokias žoles, szaknis, laszu, 
aliejaus ir t. t. Pinigus siuskite 
per Pączto ar^a Express Money- 
r' • ■’ • ‘ 

tai reikia užregistruoti laiszka
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PREKE $1.50
W. r P. Boozfcauskas - Oo. 
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M^hanoy City, Pa
įl I I ~l 'H .. III 511 l\ I II nu

M
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I

niu ar kaimynu
tgi p^iraszykite ir 

prisiunskit ant mano antriiszo. 
Iszkeliau'siu isz New York por-

Lįetdvpi,

to 5 d. Liepos (July)an) laivo 
Leviathan.

I ' J _ ' ’ » i

.! v t

Orderi, o jeigu norite pinigus siųst
2 isu

Stempu neprilmakė.
Frank' Maksimavičius >

454 Whitesboro'Si1., 
l'tica, N. Y.

pinigais.
KAZUNA^’ DRUG STORE 

3§ SOUTH JARD1N STREET 
SHENANDOAH, PA.

3? SOUTH JARD1N STREET 
SHENANDOAH, PA.
 , t "* Rochester, Į& Y.

4
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4 Erszkecziu Takais.
— Tas žmogus jus apgaudi

nėjo. Mes ji laiku sugriebėme. 
Jis piktosios dvasios padeda
mas patraukė prie saves gan 
dikta neiszmaneliu buri. Už tai 
Roma galėjo greitai priesz musCl * 1 k • • l I llUURl MIGIIŲ Klvlttu MUV0/I IUUHSzvito. Apsiniaukęs dangus. . ... °.. u. * 1 .. .i . , f » . . * sukilti. Dabar mes galime bu-budmno bebundanezio miesto I . x

is^vaizda. Tik keletas anksty
bųjų praeiviu taipat žingsnia- 
tvo Marijos kalno linkui. Zuza
na juos pralenkusi, neužilgo in 
žepge Stabmeldžiu kieman. Pe
rėjus ta didžiuli plota, ji pasi
juto besanti 
Czia ji norėjo
biau prisiartinti prie Szveiitų
jų Szventosios, kurioje kadai- 
sia buvo 
sandoros su

Moterų kieme, 
kaip galint la

visi ženklai Dievo 
žydu tauta kaip 

va: dvi lustatymo lenteles Mo
zės lazda, Szventoji skrynia. 
Tat Zuzana prisiartinus, prisi- 
szliejo prie groteliu. Ji bandė 
melstis, bet nesisekė. Stengėsi 
atsiminti rytmetines maldas, 
kurias dabar jai reikėjo kalbė
ti. bet galva nuo karszczio do
ge, mintys painiojusi, žodžiai 
kliuvo. Tik laiks nuo laiko ji 
stengė isztarti: 
nenukreipk

Ir neramiu

Vieszpatie, 
nuo manes savo 

žvilgsniu 
norėdama 

s

4 4

veido. ” 
ji dairėsi aplinkui, 
pamatyti kokios nors drauge 
veidą. Bet veltui: szventami 
buvo tuszczias.

Tecziaus netrukus,

i

Zuzana 
domėsi patraukė instabi žmo
gysta. Tai buvo vyras susivė
lusiais plaukais, rūstaus veido, 
klajojancziomis akimis. Jis 
ėjo isz szales, kurion rinkdavo
si kunigai ir tautos virszinin- 

Jis ėjo nekantraudamas.
Matomai buvo labai susikrim- 

Zuzana jis pasirodė ly 
matytas. Bet kur ir kada ji 
Įėjo ta žmogų matyti

kai.

tęs.

4
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‘ Ir tie pragariszkos 
kautos įr kerszto

>•
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Sena užlieka miesto
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io Photo

P *, t

neapy- 
szanksmai J- k I • I I I « 

vis didėjo. Jėzus pžsi’m.bA'JkV- 
Netrukus .Jis vėl pravėrė savo 
žydriąsias akis ir neiszso^ytai 
maloniu gjliu
dirstelėjo in susirinkusiąja mi
nia. Gal ju tarpe Jis norėjo su
rasti sau prielankia szirdi. O 
gal dabar Jis skaitliavo tuos, 
kurie, k.elieins amžiains pras
linkus, ateis Ji pagarbinti, ap
siausta raudonu rubu, su ryk- 
szte rankoje ir tuo erszkecziu 
vainiku ant glavos?...

— O Mokytojau, Mokytojau! 
Dar niekad taip baisios dienos 
asz nepatyriau kaip sziundien, 
suszuko Zuzana ir apalpo.

Pilotas szaltai prabilo:
♦ 15.

Zuzana atsipeikėjo nepažin- 
stamam name. Ties jos galvos 
pasilenkęs rymojo Gamalięlis, 
nekantriai laukdams jos pra- 
bundant. Klaikus 
žvilgsnis netrukus pažino bro
li ir ji tuojaus užklausė:

— Ar tn visa padarei, kad Ji 
iszgel bojus ?

— Visa k a tik 
rinitai atsake Gamalielis. Ir jei 
man nepasiseko ji iszliuosuoti 
— tai bent galiu pasiguosti tuo 
mi jog dabar jis mažiau beken- 
tes. Mat už pinigus kareiviai 
apsiėmė jam induoti gėralo, 
kurs palengvins jo paskutines 
kanezias.

— Bet Jis negers!

žvilgsniu Jis

TABADAIKJL

ti ramus — to pavojaus nėra.
^ Daugelis žmonių isz pritari
mo drebanezias lupas sueziau- 
pes tylėjo.

Zuzanai vis labiau aiszkejo 
iszgastingoji tiesa. Matomai, 
tie žmones grūdosi ten kur bu
vo Jėzus, Zuzana, pati nesijauz 
dama lyg rudens vėjo blaszko- 
mas lapelis, slinko paskui juos. 
Niekas nekreipė in ja savo do
mes. Jos ausise dar tebeskam- 

“Ozan- 
na Dovydo JSunui! Garbe Tam, 

vardan Vieszpa- 
buvo taip 

senai? Juk dabar vos keturios 
dienos tėra praslinkusios nuo 
taip iszkilmingo sutikimo!

visakas taip 
greitai atsimainyti? Tecziaus 
kiek paėjėjus, jos ausis pasie
kė klaikus kerszto szauksmai. 
Jai besiartinat nežmoniszkasai 
klyksmas vis aiszkejo. Paga
liau ir Zuzana inženge erdvion 
Gabatos aikszten, kur jau lalė
jo didžiule minia. Czia buvo 
susirinkusi visa gauja miesto 
valkatų, visi Jeruzalės bude
liai. .Kiek toliau stovėjo Izra
elio vadai, vyriausieji kunigai, 
parizejai, raszto žinovai. Ju vi
su vedai dege pragariszka ne
apykanta. Zuzana, niekeno ne- 

užsiglaude nuosza- 
liam aiksztes kampely netolie
se romėnu buveines. Isz cze jai 
buvo aiszkiai matoma ta mil- 
žiniszkoji tvirtove su savo auk 
sztaisiais boksztais, kareivine-1 
mis ir rūmais.
jos akis stovėjo 
mai, kuriuose dažnai 
vendavo Romos ciesoriaus vie
tininkas. Jis visuomet atvyk
davo in Szventaji Miestą per 
didžiąsias žydu szventes, 
iszvengus milijonines

amžiams pi ns-

* uJ "• t* :v

bojo senieji szauksmai:

Kurs ateina 
ties!” Nejaugi tai

Argi

pa žint a,

galėtu 
atsimainvti ?

New Yorko. 
ak niuo, 

mylės, randasi
kuris parodo 
viduri miesto 

ant 100 ulyežios ir 42nd, 
pastate Benjaminas I..

k 1S

kuri 
Krankliu.

1769 mete, kada jisai buvo ge- 
neraliszku pacztoriu.

vienui vienas Jėzus.
Jėzus! tikrai Jėzus! Deja, 

szios nakties baisenybes Ji vi- 
Tecziaus ir 

dabar jis buvo tuo paežiu mei
les pranaszu... .Jo peczius den
gt* purpurinis rūbas. Jo kūnas 
dar tobedrebejo nuo 
skausmu. Kiekvienas Jo žings
nis paliko kruvina pėdsako 
ant murmuliniu grindų, 
galva siege dygliuotu 
ežiu vainikas. Kraujas laszete 
laszcjo per plaukus

siszkai perkeitė.

plakimo

Jo 
erszke-

Zuzanos

asz galėjau,

Ar 
sziezia atsi-

*gsgT'' ^|F——TOB
MERGAITE SUPLIEKĖ GUBERNATORIŲ.

Gubernatorius ('banning Pox isz Massachusetts ana diena 
su Helena McGregor iszlosze “marbelius 

supliekdama ji konia kožnam loszimia. I ž tai likos 
nota medaliu ir 50 doleriu aukse.

I ) Chelsea, Mass., 
apdova

Szmutorius sveczias. - Gal ir turėjome, nes dabar
(»j neturime, ba paskutine slugin 

szmutorius sumusze sziandien...
Susimaiszes gaspadorius ne-

Atejas kokis tai i.:.../...'...
sveczias iu hoteli Berline liepe 
sau paduot puoduką 
kavos; kalbėdamas:

— Tiktai praszau
duotie puoduką su nusukt* isz ses-

Sveczias prisijuokė invales.

juodos užtemimo, jog jeigu Imtu puo-

man pa
duka apsukęs in kaire szali tai 

ant kaires pu-ausuke rastųsi

* . <5 <» ' < i ' f r Iw H 5' I ” **

IIlinojaus sleitę yra szis terp 
Lietuviu,

Gali pamatyti be pinigu.
Tiktai in E. Lųdvika nuva

žiuokite.
Ant Lietuviszko atryto nusl- 

duokite.
Ten visko pamėtysite,

Ir juoku invales turėsite 
Numerio klaust nereikalau

kite, 
Tiktai ant nori said nuejkite,
Ten iszgirsite dideli cypimą,

f

B

I r navatna staugimą 
Nakti S u baloje, 

Per diena Nedęlioje, 
Skylėta armonika, 
Suklarus skripka.

I r bosas dejuoju,
O gerause del visu pasidaboję, 

Kaip viena bobele dainuoja. 
Sausas balsas gergždentis, 
Kaip morezines kates kniau- 

kentis.
.Jau tok i s koncęrtas, 

Tai ne bile kas.
In vidų nereikę eit, 

Tiktai ant atryto stovėt.
O džiaugsmo bus invales,

5

kairios puses ba esmių kairis 
ir isz kitokio puoduko negaliu j 
.. ‘ • igert.

— Praszau pono palaukt — 
ir nubėgo kelneris 
jojo prisakymu.

Po trumpai valandėlei buvo 
matyt kaip kelneris atbuvinejo 
rodą su gaspadorium. Gaspa- 
dorius priejas prie sveczio už
klauso:

— Kokio puodelio ponas rei
kalauji ?

— Puoduko su 
ke! Esmių kairis.

Gaspadorius sugryžta adga- 
lios po kokiam laikui su nuliu- 
dusiu veidu.

— Ka ? negali u

Kas tai dusze.
Paklaustas studentas 
•ofesori kas tai yra dusze?

— Ta i

Jis nor 
kentėt! atsiliepe Zuzana...
jau senai kaip asz 
radau ?

— O, jau bus kokios sžeszios 
valandos. Tu susmukai kaip 
tik tuo laiku, kada asz atėjau 
in Gabatos aikszte. Vienas ma
no mokinys mus priėmė pas sa
ve.

—O kur Ji nukrvžiavo*

paklausė Zuzana.'
— Nugi ten,

visus nusikaltėlius 
Golgotos kalno... Bet, susimil
dama, negalvok 
sius daiktus.

Užmirszt ilgai nęgales.
Jau ka giedorka, tai giedorka 

Kaip Gudeliu kantorka.
Geriause kad ta mamuže žio

tis uždarytu,
Svctimtaueziu ne juokytu.

Kur ten aplink Vilkesbariu 
per varduvių diena,

Atsibuvo kamedije viena,
f

periszpildintir dievisz- 
ka Jo veidą. Jis dar kilstelėjo 

surisztas rankas, megin- 
krauju 

paplūdusias 
Jau perdaug

P’
Studentukas atsako: 

poni profesorieni.
l’r. Kaip tai ?
S. — Nugi del to, jog ponas 

protesoris, visados sako: mano 
du.sze, prasz.au tavus, ne iszda- 
vinekie daug pinigu.

< f 

ga- 
. Zuzana 
nepas te-

savo
damas nusiszluostyti 
bei asza tomis 
akis. Bet veltui.
nukamuotos Jo rankos neston- 
ge pasiekti sukruvinto
ir tuoj jos nulinko žemyn lyg 
audru palaužtos szakos. Oi, jau 
daug žaizdų iszraiže 
bet. dar didesne 
gausybe nesiliovė
Jojo meile liepsnojanczios szir- 
dies. Tecziaus nei paniekos nei 
žaizdos neštenge paslėpti .Jo 
dieviszkojo kilnumo. Ir skaus
muos paskendusi Jo iszvaizda 
tebespindejo dieviszkosios di
denybes bruožais...

Zuzana ilgai ilgai žiurėjo iii 
Jezu. Ji skendo mintise. Ji da
bar gerai atsiminė kaip garbiu 
gai iszrodc Jėzus, 
vaikszcziojo gausiai

Stacziai priesz 
ruimingi na- 

apsigy-
nebeatminė. Žmogus

praėjo pro ja 
ka įlodamas:

Nusidėjau, nusidėjau! Mano 
nusidėjimas yra didelis! 
neramiai pridėjęs ranka prie 
karsztu savo lupu, taip jas pa
trynė, lyg 
nuplėšyti koki tai kaitru nere
gima daikto. Jis nuolat krup- 
cziodamas nuėjo lyg duru, bet 
staiga pagrižes 
trenkė link aukuro 
niu grindų žvangėdami in vi
sas puses. Pinigu czerszkejima 
pcrvirszijo beprotiszkas szauk 
smas: “ 
nigus. ’ ’ 
mindamas 
sznabždejoi “Judai! pabuezia- 
viniu... pabueziavimu tu iszduo 
d i žmogaus Sun u! 
riant jo balsas 
prastu malonumu. Bet nuo tu 
žodžiu jo susigražimas dar la
biau padidėjo.

pamirszelio jtio- 
isznvko už 
O tas pami- 
labiau vere 

szirdi nekaip sveikaproezio de
jones. Gi kietszirdžiai kunigai 
rinko iszbarstytuosius 
rus....

Zuzana nutirpo isz iszgas- 
czio. Isz nesąmoningu Judos 
žodžiu ji suvokė baisia naujie
na: Juk Judas isz Keriotos, Je-

Tai jis bus
ir | pageltęs vyras trumpai nukirp 

ji, lyg epuszes lapas, sudrėbėjo 
nuo taip netikėto smūgio.. Jė
zaus suimtas!
rankose!... Ir ji tik dabar su
prato kiek gyvas žmogus gali 
isz kentėti!.. Bet tas apsvaigi
mas neilgai tetruko. Kiek atsi- 
kvoszejus Zuzana, lyg pauksz- 
telis iszsukytais sparnais, pa
kilo. “ 
galėtu būti? 
bus greieziausiai 
iszejes Jo jeszkoti ?! Kodėl gi 
ja paliko namie? Ir kasgi galė
jo nuo pat vakar mieste 
tikti P’ Ir ji ėjo akis nuleidus, 
nedrįsdama nieko klausti...

Žmonių būriai skubėjo in 
sziauro nuo Szventyklos prie 
Autoniaus bokszto, kur dabar 
gyveno roipenu valdytojas 
Pojicijųs Pilotas. Visi ėjo juo
kaudami, in^tyt buv<> prisiruo-

bejes merginos, 
nesąmoningai 
4 i

1
) 
t Vėl

I I Ir
veido 

žemyn ly

kur paprastai
žudo, ant

rodos norėtu nuo j u

keikdamas
munnuli-

At si imkite kraujo pi
li sau pamažu, prisi- 

girdeta baisa, jis

kad 
minios 

sukilimu'. Ir dabar jis czia bu
vo.

Kūmai buvo aukszti. 
kiekviena ju auksztu 
viso namo lyg koki

Ties 
isz ilga i 

balkonai, 
tęsęsi ilgos atviros galerejos.

Romos galiūno kambariuose 
dar vieszpatavo tyla. Gi aiksz- 
teje klegesys vis didėjo kol 
pagalinus 
szauksma: 
nukryžiuokite!

klegesys
susiliejo in viena
i 4

Jo kuna, 
paniekinimu 

kristi ant

apie taip bai- 
Vercziau pamąs

tyk, jog tai buvo begalo kilni 
siela, kuriai gerasai Dievas 
amžinai nuszluostys paskuti
nes aszaras.

— Brolau, man 
nueiti: asz dar noriu Ji pama
tyti.

— Ka, tu eisi ant Golgotos?! 
Ka gi tu

kuriai

kaire ausu- Ne pasak® kelio.
ko tu sumu-

Buvo tai dienoje Motiejaus 
Nesigailėjo munszaines no 

alaus.
O szirdeles gere ir gūžes,

.......

Sndže: — Del 
szei ta žmogų /

Kalt i n y kas: - 
tris kartus klausiau apie kele, 
nieko ne atsake: tai ant galo 
rėžiau per....

S. — Kad jis nebylys..
K. — Tai reikėjo jam 

kart pasakyt i.

- Del to. jog Tikros bulvines.
O brolyczei buvo daugybe 

alaus, 
Ir munszainio gardaus.

Asz kokiu ten atrytu vežliuau 
Na ir riksmą iszgirdau 

Dideli labai laruma, 
Pamislinau: jau czia gana.

Ant stryto didele mine stovėjo 
O keli kruvini ant žemes gu

lėjo, 
Visu konia terlos sudaužytos, 

Kaip katrų nosys nukram
tytos.

Keturi daktarai invales dar
bo turėjo,

Kol žaidulius susiuvinejo, 
0 paliemonai darbo ir gan< 

turėjo, 
Kol yisus in cypia surankiojo* 
Badai ir belą kožhas užsistate, 

Po kelis desetkus doleriu 
Badai ir pro va buvo ar dą 

bus, 
O ne viena gerai nuskus.

O kas ten bus su bobelėm, 
Senom ir jaunom mamulėm! 

Baltruvieniai paduosiu, 
Ba asz su joms rodos neduosiu

Tokio puoduko neturime, 
tikėt, idant 

pirma-rediam l.otelije 
tu tokio puoduko 
suti*. Privalote 

’ , ’ I puodukus,manai geresne! su -1 
szuko net kruptelejes Gamalie
lis.

reik pas Ji nesiras- 
su kaire nu

turėti lokius ant

I

O

F °
L

Ant uly ežios.

I
I

9Nukryžiuokite ji!
!” Moterys szyp 

sojosi, lyg nupuolusios 
ežiu verges. Annas 
iszdidus bei pasitenkinę dairo
si aplinkui. Kaipas siuntinėjo 
in viena ir in kita 
isztikimus tarnus.
jie pasiekdavo tirsztesni žmo- 

kai baisusis
isz naujo suvirpin- 
Didejant iszgastin- 

giems szauksmas, augo ir Zu
zanos skausmai. Ir ji prisiglait 
dus prie szaltojo muro lyg ma
žas vaikelis aikeziodama sznab 
ždejo: “ 
nutolo!’ ’

Staiga atsivėrė didžiosios 
durys antrajam aukszti* ir ga- 
lerejoje ties grotelėmis pasi
rodė Pilotas.-tTai buvo mažas

J -t- Eisiu, pas Jezu! Noriu Ji 
kada Jis pamatyti mirsztant. Asz pasi
sėdamas I žadėjau eiti paskui Ji ir pasi- 

in visas puses stebuklus, 
mate kaip

rytie
ji- Kaipasr npai te

virpėjo nepa-

Ir suszukes

puse savo 
Ir vos tik

Ji i szvesti Jo pradėtam darbui.
— Bet, vaikeli, ka tu ki^lbi ? 

minia isz visu pusiu Ji sveiki-1 Jo darbas pasibaigs draug su
insikarszcziavusi

Mokytojau!” 
k u kvatodamas 
apytamsiu duru. 
szelio kvatojimas

niu būreli, 
kryžiuot” 
davo orą.

< t nu

dena-
Dievas jau nuo musu

atsivėrė

no ir tiese po Jo kojų Jauku g*e- Į j<> mirtimi. Juk sakyk, kur pa
les ir savo irūbus. O dabar!.. Ta sides jo mokiniai su savo nu- 
pati minia iszniekino ir keikę Į kryžiuotuoju vadu?! aiszkino 
szi nepaprasta žmogų, 
rio \eido 
t r y s z k <) p a s i a p t i n go j i 
na. Ir nors Jėzaus 
abejo buvo labiau sužeista ne
gu Jo kūnas, — tecziaus ir da
bar Jis 
malonumu, rodos, galėjo su-Į lėtu m ramiai 
valdyti inszelusiaja minia.

isz ku-1 Gamalielis.
net pro skausmus

szypse-
szirdis be-1 kys! grięžtai atsake Zuzana. 

Brolau, argi tu nejauti, kad Jis 
dabar mirszta?

— Na tik sakyk, argi tu ga- 
žiuręti,
ant jo piktažp-1 ponas nematei kur policijanto

— Ir apie ka Jis galėtu da-1 džiaus ? Ne, tai perbaisus regi-
Zuzana. nys! Net sziurpu man darosi

— Bet asz turiu pas Ji nuei
ti. Nuo to mane nieks nesulai-

Yra rodą ant visko.
U—gi kas pasidarė su tai 

sena Agota ?
— Nugi kas pasidarys? Ap

sivydavo ir dabar 
mart e.

yra jana-

savo 
rodos

nesuprantamu

uiekszu miniu

— Perpraszau 
kartui klausė vienas-praejgio

pono — uz- 
kito-ar

zaus Apasztalas!
iszdaves savo Mokytoja!...

Jėzus kunigu

Kur JėzusI Kame Jis 
Tai Gamaliel is 

vidurnaktv

romcjiii

atsi-

sze koki tai nepaprasta regini 
pamatyti L' Būriuose maiązesi
kunigui. Jie karsztųi žmonėms
uiszkino;

tais plaukais sulig romėnu ma
dos. Jis dėvėjo toga purpuri
niais krasztais. Pilotas buvo 
vienas. Pilotas susierzinės me
te pilna vaniekos 
szelusion miniom 
nutilo.

— Sztai atvedu jums ji lau
kan, prabilo sziurkszcziu balsu 
Pilotas. — kad pažintumėt, 
jog asz nerandu jame ne jokios 
kaltes.

Jis niekeno vardo neisztarc.
J au 

kova

žvilgsni in- 
Visi tuojaus

Ir tų i buvo nereikalinga, 
nuo semti virė atkakli 
tarp Piloto ir tos sužvęrejusios 
žmonių gaujos, isz kurios Pi- 

iszpleszti jos 
atsikreipė in

lotas stengėsi
grobi.
praviras duris.

Zuzana visu kųnu sudrebe-
Dįeve mano, Dieve! atito

Pilotas

jo. “
link ųųo mapes szia vakmda!’?

’ * 1 jL k 1 J. —, 4

OZDUbžclojo jinai.
Pilotus mostelėjo ranku. Už 

du r u pasigirdo skuboti karei
viu žingsniai ir tuojau iszejo

arti ?
bar mastyti? galvojo Zuzana. |nys! Net sziurpu man darosi I — Ne, pone, ne macziuu. 

leidžia būti apie tai pamanius.. . —
ramiu, maloniu | — O kad ir per deganezias |<man ponas

tada, kaip iszvisur Jam pikta-

Kokia jėga 
taip kantriu,

Jam
— O kad 

anglis reiktu žengti, — asz ei- 
žodžiavo ir niekino Jo numyle-Įsiu ir gana!..
tieji vargo žmones?!

Ir tylus tylus skundas iszsi- 
verže pro Zuzanos lupas:

— Vieszpatie,

Tokiam karte 
savo

masznele.

n

♦

pavėlinsi 
z i ego re Ii ir Tiktai ineldžeme neprilygi- 

net ciciŪku,
Prie kokiu ten vagiu,

Juk jeigu baczkutc alaus pa- 
vage,

Ir supuolia iszgere,
Tai daro ne cicilikai. 
Tiktai paprasti bomai,

O tai vis yra novos szposai.
O kad ir kupareli atpleszia, 

tai vis gerai,
Juk tai yra gadynėje tokia 

mada,
i . Ir apie tai bus gana. .

ROYAL MAIL į 
iN lR ISZ LIETUVOS. I

į “0RDUNA” “ORBITA* 3
J "OHIO” "ORCA? I

Tie laivai yra nauji ir moden» I 
niaski visame. Geriausi del jure j 
keliones, žinomi del rero patar> j 
navimo ir vigados visame. Geras | 
ir Užtektino valgio paduodamu I 
ant baltai uždengtu stalu. Ssei- j 
mintos, motoru Ir vaikai gauna I 
•peclide patarnavimu.? : <»' I

ROYAL MAIL 8TKAM I 
PACKET C0MFAMY, ' I

- Mew mJ 
vietinius ageiutįf. * ‘ i
i« | »'’I , * 1

Tik tu, Ga'malie- 
li, meldžiamas, nesek paskui 
mane. Nuo to man dar labiau 
geltu szirdi... Dabar jau asz nei 
klausyti noriu, nei verkti ga- 

Esu jau gana tvirta. 
Leisk mane! 
Zuzana.'
..Gamalielis niekad nepratęs

nesek paskui

kurs nere
giams atverdavai akis, sznabž-1 liu!..

gi dabar neap- 
apakasios ir su

kvailintos minios?! Arba delko 
Tu, kurs Lozorių isz numini-1 pnosztarauti savo mylimosios 
siuje prikėlei, — dabar nega- sesutęsvtroszkiftunn — ir diUrnr 
letum žaibais ir perkūnais juos ncsiprięszino. Tik bailiai inos- 
L?žblak|cyti?! | telejes- Įlanka, ’
c.;;— p ^Vieszpatie! 
Zuzana, • 
by koki ženklą, kad tik mes ga-1 juodų .bent isz

dėjo ji, kodėl 
szvioti szios

tarė keldamos!

dabar nega- sesute^troszkiftunn 
vJ I i ,i h*. •• • • 1*4 t * rrv i i

iszleido ja pro 
maldavo I duris. Bot gi papraBze savo nio-

te leges - tunka

— duok mums ženklą, | IciuTiv^pyseue moteriszko kad 
i tolo lydėtu ja

Iii .1 Ii 4lotume žinoti, jog Dievas Ta
vos, dar neapleido! Paskui ir 
mirti galėtum jei Tavo mirtis 
jau taip yra reikųlinga. Tik 
nežuk, o Vieszpatie, taip žmo
nių iszjuoktas, visų niekina
mas, savųjų apleistas.'.. >

— S#aly n suvjuol Szalyn! vėt
ėme szauk ti dnszelusioj i* minia. 
Tebūnie j is nukryžiuotas!

jau taip yra reikalinga.

savo akiidis;ucv

GYVĘNIMAS 1’ ’T _. „
• t

4

Ima aut saves. 
M ’ 1 1,1 F !

Ka ? 10 doleriu, už 
grickas teip

nesibijok,
ąsz ta grieka paimsiu ant savo

»** “........................"*"■

y y<as: -r-
ijjale juk tai 
įus mėtyt!

Na »jau

' a.
pfiiigWYv

t

* /

MAIL
ITUVOk

Pati.
. , Yra priežastis. ? .

— Kam teip sau 
| iminėti in szirdi mirimą vyjfo, 

gulbes,
I niekas.me > atverkė.
Į mirė, tai numirė, — 
sime.

— .Ale,t ponas daktare, turė
siu.'' i . V;—" 
žlhikla gailės,’ o man juoTlas ap- 
redalas labai ne pritinka.

.<» Daktaras:
~ '/j Uy ' .

SZVENCŽIAUSIOS I TaUnieko ne 
’ ARIJOS PANOS,

' 11

VIbm pilnus apraszymas apie
Gyvenimą Szv. Marijoj Papos.

prisiuntimu tiktai Tž5c.

galvoš. 
—"       —<

Musu vaikai. ,
iipiiii/ iir-girwi—

— Ko tu Zosiukę vis džiau
giesi, kaip pape iszeina ?

pašildyt •' tai J urgis ateina.

niazki visame. Geriausi del jure

atverkt 
Kas’ nu

eisi numir-
/ s

i ' ant baltai uždengtu stalu. Saei-_ .. . . * _ k * - ¥

I

Ba kaip tėtulis iszeina,
Puikikny^le.

4 JtiM

0 5 puslapiai.

BOCZKAUSKAS-CO 
mĄHĄtypY Cim RA.

Mainvtei atnosza buteli vis-
• e 1« J1

kės, o del manes kendžiu.

<5

< . 3 ų,i
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ŽINIOS VIETINES.
— Utarninke pripuola Sz. 

Jono Kriksztytojaus.
— Ana diena likos iszvež- 

tas in Ashlando ligonbuti Ado
mas Urboną kuris nuo kokio 
laiko serga ant vidurines ligos.

— Tomis dienomis užbaigė 
daktariszka mokslą Universi
tete Pennsylvanijos daktaras 
,W. C. Darasoviczius.

— Tula mergaite Nedelos 
narna ant

su apdrasky-

i i raido y >

per-

\

Isz Shenandoah, Pa.
— Norėdamas pataisyt liz

dą del paukszcziu, Vincas Kep- 
czinskas, 15 metu, inlipias in 
medi paslydo ir užsikabino ant 
elektrikiniu dratu, būdamas 
ant vietos užmusztas. Vaikas 
yra simum Juozo Kepczuisku 
isz William Penu.

— Petnyczioje Asblando li- 
gonbuteje mirė Jonas Balkius. 
1182 W. Centre uli., turėjo 54 
metus, prigulėjo prie keliu 

Jojo pati mirė 
prnejta meta. Paliko dvi (luk
terės, 8 suims, Lietuvoje moti
na, seseria ir broli.

LOUIS WASCH
1 net uvis

1139 E. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa.

Upholstering & Hardware

prigulėjo 
draugyseziu.

Parduoda ir pataiso visokius 
naminius daigt lis ir kas t ik yra 
reikalinga in namus, gausitegausite*
pas mane pirkti pigiau

šokiu sietu del langu
Kiel rikiniu prosu ir

<

kitur. Vi 
ir duriu.
visokiu geležiniu

II

I

vakaru atėjo in 
South ulyczios, 
toms szlebems ir iszsukta ran
ka, kalbėdama, įnik ji buvo už
klupta artimoje kapiniu. ?
kurie žmonis mate kaip kokis 
tai bambilistas iszmete mergi
na isz automobiliaus ant Potts 
ville kalno ir nuvažiavo pasiu- 
tiszkai iu szali New Bostono. 
Merginos paneziakos ir apati
nei apredalai buvo supleszinti, 
matyt gynėsi naršei. Badai aju 
tomobilistas buvo isz Szenado- 
rio, bet mergina neižduoda jo
kiu pravardžių. — Jus mies- 
tiszki flaperri ymkite paveiz- 
dn isz szito atsitikimo, ba ir 
jums gali panaszei atsitikt, jei 
gu nepaliausite stoveja ant 
kampu ir praszineti 
nuo tokiu ižgamu.

— Su būtoje užsidarė Fa
mily teatras lyg Augusto me
nesio ant pataisymo.

— Praejta petnyczio
kūnas pataikė in lietuviszka 
bažnvezia iszmuszdamas skyle 
mtire. Blede maža.

— Laidotuves 
Keneck ienos kurios 
Sukatoje atsibuvo 
šu bažnytinėms pamainoms. 
Daug giminiu ir pažystamųjų 
dalybavo laidotuvesia. Daugy- 
l-e puikiu žiedu apdengė graba 
veliones kuriuos paaukavo gai- 
iininkai.

— Kun. P. ('zesna 
\iiitia iszkeliavo iii 
phia ant rekidekciju.

— Buczeris Petras Y soda, 
534 E. Mahanoy Avė., pasižei- 
do kaišei per atkiszusi mėsini 
peili. Dr. Dunnas susiuvo /.ai
duli, bet musu biznieris turės 
kėlės dienas pagulei.

— Už kalnelio peczesia New 
Boston, Morea ir B rook lyne, 
\irszininkai Madeira Hill ('o., 
kasyklų, naktije padare krata 
savo namuosia jeszkodami 
muiiszaininiu katilėliu, nes jau 
nekarta prasergste žmonis, jog 
lai uždrausta. Na ir sukrovė 
|hlna vežimą katilėliu kuriuos 
sunaikino, o jeigu <la karta pas 
-ka užtiks, tai turės nesztis isz 
stabu ir darbo.

— Mieste kil< 
ka kova. Pakol niekas 
gino prekių ant gyduolių tai 
aptiekorei malszei 
Žmonis mokėjo, bet kada pri 
buvo in miestą 
“ kut įeit ’’ apt ieka, 
sukruto ir tuojaus papigino \ i 
sa ta vora, tai yra ant patentą 
votu gyduolių. Norint s 
žtnonis isz to pasinaudos.

a. a. (Inos 
atsibuvo 

iszk i Imi nga i 
pamaldoms.

szia san-
Kiladel

* .

A

) apt iekorisz 
nepapi

>e< le j< >, ( 1

teip vadinama
tada visi

< Iii b:i r

. PARSIDUODA FARMA

60 a keri u farma
Mahanoy Junction. Geri budin 
kai, bėgantis vanduo šluboj, 
geras szaltinis ir mažas prū
das, puikus sodas. Puse mylės 
nuo stacijos ir nuo Steito kelio. 
Atvažiuokite pamatyti. Parsi- 
duos pigiai del greito

F. H. Pascoe

a rl i Ea st

pi rk i ko.

(t. 51) Barnesville, Pa.

TEMYK1TE BROLIAI LIETUVIAI.
Abz parduodu farmas. Esmių ežia 

pragyvenęs 11 metu ir numanau 
reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
pardavima farmu. Parduodu visokias 
farman bu budinkais, sodais ir prie 
ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 
keseziu.
neiszdirbtu farmu. 
adreso.

11 metu

Teipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

Sep 2
Antanas Macunas, 

Irons, Mich*

fe

R. 1, Box 51.
CHAS. S. PARMLEY 

Real Eetata Agent. 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 Market St.
Mabany City, Pa.

Insziuriniu

kaip

■ Į i t • 

l/l LL!
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Ižgamos atsimokejimas už mo- 
teres gera szirdi.

11 i<.
I 1 I

New York. — Mrs. Maro 
Wooster, 23 metu, davė penk
tuką jaunam vyrukui idant ga
lėtu užmokėt už kelione, bet in 
dvi miliutas tasai ižgama nu
stūmė jaja nuo platformos ka
da atbėgo trūkis pagriebė isz 
josios ranku masznelia ir pra
dėjo bėgti. Trūkis likos sulai
kytas, motoro mirtinai sužeis
ta, o iszgama Viktoras Misnr- 
ca, likos sulaikytas su palicmo- 
no paika ir nuvežtas ant pali- 
cijos, nes kitaip butu ji žmonis 
užmuszia už toki pasielgimą. 
Motore pasveiks, bet daugiau 
neturės jokios mielaszirdystes 
ant kilu.

PARSIDUODA PIGEI.
-... ... .......

st id »os . 510
.) ve-

lump-wagoii,

Dviejos si ūbos po .\o 
W. Spruce SI. I) 11 a rk Iri, 
žiniai, roges, < 
sztebelei ir maža farmuke. Vis
kas geram padėjimo. Kas no
reli! pirklį praszau atsilankyti 
pas mane, po No. (t.f.

51(1 W. Spruce Si., 
Mahanoy ('ily, Pa.
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DOVANA NUO POPIEŽIAUS.
Kardinolas (liardini, apasztaliszkas delegatas in Japoni- 

je, atvožė puikia dovana nuo popiežiaus del Japoniszko eieco- 
riaus sumins, kurie nesenei apsivedė su kuningaikszcziute 
Nagako Kimi.
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PRIETARU AUKA. k„„,k.
--------- riai atliktas, seniui Nkunku- 

Nakties tamsa apsiauto pal- rui, žymiam visos apielinkes 
mu ir daktiliu miszkus, au- burtininkui, vadovaujant.

1 “Viskas gerai,” — tarė vir- 
’ Hzininkas —“bet kuomet sa- 

. 1 d. Lietuvos Laisves Pa- (tieses juoduku kaimas Ng-1 kyšį mums Nkunkuru, kas p^| 
i”

Tuojaus pamatysime, 
eina in

ISZ 
su savo
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PRANESZIMAS LIETUVOS
RESPUB. ATSTOVYBES. Lavono rengimas buvo vik-

Lietuvos Respublikos Finan- 
Ministefio nusistatymu irsu Alinisterio nusistatymu ir i 

Užsieniu Reikalu Ministerio ganezius abiem Lindi upes 
sutikimu, nuo sziu metu Liepos | krantais, ant kuriu buvo iszsi- 
men.
skolos prinokusiu kuponu ap- lbangba

Viskas gerai 
4 4

(kaimas Afrikoje, | enie mano brolio dvasia ? 
srities 

kalai del minėtos paskolos pa-(klausomas.) 
vedama Lietuvos Respublikos 
Atstovybei Suvienytose Ame
rikos Valstybėse.

Tad, visu suinteresuotu as
menų praszoma visais tais rei
kalais kreiptis Lietuvos Res
publikos Atstovybei!, 
16th St, N. W., Washington 
D. C.

Darbo pagreitinimui praszo
ma :

1) Laiszkuose del L. L. Pas
kolos jokiu kitokiu reikalu ne
liesti, ir

2) Malonei i indeti savo adre
su užadresuota voką (konver- 
ta.)

Atskaitos del prisiunstu per 
Atstovybe auku bonais ir ku
ponais

inokejinias ir bendrai visi reif Kongo

2622

in vairiems Lietuvos 
reikalams, bus Atstovybes kas 
menuo skelbiamos Amerikos 
Lietuviu spali do jo.

Birželio men. 18 d. Valstybes 
Prezidentas patvirtino sekanti 
Ministeriu Kabinėta:

Ministeris Pirmininkas, Tei
singumo Ministerisi ir Vidaus 
Reikalu Ministerijos Valdyto
jas — Antanrts Tumehas,

Žemes Ūkio Ministeris —Mi
kolas Krupaviczius,

Szvietimo Ministeris — Leo
nas Bistras,

Užsieniu Reikalu Ministeris 
—V a 1 d e m a ra s Cza r n eck i s, 

Finansų Ministeris 
tautas Petrulis,

Kraszto Apsaugos Ministe
ris — Pulk. Teodoras Daukan
tas,

Susiekimo Ministeris — Ba
lys Sližys.

Lietuvos Respub. Atstovvbe
S. A. V.

Vy-

už trijų

||

ri-
}n.opWijos pri

PO (U.OĮ

Ngbangbos gyventojai ”WH- Į miszka medžiu grabui. Oi 
gosi jau gultu. Užgeso paskuti- tuo tarpu pasitarsiu 
nieji žiburiai. Net szuns ir tie kalebasu.
jau nutilo. Retkarcziais tik su- Vyrams iszejus in miszka, 
ataugdavo kur miszke iszalkes burtininkas užsimovė kauke su 
liūtas ar leopardas. ožio ragais, paėmė in ranka

Kurna — tai vadinosi naszle lazda su kalebasu, kuriame jo 
žinoma kaimo gyventoja — su nuomone tuno viską žinanezios 
nedegeliu rankoje apėjo dar dvasios, iszgere alaus indą ir 
syki kiemą, kur buvo suvary- pradėjo vaikszczioti aplink In
tos nakeziai ožkos ir apžiurėjo | vona.

Murmėdamas kažin kokius 
nesuprantamus žodžius, burti-

> 14 rp
J * * *’ t
auszta. Tegul’ vyrai

Vyrams iszejus

ožio ragais,

jai! — kartojo su padu

tos nakeziai ožkos ir apžiurėjo 
ar kiemo ineiga gerai yra ersz- 
kecziais užkimszta, kad kar
tais koks pleszrus žvėris nein- |ninkas ėjo pinna iszpalengva. 
sibriautu in kiemą. Bet paskui pradėjo eiti vis

Viską apžiūrėjusi, Kūma pa- greieziau ir greieziau. Paga-
suko in grinezia. Jau buvo be-(liaus jau begte bego aplinkui, tam žmogui 
žengianti in stuba, K 
pasigirdo bubno dundėjimas.
Kurna sustojo.

‘ ‘ Kas gi ežia butu ?
te moteriszke.
ru,
nakties szokius?

Bet paskui 
greieziau

ANT PARDAVIMO

Puse loto 25 per 62pėdu 
didumo ir du maži namai. At- 
tliszaukite ant adreso.

John Morgan
(t. 51

116 W. Spruce St.

HOLANDIJE UŽPILA ZUIDER MARES IDANT TURĖTI DAUGIAU ŽEMES.
Ilolandi p* Pradėjo mil'žiniszka užduoti1, tai yra, pripi 1 dinet negiles mares žuider Sea 

apie 50 metu ir 
isz nen/lriu

ir tokiu budu apturet apie pusi* milijonu margu žemes. Tasai darbas užyms 
kaszt uos m Hi jomis doleriu. Pa veikslas parodo darbininkus pi nanezius tvoras

5

kurias užpila pivskoms ir akmenais atgabentais isz Belgijos ir Vokietijos, ant sulaikymo
vandens

n

D
VIENATINE KASYKLA SILLIMANITO ANT SVIETO.

Vienaiirte kasykla SilliMaTfttOiit"fftdėtbTahdasi kainuosiu Inyo, Kalif0rnijbt*lSillt-
manitas yra tai mineralas, kuri naudoje in elektrikines lampukes (ploni siulelrai kurie ap- 
szvietineja). Akmenis tojo minerolo, sukrauna ant mulu kuriuos atgabena in akmendau-
žes kur iszima taji mincrola ir gabena in fabriką.

i- - m- -... ... _____ - ,.................... r

nuodai) — murmėjo Nkunku
ru.

“Už trijų nakeziu, 
nakeziu, Kūma turės iszgerti
nkassa! Už trijų nakeziu ir asz 
turiu gauti ožka!” — rėkavo, 
džiaugdamasis burtininkas.

“Už trijų nakeziu, už trijų 
nakeziu, Kurna turės iszgerti 
nkassa,”
kusiu džiaugsmu moterys.

Už puses valandos Ngangbo 
tarnai atvedė Kurna pas virszi
ninko namus.

Niekas nedryso jos ginti. Jos 
gimdytojai buvo jau mirė. Jos 
vyras jau metai kaip gulėjo 
szaltoje žemoje. Tolimcsnes-gi 
gimines, bijodami, kad ju nein- 
tartu, buk jie turi “lielemba,” 
neturėjo drąsos už Kurna už
tarti.

Nkunkuru, virszininko var
du, pareiszke Kūmai, kad už 
trijų nakeziu ji turės atikti 
bandymą, iszgerti nkasso (nuo
du) (nigeriu nuomone nckal- 

nuodą i negali
tik staiga |lyg pats save vydamas.

Staiga sustojo ir smarkiai 
pasukęs lazda puoli* lyg negy
vas ant žemes.

Atsipeikėjos, 
iszgere paimu vyno ir isznaujo 
leidosi bėgti pplink lavonu 

kažin 
giesme,

” — mas- 
Gal Nkunku- 

burtininkas, szaukia in

Bubnas vis kas kart garsiau (niūniuodamas 
ir smarkiau dundėjo, žadinda- slaptinga 
mas žmones isz miego. Įbarszkindamas lazda.

“Kurna, Kurna, Kurna lia 
lemba’.’’(slaptinga jėga, su ku
ria snlyg nigeriu stabmeldžiu 
tikėjimu galima žmogui dvasia 
atimti arba ji apkrėsti liga.) 
staiga suriko Nkunkuru su 
pragariniu džiaugsmu ir susto 
jo. 

4 4

4 4

szaukia

Neužilgio pasigirdo ir kito
se vietose bubnu garsai.

— SU-

Kurna gryžo vėl in kiemą, 
kad nuo beganeziu pro szali 
sužinojus, kam ežia tas liar- 
mas keliamas.

“Burtininkas eina”
murmėjo moterėle pati sau.'

“Asz vai'gsze naszle esu te
nai nereikalinga” — maste 
Kūma ir pradėjo pati sau 
skustis. “Tas Nkunkuru tiek 
apie mane rūpinasi, kiek apie 
pernykszti lietu. Jam labiaus 
rupi mano ožkos. Ne! To nesu
lauks! Neduosiu, tai visa pave
du mano dukteriai Maimu, 
nors ji to ir neverta. Kurczia 
ir nebyle, kaip kelmas. Ir rei
kia stebėtis, kad Baba (taip 
nigeriai vadina kataliku misi- 
jonierius) priėmė ja pas save. 
Juk nebent krokodilius galėtu 
ja mylėti. Jau senai reikėjo ja 
paaukoti anam.

“Kurna, ar 
nesirengi eiti?
kažin kas isz beganeziu pro 
szali.

“O kam asz ten reikalin
ga?” — atsake Kurna ir pasili
ko.

Tacziau kažin kas griaužė 
jos szirdi. Lyg szaukte-szauke, 
kad eitu tenai, kur visas kai
mas rinkosi.

Niekuomet dar baime taip 
nespaudė jos szirdies, kaip kad 
szianakt. Ne vyrui mirus nebu
vo jai taip baugu.

Lyg norėdama pabėgti nuo 
slegianczio ja nerimasezio, Ku
rna apsisuko ir greit puolė in 
troba.

pas virszininka
— paklausė

4

“Sivatu! Sivatu! Jau tavęs 
neber, jau tau iszplesze dva
sia!” — graudžiai szukavo 
žmonių būrys pas Ngbangbo
virszininko namus.

“Jau tau atome dvasia!” — 
kartojo verkdamos moterys, 
susėdusios aplink ugniakuri, 
sukurta kieme.

Vaitojimai, verksnias, szu- 
kavimas bubnu dundėjimas — 
viskas kartu susimaisze ir 
keistai skambėjo nakties tylo
je.

Pro ugniaburi dažnai pra
bėgdavo juodi, kaip szeszeliai, 
pavidalai ir dingdavo virszi
ninko namuose.

Tas visas kaimo sujudftHaę 
kilo del virszininko brolię 

ima bu [ ‘ X 11 I
Visi sk u liejo in jo namus, 

kad pagelbėjus kuom 
rengiant laidotuves.

Visu pirma buvo nuplaktas 
lavonas, nukirpti ' plaukai ap
link ausis, likusieji supinti in 
kasa.

Paskui visas lavonas buvo 
iszteptas raudonu tepalu. Ran- 

buvo 
nudažytos baltais bruožais.

Pagalinus skruostai ir kasos 
kaspinas buvo papuoszti bliz-

kilo del 
mirties.

nors

hurt įninkąs

1 

kokia 
sma rkiai

Kurna, Kurna, 
lemba,”

Kurna, lia-
— pakartojo visos ap

link burtininką stovinezios mo
terys, džiaugdamos, kad inta- 
rimas nepuolė nei ant vienos 
isz ju.

“Atveskite ja tuojaus!” — 
riktelėjo virszininkas.

Kejįęs moterys nubėgo pas 
Kurna. Bot jos neradusios, gry
žo szaukdamos: “ 
kur!”

“ Aga! Kūma, lialemba! Turi 
iszgerti nkassa! (Nkassa —

Nėra jos nic-

kenkti.)
Nieko negelbėjo nelaimingos 

moteriszkes toisinimasis ir 
tvirtinimas su prisiega, kad 
esanti nekalta.

Kurna buvo suriszta ir užda
ryta s(akloje. Jos 
likta dvi moteres.

Tuo tarpu vyrai, juokauda
mi ir
isz miszko didele kalade gra
bui.

Pavaiszinti gerokai alumi, 
vyrai ėmėsi darbo ir iki pietų 
grabas buvo jau gatavas.

In graba pastatyta ant ka
ladėlių buvo padėtas nabasz- 
ninkas. Aplink graba sukurta 
ugnis, kad padžiovinus lavona.

Sziam darbui pasibaigus, 
prasidėjo vaiszes. Jei kuomet, 
tai sziandien ypatingai, vyrai 
užsidirbo vaisziu.

T’odel virszininkas liepe pa
pjauti keletą ožkų ir rudu szu- 
nu iszneszti indu su alumi, ir 
prasidėjo puota.

Jau saule leidosi, kai vyrai, 
atsirugdami alumi, pasitraukė 
nuo likusiu valgiu ir užleido 
vieta iszalkusioms moterims.

In vaiszes atėjo ir moterys 
saugojusios nelaiminga Kūma.

toisinimasis

sergėti pa-

trinkszmaudami, vilko
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MALT SYRUP<J MALT SYI
Unijos 

Padirbtas

mib inzmati?

Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono 
ir Juodo Baksukese.

Užganėdinimas Gvarantytas.
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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 čzedina. Dękite savo pinigus in szita Banka o 
persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga su pa
dauginimu procento.




