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Isz Amerikos
Atidavė burdingieriui paezia 

už narna ir 150 doleriu.
Irwin 

menesius
AVest Chester, Pa. — 

J. Ott per asztuonis 
buvo ant burdo pas Harvey 
Seltzer. Gaspadinele insimyle- 
jo in burdingieri ir is/.piszkejo 
kitur jeszkot i sau lizdo bet li
kos suimti ir adgabenti adgal 
in miestą. Seltzeris sutiko ati
duoti savo apgavinga paezia 
burdingieriui, jeigu jiji porra- 
szys jam narna ir užmokės 150 
doleriu kasztu kokius turėjo 

pabėgėliu.

teko paezios, 
Burdingieris su

ant sujoszkojime)
Xorints nuskriaustas v\ ras ne

bot gavo narna, 
nenoru pasi

ėmė bobelka kuria jam užmetė* 
ant kakle) vvras, bet kitokio 
iszejimo nebuvo ir turėjo aut 
tei sutikt.

Stebėtina gyduole kasztavo 
200 doleriu.

Pemtiac, Mieli. Petras ir 
Julije* Van Ripcrr, brolis ir pe
slio turinti po 79 ir 80 met u, 
t urėdam i
Avone pavie*te* likos apgautais 

, visus pinigus 
>avo gyvenime.

LIETUVIS NUŽUDĖ DVI 
MOTF SES.

Prikalbinėjo idant gaspadine 
su juom iszbegtu. Kaiminka 
pradėjo iszjuokinet — nu- 

szove abidvi.

Scranton, Pa. 
Pavlaiiekas, 3 
darytas kalėjime* 
dvieju moteliu 
jojo g:aspadine I>

savo
Magdalenos Bag- 

prikalbinejo 
Jarno

atėjus pas Bagdo-

isz Antano

varginga farniukia apmaKzytu

ant 200 doleriu, 
kokius turėjo

Du vyrai atėjo pas juos, kal- 
beelami buk gales iszgydyt Ju
lijos akis, ant kuriu sirgo per 
kelis metus, jeigu jiems nžmo- 

, o kad slaugiau 
du szimtiis, ne

pažystami pasiemia pinigus, 
imdavę bunka ezvsto ' anelenio

- Antanas
1 metu, likos už- 

iiž žudinsta 
viena buvo 

kita kai min
ką kuri buvo atėjus lame laike 
pas savo kaiminka.

Pavlauckas iusiuto ant 
gaspadiuos 
doniei)(*s kuria
idant su juom pabėgt u. 
laike buvo 
nienia josios kaiminka Czeka- 
nevieziene (ar Kiszkeviczieiie) 
ir abidvi pradėjo 
szaudyt ir ji arzyt.

Antanas inpnoh* in pasini i- 
ma paleisdamas tris szuvius in 
pilvą gaspadiuos Bagdonienės 
11110 ko tuojaus mirė, teipgi ir 
in ('zekaiievieziene kuri mirė 
ant rytojaus.

Jau laikas idant tuosius in- 
siutusins bnrdingieriiis valdže 

, nes jau per laukei 
duodasi girdėt apie burdingie- 
riu insižioplinimas in gaspadi- 
nes isz ko kyla szeimyniszki 
nesupratimai ir žudinstos.

ISZ VISU SZALIU
Kinczikai apvogė du biskupus 

nuo visokiu szventinybiu.
Shanghai, Kinai.

talikiszki biskupai kurie* kelia
vę) in eziortais dahbauti ant 
sejmo katalikiszkn bisknpii, Ii-' 
kos užklupti per

Korsika.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Du ka-

Kiniszkus 
banditus ir apipleszti nuo viso
kiu szventinybiu kaip: auksi
niu kryžiu, žiedu, mitri) ir zio- 
goreliu.

Du nauji Amerikoniszki 
biskupai.

— Popiežius^jiažeiik-

Baisus atkerszinimas ui su
viliojimą sesutes. .

M end e Gini o, 
Jaunas elarbiiiinkas Paole> L11-
ce*i, pasiut.iszkai iusimylejei in 
elukteria ukininko Martini, 1(» 
melu Giorgina, kuria suvadžio
jo prižadėdamas su jaja a [įsi
vesti, bet žodžio nedalaike, pa
bėgdamas isz baimes idant bro- 
lei merginos 3i
Ijiieei aplaike Barba 
ir per ke*liolik$ metu porgyve-

Frackville, Pa. —- Mariute, 
15 metu dukrele 
Navicku mirė nuo 
gos, palikdama dideliam niiliu-
dimia tėvelius, dvi sesutes ir 
du brolius. Laidotuves atsibu- 

sii bažn vi i- 
9

Stanislovo 
szirdies li

♦ ..........Ill....... .  .. ...... ................................. .. . .... ................. „

vaikszczioti. Tas nėjo, bot pa
lydimas isz abieju pusiu, tapo 
iszvežtas. Draugas vienok ne
ilgai jam leido szaltojoj szalti 
ir parsivedė in mesiiiyczia biz
nio daboti.  —V.

Landsford, Pa. Garais pa
liko name
trynukes-dukrelos, 
kriksztino Helena, Liudvika ir 

Mergaites 
raudona,

idant galerna
Visos sveikos ir
s.

neniižudinf u. 
ant laivo

no Krailcijoi. Manydamas, jog jow
i kalte
< i iorgina

kės 800 doleriu, 
neturėjo kaip <

~ s. •’i,*??-at.ir dingo. — \ is 
svieto atsiranda.

Susipras po laikui.
Elkton, Md. —

kvailiu ant

Isz visu da
liu Pe*nnsylvanijos ir kitu vals- 

insimy leja 
szliiibus 

runina

ti ju neiszma neles 
poreles vietoje imti 
savo mieste tai “runina“ in 
czionais ant susiporavimo. Ana 
diena isz terp daugeliu kitij 
tautu tokiu neiszmaneliu, ap
sivedė sekanezios Elktone: Au
drius Walsh su Lucije Gonsze-. 
Yowska, Philadelphia; Clayton 
Seigen fu sc Tama k ves

isz Mid<lle- 
Jonas Sudbziak

I su Pau
liną Kilauc'kiute*
port, Pa., Jonas rsneibziak su 
Stela Fisher isz Shamokin, Pa., 
Franas Ignate)vski su Marga- 
rieta Pakszem isz Wilmington, 
Del.

Mažos mergaites užkrėstos 
bjauria vyriszka liga.

Erie, Pa., — Valdžios tyrinė
jimas iszsigimeliu gaujos suve
džiojusiu lenkiu nemotos mer
gaites kas sykis parodo baises
niu dalvkii.

(lydy tojus
vienojo mokykloje 
lias mergaites

energinga ty- 
ir suome 13 mergai- 

kuriu

Martino Romanek 
kurias ap-

I

-- Z   —:———--------»

Isz Lietuvos.

s-.-4|
1

Už nužudymą savo vyro 10 
metu kalėjimo.

Kauno Apy-

a
S'I

R v mas
lino du Amerikoniszkiis kimi 

kun. Fra ne isz 
('atbolic

glis biskupais:
uždetoja 

Extension Society ir kun. Ri- 
chorda (Icrow.

Pas popiežių tomis dienomis 
laikosi arei visk upas Edwardas 
Hanna isz San 1‘Taneisco.

13 metu vaikas — tėvas!
Berlinas. — Sudas nubaudė 

szeszeis meneseis kalėjimu tūla 
mergina kuri

kii Kelley,

szeimvna už- 
isztekejo už 

vyruko Muiinigo, kuris 
šuneliu kaipo

net vii nedarnas 
atrado ke- 

užsikretusias 
sunkia liga. Paszaukta policija
tuojaus padare 
rinejima 
ežiu, 
motu, jauniausia 9.

Ju pavaldžiu 
Vienok yra žinia, 
vra dvi Juozo Goros dukters ir

vvriausia turi 13

nepaduoda, 
kad tarp ju

Motina užmusze automobiliu 
savo kūdiki.

Ontario, (’ai. — Trijų motu 
Ludvikelis Martin, - - *
na, kuri sugryžo'TsFmokslo va- 
i'vmo automobiliaus.

tl žiaugsm u past i i
ižbego su 

savo moti-

Mot ina 
nemokėdama da. gerai važiuot, 
susimaisze, užvažiuodama ant 
saidvoko, prispausdama kūdi
ki prie medžio teip baisei, jog 
po keliu miliutu mirė.

Isztekejo už senio idant ap
mokėt motinos skola.

(’bieago. — Ana diena Kat
re* Eltiene Xapoli, 15 metu mer
gaite, apskundė*
už parelavima josios elel Ludvi- 
ko Xapoli, 58 met u žmogaus, 
už 5(H) doleriu, 
galėtu apmokėti skola ant 
mo. Sudže* negalėje)
sprenst ir .ilidave* mergaite* po 
valelže* nepilnarneeziu idant ta- 
ji elalyka ajszkiau iszt yrinet u.

savo motina

idant motina 
na- 

nieko nu-

Tukstanczei drapanosia 
senos moteres.

I’rent on, N. J.m — A na die* 
atlankė* save) elnktere, senuke 
Margarieta Haney isz Hanceick 
Pa., kuri po keliu elienu sve- 
cziavime>si apsirgei ir mirė*. Ka
da duktė perkratė motinos elra- 
panas, raelo užsiūta 8000 elole- 
riu czekeis ir pinigais. Matyt, 
senuke* visaelos nesziojosi pini
gus su savim. Pinigai
dukterei, nes artimesniu gimi
niu no buvo.

Mylema persimainė ant vyro.
Kane, Pa. — 

insimyleje) in

na

teko

Fra n a.s Si reel 
patogia Alicije

kad didžiuma suimtu, jei ne 3} ilson, iszpiike) laisnus ir pa- 
visos, yra lenkintos. Mažne vi
sos mergaites yra se*rganczie>s.

Burdingieris nužudė gRspadi- 
ne ir pats save.

Rankin, Pa. — ManydamasI r JI<<IJIV<1I9 1 <<• ------- AV1<4IJ9 1<<4 1II<IDI
f »■ *

jog būdamas ant burdo per il
ga laika Jonas Toth turi tiesa 

Todėl, ka
da jojo gaspadine Julija Dras
ko!, pardavinėjo 
’__ ’..j jisai

jame ir “bosaut”.

narna ir ra
kandus jisai pasiprieszino 
priesz tai, už ka gavo szunc po
teriu nuo gaspaxlines.
labai už tai užpyko nuėjo ant 
virgzaO 
vleifil

skyrė dienu
sztai vienas isz palicijantu už
tikę) ‘pana’ Alicije ejnant uly- 
czia kuri jam nudavė labai nu- 
žiiiretinai. Pasiėmė* pana Ali
cije 
paliepė 
“mergina”, 
peržiūrinėjo, 
“mergina” 
vyras,

vinczevtfnos, kad

ant policijos stoties kur 
mote re i peržiūrėt i 

Ne ilgai “

.Jonas

1, pasiėmę (revolveri ir 
fizuviu padėjo gaspadine 

negyva, po tam pats sau palei
do kulka in smegenis.

■ .. (. z

.M-#"

“joja 
nes kada nurodo 
pasirodo kael tai 

kuris ftc viena kvaila 
jauniki prigavo iszviliedamas 
isz juju pinigus priesz apsive- 
dima po tam dingdavo isz mie
sto. Palicijo padarus krata jojo 
kambarį rado kuparuosia apie
ŽO visokiu moteriszku szlebiu 
ir daug kitokiu apatiniu szilki- 
niu cacyęyiu.

apskundė trile- 
kos metu vaika buk jisai yra 
tėvu josios kūdikio, be*l sūdąs 
buvo kitokiu pažiurti ir vieloje* 
vaiko, nubaudė mergina. Mer
gina turi 24 metus ir tarnavę) 
pas vaiko tęva.

Soviatai pradėjo naudot 
pinigus.

London. — Rosije dabar pra- 
naudoti pinigusd(*S 

mainymo tavoro ir ve*dimo pra- 
mone*s. Soviatai iszdave* kon
traktą elel AnftlbriSkehs meny- 
czios iszmuszti 45 milijonus pi
nigu. Bus tai pirmiitinei sovie
tinei pinigai ir yra po I, 2 ir 
rublius.
Bijoma dideliu Žydu pogromu 

Rosijoi.
Žydu pabėgėliai 

at vykstant ie*ji isz Rosijos
geni, pasakoja, kad sovietu val- 
džia e-santi susirupinus del di
deliu žydu pogromu, kuris, jos 
žiniomis, Rusu 
szventems, praeleelaut Liepeis 8,
esą ruosziami l’krainoj ir visoj 
centralinej Rusi joi.

Per pastarąsias dvi 
tęs czeka

vietoji*

j

Rvga. —
ID-

viduvasario

sauvai- 
aresztavus 

intaria-
esant i 

tukstanezius asmenų, 
mu kaipo turincziiis rysziu su 
monarchist u organizacijomis 
užsieny, kurios slaptais keliais 
gabenusios Rusijon vežimu ve

žimus antisemtines literatūros. 
Odesos, Kijevo,
Maskvos ir Petrogrado kaleji- 
IMai esą grustinai aresztuotu 
žmonių prigrusti. Atvykusieji 
isz tu miestu Žydai pranesza, 
kad szimtai j u tikybos žmonių, 
kurie lankėsi Klime ir kituose 
Juoduju juriu pakraszezio 
miestuose, 
ten ir gryžta 
centrus, 
raudonosios armijo 
rios turėtu sukvlimus ir eksce
sus nugniaužt i.

Ta Žydu bėgimą 
Rusijos patvirtina ir kiti atvy
ko isz ten pabėgėliai.
Baisi viesulą ir tvanas padare 

daug bledes.
Shanghai,

Min iszsįliejo isz lovio užlieja
ma kone visu miestą Foochon. 
Daug žmonių pražuvo o bledes 
daejna ant ' daugelio milijonu 
doleriu, 
ryžiais 
kintais.

Belfast, Irlandije. y— Baisi 
viesulu kuri prapute pro czio- 

padare inilžiniszkas ble- 
dcs. Vėtrų nupūto stogus nuo 
namu kaip popiora, szimtai 
žmonių buvo priverstais laiky
tis už stulpu idant nebūtu 1111- 
neszti. Telegrafai ir telefonai 
likos nutraukti.

g

na is

('barkovo,

jiiriu
skubotai bėga isz 

iii didžiuosius 
vra didesnes 

s jogos, ku-
kame

isz pietų

Kinai. — Upe

Dideli magazinai su 
ir arbata likos sunai-

apie* jojo 
mirszo. 1 
ge*re> 
rūpinosi josios 
savo teipgi susilaukdami ir sa
vo keletą vaiku.

Bredis Luecie), Jonas nurasze* 
jam idant siigryžtu iii tevisz- 
kia nes viskas jau apsimalszino 
ir kad jam prigialbetu gaspa- 
doryste*je. Paolo sugryžo, bet 
iii kėlės dienas pe> tam likos nu
szautas ant lauket laike* darbo.

Žuelintojaus nesurado. Bro
lis Jonas isz uuliiielimo, užsi
ėmė* auginimu ožkų o prie* jojo 
apsigyveno senas dėde. 
.Jonas steigei apsirgo i 
Dedi* parengė* lavonu, pasirū
pinę) gerymo ant priėmimo gai- 
lininku, o kad artimiausi jojo 
kaimynai buvo du brolei (lee)r 
ginos ir Muiinigo, kurie* elagir- 
ele apie mirti Jono ate*jo atlan
kyti lavone. \’ienas isz Georgi- 
nos broliu atsistojas prie gulin- 
czio lavono, spjovė ant veide) o 
pats Muiinigo paszauke: “ 
tai szunie, kaip Dievas surenk* ? 
Dingai kaip dingo tasai, kuri 
mano ranka iszsiiinle* 
svieto.”

'fame m*baszninkas paszoko 
isz grabo, kuris tik del to mirė*

kas jojo breili 
isz. dvieju revolveriu 

kokius turėjo su savim grabe*, 
praelejo szaudyt iii steiviiiczius 
szaukdamas peši u t iszkai: 
mokėsiu jums už 
brolio, ’ ’ 
Miiiiniga ir jojo du szvogerius, 
po tam pridėjus 
revolveri pideido 
sugriuvo imgyvas.

Deelia palicije uždare* kaleji- į jo

idant dažinot i 
nužudė,

— dedamas

Sztai 
ir mirė.

ma-

ant ano

“ At
mini mano 

negyvu

prie burnos 
szuvi ir pats

Helena
prisipažino buk pri

mo Ajaccio kaipo liūdintoji! 
kada teismas prasidės.
Nutrucino motina idant ilgiaus 

nekentetu.t
Geneva. — Xorints

Moeller
skubino mirti savo motinai per 
uždaviniu jai truciznos, bet su
dus paliuosav 
mes.

Josios motina sirgo per dau
geli metu ant, in'iszgydomos li
gos, o idant jai palengvint jo
sios kentėjimus uždavė jai tru- 
ci*znos nuo ko mirė. Prokurato- 
ris jaja paliuosavo.

(J jaja nuo baus-

Arszesnis už velnią.

Kunigas, pabaigos iszdesti- 
net mokslą apie pekla ir vel
nius, klauso vieno isz mokyti
niu:

— Ar yra kas arszesnio ant 
svieto negu szetono ?

— Yra — atsake užklausta
sis be užsimislinimo.

— O kas? — paklauso nusis
tebėjas kunigas.

— Policijantas — atsako 
drasei vaikas.

— O tai del ko?
— Ba kaip mamyte su tote 

barėsi, tai kalbėjo: — “o kad 
tavo velnei paimtu,”
no vienas velnias teveli no pa
ėmė, 6 kaip andai pasigėrė, tai • • j 1 ♦ • • 1

li vienok

ji tuojaus palicijantas paėmė 
ir turėjo užmokėt sztriuopa.

.Jeigu priesz savo durimi*

nuszluosi, tai burmistro nebijo
si. — Bex.

vo Ke*l\*(*rge> ryla 
nems pamaldoms.

Deszimls melu Ona Ba- 
prigere prude 

. Mergaite1
art i moję* 

maudėsi su 
kitoms draugėms ir buvo gera 
plaukike*, bet turejei pataikyt 
iii akmeni kada panėrė ir dau
giau neiszplauke.

— Petras Kirtiklis ir Kat
re* Povloski isz Frackvilles, ku

plento.

I aieijo. 
kakluku 
balta kaspinėli 
jaises pažyt. 
kaip rodos aug

turi ant 
mels na ir

Pereita

Panovožvs.
gardos Teismo iszvažiuojama 
sesija nagrinėjo Panevėžy by
la p. Mikutoviezionos, kuri kal
tinama nužudvmo savo vvro.

Tar<lymas parodo kad p. M.i- 
kiito\ ieziene, 17 motu būdama 
isztekejo už p. Mikutovieziaus 
35 metu amžiaus. P<*r pora mg- 
nosiu 
4 «

9

102 (Jrami 
negerai.

’''I

iiįl
I
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I

rie pabėgo 11 Juniaus likos su- bet dar 
ymti Harrisone, III., ir atvežti 

ir abuelii uždaryti 
kalėjime.

turi paezia. ir
Katre* turi vvra indu vaikus, t

in czionais 
Pottsvilles Petras

tris vaikus, o

Kewanee, Ill. — Darbai PasH{e|e
nokurios 

po 4 ir 5 die
nas. uarinnniKu daugybe 
vaikszezioje po nlyezes be dar
bo. Lai in czionais 
va žinojo.

\’i<*nas artistas
jas namines patiko iii nelaimi*, 
nes jo patys 
j<’j“

muš pradėjo
dirbt lives dirba

I hirbininku

maži i,

niekas ne-

varvto-

kostumerei ant 
užpuolė kuriems ture j 

at įduot i 80 <loleriu — 
svet imtaiiezei.

Du k nmpa na i

O
visi buvo

— vienas 
varo namino o kitas pardavinė
jo ir daro gera bizneli, bot ant 
nelaimes palieiji* padare abla- 
va, nes lauke prie namo pakol 
bravornykas atvažiuos. Kada 
atvožė sztopa, žmogelis iszbego 
apsirodias tiktai su apatinorps

eziupt ir nugabeno 
B ra vorninkas

o pardavikas $150 
tau biznis.

Lietuvei perkasi bambi-

pasiimt i

Brooklyn, N. Y. —
Su batu raelo stive) kambary pa
simirusi Kaži Zalatorių, taikiu 
si restauracija ant
St. Jisai jau jautęsis

nebuvo tikėtasi, kad 
jis staigu pasimirs.

Laidojo
Birželio 25 el. isz kun. Pauliuko 
bažn vežios.

Hazleton, Pa. —
ta vietini Lietuviai kermosziu 

pa ja u joje, 
pasitaiko labai

J. Lovandanekas.

Birželio 19-

Landmesers 
Kadangi oras 
gražus, žmonių prisirinko arti 
szeszin szinitu. Visi iki soeziai 
prisidžiaugė. Ir, kas goriausia, 
labai grąžei ir rimt ii i apsiėjo. 
Gal but del to, kad vedėjai szio 
kermosziaus labai pavyzdingai 
viską vede. Vyru gerymus De- 
guczin levas su sunais ir Stepo- 
naieziui padedant kibai pavyz
di nga i g
kai paprastai, 
eziausiu dabartiniu 
Moterų dalykus Lanriczkiene 
su Paulai!iene, Szvediene, Ta- 
laezkiene, Kasparieuo ir Bin
kiene visiszkai' sėkmingai vo- 
de.

i rd e. Ir ne svaigalais, 
bet tik papras- 

alucziu.

tas nepatiko.
rgodymais p.
labai gailėjo, kad
jau už “----- ”

su jaunais vyru
ką^ vyrui

‘ ‘seno 
žiaus ir viena 
palių je ji prasze

po vestuvių ji pradėjo 
flirtuoti ” 

kais nežiūrėdama,
Liudininku da-
Mikutovicziene 

ji isztekejo 
36 metu am- 

karta būdama 
savo pažins-

tamu paneliu, kad jos jai pa
dėtu niižudvti vvra. Dviems 
savaitėms po baliaus praėjus 

rastas nukauM ikntoviezius 
tas (nuszautas).

buvo iszszaukta 40
kurie beveik visi

Teismo 
liudininku,
darodo, kad p. Mikutoviczieno 
visiems sake, kad ji mylėjo sa
vo vyra, bet per neatsargumn 

Teismas nubaudė
ja 10 metu sunkiųjų darbu ka
lėjimo. jįjį

ji iiuszove.

Baisos laižybos.
Nepertoli laikinosios sosti

nes Kauno in viena gana gra
žia apylinke: viena isz netoli
mos praeities dienu apsilanko 
nepersonus vyrukai ŽlPėiYtan 
kaipo Kauno pilstytnves mege- 

Atsilankes pas kaimyno,
iszsiplepojos apie viską ir apie 
nieką, užsiminė, kad, girdi, ga
lis iszgerti degtines net du li
tru.

Pasiginczyta.

jas.
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— Birželio 29ta Lietuviu 
bažnyczia apvaikszczios para
pijos patronu szvento, — Petro 
ir Pauliaus. Prados 
isz vakaro, o baiigs
vakaro. Atrodo, jog viskas isz- 
eis labai iszkilmingai.

kad sztai 
iii areszta. 

turėjo užmokėt
— tai$200

liūs naprapal. Ana diena pirko 
Baltrukas savo bobelei toipgi 

| bambiliu, o
• važiuot, 

Igrabo bet
susižeidė.
1*1

kad gerai nemokė
tai

ant
invažiavo in 

giliuko mažai

Vasarai prasidėjus žmo
nelei rouge pasivažinėjimus ir 
piknikelius ir 
szvent adioni
kus ir girres. Viena partija su
si rome su Lenkais jai apsi- 

k it u s k rau-

konia 
piszkina

kožna 
in lau-

su 
kriksztino vieni

Abraomo Simus.J01S.

Worcester, Mass. — Pas 
Juozą Alytų ant Millbury gat
ves, g. 
invvko 
kuria kalba visas miestas. Jis 
dar nelabai senai vedė ir iszro- 
de lyg tėvas 
szliubo, nes jam skaitosi 38 me
tai, o jo panelei 18-ka.

gera kataliku ir mėsininku 
tragi-komedijų, apie

su dukterc prie

. Bet 
jo 38-ni

Subatoje 
Nedėlios

Chicago. — Jau nuo senei tę
siasi bila p.p. Zigmo ir Marga- 
rietos Mickevicziu. Byla eina 
del perskyrų ir pinigu pasida
linimo.

Dabartiniu laiku p. Zigmas 
M ickeviezius žinomas kaipo
Real Estate biznierius ir pasi- 

negyvena su 
savo moteria ir del jos užlaiky-
turintis žmogus,

mo moka berods $150 menesiui
— teismo nuosprendžiu.

Z. Mickeviczius norėdamas 
pasiliuosuoti nuo mokeseziu ir

pakalbėta ir 
isz 25 litu rankos sumusztos — 
lai žy bos pa e l a ry tos.

Pristato degtine, ima gerti, 
isz tikro, netrukus iszgore ir 
dar net mėgino in namus pake
verzoti. (Koki ll/2 kilm.). Te- 
e*ziau vos tik peržengė slenks
ti, kaip krito ir visas degtine 
pradėję) veikti. O kadangi deg
tines nuodu buvo padauginta, 
tad nors nelaimingaji mėgino 
atgaivinti, bet buvo jau perve- 
lu ir taip netekes sąmones, bai
siai aimanuodamas iszkeliavo 
isz szio pasaulio.

Veža žmonis in Rosije.
Rokiszkis

M
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mergelei pasi norėjo 
tukstaneziai. Jis paskyrė isz tu 
jai dali ir sakydavo, kad kur 
norėsi, ten ir eisi.

Na, po vestuvių ji ir pradėjo 
pildyti tuos insiikymus, bet 
v v ras 
mas nėra geras, 
bar reikia netik mesinyežia da
boti, bet ir jauna moterėlė, 
kad kas nepavogtu.
jai nauja insakyma, bet Toji jo 
nepildo.

Viena vakaru 
revoliucija, taip kad jaunosios 
marszkhiiai liko tėvuko ranko
se, o iszbegusi ant gatves szau- 
kesi tvarkdario. Tas atėjės lie
pė ramuma užlaikyti, bet kaip 
tik iszojo vėl karas atsinauji
no. Tądii pati nubėgo pas vir- 
szininka, Tas liepe imti varan- 
ta ir aręsztuoti. * Na, ir ateina

1 "1 • T • 1 • • I

gauti perskyras padavė teis
man pas teisėja Juozą Sabath 
skunda priesz savo paezia; rei
kalavo, kad teismas panaikin
tu ar numažintu mokesti ir 
tam stato priožasti, kad jis ne 
isz savo noro negyvenąs su sa
vo paezia, bet moteris nenori 
jo, ir net iki to nenųri, kad no
rėjus ji nuszauti.

(“Vienybes” 
kor.) — Szioje apylinkėje ran
dasi agentu, 
važiuoti in Rusija, iszveža. Su- 
lyg laiszku ir kitokiomis žinio- 
mios yra girdžiama, kad Rusi
jos gyvenimas žymiai pagerė
jo. Lietuvoje darbu nėra, vis-a

kurie norinezius

Iszsikalbejo.

pamate, kad tas instay-
---- kad jam da-n

bet
.Jis davė

ir prasidėjo

1 
III
Hi I
3I

l:

I s

Kaimyniszkas mokytojas už
draudė vaikams maudintis 
drauge su mergaitėm artimam 
prūdeli.

Viena karta prisiartino prie 
prūdelio, o ant jojo regėjimo 
vaikai ir mergaites pasislėgė 
greitai in 
Vienas tik isz

vaikams

kas brangu, tai darbininkai ir 
bėga in Rusija.

Perkūnas užmusie penkis 
žmonis.

Panedel is. (‘ ‘ Vienybes ’ ’
kor.) — Gegužes 10 d. pirma
sis griaustinis užmusze 5 žmo
nes, 
mina.

(“ Vienybe

Griaustinis inojo pro ka- 
Visados reikia uždary

tas laikyti juszkos ir langai. 
Atsargumas sziek tiek suma
žins perkunelio aukas, kurias 
kiekvieni metai atnesza.

4

artimus krumus. 
ju pasiliko prie 

kraszto verkdamas,
— Ir vėlę drauge maudotės?

— paklauso rustai daraktoris.
— Asz...

ko vaikas.
— Kaip (ai, nežinai ? Juk bu

vai su jois drauge.
— Nes asz atėjau vėliausia, 

kada anię buvo jau nusirėdė įrj 
negalėjai! nažint. ar tai buvo

asz nežinau — atša

Nusižudė.
Kaiszodorvso Kovo 28 d. rv- • • 

to nusiszovo Kaiszodoriu Nuo-
Virszininko

Krapauskas Kazys.
vados Policijos 
padėjėjas
Nusižudymo priežastis pakol 
kas neiszaiszkinta . Vedamas 
tardvmas.

Į r

du dėdės ir kvieczia vvra naši-' v o nuogi.

negalejau pažint, 
vaikai ar mergaites, ba visi bu-

'* •

’ •• 1 A » 1 ' ’ 1 \ •Jeigu Dievo
L: i.

H axe lbijosi, (aj jo-J1 4

ic&Sjtitos baimes neturėsi.
* Kas turi szirdi atvira, tas

________— j---------1
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KAS GIRDĖT
Fra nei jos valdže apėmė nau

jas prezidentas, 
Doumergue, o vyriausiu nn- 
nisteriu pasiliko radikaliszkaa 
socialistas Harriot.

Nuo kada FTancije pasiliko 
republika, Doumergue yra pir
mutiniu protest on i szk n 
dentu. Jeigu Francijo, 
v ra 
valdoma 
prezidentą, tai kodėl Suvie^y- 
tosia Vnlstijosia negalima isz
rinkt katalikiszka prezidentu, 
kur randasi snvirszum asztuo- 
niolika milijonu kataliku.

Demokratiszkas kandidatas 
ant

DEL KO JIJI NEGALĖJO 
ISZTEKET.

TELEFONO TARNYSTE 
LIETUVOJE.

Per penkiolika 
mioras Grinius

metu Kazi- 
slaptingai su

piotestonas veitinejo sn Ona Duszkiuto —
o vyriausiu

Jeigu 
kntalikiszkn 

per

prezi- 
knri 

sklypu yra 
protestoniszka1

prezidento yra Al Smith 
kuris badai yra katalikas. De- 
mokratiszka konvencijų taji 
dalyku apsvarstys ar iszrinkt 
kataliku ant prezidento ar ne.

konvencijų

Švieti ne kare no tik sumai- 
sze sklypus bet ir žmonių pro
tus. Prie tokiu pamiszeliu pri
guli vedusi porele, 

k a res,
aplaike

kuri apsi- 
o kuri ana 

persiskyrimą, 
nes vyras nenorėjo ilginus gy
venti su savo paezia. Tnom vy
ru buvo prabaszczius francu- 
ziszko miestelio parapijos.

Laike kares likos jisai pa
kauktas in glitas, kur pildė 
dinsta paprasto kareivio. Lai
ke ilgos tarnystes, iszauszo 

isz galvos

vede laike 
diena

likos 
glitas,

tarnystes, 
jaunam kunigėliui 
kunigiszkos priedermes, o ka
da susipažino su jauna patogia 
mergaite, toji iszpažino ir jam 
meile, nes kunigėlis atsižymė
jo narsumu, turėjo kelis orde
rius, sutiko už jojo teketi. Pa
gunda buvo didele, jaunas ku
nigas negalėjo atsiginti ir ant 
galo paėmė kariszka szliuba.

Turėjo nors kur praleisti ur- 
]opus, nes paeziule buvo jaus
li, patogi ir karszta... Bet kare 
užsibaigė, reikėjo sugryžt. in 
parapije, prie aveliu — ir vela 
užsivilkt dvasiszka sutona.

Kunigas radosi bjauram pa^ 
dėjime, jmf teisybei neperžengo 
jisai jokiu tiesu, nes francu- 
ziszkos tiesos Francijoi nepri- 
pažysta dvasiszka luomą kaipo 
perszkada ant apsipneziavimo 
— bet savžine jam nedavinėjo 
ramumo. Ant galo sumanė pa
mesti paezia ir sugryžt i in pa
rapije.

Jauna paeziule nebuvo užga- 
nadvta isz tokio nutarimo, bet 
kada nuvažiavo in miesteli ir 
paregėjo savo vyra arnote prie 
altoriaus, sutiko ant persisky
rimo. Jokios perszkados ant 
persiskyrimo neturėjo, nes po
rele negyveno su savim nuo pa
sibaigimo kares. Kunigas da
bar moka buvusei paeziulei di
delius alimentus, o motere sa
ko, jog antfu kartu jau nete
kės.

Popiežius kas diena aplaiko 
npie 22 tukstanezius gromatu 
jsz visu daliu svieto. Idant taji 
paczta peržiūrėt ir perskaityt, 
dvideszimts penki sekretoriai 
turi dirbti sunkei idant darbu 
užbaigt.

t i ■ ■ ■ if —

Po visa sklypą szturmai pa
dare daug bledes szia sanvai- 
te. Wihningtono du žmonis li
kos užmuszti, apie szimtas na
mu suardyti bledes padaryta 
ant keliu milijonu doleriu. Tas 
pats atsitiko ir C’hicage o mu
su paviete Seredos diena ir pa
daryta nemažai bledes. •r

New Yorke ant demc/kratisz- 
kos konvencijos kilo tikra vel- 
neva Seredoje, kada likos in- 
nesztas užmanymas idant Ku- 
klnksus nepripažyt. Klūksi nei 
delegatai panaudojo kumsz- 
czes ant savo prieszu, riksmas 
ir kliksmas bnvo baisus, jog 
net palicije turėjo in tai insi-

— Tai vis demokra-maiszyt. 
tiszkai!

Kas koki rūpesti turi, 
mano, jog ant sprando didele 
sunkenybe guli.

• KafKnimkMtafltaros neisz- 
liejo, tasgiuszInostyti’t’JritKma 
nelaimėje negalėjo.

karta ant sanvaites, (ai yra Se- 
redomis. Vasara persėdėdavo 
parke o žiema teat ruošia.

Isz paežiu pradžių terp 
sutiko idant Kuzis nieka-

nenuvestu prie du- 
Mat, no-

sa-
ves 
dos josios 
riu josios gyvenimo, 
norėjo jokio skandalo, nes Ka
zis buvo vedins 
damas kelis vaikus.
czei jam pasako, jog gorinu bū
ti laisva ne kaip nžsiymti no- 
vnlninkysta kuknioje.

Kazis tik laukdavo tos die
nos, kada gales pasimatyti su 
savo Onutia, nes namie neturo- 

nuo liežuvninkes 
bobos ir dvieju suaugusiu duk
relių.

Sztai pirma karta in penkio
lika motu Kazis nedalaike savo 
žodžio sutikti Ona 
lauže galva kas jam galėjo at
sitikti. Maustė, gal jisai serga. 
Nežinojo kur jisai gyvena, nes 
jiai nesako, nes terp jnju bnvo 
supratimas, 
neszanktu 
sutiks jaja atejnanczia Sereda 
ir iszajszkys del ko neatėjo ant 
paženklintos vietos.

Bet praslinko ir antra san- 
vaite o Kazys neatėjo ant pa
prastos vietos.
turėjo persedet prie mirsztan- 
czios savo paezios, kuri jam 
pusbalsei kalbėjo:

asz — asz labai 
jog tau užtruci- 

ir nebuvau tau

zmegus, ture-
Ona sta-

Valdžia valdo telefonus Lie
tuvoje bet Susisiekimo Depar
tamentas juos ontroliuoja. Te
lefonas buvo beveik nežinomas 
Lietuvoje del privatiszko var
tojimo pakol Vokiecziai per 
okupacije 1915 m: juos invede. 
Bet tas Vokiecziu indetas apa
ratas buvo praszalintas su apa
ratu isz Kstonijos kuris pada
rytas sulyg vėliausio teehnisz- 
ko praktiko.

Telefono ofisas Kaune gali 
aprūpinti 1,500 telefonu savi

tu r i 1,012.ninku bet tik
reikalavimas telefonu
ga ir dabar yra
kiek buvo
Yra 44 darbininkes Kauno te- 

apart vietines

du 
pereitais

Bet 
vis au- 

svk tiek 
metais.
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ATLANKYMAS SUŽEISTU IR PALIEGUSIU KAREIVIU.
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jo ramumo

savo

f kuri sau

idant jojo niekad 
per telefoną. O gal

Negalėjo, nes

Kazio pa-

— Kaziuk, 
gailiuosiu, 
nau gyvenimą 
geresne drauge gyvenimo.

— Užmirszk apie tai du- 
sziuk. Kas buvo terp musu lai 
praejna.

Po tu j n žodžiu
cziule atidavė Dievui duszia. 
Pasilikias vienas, pradėjo sau 
iszmetinet savo neteisingysta. 
Gailėjosi labai. Per tris dienas 
nemislino visai apie Ona.

Ant galo pradėjo maustyti, 
ar nebūt u gerai dabar apsives
ti su savo drauge, kuri jam bu
vo teip prilauki per tiek me
tu? Argi nebūtu gerai jiai da
bar atlygint už praleistus me
tus
praleido.
paprastos

atsa-

kuriuos su ja ja ant niek 
Aut galo nuėjo ant 
vietos, kur sutiko 

Ona sedinezia ant paprasto 
suolelio. Ona saldžei nusiszyp- 
sojus tarė:

— Kaziuk, turėjau prijauti
mą kad tave nelaime patiko.

— Mano pati mirė, 
ke Kazis.

Ona persigando labai, o ka
da abudu atsisėdo, Kazis pra
dėjo kalbėti:

— Onuk, buvai man isztikia- 
ma ir meili per tiek metu, es
mių dabar pasirengiąs tave pa- 
ymti už inoteria, ar tinki ant 
to? Ar sutinki būti mano pati 
už meto laiko ?

— Kam tau laukti visa me
ta.
teip.

— Del ko negali, mano m y le
ma Onuk?

— Del to, kad asz turiu vy
ra ir tris vaikus! Ar nebūtu ge
riau ir ant tolinus gyventi mei- 
liszkoje prietelysteje?

Kazis ant to iszpažinimo ne
galėjo isztart ne žodelio.

Kas tolinus buvo? Nežinau.
poreles daugiau

cziau parke. — F.W.S.B.

Asz tavo negaliu vesti ir

ACS nema-

zmoge-* Nuo tuszt-galvio 
lio, traukis isz kelio.

‘ Tankei szposas kvailio, 
iszveda kita isz kelio.

* Jeigu kas mažai proto tu
ri, tai ant kožno isz augszto 
žiuri.

* Nekurie kiliems rožes po 
kojų bore, o vėlina pikta, kaip 
rodos žarijos žere.

* Daugiause surasi vaiku, 
terp suaugusiu žmonih.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“AN I OLAS SARGAS”

Visos reikalingo* maldos, Litanijos, 
Puikiai apdaryta miaksatais 

•kūrinai* apdarais, auksuoti krasstal. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50.

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

al la nke sužeist ns ir paliegusius ka 
aplinkinėje Washingtoim.

11

I’rezidf'iilas ('oolidgc 
reivius kurie randasi ligonini! ošia 
Prezidentas pjisiraszo mil Hilo kuris paženklina (>,000,0(10 d 

o sergmieziu kareiviu.leriu ant suszclpimo ir užlaikyni

175 litus indefi 
ir reikia kas

lofono ofise, ir 
tarnystes turi ilga susisiekimą 
su visa Lietuva, Latvija, su 
Karaliaucziais, Prūsija ir Ber
iliui.

Kasztuoja
biznio telefoną 
menesi užmokėti 35 litai. Pri- 
vatiszkuose namuose kasztuoja 
100 litu indeli ir kas menesi už
mokėti 10 litu. Manoma kad 
privatiszkn telefonu ratos per 
žemos ir tikėta padidint.

Kelios bankos nusipirko ir 
ndejo savo telefono skyrius ir 
ceiii-rafis ofisas turi praszymus 
del 200 tokiu aprūpinimu. *

ROYAL MAIL
IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA
“OHIO” “ORCA”

Tio laivai yra nnuji ir modor- 
niszki visame. Goriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar- i 
navimo ir vigndos visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. 8zoi- 
minios, moteres ir vaikai gauna, 
specialo patarnavimu.

ROYAL MAIL STEAM 
PACKET COMPANY,

M Broadway, New York,
arba pas vietinius agentus.

n

ATSAKYMAI.

A. P. Philadelphia. — Jono 
Tananevicziaus adreso nežino
me.

‘ ‘ Vejas ’ ’ 
sziau kelis laiszkus. Kas atsi
tiko? Lauksiu atsakvmo.

Sixteen, Minersville, Pa. — 
Don’t vou think vou had better 
obev vour mother ? As for vour 
leaving home on this account, 
don’t let such a thougt ever (‘li
ter your mind again. Profit by 
the example of others.

Wilkes-Barre, 
riauso tamista 
agenta kuriu randasi keli jusu 
miešto 
ria n 
gromata.
ne

f p

Frackville. — Ra-

— Go
ti u (\jkie pas

o jum taji dalyka go-1 
ne

Pagal musu nuomo-
, gali pergabent

szvogerka.

9

iszajszkys kaip per

tai savo
I

Iszmintingi Žodžiai. '
1 

sparnusJeigu katinėlis 
turėtu, tai jokis žvirblelis ant 
stogo neisztupetu.

Jeigu žmogus jau

*

*

* dru tina i

viską 
turėtu, tai ko ant pagalios už- i 
si ma nyt u ?

Vargas žmogų
bet gerbūvis ji pagadina.

Jeigu nelaime vilties ne
turėtu, tai kožna 
pytu.

0

szirdi sutra-

Giltine viską su dalge nu
kerta, tiktai^geri darbai pasi
lieka.

Su paeze gyventi negalė
si, jeigu užstrayti nemokėsi.

J - '

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapcziu Atei
ties. 6u pagelba kazirom. Pagal 
ChaldelszAu, Perslszku, OralklBzku, 
Arabiszku Ir Cigonlszku burtiniku. 
Iszguldlnejlmas to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra iszdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka isz Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES nr 
T1KTAI UŽ ....................... 40C.

Prlsiusklte mumis 25o. Gausite 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigus galite siusti stempomis.

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

■ .12. ,14..^uju.. ----------

:UTES25c.

Gera proga pirkti ūkia, su gy- 
vuleis, su padarineis, ir 

visa apsėta.
Su visais gyvulois ir padari-

Valgiu Gaminimas
į-«---- JR>----

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

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

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.
mi imrkotiftkah nuodabt, 

esančių vidurių
Geriau Iciik kūdikiui verkti, Apstu pripildyt! jį 

kad “apninlšii.ti“ jo paeinanti nuo net \arkoj
par geriau—duokite jam truputį

skuusnių paeinant? nuo

tyrinusio, kiblaus skonio, tikro vidurių pu'.mojuoto 10.
natk">• Ūkų j iodų. J,« yra Gk Knigvai veikianti 

ryta i* daržovių i,įlinkų, kun !b«i i nuo rabinų 
dieglio, incAbnigio Kūdikiui moirMu ,1 dir urt

Nėra
daržovių 
mėšlungio

inrankeis. 
d i rbamt

Lietu viszkafi Graborius

K. RĖKLAITIS

numirėlius pagal 
mokslą.

Laidoja 
naujausia mada ir
Turiu pagalbininke moterių.

Prieinamos prekes.
.aUHNMfrOHMv** |—|, UBUI ISSOlI 'f>

516 W. SPRUCE ST.
MAHANOY CITY, PA.

, Teloponas No. 149
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mylr iki geležinkelio stoti 
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kambariu stribą. Medines
I visztįnikai. Lalpai ge- 

szaltinio bėgantis
duo. Arti vaikam mokvkla. I 1 •> OMO

(‘S, ' I 
iki krautuves ir karėžo

mos. Priežastis pardavimo su
žino,ju iii
kiu tiktai $5,000. Inniokeli ga
lima $3,000 reszta $2,00(1 ant 
lengvu iszuiokejimu. Norin
tiems pirkti klauskite informa 
eijos per laiszka 
teiksiu kožmim.

(’Ims. Vanuszis, 
l’.l >. No. 1 A Iburt ns, I ’a.

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

Lietuva. Viskas

$3,000 roszta 
iszniokejiinn.
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SERGANTI ŽMONES.
KREIPKITĖS PRIE DR HODGENS,
GERAI ŽINOMAS SPECIALISTAS, 

ATSAKINTAS IR GREITAS 
GYDIMAS PER NAUJAUSI 
ISZRADIMA IR SPASABA.

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas

o* «■»«aa> '<■» —»'«■* —I —I <1 ■

MICHAEL V. WOLFE
(VILKAITIS)

336 E. Arlington St.
TAMAQUA, PA.

PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

i vįi'^******2į
X . *4ib 'HMhUiK — nit, t!—-i*. • —

v

MAHANOY CITY bus kožna Utarnlnka 
30 E. Centre St. ant antro floro.

Ofiso valandos! V ryto iki 0 vakare.
RODĄ SUETIKU DYKAI.

g*'
Įgt.irLZa

DAKTARAS HODGENS
Phlladeliphlji Specialistas 

Uislsoaejuslv Ir Chroniška Liga 
Eikite ton kur esate tikri kad gan 

alto tvirta rodo Ir atsakanti mediko- 
llszka gydimą, per daktarą kuria turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo 
Gydimo ka aplalkote nuo manos yra 
gv a r an t uotas.

Jalgu esate silpni, aorvlsikl ar 11 
guotl, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esą padare, atejklte pas mane Ir pas
laptingai pasikalbėsima. Laukti yra 
pavojinga.

1
Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikiz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
620 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

CAPITAL STOCK $125,000 00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

svaigalų, 
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F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4>b Street Brooklyn, N.Y.

yra tik hnigvid 
i^dnkų, kuri lbql i nuo 

Kūdikiai inrirMn .1 di<' 
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langiuos.
uA beriki),

Mokam© 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 

Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka
nepaisant ar mažas ar didelis.

Liepos.

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

4

j
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Su 283 Naujais Paveikslais.
ICO Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio

Į

NAUJAS DIDELIS
...WJL i.urwIWMU'imu

SAPNORIUS Pagerintas ir padaugintas 
iszleidimas. Sudėtas 
liovus ir szos gadynas 
logns ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 

ir kas a t ei-

per se-
asl ro-

Į

>3

\I

.5;

v iK

sen raszczi u.
kiekviena sapna 

Su priedu plane
tų ir visokiu buri u. :: ::

Knyga puikiai
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.

teje stosis.

<1 miežiai

PREKE $1.50
W. D. Boczkauskas - Co. 

Mahanoy City, Pa.
f

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS.
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszais 
8ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

lakstantis Naktų 
irViena
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Gerbemasls Tamista!:—
Sulaukiau nuo jusu slunczlamos 

mano 
Noktu ir Viena

vardu knyga 
M

“Tūkstantis

"Tūkstantis 
už kuria tariu 

Bzlrdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man
labai yra žingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Asz visiems linkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupesczlal nors 
ant valandėlės atsitraukta.

Su pagarba. A, ŽOKAS, 
18 d. Gegužio 1921m. ’ 

Dv. Palazduonys, 
Czokiszkes vai.
Kauno gpsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas išdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galinąa

’> I

Vldarla netvarkoa, aptrauktas lie
tuvis. užkimimas Ir sunkumas po val
giui, guzai, svaigius, sllpauiaaa »U* 
dies, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, tszberlmal, 
dedervines ir kitos odos Ilgos greitai 
pasiduoda per mano gydimo.

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunlė
tos jus apleidžia? Ar esate nuvargo Ii 
silpni? Ar stokas jums drūtumo, mit
rumo Ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jalgu teip tai matykite ma
ne.

Rumatlimaa visokiuose padėjimuo
se, teippgi Isztine ir sztyvt sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate nervuoti ir trote nuodeju, 
silpni Ir nuvargę, pailso isz ryto, be 
ambicijos, be gyvumo, trotlnat ant vo- 
gos, uilpnos atminties, uarmatlyvl, 
greitai pallstat, pikti, Iszbliszkusls Ir 
tszberlmal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas peczuose, skausmas 
luose, skausmas gerkleje, stokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžlu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvojo, trumpo girdė
jimo, isztinlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclales ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis.

Ateikite gausite rodą dykai. Po tam 
Iszalszklnslu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padekavones nuo dak
taru, lojeriu ir dvasiszkuju. Tis gydi
mai patvirtinti ir rekomendavotl per 
garsingiausios Europos Ir Amerikos 
Specialistus:

TAMAQUA Daktaras Hodgens buna 
kožna Scrcda ir jo ofisas tenais yra po 

Ofisas valandos 
nuo 9 ryto iki 8 vakare

KAZUNO

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

Lietnviszka Trąjanka
Sutaisyta Kazuno Aptiekojc.
Parsiduoda mažam, ir dideliam 

pakelije po 35c. ir 75c., per paczta 
reikia dadet ant mažo pakuczio 6c. 
b ant didelio 16c.

Teipgi importuojame isz Euro
pos visokias žoles, szaknis, laszu, 
aliejaus ir t. t.

H. BALL, Prezidentas.
Geo. W. BARLOW, Vica-Prea.
Jos. E. FERGUSON, Kasierius.

, ■»

papuerko*. Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

Pigi 
automobilius

Laidoja kunus 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 Ui 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau geriaus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

atminties.

kau-

1 —
Daktaras Juozas J. Austrą 

LIETUVIS.
į BivubIb daktarai kariumeaeja. * 

Gydo vlaoklaa ligai.
Priima ligonius iki 10 valanda ryta.
12 Iki 2 popiet. 1 Iki 9 vakara,
210 N. Main St Shenandoah j

No. 44 BROAD ST.

W“

Pinigus siuskite

u, Preke knygos Ameiike $2.00ja nusiusti in Lie£lįiva. Preke knygos Ameiike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. BOCZįKAUSKAS - 00, MAHANOY CITY, PA,

1 ■'
.'R

per Pacžto arba Express Money- 
Orderi, o jeigu norite pinigus siųst 
tai reikia užregistruoti laiszka su 
pinigais. Stempu nepriimame.
KAZUNAS’ DRUG STORE 

38 SOUTH JARDIN STREET 
SHENANDOAH, į»A.

ATSIUSK TIK $1.60
O gausi užtektinai salyklo ir apyniu 
del 15 galionu geriausio naminio 
alaus. Atsiusk $1.50 o gausi naujausi 
ir didžiausi Sapnu knyga su daugybe 
paveikslu ir drūtais virszais. Teipgi 
mes užlaikome didžiause žolių vaisti- 
nyczia, czion galime gauti visokias 
žoles ir szaknis kokias tik ant svieto 
randasi, gražiai sudėtos in dėžutes su 
lietuviszkais .nurodymais kokios yra 
žoles nuo kokios ligos ir kaip anuos 
vartuoti. Teipgi mes turime sutaisė 
tam tyczia žoles, nuo visokiu ligų, 
kaipo tai nuo iszgasties, nuomariaus, 
sz. vito szokio, galvos ir sprando 
skaudėjimo, ausyse ir galvoje ūžimo, 
nuobemiejo suklajojimo ir visokios 
nervu suirutes, nuo rumatizmo, strė
nų skaudėjimo, kosulio, kokliušo, 
dusulio, kahisio džiovos, patrūkimo, 
viduriu nedirbimo ir ju užkietėjimo, 

‘nuo szlapinimosi lovoje ir t.t. Teipgi 
geriausiu sutaisimu turimo del moto
ru nuo visokiu moteriszkiu nusilpnė
jimu, mėnesiniu nesmagumu ir t.t. 
Geriausios palanges trojonkos 60c. su 
prisiuntimu. Gromatoms popieros su 
kvietkomis, drūkuotos tuzinas 75c. 
Atsiusk 10c. o gausi visokiu žolių ir 
knygų kataloge. Reikalaujam agentu 
Visuose aplinkinėse. , *

Rochester, h?.' Y.

goriausio
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Ersžkeczin Takais.

Zuzana sparcziai ojo Golgo-

jos szirdi.
painiojosi galvoje.. Ot gerai ji 
atsimena, jog kur tai ji yra

Abejonių miszinys

, Ji

IH
M

MEILES ZĄEMUO
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Žiūrėkim nr Elijas neateis jam 
pagelbėt i!

Teeziaus Jėzus be mažiausio 
skundo paliete savo lupomis 
žmonių paniekomis kartinama 
gėrimą...

Bet pranaszu giminaite, Zu
zana, jau nemato 
negirdėja paszaipu.
kaip atsitolino prieszai 
sinju dauguma 
szosi in krutino, 
i‘Tikrai tas buvo Dievo Sūnu
mi !”

Prie
Jėzaus motina,

K a darai?! szauke kiti.

KAULE
'? i 2 A“ \ L*

4

>

L 
.f

.log 
girdėjusi lygiai tuos paežius 

reikia pasakyti...
negalėjo atminti...
’ “ ...... 1-1 1 Į

galingas balsas:
— Mano Dieve, mano Dieve! 

Kode! tu mane apleidai,?
Susyk Zuzanos galvoje vis

kas nuszvito. Juk tai žodžiais 
Kristus pradėjo NKl-ina psal
me. Toji psalme dabar, rodos, 
ugnies raidėmis paraszyta sto
jo priesz Zuzanos akis. Juk to- 

aiszkiausiai prana- 
M esi jaus kentėji

mus ir mirti. Ir tik dabar ji vi- 
siszkai suprato tuos panaszin- 
guosius žodžius.
niekintas ir iszjuoktas žmogus, 
kurio neiszsakvtus skausmus 
jau nuo senai skelbe toj psal
me,-buvo pats Kristus, Dievo 
Simus!!. Ir visas Izraelis savo 
puikybes apakintas 

Kristaus karalvste 
nekaltu sielų kara- 

Ir Zuzana 
keliu kartojo:

— Tai Mesijas! 
nūs! Ir szirdyje 
kalbėti pradėtos 
džius.

“Ir visi, kurie 
juokia mane, 
pa juokus dalyku.

“Jie praeina 
galvas ir sako...

Netikėtai pasigirdo sziurksz 
tus Anuo balsas ir nesąmonin
gai sykiu su Zuzana kalbėjo 
toliau tos paezios psalmes žo
džius:

i 4

žodžius, tik 
Bet kur?

tos linkui. Kelias buvo siauras |Stn.lga nuo kr.vžinns pasklido
ir akmenuotas. Paraudusi sau
lute tuo jaus, pasislėpė už tam- 

smarkus 
vejai tik vaike ir

siu debesų, kuriuos
Palestinos ■
gande. Paniuręs dangus vis la
biau temo. Staugdamos vėtros 
nesze su savim debesis dulkiu. 
I^’g keno inrnstintos audros 
blaszke medžiu szakas. O szie 

szlameda- 
randas...

S

nesuprantamas

kelia teinate.

tik skundės dejavo, 
nn
Aplinkui rodos visas pragaru 
szelo kvatojo.

Zuzana vos
Veidas buvo apsiniaukęs kaip 
niūrioji padange. Tamsios bud 
nos mintys maiszesi galvoje. Ji 
ne nejuto kaxl ja kas nors se
ka. Palydovai ne žodelio nedrv 
so in ja pratarti, 
pradėjo sutikti
žmonių gryžtaneziu 
rios kankinimu vietos. Netru
kus jie priėjo prie kalno, kur 
matėsi minia žmonių, apspitu
sia tris krvžius.

Neužilgo jie 
vis daugiau 

nuo žiau-

Jie garsiai 
klegėjo ir kvatojo, gėrėdamie
si nukryžiuotu ju kaneziomis. 
Zuzana dar labiau pridengė sa
vo veidą ir visa drebėdama li
po in kaina.

r-Vieszpatie, sustiprink nia- 
sznabždejo ji- 

ne akiu pa
no tikėjimą!., 
nai, nedrysdama 
kelti.

Tik dabar ji pamate ties vie
nu kryžium bestovint sielvar- 
taujanezia moteriszke. A rėžiau 
insižiurejus pažino, jog tai bu
vo Jėzaus motina, 
stūksojo Annas, 
muelis, Izacliaras
kitu parizeju. Jie ežia susirin
ko, kad paskutini karta galėtu 
Iszjuokti beginkle Auka, kuri- 
deka ju niekszingo kerszto ka 
1 ik buvo nurvžiuota...

Czia jau trys kryžiai kilo in 
audringa dangų, 
temato vos
inalonnsrs Mnln-fojas mirszta. 
Net szaltas prakaitas ja įsipy
lė, pastebėjus 
Jėzaus kuria!..
Marija, negalėdama prie szir- 
dies priglausti
mins galvos tik lauže isz skaus
mo savo bejeges rankas. Kiek
vienas Jėzaus kentėjimas at
sispindėjo ir josios aszarotame 
veide. Jos kenezianti siela vai
tojo dejavo, lyg tos vėtrų lau
žomos szakos...

Netoliese 
Kai pas, Sa- 
ir daugelis

Bet Zuzana 
viena, ant kurio

pamėlynavusi
Szalia stovinti

kruvinos Šu

sziuiijuliai pa- 
ant krutinės 

Su
iszgascziu ji žiurėjo
kaitomas žaizdas
ir botagais
kūnas —

Zuzana net 
krato, pamaezius 
nusvirusia Jėzaus galva.

in n esu s-
Ryksztcmis 

iszraižvtas Jėzaus 
visas krauju pasru

vęs!.. Rankas ir kojas skrode
didžiules 
žaizdų dar 
kraujas.
laszu

vinys. Isz kruvinu 
pamažu laszejo 

O tas krintaneziuju 
taszkejimas

szirdyje kiekviena syki sukel
davo neiszsakyto skausmo. 
Ak, ji pirma ne 
stengė,

Zuzanos

■ I 
i

įi

A

ji psalme 
szavo apie

Ak tas isz-

A es 
skaiseziu 
Ivste!

suklvdo.
v ra

puolusi ant

Dievo Su
ėmė karsztai 
psalmes žo-

mato — isz- 
Ir asz tapau j u

k ra i pydą m i

Jis pasitikėjo Dievu, te 
Vieszpats dabar ji ir iszgelbi, 
jei to nori.”

— “Mane 
žvėrių gauja 
na Zuzana.

ji ir iszgelbi

4 k

tą r p sa

Ta

akis visas
Dabar joje iszsis-

apsupo laukiniu 
, vol kalbėjo vie- 
Asz esu užpultas 

piktadeju daugybos, kurie no
ri mane pražudyti.

Jie pervere mano rankas
ir kojas. Ir suskaite mano kau
lus...”

O žaizduotas Kristaus kūnas 
ftiszkiausiai rude tu žodžiu tei
singumą.

Ir žiūrėdama kaip kareiviai 
dalinosi menka Nukryžiuotojo 
apsiausta, Zuzana sznabždejo 

'toliau pranaszystes žodžius.
— “Jie iszsidalino

ves mano rubus ir delei mano 
apsivilkimo mete burtus...

pranaszingoji Doiydo 
psalme, rodos, skleiste atsklei
dė priesz Zuzanos 
paslaptis.
klaide visos abejones. Suszvite 
jos sieloje dangaus spinduliai 
jai tikrai iszaiszkino, ka reisz- 
kia ta kruvinoji Kristaus kan- 
czia ir tie iszniekinimai. Jai 
rodėsi, kad net toji tamsa, ku
ri dar laiko apglebesi visa Jo

ne kas kita kaip 
pi ktažodžia vi
su kty bes, isz- 

Juk tik 
niekszingumai,

ruzale, yra 
žmonių kaltes, 
vai,

niekintoju 
Ji nejuto 

o liku- 
nedrasiai mu

ša ky darni:

pat kryžiaus stovėjo 
Magdalena ir 

.Tonas. Bet Zuzana temato vien 
Jezu. Nors jos szirdis ir buvo 
pasinėrusi Iszganytojaus kan- 
cziose, teeziaus siela tikėjimo 
spinduliai^ atgaivinta, 
aszaras Jam 
dangiszkos meiles giesme, ku
ri bent kiek galėtu suszvelnin- 
ti Kristaus skausmus. Zuzana 
troszko, 
paskutini karta, iszgirstu nuo 
žemes padėkos žodeli.
pasijuto taip silpnute taip men 
ka, kad galėtu savo žodžiais 
pasiekti Dievo szirdi. ir nusi
žeminus tik pranaszo Ižai jo lu
pomis iszdriso prabilti:

“Pažvelk aplinkui ir matai! 
Tavo sūnūs susirinko ir atėjo 
pas Tave.

“Tavo sūnūs isz 
ir Tavo dukters isz Tavo sza- 
lies pakils.

“Ir tautos artinsis prie Ta
vo szviesos ir karaliai Tavo 
isza u kszt i n im u i szv ieczia n t.

“Ateis prie Tavęs vaikai tu, 
kurie Tavi' žemino. Ir visi, ku
rie Tave niekino garbins Tavo 
žingsnius!”

Oi dar daug ka Zuzana norė
jo pasakyti tik iszreikszti ne- 

Vion szi rd i ngiau s i os 
kupina 

pabueziavo 
Kristaus kojas...
.Dar syki maloniai dirstelėjo 

Jėzus in mylimąjį būreli. Pas
kutini karta suvirpėjo.

Ir mirė! •
Staiga sudrėbėjo žeme, 

lingavo kryžiai, 
temo saule.
uolos ir Jeruzalėj pasigirdo ne
paprastas trenksmas... Netoli
muose kapuose pasirodo balti 
numirėliu stulpai...

Zuzanai rodėsi, 
aiszkus spindulys

pro 
norėjo kuždėti

kad Vieszpats nors

Bet ji

tolo ateis

mokėjo, 
meiles ji su pagarba 

Mirsztancziojo

Sn-
Visiszkai už:

Plyszo aplinkui

u-

veržesi nesu-
daugybo skaiscziu

1 ■

Kas nori, tegul peike Ply- 
monto bobeles,

O asz girdėjau, jog visos ge
ros mameles,

Tiktai kad dukreles suvaldytu, 
Kad barnbileis nesitrankytu.

O szirdeles ir munszaine ge
rai trauke, 

Jog ne nesusirauke,
Ba pati savo akimi macziau, 
Kaip ana nedelia fenais už- 

važia vau.

• ♦ •

No didele pecze Virdžinijoje, 
Kaip vadinasi tai man negal

voję,
Tai kaip bobeles užsitraukė 
l’uojaus daina užtraukė.

Anglikai apstoja, raukomi 
Ploja, 

Bet nueja tolinus baisai aploja
Žinoma, kaip užsitraukė gu

zu tęs,
Tada klykia kiek gali bobutes.

Yra ir kelios grinorkeles, 
Labai mandros paneles, 

Da nešėmu isz Lietuvos at
važiavo, 

() jau didelius ragus gavo.
Vvru del saves ne iszsirenka 

Ba tai del ju netinka.
K vyruczei, kaip Ameriko- 

niszka kaili gaus, 
O da vargo paragaus, 

T'ada ponysta iszgaraus,

1

J r su Lietuveis vėla draugaus.

• * •

Ne toli huo’ Dubosus, apy
garda radau, 

Ir keletą mergieu užtikau, 
Bet viena isz ju szunc verta

liežuviu kaip kirviu kerta.
Bambilisfos, 
Naktibaldos, 

Niekam, netikiu, 
Nuo visu atlikia.

Su žaliablekeis užsideda
Jog net žiūrint didele geda

■<

Panele Aldona Skeberdžiute 
Užbaigusi dienos darba vienoje 
isz Lietuvos valstybiniu i n stai
gu Kaune uždare 
ipaji stalu, rakteli 
krepszeli, užsidėjo skrybėlaitė, 
apsisiautė apsiautala ir pasa
kiusi sudie, toms draugėms ku- 

greit nespėjo apsi
dirbti, iszejo per duris in Lais
ves Alėja.

Buvo tai 
kuomet Laisves 
szviežiai susprogusios, kuomet 
ju szviesžaliu lapu szydu ap
dengta visas Laisves alėjos vi- 

szviesi Lietu- 
skaisezins 

skaidriu

savo raszo-
insidejo in

I , - ,, ,

ir prasimano... gal neteisybe...
— Kokią czia neteisybe. Asz 

pati vakar buvau Metropolyje 
ant szokiu, tai net pilvas ko 
neplyszo besijuokiant kaip jis 
ta liurbe szokydavo. Iszeis pol
ka, tai viens sau trepsi o kits 
sau,

1

tas...
Jei tu nuo szios dienos eisi 

svetimus vaikus, naszlaiczius 
auginti, 
szirdi ir meile aukoti, ko|lel-gi 

laisvamany- 
tapti gera

auklėti, jiems savo
arit

1 >h

rios taip

durys, kuomet 
vos saulute 
spindulius

asz. negaliu savo 
bes ’ ’

pavasario laiku 
alėjos liepos

iszeis valca, tai nepasuka 
kaip kokia kalade, o jau kaip 
iszejo suktini, tai ir visus kone 

ant grindų...
tik prunkszcZia

atstatęs, frako

neiszsakvto 
pamanyti ne- 

kad taip baisus bus 
s zis reginys!

Ir Zuzana net sudrėbėjo isz 
baimes pamanius, ar tik Jėzus 
nebus mires... Prislopinusi že
me tamsa neleido gerai inspi- 
treti Jėzaus veido. O ji taip 
troszkstu dar bent karta pama
tyti paslaptingaji Jėzaus žvilg
sni. Ir prisiartinus labiau prie 
kryžiaus, pakele akis ir pa
mate, kai dieviszkosios Jėzaus 
akys pro kraujus ir pro asza
ras in jaja žiurėjo. Tas gilus 
žvelgesys, rodos, ja laimino ir 
dėkojo už josios užuojauta...

— A, jis kjtns iszgclbejo, o 
pats saves tai nėiszsigeibi, 
kvatojo aplinkui minia. Nusi
leisk nito krj’žiaus ir mes inti- 
k esi me tau!

— Jis pasitiki Dievu, juokė
si kiti. Te Dievas ji ir szgelbi, 
nes jis sakėsi esąs Dievo Sūnu
mi !

Zuzana sujudo. Tie žodžiai 
jai smigo galvon.

— Ir kur asz galėjau girdėti 
tuos žodžius? norėjo ji 
minti, Slopinanti tyli

t) ji taip

Tas gilus

keiksmai, 
tvirkimas, puikybe, 
pasaulio niekszingumai, ap
kalbos ir visos neteisybes taip 
.. dėjo atemdinti^ saule ir su
kelti tokias audras. Ir tie nuo
dėmių debesiai rodos dabar 
jau slegte prislėgė Didiji Kan
kini, teikdami jam vis nauju 
kaneziu. O Jis noriai pasiszven 
te del visu ir save paaukavo, 
kad nuodėmė nugalėjus. Zuza
na dabar aiszkiai suprato, jog 
Mesijas tik del to in pasauli 
atėjo, kad žmones isz sunkio
sios nuodėmių vergijos palmo
savus, juos atpirkus.
reikėjo tu iszgaStingu Galgo- 
tos kaneziu..
dėkingumu ji dirstelėjo in Isz
ga nytoja.

Žaizdomis nuklotas 
kūnas dabar
Erszkecziu badoma Jojo galva 
tai kilo anksztyn,’ tai vėl svi
ro. Jo atvertos akys lyg ko tai

LCK<

Ir tam

Ir su szirdingu

Jėzaus
visas drebėjo,

<♦ 1 1 ."A L. •

minti. Slopinanti tyla* prislėgė

jog stiprus 
praskrode 

Golgotos ukus ir apszviete ? 
kryžiuotoji Mesiją. In nuszvies 
taji plota, rodos, 
skaitoma
pavidalu: vis tai buvo gailes
tingieji, nusižemino, isztrosz- 
kusieji teisybes ir tos visos kil
nios sielos kurios amžių bėgyje 
pamils Jezu daugiau negu sa
ve, kurie gyvens ir įnirs gar
bindami Jo varda. Visi tie sze- 
szeliai rodos, norėjo atsidėkoti 
Iszganytojui. Tai buvo lyg pa
ežius žemes padėka Tam, Kur
sai už visa pasauli pasiaukojo. 
O stebuklingoji proszvaista vis 

apimdarna būreli ver- 
N et rukus ir 
tos szviesos

Lietuvius už nieką laiko, 
Kaip pamato Lietuvi tai 

suirki rauko.
Ir ko tos valkatos sulauks?
Reikale Lietuvio neprisi- 

szauks,
O smirdeles, 

Tokias mergeles!9 p

♦

Jau tas Naugatukas, 
Tai szirdeles mano, nekas, 

Vieha pjeisa užtikau,
r r

savo nekalta-

plito, 
kianeziu motoru. 
Zuzana spindėjo 
apsupta...

Ir primerkus
sias akis, ji leido savo sielai 
skristi instabans spindulio ipi- 

amžinybes 
O kilniam dvasios in- 

ji tcsznabždejo pra-

szviostu taku in 
sritis.
kvėpimo
naszo žodžius:

“Žhlrėk, jie ateis pas 
su meile jaūnuju dienu...

“Jie ateis prie Tavęs pa- 
czioj jaunystelej, myledamiesi 
it jaunavedžiai.

—:GALAS:~

'Tai dvi beždžiones radau, 
Pankui angarus, 

Ir anglikus, 
Paskui bėgioja, 

Namine gere — seilioje.
O kaip szvilpukvi Bena pamato, 

Tai net ir džiaugsmo pasi
kratė, 

Ba tai szirdeles janglikai,
• • '« ■» ■ • a J 2 '■ a 8 f1 aŽali surdotelei, kaip tilvikai.

A

Paverr

Ant kampu szai^osi, 
Didelei isz szpicuku gėrisi‘i
Tiktai kėlios tokios tam plei- 

se buna,
Ka valkiojimu užsiima.

Su visokois isztramais val-
1 « L (į ' • klojosi,

Ant kožno karstosi.
U-r f į]

jeszkojo, ka szauke. Ir netru
kus Ji vos ne prabilo: “Trok- 
s?tu!”
' Jo kūnas ja n 
kintas, nukamuotas, 
nauju kancziii?!

mes ji pagirdysim ’ 
— juokdavo vienas kareivis. Ir 
pasiėmęs izopo lazdelė pririszo 
prie jos kempine, pavilgo ja

visai iszkan-
Knm dar

— Pala

K ,

I

Z v

Pleiskanos sunaikina
Ruffles atgaivina!

1
iAmūla duobę, tuip Ir plcigkanoH, nopi Iftlflto

a

I^UIIIVd ValICk" • l;

Kaip vanduo nuolatoa laSMamaa ant akmeni 
iAmuta duobę, tuip Ir plciakanoH, norą išloto 

. bot tikrai, «unntkinu plaukų Aaknia ir yra 
*4lL«a I •vlrsulzia tainlnnAltiiiA " 1*1*

1

. uvt litrui, nunu 1* u»i* piaynų . namiiH 
nrtefaatitatl plaukų •tniplonfljhno, kurio 

., kų |>aaldųo<la nuplikhjiul.< ;

<■ *

'J

uksuso it kele prie Jėzaus vei-

1 mi lai-

NępriallęHklte iltokio utdtiklmo prie tave*! 
Naudękltę

tuojau*, kai tik paHteliWto plaiukanu—tų 
—‘ j

ir parugių* auginu) jūsų plaukų.

F. AD. RICHTER & CO;
. 104-114 So. 4th Street

■■iF „ ' •

f f .. M ' . " i '

•Naudok i to

»/ . ,■ ■— ■ f . t z neftvurių bi<Jw mVo gaivoje, lliifllet sunaikini pleiskanai
neAvariy baltų lupynfilių pirmų pasirodymų 

*• 1 ir pu ra gi ui augimų jūsų plaukų.
Bonka aptlekose, arba už 75c, prislunčlanio ataflal 1A dirbtuvė.
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savo 
gausiai 

pavasario oru viską gaivinda
ma apszviesdama ir szildyda- 
ma siunezia, kuomet tarsi visa 
Lietuvos szalel saulute moti
nėlė bueziuote bueziuoja, gla
monėja, mylėti myli.

Medžiu szakosc ir ant namu 
stogu žvirbliu ir szpoku-varne- 
nu būriai czirszkia, szvilpauja, 

biteles, karkvabaliai, 
museles, uodai ir kitoki Vabz
džiai ūžia, zirzia, zvimbia, bim- 
bia.. Kuomet lengvas pavasa
rio szi It as vejalis vos-vos kvė
puodamas ar dūsaudamas ret- 
kareziais kada nekada pūstelė
ja, — kas-gi tuomet benusedos 
kambaryje ?... Visi kas gyvas 
iszsipylc in gatve, visi kas dar
bus užbaigė, Laisves alėjoje 
kruta, bėga, skubinasi, tai in 
viena, tai in kita gala žings
niuoja. ir gal jau sziandien ke
linta karta isz vieno galo Lais
ves alėjos in kita liepų pavė
siais eina...

Czia margiu marginusia žmo 
niu minia. Czia ir augszcziausi 
szalies valdininkai pradedant 
paežiu Valstybes prezidentu 
su jo szeimyna,' p. p. ministe- 
riais. Seimo nariais, in vairiau
siu departamentu direktoriais, 
svetimu szaliu diplomatais o 
baigiant mažiausiais valdinin
kėliais ir paprastais darbo žmo 
nemis, ežia pirkliai, bankinin- 

szmugclninkai in vairiu 
tautu ir tarptautiniai snkcziai, 
dieles siurbėlės, ežia, visokiau
sios ponios, paneles, tarnaites 
ir invairiu tamsos lindynių die 
nos ir nakties “plasztakes” ir 
“•'^•>-1-0: »> viskas czia susi-

pargriovė salėjo 
visos paneles
burnas saujomis užsiimdamos, 
o jis krutino
skvernus užpakalin atmetės
buk tai to viso nemato, nežino
damas ne ka daryti iszsiima ei
ga re ta ir vėl deda deželen... ir 
apatine lupa tik kramto ir 
kramto... nelaimingas vaikinu
kas.

gailėsis, bet, bus

gieda,

kai,

apuokai,”
lieja bendrai in viena žmonių 
spiecziu, in viena gyva, judan- 
czia, siubuojanezia, plaukian- 
czja žmonių upe... kuri tuomi 
tik nuo vandens upes skiriasi, 
kad visi tie žmones gyvi, visi 

visi kenezia, myli,jmiczia, visi kenezia, 
svajoja, kovpja, masto, ko nors 
trokszta, prie ko nors siekia...

Panele Aldona irgi insimai- 
sze in ju viduri ir slinko Ing*u- 
los bažnvežios link.

Isz karto ėjo viena, bet susi
lyginus su Tarptautinio Ban
ko durimis pamato ant suolelio 
sedinezia savo draugė panele 
Ona Szvilkupe. Prie jos priėju
si I a re:

to pele paleidusi, aiva pramik- 
lintį per diena sustingusias nu-

* 4 r . 1 •
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paaukoti ir 
žmona savo szirdžiai, bran
giausiam žmogui, kodėl asz ne
galiu padaryt laimingais ji, 
jo motina ir save... liet asz sa
vo pasiryžimu užbaigeziau bis- 
ki kitokiais žodžiais, būtent: 
“Prižadu tave Jurgi mylėt ir 
neapleist iki mirties, teip man 
Dieve padek...”

savo

prieglaudoje ir

M

t

ja vadina 
angelu sargu.— Nelaimingas!., gaila... asz 

jam norėjau duoti visa szir- 
di o jis nulapatojo ten kur rie
bus blynai...
jau per vėlu.

— O asz tau dar karta sakau 
kad tu ant jo spiauk ir tiek, 
bet sztai jau ir bažnyezia, eiki
me ant Gegužines pamaldų.

Inejo in bažnyezia, ant alto
riaus žvakes ir elektra dega, 
žmonių prisėdo pilni suolai už
giedojo litanija prie Paneles 
Szvencziausios, tolinus skaity
mai, maldos ir giesmes...

Užbaigus maldas Aldona at
sisuka in Ona, žiuri kad ta ap-

sako: žinai ka 
jau deszimts metu 

buvusi bažnv- 
kad ne tu būtumei 
ir invedusi

siaszarojusi, ir žliumbia kaip 
mažas vaikas, net pasiukezio- 
dama.

Kiek nusiraminus iszejo isz 
bažnyczios ir 
Aldona,
kaip nebutau 
ežioje ir 
pavadinusi ir invedusi, gal ir 
savo amžyje daugiau bųcz baž- 
nyczioje nebuvusi... Buvau su- 
laisvamanejusi’.. buvau apsilei
dusi... subodievejusi.. bet., ne
buvau isztvirkusi... nebuvau 
tik dėlto.. . kad nebuvo tinka
mu aplinkybių,

Buvau pasiryžusi žūt but 
vaikina gaut ir apsivesti... ko
kia kaina tai kainuotu.... nei 
priesz nieką neapsistot..’. 
venimas toks tąszczias... toks 

Sakiau arba 
gausiu vyra arba pasidarysiu 
sau gala... if bueziau taip pa
dariusi... bet dabar ne, dabar 
taip nebus. Dar turiu susitau
pius tris tukstanezius litu, ry- 

atsisakysiu isz tarnystes 
o pristosiu prie 

naszlaicziu globojimo draugi
jos, paszvesiu savo jaunyste 
savo mokslą^ savo, energija, sa
vo visus gabumus ir savo visa 
szirdies meile tu mažuoleliu 
priežiūrai ir auklėjimui, teip 
man Dieve

niekam vertas.

toj 
miniserijoje

Gy-

padek ir Panele 
Szvenęzi ausi a!
acziu ka mano nuo tiesos kelio 

ir subedievejusia

O tau sesele

nuslydusia
4 v • lm baznyczia atvedė ir nuo sau- 
žudystes kuria jau turėjau su- 
plonavusi iszgclbejai.

Aldona labai nustebo tokiu 
Ko czia murksai kaip ka-, pasielgimu Onos, ir ji taip pat 

valandėlė pagalvojusi tarė: 
nusideje- 

su savo malonesedętas kojas...
■t— Kad tave kur vanagai 

sulestu kaip mane iszgazdinai, 
net szirdis kruptelejo.,. o czia 
besvajodama .buvau atsidūrusi

j ....' . .

devintame danguje
—y O, o!,.. .

ar no apie Grigu Joną svajo
jai?.. bot kolkįs, eikime, oida-

1 U W 1 k 1 - ■ 1 ų
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Sukilo ir nuėjo.
—r Teisybe sakant tai isztik

ru ju inspejai kad syajojau apie /•i *• a V '

benę tik, kad nepameluoczaau..

kur invažiavai..

; -r- Jei jau Dievas
Ii ui žmogui
Ateina in ptigelba ir ji tarsi pa- 
iicvalia, tarsi verste verezia ta 
malonę priimti, tokiame atve-
•1

tis nėra galima.

r O. o!

jujo tai Dievo malonei prieszin 
tis perą galima.

^risipažystu, kad ir asz baž- 
nyczioje Jįįu kelinti metai kaip
nesu buvusį ir kęd dabar tave

mos pasisznekucziuosime... a 
Sukilo ir nuėjo.

Teisybe sakant tai iszt i k-

tik dėlto in bažnyezia insivc-
.* 4 K 4 I*'■ * ’ • 1 i. Ji i ! * Į T «!. '. *. ę I'- JI, O ♦ J 't 'I •

džiau, kad norėjau viena vai- 

gegužines , pamaldas

? ’ į1 .•« * i 11 :■ >i> f r' f . r

kiną pamatyt, kur kasdien in 
eina ir

kųyA ląUsu rasztine.je uz tai no
•» ♦ JT ' 1 Ii. x v H. —>• ' i r / 4’V f* ' 1 > " * " *

Grigu Joga. , Koks jis grtVzp^ įtik ka daugelis paneliu, bet net 
>. direktorius dažnai 

pasziępin.
ko£s ^aipnųs, ipęndąg'iis, ge- ir pats p

l ras,kaip Angelas tik... tik...
? Taigi tik..

sukasijbet apie Czemeriu sto-
.!, ! i ' • 1 • ■> •

- Taigi tikM
? ’ ' * v

ne apie, tave

1 ” •, k

) Asz ta vaikina.

, d irek tori us dažnai

myliu, jis

MtLp - ■
i

ruloBarbę ir jau sziaądien mu-
mane myli, bęį jo sena motiną

Ona darbuojasi vienoje Lie
tuvos vaiku 
yra laiminga o visi vaikucziai 

savo motina, savo 
Yra pavyzdžiu

kantrybes, darbsztumo ir mei
les.

Apie Aldonos likimą tikrai 
nežinau, bet macziau Laisves 
alėja einant, antro moto pava
saryje, ir stumiant pirm savos 
vežimėli kuriame matėsi gra
žus, 
nas kūdikis

sveikas, linksmas, raudo* 
o jos szalymais 

ėjo auksztas dailios iszvaizdos 
jaunas vyras, ar tai buvo Jur
gis ar kitas koks nežinau, bet 
privažiavus prie Ingulos baŽ- 
nyczios, Aldona vežimėli su 
vaiku tam vyrui palikusi inejo 
in bažnyezia o po Gegužiniu 
pamaldų isz bažnyczios kartu 
iszejo senele už pažasties pri
laikydama kad lipant bažny
czios laiptais nesukniubtu — 
t ei p spėjau kad tai buvo jos 
anyta ir matėsi kad toje szei- 
mynoje yra laime, 
dievobaimingumas.

F. Virakas.

meile ię

CUNARD
IN LIETUVA

Trumpiausiu laiku, kas Sercdn, 
Trejais Ekspreso Laivais

BERENGARIA AQU1TAN1A 
MAURETANIA

Per Cherbourga ar Southamptona. 
Lietuviai kurie važiuoja in 
Lietuva pasisvecziuoti neil
gesniam laikui kai metams, 
gales grižti in Amerika ne
atsižvelgiant in kvota.

ISZ LIETUVOS
Jei manote parsitraukti gimine* 

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

25 Broadway
New York

»*• u
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KELIAUK IN . LIETUVAI
IR ISZ LIETUVOS >

VISADA PER <
G. J. BARTASZIAUSį

' AGENTŪRA
i 

1 Ji

&z visu kitu Amerikos Portu, lį

> Jis parduoda Laivakortes ne tik 
JĮsz New Yorko ir Bostono, bet ir
W - ----------------- ------------------------------------------------ WIA

>kaip tai isz Philadelphia, Montreal j . 
m A> t .mS a Y Y V *

S Taipgi pasiunezia 
/pinigus in visas 
CszaliK pigiau negu
5 kiti.. Iszvažiuojan- 
c ežiams in Lietuva 
S ar kitur parūpina 
JPasportus, padaro 
CAffidavitus at- 
Sšrikariciiai priren- 
<gin iri kelione. Parduoda VttthUjKlI
> Money Orderius |r Internationa 
/Travelers Czekius. Tie Czekiai 
Cj^ra gorj po visa pasauli. KeliaU-
> pinkus pasitinka ant stoėziu NeW J

Portland ir Halifax.
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» f L Jgin iri kelione. Parduoda
! ‘ "

Travelers Czekius.
^national
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Yorke, sutelkia nakvynes už pri- 
Cinaina prėkė. Reikalauk laiva
kortes, paminėdamas isz kur ar 
ih kur nori važiuoti.

George J. Bartaszius
498 WASHINGTON, ST.

Reikalauk laiva- 11 t

r <*• r *

musu apsivedimui prieszinasiI
su direktorius sako, kad pada
vė Vytauto bažnyczĮoje ant už- 
šaku.,. Spiauk ant jp ir t|eX;.,

— 0al dar justi direktorius

dėlto ka<j asz esu “laisvama
ne,” o jis labai motina myli ir 
jbs klauso... geras vaikinas, do
ras, gražus, turtingas, moky-

o jis labai motina myli irM

■<į i.. 
c/'• , ,-VI.M • '« I % H* . . ... ' J MX (%

•n

1 1 e r I " į,

Saku... Spiauk ant .10 ii' tįek
■ »

NEW YORK, N. Y
■i
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ŽINIOS VIETINES. Isz Shenandoah, Pa.
»

Nedėliojo
Petro ir Povylo.

— Panedelije
diena Ju niaus.

— Pranaszai oro sako szi- 
szaleziu lyg 

menesio,

I <

pripuola SS.

paskui ino

— Miesto buczerei nutarė 
nepardavinet 
mis.

mėsos Nedėlio

mot neturėsimi*
Novemberio menesio, žiema 
bus labai lengva ir trumpa.

— Vienuolikos 
cukas -Luckus

“ markeliu 
mas k on testa ir k<*tvirta dova
nu vaistiniam galėjimo Allen- 
tone. Vincukas likos pripažy- 
tas geriausiu szoviku.

— Lib(*rty bravoras isz Ta- 
makves kuris buvo po valdžios 
dažinra per du menesius likos 
paliuihsuotas nuo prohibicijos 
sznipu.
nuo 2H lyg 30 doleriu, 
įlinkai tuoni labai inirszo ir sa 

nepardavines buizos.
sako, jog turi daug 

os yra po ake- 
tod<*l turėjo pakelt 

preke ant buizos.

likos surastas
Antano Jo

azimn

ko kad 
Bravorai 
bėdos ir 
valdžios.

metu Vin- 
atsižymejo lo- 

laimeda-

probibieij<
Dabar alus pabrango

Saliu-

nuolat

Ashland'’ bravoras vela 
apstatytalikos 

darvma ft
radimu \ isa vagona alaus kuri 
ketino siunsti išz bravoro.

— Motiejus Milaiiskas pir- 
Kose Covle už 
Stankeviuzius 

už $4,-

sargais už 
geresnio alaus ir S11

ko narna 
$G,500;
nuo
300.

mm
,1 uozas

.Jurgio Žilinskio

Ana diena prie Knicker
bocker kasikiu 
lavonas dingusio 
ezinskio, kuris dingo isz namu
keturis menesius. Kūnas buvo 
jau supuvęs. Badai .lesziuskis 
pasikorė, bot kitu žmonių nuo
mom* yra, kad 
žudvtas
34 metus, 
liaus laike

jisai likos nu- 
Jecziuskis turėjo apie 

dingo
sniegino

21 b’ebrua- 
sztormo. 

Graborius Minkevieziiis paėmė 
hivona po .savo apgloba ir pa
laidojo.

— AFikola Kimelis, 
buvo nužudytas per Mickelevi- 
cziu, likos palaidotas Seredoje 
su bažnytinėms apeigomis.

I ’raei I a 
popiet

savo

kuris

apie 2Sereda 
vai. popiet urnai užėjo per 
miestą smarki audra kuri pri 
dirbo daug 
Daugelis namu
rn likos maž daugiau apnaikin- 
t i, szimtai medžiu ir si įlipu Ii

Daugybe* langu 
praėjo aud- 

i>zrode Ivg buvo

ir bledes.
ir keletą szto-

baimes

kos ap\(*r^ti.
iszdaužy t a. Kada 
ra miestai 
siibambarda volas, visur ant 
nlyezin lmv<» matyt griuvesni. 
Bledes padaryta ant keletą de- 

■/ >et ku t u k >1 a i iczi u doleriu.
I

lyg 
visur

ANT PARDAVIMO

— Apie 2 
redos po piet perėjo buisi \ ie- 
sula su lietum pro musu miestą 
kuri pasiūtiszkai 
tizxd sulūžo, Kaplano duotike| 
t u vos
pustas, stogas nuo Mahanoy 
brokerio likos nupūstas ir gari
no paipa sugriuvo aut elektli
kimo namo sugrimlama ant Lt* 
high Valles

’>!• valanda, Se

siautė. Me-

sztoro langas likos isz- 
stogas

Du >lalai, >pringsai 
vos, siuvama maszina ir namai 

Railroad St. At 
a d reso 43! t l*>a st

del 1 o

po No. 43S E.
siszaukit ant
('enter St., Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA PIGEI.

si u bos1 )\’ i < *.p »>
. Spruce Si. |)ii arklei, \e- 

rog»>s,
sztebelci ir maža Varniuke. Vis-

Kas įlo

žiniai.

5 1(I

dump-wagon,

I kas geram padėjimo.
ka negalėjo ejti trukei, kami-Į 111 pirkti praszau atsilankyti

gelcž.i akelio

nas nuo boiler

puip

house prie Ma 
hnnoy br<*k<*rio teipgi likos nu- ’ 
pustas, keli automobilei kurie 
stovėjo prie kasikiu likos inpu- 
sti in upcluka, elektrikinis kė
lės teipgi aplaike daug bledes, 
eletriko dratai suli nko, persta
tinio didele būda ant Kast Kad 
parko likos nuneszta, ulyczios 
likos užlietos ir žodžiu is/.rode 
kaip pabaiga svieto. Da lokio 

Mahanoįus neturejo.
da ng po visa

(t.f.pa ma ne, po < >.

"zka-

szturmo
Ble<h*s padaryta 
aplinkim*. f*# • vZvyigžile ant zydi>zkos
los ant kampo (’ata wissa ir Ma 
hanov ulvcziu, 
nuo stogo ir gi Ink is 
griuvo praejgiams ant gal\ u.

parsiduodaTgera
FARMA.

lik < nupūsta 
kad nesii-

144akt*riu farma kuri randa
si Locust \ alley, 2 miles nuo 
Tnscafora ir in Lak(*>ide, G mi
les in Tamakve 
Mahanov ('itv.

padėjime.

ir tiek pat iu 
Viskas geria il

siam padėjime. Locnininkas 
parduos pigiai isz priežasties 

Sztai projra pirkti 
(t.5G

senatvės.
gera Farm a.

(leo. S. I )eem,
Barnesville, Pa.
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rcgulariszka Pullman

CEASHORE 
O ATLANTIC CITY

OCEAN CITY, Etc.
16 Dienines Ekskurcijos 

K ET VERGAIS
JULY 3. 17 ir 31 

AUGUSTO 14 ir 28 
SEPTEMBERIO 11

Dubeltavas $7.20 Tikietas
Tikietai geri ir aut Pullman karu 
da moka n t 
preke.

ISZ MAHANOY CITY 
7 ikietai geri ant bile kokio treino 
dienoje ekskurcijos (pridedant ta 
treina kuris apleidžia Williams
port 11:20 naktij priesz tai.) 
Galimu sustoti Philadeli>hijoje 
važiuojant ir grįžtant.
Apie daugiuos informacijos pasi
klauskite ant visu Iteadingo gele
žinkeliu stacijų.

Ant Readingo Geležinkelio

sustoti

- įL

'4 i

<

f

Geras spasabas. 
- ----- i

Bankieris Izaakas Feifels 
siunezia. savo sūneli in Vieti
niu, žinoma in kupeziszka 
mokslaine.

— Moryclobon!— kalbėjo te
tų pribusi i n 

tavo tėvui, 
kad tu gerai pribuvai! Nes as 
žinau jog tu esi dithdam tingi
niu, ir ne norėsi rasit man gru
mulam! 'I’ai as tau dusi jau pa
rasit a gromata in mane usad- 
resavotam, ka jau rašo jog ge
rai pribuvai in Vietiniu, *tai tu 
nieko daugiau 
tik uslipisi įmirkę 
inmesi in s'krvnuke...

— Tateleben! — atsako ant 
pe įdiegiau

PRIETARU AUKA.

(Pabaiga)

tu

U kaiĮ>vas.
Viedniiv, paraszyk

Tuo tarpu misijonieriai labai 
buvo susirūpinę,
mergaite Maimu, kijžin kur 
dingo, pastebėta 
per pnsryczius.

Katakumenu 
tuojaus apžiurėjo 
jos namu kampus, iszklausine- 
jo kitas mergaites, 
negalėjo surasti
Tik viena mergaite pasako, 
buk

no darysi kaip 1 kokia tai nepažinslama juodu- 
ir gromatn | ko besivaikszcziojant apie mi

sijos namus, 
riai numanė

kad Kūmos

jos nesant

virszininko 
visus misi-

be t. nieko 
nei sužinoti.

viena 
vakar sutemus macziusi

Isz to misijonie- 
, tai buvusi jos 

sūnelis — kam Imotina Kuiną ir ja iszvognsi.
asz turiu pirkt marke? • | Greitai buvo pasiunstas bro- 

— As imnesu
markėm, o kaip tu gausi gro-įkainio Ngbangbos, Itad vietoje 
mala, tai jau žinosi kas jamĮisztirtn dalyku.
stovi, o

to

gromata be lis Antanas pas virszininka
gro-

jau

1)0
priimt groniatos nuo paežio...

— Vj! kokis tu mandras Mo-1 lias buvo in pietus.

tam nereikalauji

rvelebem!

Žulikelis.

Ngbangba isz Banal i jos, 
gyvena, ke- 

Reikcjo 
pirmiaus eiti per tanku misz- 
ka, auksztu taku, juoduku isz- 
mintu, paskui aplenkiant pel 
kės, perėjus dykuma

už kurio prie 
upes Lindi stovėjo kaimas Ng- 

lar jaunas vaikinas, Į bangba...
sau paša, šurinkes

vaisi vber

In
kur misijonieriai

vėl eiti
Kretingos apsk. tankiu miszk.u,Plateliai.

Plateliu valseziaus sekretorius 
Žemaitis, < 
pasidirbt's 
nuo pilieeziu žeim*s 
mokesni apie 1000 litu pasisle-

Saule jau leidos žemyn, kuo-

yra jos motina sena Kurna.
“O kas su ja atsitiko?”
“Apie lai klausinėjama vi

same kaime ir tai dar su dides
niu liekantrybe, ne kaip tu, le
ve. O del ko, tai paklausyk.

Tėvas Martinas jau nekliudo 
Antanui pasakoti.

Kata ketas papasakojo
Sivatu, virszininko brolio įnir
ti, apie Kūmos nuteisima isz- 
gerti nkassa, apie jos inmelima 
kalejimau ir apie tai, kaip ji 
pražuvo be pėdsaku,
mas pasakoti, pridėjo, kad ke 
Ii krikszezionvs

apie

Baigda-

— juodukai 
va'ikszcziojo in pagonu szokius 

laidui aviu vai-ir dalvvavo
sziuosc.”

“Ka? Dalvvavoft-
Q11 i \<i fw\i> n ia

vaisziuose
— nekantriai 

tėvas
su pagonaisf
atkartojo tėvas Martinas.
‘Rytoj tuojaus isz ryto eisime 
)as juos. 'Puriu asz jiems užgie
doti vėl “Miserere,” atgailos 
psalme.” 

• •
Kas dar nebuvo 

kaimo Ngbangbos 
per laidotuves,

4

Miserere,

\ ? s met levai Martinas ir Steponas

i po. Girdeli, kad suimtas Mari
ja mpoh'je.

LOUIS WASCH
I Jot uvis

1139 E. Mahanoy St. 
Mahanoy City, Pa. 

Upholstering & Hardware

Parduoda ir pataiso visokius 
naminius daigius ir kas tik yra 

in namus, j.
pas mane pirkt i pigiau
kitur. Vi 
ir duriu.

reikalinga
kaip 

šokiu sietu <lel langu 
Eletrikiniu prosu ir 

visokiu geležiniu daigiu ir t.t

> LIETUVISZKAS $
< SZOKIU ALBUMAS No. 1 >
C MUZIKE ARBA NOTOS S 
S DEL PIANO J

iszejo pasilsėti in misijos na
mo veranda, isz kur buvo atvi
ras tolimas reginys i n pietus. 
Ten tai atkreipė misijonieriai 
savo akis, norėdami pamatyti 
ar negryžta brolis Antanas.

.Inu ir saule nusileido, o lau
kiamo brolio kaip 
nėra. T
nerimauti ir t aro:

“Žiugeidu,ar isztikruju Ku
rna iszsivede savo dukterį?”

“Labai galimas daiktas, kad 
ji ja pasivogė. Gal ji nori kam 
parduoti del kokiu burtu. Tik 

Į mums reikėjo visu pirma pra-
— atsiliepė 
“ Kitaip ga- 

y y

nėra, taip
Levas Steponas pradėjo

neszti policijai,

TURYNIS:
Secita Polka
Lietuviu Marszas
Suktinis Polka
Lastucza Polka
Tu Mano Mieliausia Polka
Vamzdelis Polka
Ducaty Polka
Griež Polka
Szvilpis Marszas
Klumpakojis Polka
Marcele Poika
Pade-Espan Vairas
Noriu Miego Polka
Helena Polka
Mojavus Vainikas Polka
Rasluca Valeas
Mojavo Veszna
Augonele Polka
Ilgėjimas Tėvynės Marszas
Lietuviu Vestuvių Polka
Lietuviu Galopas
Pijonkeles Valeas
Pampilionas Polka
Nekaltybe Vairas
Lietuviu Kadrilius
Muzike aiszku budu sutaisyta ir f 

lengvai grajyti. S
su prisiuntiinu tiktai 75c. <

< W. D. BOCZKAUSKAS-CO. C 
S MAHANOY CITY, PA. S

Preke

i
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4
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Bet pamažu po maloniu 
tėvu inisijonieriu žodžiu intek- 
me szmeklu debesis pradėjo 
blaszkytis isz jos galvos ir ant 
veido pradėjo rasties rezigna
cija ir ramumas.

Ji .žingeidžiai klausosi kate- 
o

dar labinus ja nuramino.
dar paveizėjusi in 
asznromis dejavo:

<u J

I] lib I I *
jas. >) r

pažintos tikėjimo tie-k izmo, 
sos,

Kartais 
kryžių su
“Asz užniiisziaii Maimu, asz 
užmfisziau.”

Pagalinus ir lai isznyko. T 
vas Martinas jai 
kad už kryžiaus 
Didis Nuzimii,

e- 
iszaiszkino 

pamylejima 
taip juodukai 

vadina Dievą, atleido jai nuo
dėmės, 
kryžiaus už 
demes,.

Kai Kuinu jau gerai pažino 
Kristaus mokslą,
kriksztvta. Dabar Kurna 

i septynių deszimcziu metu 
nele, yra 
Kai kada

Tu Negali Išvengti!
K a nk i nn n<' i ų žnaibymų neurolgi jos. 
Skausti n; ir dieglių reumatirmo. 
Ncarnagiinių Ktaigaua pergalimo.
Ąiikatu'i ijt traukančių* i padūkinu) 
varančių *k atimtų, kuomet akanda 
dantį, diegia anaį ar akauda galvą, jei

lr°fL V. ra t. OfUe. 
tuojau* ir negaifcinda* 
i__ ‘ “ J ‘ .
naudoji. Jinai autejk&i 
malonų Ir areltą pa- 
lenyviniinq. *

Nei vienu atsargi 
Aehnyna negali hutl 
l>onkoa Alų gvduolių. 
Nčra tikrasis, jei netu
ri 1NKAKO vuiabaAen- 
kilo.

F. AD. RICHTER 4 CO.
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn, N.Y.

traukančiŲ, 
Fkautimų, I

nepainiai Ini apie

ft

Į 
tuopuR ir negiMttinaa. I 
max laiko juomi U««l-

/

H
nes Jo Sumiš mirė ant 

visu žmonių nuo

J !

I tėvas Al art inas. — 
lime prarasti vaikeli!

Gaila mergaites, 
tėvas Steponas. “ 
ir nebyle, betgi visuomet atei
davo in katekizmo pamokas. Ir 
ji atrodė nekalta mergaite. Isz 
mano veido, lupu judėjimo, 
akiu pažvelgimo viską gi ' 
atspėti, apie ka jlii noriu pasa
kyti ir rankos mosavimu, akiu 
galvos ir pirsztu ženklais paro
dydavo, 
akutes 
lis, bet 
Tikras juodas 
tingai, kuomet

4 4

y

f

Į

* * ž >* * ■ .
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ĮįMBiMKOl
- JPASKUTINIS PATARNAVIMAS GARSINGAI AKTORKAI.

Eleonoros Duse

— tarė
Nors kurezia

a Įėjo

kad supranta. 0 jos 
nors juodos, kaip ang- 

ramios kaip dangus.
angelas, o y pa
siūlęs, būdavo

rankeles ir savo a-keles pakels 
prie .Jėzaus. Bet, leve, patsai 
ja gerai pažinai.

“Atsimenu ja gerai isz pas
kutiniu kvotimu. Paklausiau: 
“Kiek yra dievu’ — O ji isz
tiese kairiaja ranka, sulinkę du 
pirsztu, o
ir patraukė deszinaja • ranka 
per kairiaja i'ki jos galo. Tuo- 
mi norėjo pasakyti,

taip vienas yra

tris likusius isztiese

nuėjės pas 
virszininka 

ta dabar, atsi
liepus buluini, turėjo skubintis 
prie jo.

Neveizint kaitros, bego vir- 
szininko namu link vyrai, ino 
tervs ir vaikai. ♦ 

Kieme jau buvo daug 
rinkusiu pusnuogiu 
Visi spaudėsi in vidų, kur ant 
nukirsto kelmo stovėjo iszdžiu- 
vusi moteriszke. Visi ja paži-1 
no. Tai buvo Kūma. Sziandiena 
isz ryto sugryžo su savo duk
teria, kuria atėmė nuo Baltųjų 
ir prasze virszininka suszauk- 
li visa kaima, nes ka tai svar
baus turinti praneszti apie Si
vatu mirt i.

Visi nutilo ir žingeidžiai žiu
rėjo in Kurna ir jos (lukteri.

“Kam gi Kuiną atsivedė sa
vo (lukteri? Gal Maimu, ka ži
no nuo Balt uju ? ’ ’ 
jo kaikurie tarp saves.

nieko nežinojo., 
melu auklėjimo

, ne-

ji buvo pa
jau
se

neli krikszczione.
nžmusztos dukters 

reginys dar ja gazdina. 
paėmusi kryželi in rankas su 
nusižeminimu bneziuodama V. 1 
Jezaus kojas, kalba 
mis: “ 
zau,

Bet ji

su aszaro-
Pasigailek manės, 

pasigailėk! ’ ’
v v ra i

susi-
juoduku.

— sznibžde-

Maimu stipriai

4 4

4 4
savo kūne 

todėljeszkok!”

kad kaip

Dievas, 
gimt is, o trys

Poliaus sulenkė antra

viena ranka,
viena dieviszka pri- 

iszauge isz jos 
pirsztai, reiszkia tris Dievo As
menis. ’
pirsztu ir rodydama in savo 
akis, lupas, ran'kas, kojas, isz- 
plete rankas ir nuleido galva. 
Norėjo rcgeinai man pasakyti 
katekizmo tiesai apie Dievo 
Sūnaus Insikunijima ir Atpir
kimą. Už tat jai daviau gražu, 
nikelini krvželi.”

“Maczi^u ji ant jos kaklo. 
Labai juomi gėrėjosi ir esu in- 
sitikines, kad ji žinojo, ka jis 
reiszkia. Džiaugiuos tad, kad 
ja apkriksztijau...
kamba r i, 
tiek nieko nematysime.

Kikime i n 
nes jau temsta, vis-

Neužilgo sugryžo ir katekė
ta Antanas.

“ Kokiu žinių parneszei/ 
klausė abudu misijonioriu.

Antanas pabueziave^ kabiem

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 iszmo- 
keseziu. 
neiszdirbtu farmu. 
adreso.

11 metu

Tcipgi turiu daug nauju 
Kreipkitės ant 

Sep 2
Antanas Maciūnas, 

R. 1, Box 51. Irons, Mich.

CHAS. S. PARMLEY
j(1 | Real E»tate 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.

Kampai Calawiita ir Market St. 
Mahan y City, Pa.

Insziuriniu

SKAITYKITE SAULE

Po sunkaus
dienos
darbo

Kasyklose ir 
invairiose 

dirbtuvee s

VISI TAVO MUSKULAI, VISI TAVO SANARIAI TRA BAISUI
NUKANKYTI IR SUSTIRĘ.

Ne bandyk Juos priverstinai manksytl, Ir traukyti, tuoml dar dau- 
Patlkek daugeliui tukstanczlul tautieczlu ir

Praszalink nnstyrtma

glaus juos nukankysl.
darbo draugu, kad

MESZKOS BALSAMAS
(BEAR BALSAM)

sutelkė jiems taip puikia ir greita pagelba.
Balsamu smagiai trydamas suskaudetas vietas, tada jausiesi visai 
nauju žmogumi.
arba pardavėja, prlslusk mums 35c., Ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus 
iszslusim buteliuką Balsamo.
The CENTRAL DRUG STORE, Ltd. 24 E. Centre St., Shenandoah, Pa.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietini aptlekorlu

IOO% 
PURE

J MALT SYRUP
Unijos 

Padirbtas

Bet Maimu 
Nuo keturi n 
Banalijoje pas Baltuosius 
žinojo nei apie baisia lialomba, 
ta juoduku prietarą. Viskas, 
ka žinojo apie Ngbangba, pri
pildė ja pasibaisėjimu ir bai
me. Gailėjosi, paklausiusi mo
tinos ir pabėgusi nuo Baltųjų. 
Juk jie — ja mylėjo. Priminusi 
sau apie tai,
prispaudė prie szirdies kryže
li, kybanti ant kaklo, ir norėjo 
nuo motinos pasitraukti.

Tuo tarpu motina su palai
dais plaukais ir su kokiu tai 
paszelimu staiga isztrauke isz 
po priejuostes peili ir suszuko 
in susirinkusius:

Nuteisei mane, Nkunkuru,
iszgerti nkasso (nuodu) ir pa
sakei, kad neszioju

lialemba,”
Ir pirm negu susirinkusieji

galėjo suprasti, ko nori Kurna 
sublizgėjo peilis, pasigirdo kū
dikio riksmas. Motina, insmoi- 
ge peili iki koteliui in savo 
dukters kakla.

Maimu krito kraujais papilu 
dusi, laikydama kryželi prie 
krutinės.

Burtininkas su peiliu ranko
je pasilenke ant mergaites ku
lį e 1 i o, j esz kodama s 
inkstuose ir jakuose 
ha.

Tik sztai isz 
suriko: “

szirdyje, 
“ lialein-

VS YOU KR IB ZMffll?

Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono 
ir Juodo Baksukese.

Užganėdinimas Gvarantytas.
Tik sztai isz minios kažin 

kas suriko: “ Baltieji eina!
Akies mirksnyje

Kuomet in kiemą inejo 
tėvas Martinas su Antanu, ra
do tiktai Kurna, ir virszininka 
ir negyva Maimu. 

• • •
Savaitei praslinkus, 

jos Banal i jo jo invyko teisinas 
Ngbangbo virszininko ir bur
tininko 
vartojimu, 
terš nužudima. Virszininka ir 
burtininką nuteisė duoti po 150 
rykszoziu tris kartus, Kūma gi 
buvo nuteista mirti. Bet- misi- 
jonieriams užtariant, bausme 
atmainyta. Leista laikyti ja 
ant visados misijos namuose, 
kur pagonys mokinosi katekiz
mo.

Pradžioje buvo manyta, kad 
I£uma iszcis isz proto, arba pa- 
blus, nos in visus klausymus 
atsakydavo tiktai du žodžiu: 
4‘Maimu kraujas, Maimu krau-

visi iszbe-

1 *

giojo.

Belgi-

Nkunkuro už nuodu 
ir Kūmos už duk-
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i 3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo.

i Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro- 
» centą už jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kasdeart 
: auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
; dirba ir czedina. Dėkite. Sftyo ^pįnigus įp, szitą Bauka o 
; persitikrinsite ir matysite kaip tai pinigas auga pu pa- 
* dauginimu procento.

M

rankas pradėjo placziar pasa
koti, ka mate ir girdėjo keliau
damas.

“Apie tai pasui,1’
do ji tėvas Martinas.
kur yra mergaite Maimu?” ' ;

“Kaip asz galiu sakyti, kur 
yra Maimu, jei nei asz, nei vie
nas Ngbangbojo nežino, kur

~ sustab- 
“ Kalbėk %

kuri įniroPaveikslas parodo laidotuves Rymo, garsingos aktorkos
laike keliones po Suv. Valstijos. Laidotuves atsibuvo labai prastai, nes velione už gyvasties 
vėlino būti palaidota be jokiu iszkilmiu.




