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ISZ AMERIKOS
NUŽUDĖ DUKTERIA 

IR PATS SAVE
PALIEGUSI DUKTĖ BUVO 

JAM PER DIDELE 
SUNKENYBE.

RŪPESTIS PRIVERTĖ 
PRIE TO.

JI

New York. — Fredrikas Ra
abe, 62 metu, negalėdamas il
ginus n ukens t i vargo ir žiūrėti 
in kaukes savo pabėgusios 

atėmė jai ir sau gy-
savo

dukters 
rasti.

Duktė Evelina, gimė 22 
tus adgal be valdžios, nes gimė 
su*pa ra) y/ai vota nuo krutino^ 

’lyg kojų. Buvo tai didelis smū
gis tėvams, bet dažiurinejo sa
vo kūdiki visame ir buvo už- 
ganadinti ka jiems Dievas da
vė. Be’t mirus Raabe’o paežiai, 
praeita meta, viskas persi mai
ne. Tėvas turėjo pamesti gera 
darba fabrike ir dažiurineti 
paliegusią be valdžios (lukteri.

Ana vakara kada duktė už
migo, tėvas nutarė taji vargin
ga gyvenimą užbaigt. Szove 
dukteriai in galva užmuszda- 
mas ant vietos, po tam pats sau 
paleido kulka in krutino. Pir
miausia atsuko gaza idant už
tvirtint mirti jaigu nepasisek
tu nuszauti dukt’^i ir pati sa-

ft

me-

ve' Abudu lavolins TaTmvna: 
surado su nusiszypsojimu ant 
veidu.
TURĖJO 87 CENTUS, DASI- 

DIRBO $7,000,000, PO TAM 
SUBANKRUTINO.

(amden, N. J. — Sudas ap
garsino bankrutinima koni]>a- 
nijos J. R. Tucker Inc., kurie 
praeita meta padare biznio ant 
50 milijonu ddleriu. Prezidentu 
tosios kompanijos buvo Bob 
Tucker, kin is pribuvo czionais 
turėdamas kiszeniuje tiktai 87 
centus bet ir didelius užmanv- 
mus galvoje kaip dasidirbti di
delio turto. Verte kompanijos 
yra $7,000,000 o skolinga $4,- 
250,000.

Tucker buvo geru mekaniku 
dirbtuvėje laivu Camden’e pri
būdamas 
baigės

isz

ATIDAVĖ PACZIA
BURDINGIERIUI

SUDE ISZSIAISZKINO VIS- 
KAS. SUDŽE TAIP 
UŽPYKO KAD ABUDU 

NUSIUNTĖ IN 
KALĖJIMĄ.

(’amden, N. J. Mrs. Viktori
jų Borkovskiene isz West Col
lingswood, apskundė savo vyra 
Tamosziu kad jai ir vaikams 
neduoda užlaikvmui. Nusiste- 
bėjo Tamoszius tokiu skundu, 
i’szt rauke isz

tokiu skundu 
kiszeniaus kon

traktą ant kurio buvo paraszy- 
ta sutartis tarp jojo ir burdin- 

“Asz Tamo
szius BorkovjJki atiduodu savo 
paezia Viktorija burdingieriui 
Pranui Klob ant ko sutinka ir 
Klob.” 
toki kontraktu net pajuodo isz 
piktumo szaukdamas iii'stovin- 

“Ar tu sutinki 
būti tojo vyro motore?” 
ko motere su aszaromis atsake: 
“Ne, ne, mano vyras 'priversti
nai man paliepė ’su juom gy
venti. Asz jojo nenoriu ir su 
juom daugiau genyvensiii. Su
dže iszkirto vyrui ir bunlingie- 

“Czio- 
vra to- 

ali daryti 
manai

gieriaus szitaiip:

Kada sudže perskaito

ežia motore:
Ant

riui szitoki pamokslą: 
nais
sios nuomones kad
kas jam patinka.
kad paezia

Amerike nekurie 
gi- 

Tu .... .,
gali parduoti kaiį> 

.^ia karvių, ar tu su ja ja gyve
ni ar ne. Turiu dideli norą tau 
•smlaužvl S.urdm kad net atsi
durtai iii ligonbuti. Nubaudžiu 

kalėjimu ant dvieju 
tavo burdingieriu, o

tave in
metu ir
vaikais ir motore rūpinais lab
daringos drauguves. ft )

SUAUGIA IN KRŪVA 
DVYNUKAI.

South Bend, Ind. — Ana die
na Mrs. Nikolas Modicziene, 24 
metu, kuri dirba Studabekerio 
automobiliu fa'brike, pagimdė 
suaugusius dvynukus — mer
gaites, kurios yra suaugia pil
vas prie pi'lvo, sverenezios vie
nuolika svaru abidvi. Mergai
tes negales vaikszczioti ne sė
dėti. Yra normaliszko sudėjimo 
ir sveikos.

New Yorko, už- 
universiteta

Hampshire.
LIETUVE NUSZOKO NUO 

LAIVO IN MARES.
New York. — Kada laivas 

Olympic atplaukė in czionais, 
kapitonas apreiazke apie sav
žudinsta Lietuves moteres isz 
priežasties ni/liudimo kad Lie
tuvoje paliko 
Moteres pravarde 
Reczlencziene( ?)

w
uz-

nedavimo pinigu ant 
Sudže Antanas John-

i
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ft 37 METAS

PRIRISZTAS PRIE
STULPO

TĖVAI EIDAMI IN DARBA 
PRIRISZDAVO VAIKA 

PRIE STULPO.

TAIP LAIKE JI PER 18 
MENESIU.

K n i n i v n; i iChicago. — Kaimynai per 
keletą dienu girdėdami vaiko 
riksmą name prie .1337 Augus
ta SI., pagalios paszauke poli
cija. Policija iszlauže duris ir 
rado Fddio Rook, 4 metu, pri- 
riszta ku'kn.ioje prie stulpo. Jis 
sėdėjo ant grindų, o apie jo 
kojas žaidė du ‘katinukai ir 
dalinosi maistu, 
czia pat padėtas torielkoje ant 
grindų.

Už keturiu valandų 
vaiko patėvis Smith, o 
go po tam parėjo ir jo motina 
Josephine Rook-Smit h. 
abu nuvežta 
jie ir uždaryti 
vaiko.

Bet kamantinejant pasirodė 
kad vaikas yra kankinamas ne 
isz piktumo, bet did saugumo. 
Josephine Rook-Smith pirma
sis vyras Rook kiek laiko at
gal pabėgo su kita motere, 
kuria jis ir dabar gyvena, 
gi pusantrų metu atgal 
gyventi su Smith, 
nėra vede, bet Smith esąs ge
ras vyras ir sunkiai dirbantis, 
kad tilc uždirbt i pragyveni ma. 
Bet kad jo uždarbis nėra toks 
didelis tai ir ji yra priversta ei
ti dirbt kaipo indu plovėja res- 
toracijoj. Palikti kūdikio nėra 
kur, o palikti ji be priežiūros 
namie vėl baisu, nes gali atsi
tikti kokia nelaime. Ji esą 
skaieziusi laikraszcziuose kaip 
vaikai vieni namie būdami at
suka gasa, uždega namus, o 
kartais nukrinta tropais ir su
sižeidžia ar užsimusza. Kad 

ji 
vai-

kuris buvo

parėjo 
neuži 1-

duos 
k u rkalėjimai!, 

už kankinimą

su 
Ji 

suėjo 
Aors jie ir

užsimusza. I 
tokia nelaime neatsitiktu, 
iszeidama in darba kasdio 
ka pririsza prie stulpo ant il
gos virves, bet taip, kad jis 
nieko nepasiektu ir negalėtu 
susižeisti.- Czia pat padėdavo 
vaikui ir maisto visai dienai. 
O kadangi abu dirbdavo labai 
ilgas valandas, tai vaikui ne 
saules szviesos pamatyti 
tenka, 
tinkamo maisto negali 
Visas tas dalykas tapo 
duotas teismui iszspresti.

ne pažaisti lauke,
fe

ne- 
negi 

ga u j i.
ati

“DVASE” ( ANT 
KAPINIU

"DVASENEMATOMA 
APKABINO KAKLA 

DUOBKASIO.

KITAS BUTU MIRES 
BAIMES.

ft ft

ISZ

Hagerstown, 
kasis Harmon Gatson, 
per daugeli me'tu draugavo su 
nebaszninkais ant Oak Hill, ka
piniu Lonaeonin’^e, netikėjo, 
idant nebasziviirkai 
isz savo amžino atsilsio ir duo- 

ergeli,

Md. — Duob- . i '
kuris

netikėjo 
atsikeli)!

o bet anatu jam kdki 
diena turėjo toki atsitikima, 
kad jaigu jojo vieloje butu ki
tas žmogus, tai gal isz baimes 
hutu numiręs, llarmonas pasi
lenkęs ant kapo, ktiri sulyginė
jo, staiga i 'pajuto kad kas to
kis pagriebė ji už kaklo su 
szalta ir slidžia ranka ir pra
dėjo spausti kas kart drueziau. 
Manydamas kad isztiikruju yra 
tai ranka numirėlio, greitai ap
sidairė, bet nieką neužtemino. 
Plaukai atsistojo jam ant gal
vos pirma karta jojo gyvenime
ir jis pradėjo bėgti. Kuom dau
giau bogo,
ranka ji spaude. Ant galo slap
tybe iszsiaiszikino. Per bėgimą 
paliuosavo “ranka” kaklu

tuom labiau szalta

ranka“ranka” 
duobkasio, kuris pamate atsi- 
liuosavusia kirmėlės uodega. 
Duobkasis nutraukė nuo kak
lo kirmėlių ir užmusze. Thriijn

Kirmėlė
uzmusze. 

jiji tris pėdas ilgio, 
nupuolė nuo artymo medžio ka
da duobkasis buvo pasilenkęs, 
iiupuldama jam tiesiog ant 
kaklo.
.VISAS MIESTELIS PASI

RENGĖ ANT SMERT.
Now (.‘astole, Calif. — Apie 

du szimtai gyventoju czionai- 
tiniam imiesi elyje pasirengė 
ant s'mei't, i 
iszmokesczio grabus 
liaujanezio agento, 
nuo duriu prie duriu rinkda
mas orderius ant gra'bu. Du di
deli trokai atoveže visokiu gra
bu. Tuom Įnik grabai bus nau-

mirtis

nusipirkdami ant 
nuo ko

ku ris ėjo

dojami ant sudėjimo skalbinių 
drapanų ir 1.1.
at lauk y s
nereikės

o kada 
loenininka, tai

iii

Isz Visu Szaliu 1000 ŽM0™
PRAŽUVO

ZVERISZKI TĖVAI
LAIKE UŽDARYTA DUK

TERS TVARTE PER 
ASZTUONIS METUS.

TVARTE I

NETEKO PROTO.

Paryžius, Franci jo. — Auka 
prasikaltimo savo jaunystes ir 
tamsiųjų savo tėvu, buvo Celi
na Letart isz kaimo Saint Plo- 
ner. Mergina 
tulu kareiviu

susipažino su 
su kuriuom 

draugavo ir po prisiega apsi- 
vedirno su ja 
atome jai nekaltybia.
doros prasi kai t ima, 
vai, uždare jaja mažam 
telije kur laike per 
metus. Mergina 
supuvusiu sziaudu 
meszlo, o
vai paduodavo jai netinkama 
valgi. Mergina neturėdama 
užtekinai vietos tvnrtelije su- 

iifi lie- 
uete'kdama

suvadžiojo ir 
Už ta ji 

josios te- 
tvai-

asztuonis 
i ant 

, .. savo
per maža langeli te-

<r o u Įėjo
ir

sikiiprino ir pastojo-in 
v isz k a sutvėrimą, 
proto.

Kaimynai pranesze apie tai 
valdžiai, kuri prisiuntė kelis 
žandarus 'kurie mergina nuvo
žė in paikszu prieglauda o tė
vus už toki žveriszka pasielgi
mą uždare kalėjimo.
30 YPATŲ ŽUVO NELAIME- 
JA ANT GELEŽINKELIO.

Munichas. — Pasažioi'inis 
t nikis atbegias dideliu smar
kumu ant stoties Tloinu, tarp 
Municho ir Salybergo, trenkė 
in stovinti ten tavorini truki, 
netemiiidamas ant signolu. Ne- 
laimeja likos užmuszta 39 pa- 

szi nitas

Baisi viesulą

VULKANAS ATSIGAIVINO 
UŽLIEDAMAS 

MIESTUS.

DAUG ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.

Tokio, Japonije. — Atsigai
vinimas vulkano Tokachi, ku
ris randasi Hokhaide padare 
daug nelaimes ir bledcs. Suvir- 
szirm tūkstantis žmonių pražu
vo, daug sužeista ir bledcs da 
ne yra apskaitomos.

Vulkanas atsigaivino be jo
kio prasergejimo isz kurio la
va iszsipyle po visa aplinknie 
užkimszdamas dvi upes kurios 
izsiliejo užliedamos keliolika 
kaimu ir miesteliu.

Lyg sziam laikui 
800 lavonu, daugiausia ūkinin
kai.

DIDELE UGNIS NUO 
POPEROSU.

Kimiai, Szilales vai. —Kir* 
niu kaime sz. m. Balandžio 
14 d. pusryežius bevalgant, 
sudego Simaviczaiczio nauji 
tvartai su 7 arkliais, 21 karve, 
14 avims, 1 kiaule su 12 par- 
szeliu. Iszbego tik 2 telyczios 
apsvilusiomis nugaromis.

Sako, kad bernai beszerda- 
mi uždege, rūkydami popiero- 
sus.

sz. in.

111
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laug sužeista ir bledcs da pa vė

surinkta

miesteliu in
artimiau-

4
■i

•'i ; f i

V181SZ-

Gyventojai 
laika iszbegiojo in 
sius kalnus.

Kamėlis Blyei, likos 
kai sunaikintas su jojo visais
gyventojais. Eksplozije vulka
no buvo baisi ir neti'kcta.

Daktarai pri'buvineja isz vi
sos aplinkines iii pagialba su
žeistiems. Labdaringos drau
guves atvežė maista, drapanas 
ir birdykes del tuju kurie nete
ko visa savo turto, 
no dvi dnitvietes ir
60 banditu. Du konstabelei li
kos taipgi užmnszti.

Banditai nuo kokio tai laiko 
apipleszinejo aplinkinius gy
ventojus ir kelis nužudė.

60 FILIPINIECZIU BANDI- 
TU UŽMUSZTA.

pa vasari atsiras, 
sz. m. 1926,

užmusze

Manila, Filipinai. — Du 
szimtai vietiniu konstabcliu 
užklupo ant bandos banditu 
Lanao Dirtrikte, kuriuos

vietiniu

ap
siaubė isz visu szaliu, sunaiki-

P

I.
i

I
■ J

M

* P

serganti sunu. 
? v ra Teofile 
52 metu, kuri 

szoko in mares. Norint s laivas 
sustojo ant mariu per valanda 
su vilczia iszgialbejimo mote
res, bet lavono neužtemino. Mo
tore keliavo in Chicaga pas ki
ta savo kurni.
VYRAS KAIPO SVECZES 

SAVO NAME.
New York. — Norint s Percy 

Hudson, turi savo narna ir pa- 
puosze ji už $40,000 po apsive
dimui su savo'pacziule, bet ne
turėjo pavelinimo in ji atsilan
kyti, p/vkol jam jojo paeziule 
nedave iržpvaszyina atsilanky
ti pas jaja. Motore dabar jesz- 
ko persiskyrimo nuo vyro, už 
tai, kad jaja 'pamote in ketures 
sanvaites po apsi vedimu i, tan
kiai aplaikydftvo nuo jojo /.au
dinius prie susirinkusiu sve- 
cztu. Porele apsivedė tiktai 
praeita menesi ir nuo pat pra
džių gyveno nesutikime tarp

t - J

SUDŽE SUPLAKĖ ŽMOGŲ 
PER SEDYNIA.

Dunkerk, N. Y. — Paeziule 
Jurgio Guczero, 42 metu,
vede teismą prieszais savo vy
ra už nemandagu pasielgimą su 
jaja ir 
maisto, 
son, kuris svėrė suvirszum du
szimtus svaru, negalėdamas il- 

klausvti skundu nu- 
kriaustos moterėlės, 

nuo kėdės, paguldė Jurgi ant 
keliu ir uždavė jam asztuonis 
blynus per sėdynė, o reikė ži
noti, kad 
sunki ir 
pasirodė akyse. Negana to, 
dže nubaudė Jurgi ant de- 
szimts dienu in. pataisos narna, 
bet paeziule melde sudžiaus 
idant ji paleistu namo, nes ir 
taip Jurgi nubaudė gerai. Jur
gis pare jas namo negalėjo a U 
sisesti ant kėdės per kėlės va
landas.

giaus skundu
nulipo

sudžiaus ranka v ra e
Jurgiui net aszaros

s li

PAAUKAVO 240 SZMOTE- 
LIUS SKUROS SAVO 

SUNUI.
Manitpwac, Wis. — Mrs. 

Gustaviene Thielen, sutiko ant 
paa ūkavimo 
nuo savo 
žaidulius savo sūnaus, kuris 
baisiai apdegu nuo eksplozijos 
karasino. Motina davė puo sa
ves nupjaut 240 szmotolius 
skaros, kuriuos daktarai pri- 

ant neiszgydomu 
Dabar sūnelis pradeda 

iszgyli po tai operacijai.

JHJU 
važiuoti iii miestą 

pirkti gra'ba, ir mokėti už ji 
brangiai.

GERA PRIEŽASTIS 
PASIGERYMO.

Gary, Ind. — 
ris v ra tėvu

Žmogus, ku- 
asztuoniolikos 

vaiku, tasai turi gera priežasti 
Tuom iszsi kalbine-1

4 4

savos.

prisiūti skaros 
kimo idant uždengti 
savo

siuvo snnui 
romi.

ISZ LIETUVOS
LIETUVIAI APLEIDO LEN- 

KISZKA RUBEŽIU.
Kaunas. — Lietuviai atsi

traukė nuo Lenkiszko rube- 
žiaus in kur buvo nueja laike 

Pilsudskis šukele revo
lt ucije. Lietuviai mane tada 
atimti nuo Lenku Vilnių, liet 
neturėdami užtektinai vaisko

kada

kurios bus

AKIS DAUGIAU VERTA NE 
KAIP GYVASTIS.

Jersey City, N. J. — Atlygi
nimas už viena aki yra didesnis 
ne kaip už gyvastį; pagal czio- 
naitini airgsztesni suda. Ana 
diena sūdąs pripažino tūlam 
vaikui asztuoniu metu 10,000 
doleriu 
akies, o
metu, kuris likos užmusztas 
per t roką pripažino tik $7,500.
|— Kur cziou teisingystaĮ

SZUO BE DANTŲ NEGALI 
NIEKĄ INKASTI.

Astoria,' L. L — Mrs. Karo
lina Kalabziene, likos paszauk- 
ta in suda ant iszsiteisinimo, 
del ko nepildo tiesu ii’ ne užde
da szuniui ant snukio muzelo, 
nes kaimynai padare skunda, 
kad josios szuo yra piktas ir 
kandžioja praeigius. Nusijuokė 
moterėle ant tokiu užmetineji- 
mu sakydama gūdžiui:
sudžia kaipgi mano szuo gali 
kasti praeigius, jaigu jisai jau 
penki metai kaip ne turi bur
noje ne vieno danezio?” Sudže 
ir nufeijuoke ir teismą iszmeto

u isz sūdo.

pasigerti.” f
jo James Stave, kada ji pasta
tę priesz sudžia už tanku pasi- 
geryma. Sudže jam pripažino 
teisybe ir paleido namo. — Bot 
ar ne jisai yra priežastis taip 
dideles szeimyuos?

PASIKORĖ KALĖJIME.
Wilkes Barre, Pa. — Iii va

landa laiko nuo kada ji uždaro 
kalėjimo už girt neklysta, Juo
zas Viscz,' 40 metu isz Dupont, 
papilde savžudinsta per pasi
korimu su dirželiu. Pasikore- 
lis paliko dideliam varge pa
ežiu ir asztuonis mažus vaikus.

sažieriu o suvirszum 
sužeista.

DAUG ŽUVO NUO 
VIESULOS.

Rangoon, Burma, Indija — 
atlankė A kybą,

kuri užmusze daug žmonių, nu
vertė daugeli namu ir sužeido 
szimtus žmonių. Bledcs daeina 
ant milijonu doleriu.

MEKSIKAS ISZVARE 10 
MINYSZKAS.

Mexico City, Mox. — Valdže 
iszgujo vėla deszimts Katali- 
kiszku minysziku,
isz'.siunstos iii Iszpanije už per
žengimą vaistiniu tiesu.

Valdže. taipgi iszdave ukaza 
idant visi sve’timžemiai užsire- 
gistravotu gminuosia kur gy
vena. Svetimžemiai turi paduo
ti savo metus, tauta, kuom už
siima ir kokiam'tiksle apsigy
veno Meksike.

MUSZIAI LENKIJOJ LAIKE 
PREZIDENTO RINKIMU.
Varszava* — Daugeliuose 

Lenkijos miestuose kilo ulyczi- 
niai musziai tarp visokiu poli- 
tikiszku partijų isz priežasties 
prezidento rinkimu, 

ir palicijos
Daugelis 
likos su- 

Lvavo daugelis žmo
nių taipgi likos sužeista.

žmonių 
žeistais.

“ Ponas

Trumpi Telegramai.
Kokomo, ind, — Praeita 

Panedeli ugnis apdegino dirb
tuvę Kokomo Steel Wire 
Kompanijos ir padare bledcs 
ant 250 tukstaiicziu doleriu.

ių

Kokomo, Ind.

UKRANIJOS PREMIERIS 
NUŽUDYTAS.

Paryžius. — Buvusis premie- 
ris (vyriausis ministeris) Uk- 
ranijos Petura likos nužudin- 
tas per koki tai Rusiszka Žy
dą Szmuliu Schvarlztari, 'kuris 
szove septinis kartus in 
turą. Žudinsta atsibuvo 
Szv. Mikolo pleeiaus.

Pelt u ra suorgan izavojo
mije, idant pasiprieszyt suki
limo Komunistu Moskvoje, in- 
eidamas in Kijevą 1921 mete, 
susžaudydainas 
kainisoriu ir kitus Komunis
tus.

už netekimą vienos 
motinai kito vaiko 18

Bellows Falls,* Bellows Falls, VI. — 
Dirbtuve popieros Fall Moun- 
tain Kompanijos likos visiai 
uždaryta ir ikoleta szimtu dar
bininku liko be darbo. 
—n . •».. <N M • • • ■ * —

suprato, jog tokis užmanymas 
tik atnesz nereikalinga pralie
jimą kraujo.

PIRMAS — SZVENTA DIE
NA SZVESK!v

Kaimas. (IjZ.)
2 d. Ežerėliuose

— Gegužes 
valst. liaud.

L. Žurauskui bekabinant prie 
medžio plakatu priėjo vyr. po
licininkas Sz. P. Virszinskas ir 
pareiszke, kad jis pasirėmęs 
szveneziu instatvmu draudžias 
szventa diena skelbimus ka
binti! L. Žurausku to nepa
prasto bažnyczios daktaro lie
pa k 1 a usi u s nu o vai los
pad. Aiitanauskas užvedė byla 
ir traukia Žurauska 
myben.
RADO LAVONA PO LEDAIS.

Pasvalys. — Sz. m. Balan
džio men. 16 d. ūkininkas J.

iszejes in lauka arti, netoli

ŽMOGŽUDYSTE.
Skirsnemune, Raseinių aps.

— Kazys Czesnauskas, 
jes isz Amerikos su dolariais
išėjo užkuriom ant nasles Ma
res Morkuvienefc. Morkuvienes 
Czesnauskienes buvo sūnūs ir 
duktė Morkiczia, o Czesnaus- 
kas su ja vaiku neutrejo. Taigi 
Morkuviene, bijodama, kad jis 
nepaliktu ūkio kitiems, suma
nė sztai ka. 1925 m. Lapkri- 
czio 8 d. pasklido gandas, kad 
prapuolė (>zesnauskas. Polici
jai surasti nepasiseko. M orte u- 
vene apmirė, szaukes kunigo, 
buk tikrai nieko nežinanti. 
Žmones pasznibždom vis kal
bėjo, kad ji vyra nužudžius ir

Ir teisybe
Kovo 21 d., rado 

Czesnauska netoli namu, jo pa
ties žemoje negiliai užkasta. 
Policija nutverus, pati parode 
lavono vieta ir prisipažino, 
kad buk kluone radus negyva. 
G y dy tojui a j )ž i u re j u s, 
nunuodvtas. Czesnnuskiene su 
savo sunuirt ir dukteria iszga- 
benti in Jurbarkh, isz Ion in 
aseiniu kalėjimą.
tardymą pati prispažino 
nuodžius. Priežastis — dide
lis nesutikimas.

DAUG VILKU.
Kampiniai,

Mariampoles apskr. 
apylinkėje daug vilku, 
kartais aviu būrelius net die-, 
nap uola. Sztai pil. St. neper
seniai avis papjovė, kitas pil. 
rado savo kumeliuką sudras
kyta. Žmones sako, kad jei 
butu rengiama vilku medžio
kle, tai jie kelias dienas eitu 
varovais veltui.
KADEMU AGITATORIAI 

SZAUDO.
Gelvonys, Ukmergės apskr.

— Sz. m. Balandžio men. 18 d. 
Gelvoniu miest. atvažiavo 
krikszczioniu deni, agitatorius 
melagis laikyti “mitingo.” 
Kunigas isz sakyklos paskelbė 
kad atsilankytu publikos. At
ėjo vakaras, bet gal tik du, 
trys asmenys atėjo, daugiau 
sulaukė ir mitingas neinvyko. 
Tada musu kunigėliai sumano

Kulnisz- 
kius. Vakare 5 vai. atvažiavo 
kunigo arkliais ir 
M i t i ngas prasidėjo 
Kaip tik pradėjo 
valst.

j r

rasta

ii

. ■

v irs z.

atsako-

Girdėt per
nu-

Veiveriu vals.
— Šioje 

kurie

miest.

4 4 mitingo.

siusti agitatorių in

bernu.
7 v. vak. 

szmeižt 
liaudininkus, publika 

kaip biržių spieczius enie ūžti 
ir reikalauti kalbėtoja pasi-

SU

ir reikalauti kalbėtoja 
szalint, 6 pagaliau iszvijo kaip 
szuni laukan (bet nemusze).
Iszbeges sėdo in vežimą, 
isvažiaves už kaimo, pora kar
tu szove. Drąsuolis mat.

BAISI NELAIME.
Joniškis. — Balandžio 24 d.

9 vai. ryto

O
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.Joniszkyje, Žydo 
Kliockino “karszimo. vm-pimo 
ir audinio,”
bevalant tapo sudraskytas P. 
Puzinas — jaunas (‘kokiu

T., _
gelžkelio limnartvoje rado isz- 
sikelusi lavonu.
apie tai policijai, paaiszkejo,
kad žmogus užmusztas žiemos m.) vaikinas.

ant laike ir po ledu pakisztas. Ne
laimingasis buvęs elgeta, elge
tavus. Pasvalio apylin’kejo. 
Kaip girdėti isz žmonių pasa
kojimo, ka d jis turėjos ne ma
ža auksiniu pinigu, už ka ir kosi, 
tapo užimfszta. Tur but, už lo
piniu buvo pinigai, kad žmog- isztikruju, rodos, 
žudžiai ir drabužius nureuge.

fabrike, maszinas
-'SI
Bl

Pel

ar-

'• Komunistu

Praneszus
M *4

per-Nutrauktos abi kojos 
laužtas nugarkaulis. Tas taip 
taigiai atsitiko, jog nespėjo 
ir szypsena pranykti nuo lupu.

Mat, velionis dirbdama juo- 
Neteko JonisZkis vieno 

isz geriausiu savo vafkinu. Ir 
nebera jau 

daugiau tokiu.
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Kas Girdėt

smarkus, juod-

Sz*tai paveikslas jaunystes, 
meiles, prižadai viens kitam ir 
insimaiszymus mirties iii lai
minga gyvenimą dvieju myliu- 
ežiu szirdžiu:

Jisai buvo
bruvas vyrukas su meilingoms 
akimis, jiji szviesplauke, pilna 
gyvasties, 16 metu mergaite. 
Ėjo abudu pasivaikszcziot i, gė
rėtis stebėtina gamta ir abudu 
tylėjo. Ant galo jiji prakalbe- 

“Mano mylimas Juozyti,
asz turiu liūdna prijautimą ir 
kaip nuduoda, tai neužilgio ta
vęs neteksiu, nes turėjau baisu 
sapnu ana diena, kuris mane 
dabar kankina.

Jaunikaitis atsake:
nesirūpink apie sap- 

turek vilti gyvenime ir

jo:

4 i Miela

inspektoris būdamas 
kontraktoriaus už

kriok i s už-

Lietuviszkos Pasakos.
ISURINKO Dr. J. BA3ANAVICZIUS.

Zosytc, 
nūs, 
kati neužilgio busim suriszti 
ant visados ir mylėsiu tave lyg 
pabaigai savo gyvenimo. Po- 
teisybei mano darbas anglcka- 
sykloje yra pavojingas ir nevi- 
sados esmių* tvirtas savo gy
vasties.”

Jaunieji da koki laika ėjo 
kalbėdamiesi apie ateiti ant ga
lo persiskyrė ir kožnas nuėjo 
savo keliu namo. Juozas nuėjo 
in darba ant rytojaus, nežino
damas kad jojo myleinos pri
jautimas neužilgio ketino isz- 

daugiau nereges
dienos szvivsos.

Zose t a ja diena Klišiai neri
mavo ir negalėjo iszreikszli sa
vo baimes szeimvnai. Ant rvto- 
jaus atsitiko nelaime kasyklo
se, didelis szmotas anglies nu- 
puldamas nuo virszaus prislėgė 
Juozuką, iszspausdaimas isz jo
jo jauna gyvasti ir kelis kitus 
anglekasius sužeido.

Gailestis Juozuko tėvu buvo 
neiszpasakyta, nes

elektrikiniu dratu.
Ka ežia kaltint ? Kompanije. 

Nes tokios kompanijos ir kiti 
žmonvs iszdnoda darba del 
kontraktoriu kurie padarys 
darba pigiausia ir bile daigias 
atliktas o 
prieteliu
tvirtina darba ir 
baigtas.

Tas pat ir su musu žmonimis. 
Duoda užvesti elektriką bile 
lopintojui, kuris supranta sziek 
tiek darba, pradeda užvesti 
elektriką o kada “stokina” pa
meta darba ir turi tikras me- 
kanikas pataisyti jojo klaida 
kas dnu’giau kasztuoja locni- 
ninkui stabu.

Geras mekanikas, supran
tantis savo amatu gerai, parei
kalaus daugiau už savo mokslą 
ir darba už kuri gvarantina. 
Bet nekurie žmonys, jaigu gau
na darba pigiau ima koki ten 
lopintoja kuris darba sudarko 
po tam žmogelis gnilesi po lai
kui. Juk priežodis sako: 
gia mesa, szįmes ėda.”

Jaigu žmogus yra pabaigęs 
savo profesije, kokia ji nebū
tu, tikisi ateitoje gauti tinka
ma atlyginimą už ta mokslą ir 
varga koki turėjo per kelis me
tus ptikol neiszmoko gerai savo 
profesijos.

Todėl visados atsimykit, jai
gu turite koki darba, duokite 
geram amatninkui o kad ir už
mokėsit brangiau bet ateitoje 
tasai darbas bus 'daug pigesnis 
ir apsisaugosite nelaimiu ypa
tingai užvedime elektriko na
muose, nes tai yra pavojingas 
darbas kuris privalo būti už
vestas gerai ir apsaugoti szei- 
myna ateitoje.

nvte.e

numirus.

uPi-

si pildyt ir

buvo jisai 
vienatine paszialpa tėvo, mo
tinos ir sesucziu, nes tėvas 
sirgdamas anglekasin dusuliu 
nuo keliu metu nedirbo.

Zose dagi A lūs apie nelaime, 
nubėgo prie kasyklų ir regėda
ma su num k iota kuna savo niv- 
lemo Juozuko, pabalo kaip 
drobule; neiszlcido ne aszare
les laike laidotuvių.

In sanvaite po palaidojimui 
Juozuko, drauges nunesze 
Zose ant tu paežiu kapiniu, 
įnirę nuo menkos szirdies isz 
gailesezio.

Ant Shamdku kapiniu ran
dasi du kapai jaunu szirdžiu 
kurie gal susivienijo po smert. 
— Tokis tai likimas darbinin
ko <lirbaniczio airglckasyklose.

sesucziu,

ir
nes

ii’ kita 
atsitiko arti

8AULR
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Karaliunas negali atsistebėti, 
isz kur tokia graži panele atsi
rado. Siuticzia tarna pasiklaus
ti, isz kur toji panele. Elenyte 
liepe vežėjui atsakyti, kad isz 
Uankszluoscziu dvaro. Po mi-

Elenyto drauge su kitais
1 iszcjo isz bažnyczios ir insise- 
do in karieta. Karaliunas žiu
rėjo, kur ji nuvažiuos, bet Ele
nyte paleido ruko maiszeli ir 
niekas nemato, kur ji nuvažia
vo. Elenyte nuvažiavo misz
kan, paprasze ąžuolo, kad atsi- 
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KUR PASISLĖPĖ
ARTYMO MEILE

daug
*

I szju

Apie pana isz Vandenų, Rank- 
szluoscziu, Innagiu dvaro.
(Ivveno tėvas ir 'duktė Ele-

Mo'tiua buvo jausenai 
Netrukus numirė ir

tėvas ir liepe mirdamas Eleny
tei per tris naktis melstis ant 
jo kapo. Elenyte nuėjo ant tėvo 
kapo ir graudžiai verkė. Isz 
kapo iszcjo tėvas ir davė jai 
ruko maiszeli ir žvaigždes rū
bus, apsiavimus, karieta, atk- 
lius ir vežli. Antra nakti Eleny
te vėl nuėjo ant kapo. Tėvas 
iszcjo isz kapo ir davė jai me
nesio rūbus, karieta, arklius ir 
vežli. Treczia nakti tėvas davė 
Elenytei saules rubus, karieta, 
arklius, vežli ir pasakė kur 
juos sudilti.

Prie vieszkelio — sako tėvas 
— yra didelis ąžuolas, reikia 
nueiti prie to ąžuolo ir sugie
doti: “Oi ąžuole, ąžuolėli, atsi
daryk, atsiverk!” Tada ąžuo
las atsidarys, tai iu ta ąžuolą 
ir sudek visus tuos daigtus. O 
jaigu kas vysis, uores matyti, 
kur dedi, (ai reikia paleisti ru
ko maiszelis...

Elenyte taip ir padare:
dėjo in ąžuolą karietas, arklius 
ir rubus ir iszcjo darbo jeszko
ti. Nuėjo pas karalių, ir kara
lius priėmė ja kiaulių liuobti. 
Nedėlioję ruęszesi karaliunas 
bažnyczion, norėjo nusiprausti, 
bet niekur
Jis pradėjo rėkti: 
vandens!” 
ko ir padavė jam praustuve su 
vandeniu.

— “Tu, 
ežia maiszysiesi man po ko
jom!” — suriko karaliunas ir 
iszpyle ant Elenytės vandeni.

Toji pasiprasze karaliaus 
kad leistu ir ja bažnyczion. Ka
ralius „leido.. ir , ji unęję )Jlisz- 
kan, priėjo’prie ąžuolo ir už
giedojo: “Oi, ąžuole, ąžuolėli, 
atsidaryk 
atsidarė, 
žvaigždes rubus, apsitaisė, at
sisėdo žvaigždes 
liepe vėžliui bažnyczion 
žinoti. Nuvažiavo ir apszviel

darytu, sudėjo ru'bus, karieta 
ir arklius ir parėjo namo pas
karailiu kiaules ganyti.

Treczia nodolia karuli imas 
nusiprausė, apsitaisė ir ruosze- 
si in bažnyczia. Jau užsėdo ant 
arklio, bet niekur neranda in- 
nagio. Suriko: “

Elenyte greitai paszoko 
ir padavė jam innagi.

Pu, peczialanda, vis man
” suriko

Elenytei

Innagio, inna
gio:te

nuėjo in miszka, už-

su-

nebuvo
4 4 

V (MAKVllO^

Elenyte greit paszo-

vandens.
Vandens

'Lankei duodasi girdot apie 
Artymo Meile, bet jos surasti 
negalima. Kur ne eisi, 
dCHzine ar in 
kur artymo meiles nerasi
rints ant lupu pas dauguma ji 

senei 
Ker

gi rd i ; 
kaipo

ar in 
kaire puse, nio- 

, no-

randasi bet szirdyje jau 
mi szaknimis iszrauta. 
tais ir pamo’kinimus

Mylėk artyma savo4 4

pats save. Tas reiszke, tu tik 
mylėk artyma kaip pats snvi?, 
tu ne pyk, norints tau didžiau
sia skriauda padare, 
mink Dievo 
prisakymus:

tu at- 
du didžiausius 

“Mylėk Viezspa- 
ti Dieva savo isz vinis szirdies 
o artyma savo kaipo pats sa
ve.” Tai tik tu, 
esu artymas, brangy k 
varda, ne inžei^k mano 
bes, bet asz, ant įiekeiicziamos 
sau ypatos galiu kalbėti kiek 
man patinka . Galiu užniuszti 
jo garbe 
szlo’via,

o asz, reiszkia 
mano 

ga r-

galiu pažeminti .jo

Szia sanvaite bankos pradės 
pardavi.net naujus pinigus ant 
atminties parodos Filaddlfijoj. 
Sidabriniai pusxloleriai su pa
veikslais Washington’o ir Coo- 
lidg’o parsidavines po 
doleri, o 
po $3.50.

Pelnas nuo tujupinigu eis 
"ant kasztu pa rodos.

viena
auksinei 2.50 dolerei

nuo

ISZPOPIERUOJA IR
MALAVOJA STUBAS

EICHE IR JUENGST 
24 South 4-th Ulyczia, 

FRACKVILLE, PA.

visur

peczialanda! tu da 
man

Oi, ąžuole, ąžuolėli 
, atsiverk!” Ąžuolas

Elenyte iszsieme
I ll 1

J 
galiu me'džegiszka 

skriauda padaryti, galiu szei- 
myidszka gyvenimą suardyti, 
ne reik žiūrėti kiek asz kitam 
skriaudos padarysiu, kad tik 

savoant saves pastatyczia ir 
neszvaru vardu nekaltybėms 
žiedais apvainikuosiu 
sai ne yra artvmas.

Kitas tai matydamas

nes ji-

sako:

savo gražiu pavyzdžiu 
atverto ant tiesos kelio.

Ar kas gali labinus nusiže- 
mint kaip Kristų nusižemino? 
Jsai žinojo kad .Ji sJudosziijs 
iszduos, Jsai žinojo kad už Ji 
sutiko pinigiszkai, ‘ o bet Jis 
ant jo nepyko, bet da jam ko
jas numazgojo ir prie stalo 
kartu su savim pasodino. Ju- 
doszius atėjo in Alyvu darželi 
atvesdamas kareivius Kristų 
suimti, bet ir cionais Jisai ne
parodė piktumo, tik maloniai 
pratarė: “‘
biicziavimu Simu žmogaus isz- 
duodi ant sunkiu kentejimu?” 
Ji plaka, erszkecziu vainikuo
ja, teise ant mirties nekaltai, 
deda kryžių, bet Jishi niekam 
ne sako pikto žodelio, chia ra
mus kaip avinėlis ant mirties. 
Iszdrasko Ji isz rubli, prikala 
prie kryžiaus, o Jisai vietoji 
kersinti nieldžiasi: “Tove
leisk jiems nes nežino ka da-

Argi gali kas geresniu 
kaip 

galėtu

l’rieteliau, kode!

Lehigh V alley I
EKSKURCIJA IN

NIAGARA 
FALLS

NEDELIOJ 30 MOJAUS 
$5.00 Jn ten ir adgalios\ 
Treinas apleis Mahanoy City, 9:50 
■ubato* nakti 29 Mojau* ir pribu* 
in Niagara Falls 7 valanda Ned«> 
lio* ryta 30 Mojau*. Grįžtant i*z 
Niagara Fall* treina* aplei* i*z 
tenai* 3 vai. popiet, sustojant ant 
tu paežiu ataaciju kaip ir vėluo
jant in tenai*. (Eastern Standard 
Time) ,

t

b

at-

O

Pridursime czionais 
atsitikima, kuris 
Mahanojaus už kalnelio kaime
lyje Morejoi, o kuriame sapnas 
ir atlosze svarbia role gyveni
me jauno žmogaus turinezio 
vos dvideszimts me’tu. Atsitiko 
taipgi nelaime kasyklose kur 
likos užmusztas jaunas Lietu
vis, kurio tėvas likos užmusz
tas szeszi menesiai adgal o ji
sai buvo vienatine parama sa
vo motinėlės ir szesziu broleliu 
ir sesucziu.

Subartoje atsibuvo jojo lai
dotuves. Praeita sanvaite alė
jas pas savo pažystamus in Ma- 
hanoju, apreiszke, kad jam pa
sirodė sapne mirusis tėvelis 
smaukdamas ji pas save ir tai 
kelis kartus. Ant rytojaus ne
norėjo eiti in darba turėdamas 
prijautimu
nelaimes, bet reikėjo dirbti ant 
užlaikymo szeirayneles, todėl 
nutarė eiti in darba, bet ta pa
ežiu diena atvežė jojo lavonu 
pas motinėlė. Sztai ir kita au
ka kasyklų. O kiek tai puna- 
sziu atsitikimu atsitinka konia 
kožna diena? Irsią kompanijos 
anglines tvirtina kad angleka- 
siu gyvenimas yra smagus ir 
moka jiems užtektinai.

Eicbe ir Juengst (Raezins- 
kas), popiernoja ir iszmalavo- 
ja stabas, grąžei ir gerai. Duo
kite savo tautiecziams tuos 
darbus o busite isz to užgaliu
dytais. Juengst (Raczinskas), 
yra Lietuvys ir privalote ji 
suszelpti.

« Reading ■ 
„ lines

►

$3.50
IN

PHILADELPHIA
PER DECORATION DAY 
PANEDELI 31 MOJAUS

ATIDARYMAS SESQUI— 
CENTENNIAL ISZKELMES.

DU BELT A V A5 
TIKIETAS

prisiartinapczios

Shamokin, Pa., praeita Se
reda audege didelis fersztoris 
Newberry Co., kuris aplaike 
bledes ant 18Q tukstancziu do
leriu. Pasirodė kad priežastis 
ugnies buvę blogas užvedimas

karieton ir
va-

visa bažnyczia! Žmones žiurė
jo ir stebėjosi, isz kur tokia pa
nele atsirado. Elenvte insisedo 
in karaliaus lonka. Karaliūnui 
ji labai patiko: jis norėjo su ja 
labai pasipažinti ir nusiuntė 
tarnu paklausti, isz kur ji yra? 
Elenyte atsake, kad isz Vande- 
nu dvaro. Pasibaigus pamal
doms Elenyte greit iszcjo isz 
bažnyczios, insisedo karieton ir 
liepe vėžliui važiuoti. Karaliū
nas norėjo paskui vytis patirti, 
kur jiji nuvažiuos. Tada Eleny
te atriszo maiszeli ir paleido 
ruka: pasidarė tamsu ir nie
kas neinate, kur

4 4 r *!■ ........

maiszysiesi po kojų! 
karaliunas ir suszere 
su i n nagi u.

Ji pasipraszo karaliaus baž
nyczion,
giedojo taip, kaip pirma. Ąžuo
las aitsidare. Ji iszsieme saules 
nubus, saules karieta ir arklius 
ir nuvažiavo bažnyczion. Ele
nyte apszviete visa bažnyczia: 
niekas ant jos negalėjo tiesiai 
žiūrėti, kaip ant saules. Kara
liūnas vėl siunezia tarnus pasi
klausti, isz kur tokia panele at
sirado. Vėžlys atsake, kad isz 
Tnnagiu dvaro. Tada karaliu
nas papylė po bažnyczios 
slenkscziu, smalos. Kaip Eleny
te ėjo isz bažnyczios, prilipo 
jos saules kuiipele. Bet ji nebo
jo‘to, inszoko su vieiia panezia- 
ka karieton ir nuvažiavo. Ka
raliunas iszsiunti nėjo
tarnus jeszkot Vandenų, Bank- 
szluoseziu ir Lniiagiu dvaro; 
bet tokio dvaro jie niekur ne
rado, niekas tokio dvaro nema
tęs buvo, ne girdėjos. 'Vada ka
raliunas pradėjo mieruoti visos 
karalystes panelėms ta kurpe
le, kad atrastu jos valdytoja. 
Iszmalnvo visoms k įmigaiksz- 
tyczioms, paskui didėliu ponu 
dukterims, paskui prastoms 
mergaitėms, ir ne vienai isz ju 
netiko ta i kurpele. A>nt galo, 
karaliunas siiszauke visas savo 
tarnaites, iszmieravo ir ne vie
nai netiko. Tada atsiminė ka
raliunas, kad pas jo tęva yra 
kiaulių liuilbeja ir liepe ja pa 
szaukti.

Eiksz tu, peczialanda!”
— sako karaliunas. 
tau tiks ta kunpele?”

Elenyte užsimovė kurpele r 
kaip tik anit jos kojos pasiūta! 
Tada ji nusiavė antra kurpele 
nuo kitos kojos ir karaliunas 
pamate kita tokia pat kurpe
le.

4 i

4 i Rasi

“Žiūrėkie kaip sako, o ka da
ro jaigu jis taip daro tai ir 
asz jam taip darysiu ir steng
siuosi jam atkerszyti.

Ir taip laja malone 
“Artvmo Meile” svietas nuo 
saves praszaliuo o in jos vieta 
kerszto veja priėmė. 'Pasai 
kerszto 
drasko paskutinius, kur nekur 
palikusius dorybių 
Žmonys lyg paikszu prieglau
doje, pilni neapykantos, puola 
viens ant kito, persekioja, už- 
vydi, kad galėtu, tai szau'ksz- 
te vandens viens kita paskan- 

dirba 
kiti 

kad jie Marso garbintojai ir 
bet

ro. ’ ’
meile artymo parodyti 
Kristus parode? Argi 
būti geresnis rojus ant žemes, 
jeigiLines viyi taip darytu
mėme kaip Kristus dare?
kaip butu smagu gyventi ant 
szio svieto, jaigu mes ta arty
ma žodžiais ir darbais taip 
myletumem kaip Kristus my
lėję? Bet sziadien mes jau toli 
nužengem nuo Kristaus insta- 
tymii, mes paniekinome ta di
džiausia darbininku priteli, 
mes bėgamo nuo Jo, mes pasi
nėrėme puikybes tvane,
vietoje užtarti už savo artyma 
tai pasididžiuodami ji 
žeme, suneziame ji in pragara. 
Arba jaigu pamatomi1 kunigą 
kalbanti su žmogum, 
tinusi nuo bažnvezio 
tinames ir
kite, kunigas su Bolszeviku 
kalbasi, tai ve, kokis tai kuni- 

Be.t gal tojo, kunigo 
Bolszevika 

. kaip

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Dilunond

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiste 
Vitos Kroniszkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apaiaaugokite pavojaus.

(f-

J >
'4 

sesute

veja priėmė. 'Pasai 
vejas negailestingai

žiedelius.

dvtu. Vieni rėkia kad 
del visuomenes geroves,

" "1 B

/

mes

sakome: 
su

smei-

atsito- 
tai pik- 
“Žiure-

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odo* Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtihima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Kožna *anvaite——Seredomi*, Ket
vertai* ir Petnycziomi*. Ofiso* va-

Specialiazka* Exkuraini* Treina*

Isz Isz ryto
Shamokin ......................  . 5:10
Mt. Carmel .......... 5:10
Ashland............................. .. . 5:53
Girardville ................................ 5:59
Shenandoah ................  5:40
Mahanoy City (Preke $3.25) 6:22 
Tamaqua (Preke $3.25) 
Pribus in Philadelphia .

Grįžtant specialia treinas apleis 
Philadelphia 7:30 vakare ta pa- 
czia vakar in vlrsz-minėtaa sta
cijas.

PANEDELI, 7 JUNIAUS
Keturiu dienu ekskurclja su 

palydovu in 
WASHINGTON, D. C. 

Visi ekspensai apmokėti. 
Apie daugiau informacijų raszykit 

G. O. ROPPER, D, P. A. 
Williamsport, Pa. 

■ - ■ - ........... . V-.
Ant Readingo Geležinkelio

f.

. 6:46

. 9:40

ji nuvažiavo. 
Elenyte greitai nuvažiavo 
miszkan, privažiavo ąžuolą ir 
užgiedojo: “Ąžuole, ąžuolėli, 

Ąžuolas 
atsidarė, Elenyte sudėjo in ji 
rūbus, karieta, vežli ir arklius 

savo skarmalus, 
apsiavė vyžoms ir parėjo na
mon, karaliaus kiaulių liuobti.

Antra uedelia karaliunas vėl 
ru'oszesi bažnyczion: jam prisi
reikė rankszluosczio. 
laukdamas kolei tanias jam pa
duos, suriko: “Rankszluosczio, 
rankszluosczio!” Tarnas neisz- 
girdo, o Elenyte greitai paszo
ko ir padavė karaliunui rank- 
szluosti.

— “Tu, peczialanda, 
maiszyk nian po kojų!”

Elenyte vėl pasipraszo kara-. 
liaus bažnyczion. Karalius pa
sakė: ‘‘kaip apsiruoszi, galėsi 
eiti.” Elenyte greitai apsiruo- 
sze, nuėjo miszkan, užgiedojo: 
“Oi ąžuole, ąžuolėli, atsida
ryk, atsiverk!” Ąžuolas atsi
darė, ji iszsieme mpnesio r ubus, • • • • l, J* < ■

‘ ‘ Ąžuole 
atsidaryk, atsiverk!”

—- “Mano peczialanda, ma
no!’’ — suriko karaliunas nu
stebus.

Elenyte jam viską papasako 
jo. Karaliunas puolė jai po ko
jų ir a t si prasmine jo jos, kad su 
ja pirma taip nepadoriai elge
sį.

Dar perejo kiek laiko, ir ka
su Elenvte.

Puikios buvo vestuves!
Toliaus bus.

darbininku iszganymas, 
svieto darbininku
kaip pauksztelei lizdeli isz 
katros puses atlėks moeziute 
ir indės maistu in burnęlia ir 
laukia tojo prižadėto iszgellie- 
jimo, bet to nesulauks. Darbi
ninku iszgialbetojas jau 
du tukstaneziai metu kaip at
ėjo ant szio svieto po uždanga 
Silpno Kūdikėlio, gimė pras
tame t vaiteli je, tarpe gyvulė
liu. Jisai ne ėjo in turtuoliu 
namus, bet prie vargingu pie
menėliu. Inejas pas juos, isz- 

ra akele ir pir- 
pasiskuude:

Pas savuosius atėjau bet jie 
manės nepriėmė. ” 
dos su varguoleis draugavo ir 
juos mylėjo.

Argi gali kas geresnius in
sultus suteikt kaip Kristus, 
kada suteikė Jisai žodžiais, 
darbais ir pavyzdžiu numylėjo 
žmogų lyg pabaigai savo gy
venimo. <

tiese maža 
miause 
4 4

šiems

I izdeli

arti

Jisai visa-

raliunas susidėjo

ir užsivilko

Nesu-

nesi-

ąžuolėli, atsida-

apsiavimus, insisedo menesio 
vežiman ir nuvažiavo bažny
czion. Kaip i nėjo in bažnyczia 
A a ' ▲ _ a — » V —ir insisedo in karaliaus loųka, 
visa bažnyczia piaszvito! .

i

PARSIDUODĄ FARMA.

Farma 108 akeriu su l^udin- 
kais tiktai $1,700. Taipgi mai
nau farmaš ant miesto namu. 
Farmos su gyvuliais ir maszi- 
noms. Raszykito angekkai.

V. G. McMasters,
Dept. C. P. O. Box 275 

Erie, Pa.J.4)

PARSIDUODA NAMAS 
TAMAQUA, PA.

Dvieju s^eimynu namas, ku
ris randasi pietinei dalyje 
miesto Tamaqua. Namas geram 
stovyje. Gajima pirkti pigei ir 
lengvu iszmokojimu su mažai 
kapitalo kaip pirkėjui goriau
butu. Prekę tiktąi. $6,750. In-
mokot galima pagal iszgales.

Cha s. Zamar,

JI)'
20!) w: 'Broad St., 

, Jawaqun, Pa.

t

Jisai liepe nėdaryti 
to kitam, 'kas paczam nemiela 
ir Jisai taip pat darė.
liepe mylėti artyma ir Jis pats

gr

Jisai

ji mylėję. Pats jeszkojo va r, 
szu ir nusdejeliu kuriuos sa
vo maloniu žodeliu 
ant tiesos kelio

J

atvertė 
nusidėjusią 

Jisai nepaniekino 
veidmainio Simano pakvieti
mai n puoto. Kristus žinojo, 
kad ta puotis rengema ne Jo 
pagerbimui, bet del jo pražu- 
dinimo, bet Jisai nepiktžo- 
džiavo, eina ir dalyvauja ir

Samariete

gas?” 
draugavimas 
atves ant gero 
Kristusas pasakė apasztalams 
kada jie pasipiktino kada Jis 
kalbėjosi su Samaritonu pas 
szulini pasakė: “asz atėjau 
visa svietą iszganyti o ne vien 
Žydu tauta.”

‘Die šventųjų atėjau 
žemes jeszkoti, bet nusidėjė
liu.”

Jaigu mes mylime Krist u ir 
norime būti Jo pasekėjais, tai 
darykime taip, kaip Jisai dare 
ir mokino ir kad nebūtumėm 
kaip Kristus sake: “Jus mane 
mylite lupoms o ne szirdžia.” 
Atkreipkime savo akis in Kris
lu, imkime 4a puiku pavyzdi, 
kuris seka Kristaus žodžiais ir 
darbais. Sekime Jo pavyzdi sa- 

“Jaigu Jisai tokis 
doras gali būt i, tai busime ir 
mes. ’ ’ 
da in pražūti, bet jaigu seksi
me dora pavyzdi, tai sUgryž to
ji maloni sesute Dievo ir Arti
mo meile, apsiredys žutne lai
mes rubu, tokiu, kokiu Kris
tus paliko, 'r i k tada i n vyks 
darbininku rojus, kaip bus pil
domi Kristaus instatai “neda
ryk to, kitam, kasiau paežiam 
ne miela.” 
dysim ir nedarysiln, tai vietoje 
rojaus ant szio svieto, sutver
sime pražūti kunui ir dusziai.

, —Menka Dulkele.

ko:

k v dumi: f

ta
kelio

< i asz

Kitur vela sa- 
ant

Juk blogi pavyzdžiai ve

Bet jaigu to nepil-

t

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus n u m e ir ei iu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t .t 
820 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

-------- - ............. .......... ....... ................ ............... ............ ...............

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY 0ITY, PA.

-------- $--------
, , try "‘"V i.'t.!*" i i ' ? k ’ Ji r

3-czias Procentas už jus u pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00..
moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

’ ' eka a' aee^

suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
del žmogaus kuris dirba ir csedina. pėkite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

lando*: 9 ryte iki 8 vakare.
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.Antraa Floras, 
POTTSVILLE, PA.

TAI YRA BAISU!
Kaip gali kęsti, taip žiaurius 

skausmus sąnariuose.
i e

(BEAR BALSAM)

(TRADE MARK)

Meszkos Balsamas
I

Tuojaus praszalina visus dieglius 
ir SKAUSMUS SĄNARIUOSE, 
kaip tik pradėsi vartoti ta visu 
linimentu karalių “Meszkos Bal
sam*.” Jeigu negausi tuos vaistus 
pas vietini aptiekoriu arba parda
vėja, tai prisiusk mums 35c ir 5c. 
už pasiuntimu, mes tuojaus isz- 
siusime buteliuku Baisumo.

Bear Balsam Products Co. 
214 S. Main St. Shenandoah, Pa.

LADIES!
YOUR DRUOaiGT
RECOMMINDI

ROYAL PURPLE
PILL8

ATTENTION!

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

MILL & PATTERSON STS, 
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo paprascziausiu iki prakil
niausiu, 
laidotuvių, 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1378-1L

Parsamdo automobilius del 
, vcseliu. kriksztyniu ir

Lietuvizzkaa Graborlaa

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal 
naujausia mada ir mokslą. 

Prieiname prekes.

S16 W. SPRUCE STR.. 
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonai 140

W. Szneideris ir Sūnūs
GHABE0RIAL

Patarnaujame simpatiszkol, 
mandagiai ir pigiai.

Automobiliai vestuvlmi 
kriksztynoms ir tt.

Bell Telefonas 90
215 E. Centre St. Shenandoah.
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iszeidavo inKai Mikutis 
prieangi jam tiktai tereikejo 
primerkti savo dideles mėly
nas akis, idant pareget už ati
dalytu arklides duru szviesu 
szyvio užpakali prie jo ėdžiu, 
visa eile apinasru ant užtvaros 
ir vežėja Igną, betrusiant apie 
arklius. Paprastai Mikutis ne
ilgai teiszsilaikydavo priesz 
pagunda: abi ranki insikiszcs 
in trumpu savo kelnių kisze- 
nius, vikriai nuszokdavo nuo 
prieangio ir ėjo per dideli žole 
apžėlusi kiemą tiesiog in ark
lide.

Asz jam arkli sugražineziau. 
Nejaugi norecziau prisisavini ? 
O ji^, mat, perszirdo kad veltui 
dirbąs darbininkas pamėtė, 
tuojaus in teismą su skunda: 
taip, girdi, ir taip, mane ap
vogė...

— Ir nuteisė tave?
Sako, — kad nutei.se.

— Na, o kaip?
— O sztai ir taip!

aiszkiai atsake Ignas, ir tan
kus jo auta kai rūpestingai su
sitraukė ir visas jo veidas ant 
ilgo priėmė paniūra, 
kenezianezia išvaizda.

— O tu butum 
kad esąs nekaltas 
patarė Mikutis.

— Ar-gi manės kas klausė? 
Kokie pas mus teismai ? Kur, 
mano sakalėli, teisybe pasidė
jo ? Teise, 
mi padare. Sze 'kaip!

— Kaip padare? - 
klausdavo vaikas.

— O sztai taip! — paniu- 
szypsodamas

ne-

*

k

►

* «

A1

Na, kaf — klausdavo 
jįs Igną, apžiūrinėdamas pa
žystama ir malonu jam darži
nes regini — ar deszineji 
szhibuoja ?

Szhibuoja dar szhibuoja! 
su pilnu pasiryžimu palaikyt 
pasikalbėjimu, atsakydavo Ig
nas.

beveik

pasakęs,
— rimtai

dar

vis

Sartuka...“
Kas ežia po galu!

— O pleszke ar pataisei ?
— Sztai dabar taisau.
— Ziurck: sziandien mano 

Sartuka niekam neduok!
— Argi mano valia ! Pasa

kysią: ,‘reikia in stoti važiuot, 
arba in bažnytkiemi, užkinkyk 

Asz ir užkinkau... 
vis mano

arkli, vis mano..^ niurnėdamas 
pastebėdavo vaikas. — Ar da
vei jam avižų ?

— Isz kurgi asz imsiu, jei
gu man neprisakyta ? — atsa
kydavo Ignas, ir barzdotas, 
paprastai paniuręs jo veidas 
priimdavo viliojančia isz- 
rciszka. — Tėtukas neliepe.

— Be avižų! — Nusiminu
siai suszu'kdavo Mikutis 
akyse pasirodydavo aszaros.

meiliai

•? ir jo

Ignas linksmai ir 
juokėsi.

— Ar tu matei,
’ rakas raminhneziai kalbėjo jis.

— Bet jau bukite ramus: asz 
jusu Sartuka nenuskrausiu. 
Nuo kitu atimsiu, o Sartukui 
duosiu ir gera prižiūrėsiu.

Js meiliai pažvelgdavo in 
vaiko akis ir glostė jo galva 
savo nezgrebna stora ranka. 
Mikutis nusiramindavo ir 
pradėdavo savo paprasta ap- 
žiurejima. .Jis isz eiles sėsda
vo in visus vežimus, in vežėju 
sėdynės ir laiks nuo laiko pa
stebėdavo :

— Geras vežimukas!

kaip pa-

nusiramindavo

kal
bėdavo jis nuduodamas žinovą.

— Nieko bloga jame! 
atjausdamas atsiliepdavo 
na s.

Ig-

“SAULE”

Ir drūtas! 
Iszdvkeli, ♦r ” szmeru

teise ir mane vagi-

godžiai

res i r
atsake Ignas.

Kaip kada pasikalbėjimas 
priimdavo visai kiloki kryps
ni.

ka rėžia

Ar gi Mare tavo žmo
na ? — klausdavo Mikutis.

— O tai kenogi ? — malo 
niai atsiliepdavo Ignas.

Kodėl gi ji ne su tavim.fi ji ne su tavim.
o vis grinezioje duona kepa ?

Ignas szypsojosi.
O ko jai
Bene pasakas

ezia su
man

ma-
pa-

gyvena...
ne
O

nim ?
sekt.

— Kam pasakas? — karsz- 
tai ginčijosi vaikas.

— Mama tetei pasakų 
pasakoja, taip
Pauliute reszkia, tavo duktė?

— Keiszkia, duktė.
Ar daugiau jus turėjote 

vaiku ?
— Ne tiktai ta viena mer

gaite.
Kodėl pas jus daugiau 

ne buvo?
Ignas juokėsi ir kraipė gal

va.
— Na jau ir vaikas! — 

kalbėjo jis.
Ko juokiose? — lengvai 

užsiga ves

tai kas nors kitas 
kūno sąnaris sopėjo kas 
leisdavo jai perneszt judria 
vaiku draugyste ir net ryszkia 
dienos szviesa. Kuomet Miku- 
cziui ateidavo in galva noras 

ji priglausdavo 
prie saves kūdiki daug kartu 
bučiuodavo ir tuojaus gi pra- 
szydavo iszeit, kad nekvarszi- 
nus jai galvos.

retkarėžiais pasi-

J

ne
jos gailescziu ir nesupranta
mais dar jam žodžiais, Mi’ku-

ja aplankyt

ir

— nera-

Mikutis
prieszindavo.

— Mama — kalbėjo jis — 
asz tykiai, labai tykiai sėdė
siu.

.Jis atsisėsdavo in kėde 
sudėdavo rankas ant keliu.

— Tu sveikas?
miai klausdavo motina.

— Taip — isz k r i kušiai jis 
atsakydavo užimtas kokia •r
nors ipaszaline 
tuojausgi pereidavo in 
niaujanti ji klausima.

jis pasznnbždonis 
vieszpatau- 

janezios kambaryj ramybes.
— Mama — šnabždėjo jis 

— delko,, kuomet karszta, tai 
būtinai prakaituoji ?

— O tau karszta? — klaus
davo motina.

— Karszta...
asz dvejais marszkiniais apsi
vilkės?

— Nejaugi vienais?
— Žinoma vienais! Štai — 

garsiai suszukdavo Mikutis ir 
atsegės

užimtas
minczia

Kalbėjo 
idant neužgavus

ir 
indo-

O tu manai

marsz'kiniu 
parodydavo 
tinę.

Motina liguistai raukėsi.
— Ko tu rėki? — primin

davo ji.
Ak asz ir užmirszau! — 

kaltai prabildavo 
nutildavo.

savo
i api kakle, 
nuoga kra

vaikas ir
— Mama! — už

m i nutos laiko jis vėl sznabž- 
dejo — pasakyk: delko nede
ga !

Kokia uodega?
Arkliu arba szunu.
Kaii), delko?

m
Taip, pa- 

fa ip jau su-

paprastai! be!
tl’V-r-i.

prastai uodega, 
rėdyta.

— O ne 
muses nubaidyt. Kuomi gi
valiai muses baidvtu? •i

Vaiko paskelbejimas pradė
davo erzint nervinga moteri, 
bet ji dar tyliai kentėjo, buda- 

, kad
nusibosiąs pusiau 

tamsus kambarin, ir jis pats 
Bet Mikutis cziuož- 

at si remdavo

ma insi.tikrinus 
ežiui veik

Miku-

iszoisias. 
davo per

1SZ- 
sitepsi! — persergedavo vežė
jas. — Aukle barsis.

Ignas pirmus metus tarna
vo dvare, bet labai greit susi
pažino su jaunu ponaieziu, ir 
tarp ju užsimezgė keista, bet 
szirdinga draugyste.

— Sztai, kaip asz gyvenau 
pas Lnkausku ponus — pradė
davo Ignas. — Jie turėjo arkli.

— Ar priesz atėjima 
mus tu pas juos gyvenai ?

Asz dar gyvenau 
ežia pas viena pirklį... Žino
ma, vargas... Be vargo asz ten 
ne diena negyveneziau!... Irgi 
in teismą!... O už ka mane iii 

asz svetima

užsigavęs ir paaiszkindamas 
savo minti, tese Mikutis, — 
Sztai tote su mama turi treje
tą vaiku... Ignotai! — meiliai 
jis ežia pat praszydavo. žiūrė
damas in savo prieteliaus akis
— kuomet iszvažiuosim in 
miestą, tu jau pridabok mano 
Sartuka.

— Pridabosiu! pridabosiu!
— prižadėdavo Ignas. Bet tik 
tai mano mielas kad tiktai 
man pirma neprisieitu iszva- 
žiuot.

kode, 
peeziais in sėdynė ir iszkelda- 
vo kojas, viena ant kitos pasi
dėjęs.

veisiasi

M i'kuti!..

Ne.

— nuostabiai— O kur? 
klausdavo vaikas.

— O sztai... tenai! savo pa
prasta neaiszkia mahera atsa
kydavo Ignas.

Nekarta Szirdinga draugu 
pertraukdavo

tavo 
lidese!

pas

teisina ? 
ėmiau!

norėjo nuteisti
— Ka ežia benorės! tiesiog 

reiszkia, padavė skunda.' Buk 
asz po arkli ir vežimą iszve- 
des. Algos istisus metus ne
mokėjo, o atleist irgi neat lai
džia. Gyvenk! Mudu su boba 
ir sziaip ir taip galvojome. 
Keiszkia naudojasi, kad paso 
neturiu. Ka tu ežia padarysi ? 
Paėmėm mudu su Mare, mano 
boba, nakčia arkli užkinkyta 
in vežimą 
namus. Negu peksztieiny 
mums eit, o dar su mažu kū
dikiu, idant pasiekt namus už 
60 kilometru. Susigriebė pirk- 
lis, o musu pėdsaku ne žymes.

•<r

tave p irk lis

ir taip galvojome.

ir... pasukome in 
■Negu

tis staiga pradeda ves raudot 
, ant jos poežiū.

— Ko tu? kas tau? ■— isz- 
gandus klausdavo motina ii’ 
palytėdavo jo galva, idant su
žinot, ar nėra karszczio.

Bet Mikutis tuojaus gi nusi
ramindavo ir iszeidavo.

Ir nespėjo jis prieit duru, 
kaip jau užmirszdavo apie sa
vo be priežasties iszsiveržu- 
sias aszaras ir būdavo užimtas 
kokia nors nauja indomia min
timi.

Kaž kas dar virpėjo ir judė
jo krūtinėj o jis jau džiaugs
mingai apeziuopdavo kisze- 
niuje užinirszta virvute' ir 
samprotavo 'kaip 
minusia sunaudojus

* * ♦
O tuo tai’pu pirmasai rimtas 

vargas jau kabojo ties jo gal
va.

Viena rytmetį tėvas neatsi
traukdamas nuo laikrašzėzio, 
tare in motina sėdinčia užsta
lėj.

kau. Arba vis vien, ka pavogė.
— Visiszkai ne vis viena!.. 

kadIr tu pats 
p irk Ii s esąs

jog pasakei 
I sukčius.

Nu, pasakiau.
Tai ka gi tai?

> u y

Kaip gi
taip? Argi taip galima?

Tėvas staiga supyko.
— Uraszau, praszati be is- 

Jau taip iszpaikino

Taip

virvute’ 
ja tinka-

k a ?

ar jau? — 
perklauso, motina ir, 
kaž-k a apcziuppdama, 

antpadėjo

ar tu žinai 
Igną atvažiavo vežt!

— Ava žiu v o ? 
ba'iliai 
rodos,
ir pagalvodama, 
stalo neiszgerta arbatos stiklą.

— Nejaugi nieko 
galima padaryt?

ne buvo 
jog jie turi 

vaiku — tykiai tarė ji.
— Ka gi padalysi? — tarė 

patraukęs pecziais. —tėvas,
Negi susiriszi su tuo niukszu... 
nu, kaip jis ten? su tuo pirk
liu.... Asz j'i truputi pažystu:

sukčius, 
matai

labiau — tarė motina.
— Kagi, tuo labiau?

do arkli ir dar spyna sudaužė, 
nu,

pVagobelis ir 
—‘ Na sztai tuo

vagyste su isz- 
pleszimu... Dalykas aiszkus.

— Bet kagi jie galėjo da
ryt ? — paklauso motina. — 

pasinaudojo
trukumu del paso, 

veltui juos

Jog tas žmogus 
kokiu nors 
ne mokėjo algos, 
isznau’dbjo..
•log

1

Ignas tiesiog 
vergijos...

— (J iszvest 
nepri.de re jo!

, cibu- 
pasternokai, tomates ir

te riju! 
vaiku, kad ir suvaldyt nebega
lima.

Susilaikydamas, kiek tik 
galėdamas, Mikutis pakilo ir 
iszejo isz kambario. Bet vos tik 
tai jis pasijuto už duru, kaip 
rastumas ir nuoskauda ant kaž 
ko susupaude jam gerkle. .Jis 
iszbego in karidori ir iszszoko 
in prieangi. Jo pirmutine min
tis buvo pasimatymas su Ignu, 
bet arklydes durys buvo užda
rytos ir tai reiszke, kad Igno 

Mikutis nubėgo in 
szeimyn-stube. Tenai, prie sta
lo sėdėjo aukle ir gero arbata, 
o prieszais ja sėdėjo kaž-koks 
nepažystamas Mikucziui vyras 
kariszkio 
Kariszkis, 
me isz bludelio uogas ir valgė 
užsigerdamas arbata, 
tilojaus pažino gi 
deli ir suprato, kad aukle vai- 
szinauti kariszki, 
buvo užimtas netikėta 
apie iszvažiavima Igno, kad 
nekreipė (domes in 
ma aukles sveczio. 

kas 
drebančiu balsu

ten nėra.

rūbais

kiek

apsivilkės, 
ai kupė atstatęs, se*

r
Mikutis

aukles bliu-

bet jis taip 
žinia

da Iv va vi

— Aukle.
Igną vež ? — 
jis paklausė.

Aukle iszkart neatsako.
— Taip 

tavo numylėtini! 
nebegiosi nuo aukles.

[TOLIAUS BUS]

ii! važiavo

iszveszia dabar
tu daugiau

NAMINIAI
DARŽELIAI.

Gerai planiudtas ir tinkamai 
prižiūrėtas darželis pristatys 

vasarai ir 
negu paprasta szei-

darželis 
daogiaus daržovių 
rudeniui 
myna galios sunaudoti.

Beveik prie kiekvieno namopabėgo isz

į |yra kiek nors žemes, ir geriau-
Nu, užteks, ka 

ežia bekalbėjus! • — su nepa
tenkinimu atsake tėvas ir vėl 
insigilino in laikraszti.

klausė

arklvs visgi

irMikutis godžiai 
nieko nesuprato.

— Mama, kur veža Igną?
placziai atida-■—paklausė jis 

rydamas akis.
Motina klaikiai pažiurėjo in 

atsiminė apie 
, vos

nu kreipė

J

ji, bet staiga 
draugyste vaiko su vežėju 
ne vos susiraukė 
nuo jo akis.

—- Kodėl
vežtis,
klausinėti Mikutis.

— Kodėl jam ne 
nepatenkintu tonu prabilo tė
vas.

ir

at važiavo
mama ? — pradėjo

Igna

pasakai?

tos 'prižiūrėtojui, 
kum s 
nauda

žemes

ti daržovėms. Kaip tik viena 
iszsibaigia galima kitas paso
dini.

Žalios pupos, agurkai 
lįei,
bulves gali būti sodinami per 
visa sezoUa. Po ankstyvu dar
žovių kaip tai buroku, anksty
vu kopusiu, morkvu, salotu, 
žaliu pupu, ridiku, spinaezu ir 
ropių, gulima pasodinti vėles
nius burokus ir kopusius, salie
ras, 
ir

kornus, žirnius, spinaezus 
ropes. Ankstyvos daržoves 

turi buli pasodintos vienoj vie
toj, kad kuomet iszsibaigia toj 
vietoj galima ka kita pasodin
ti.

Augalu svarbiausias maistas 
yra nitrogenas, fosforine rug- 
sztis, polaszius ir kalkes. Nit
rogenas priduoda sveika žalia 
spalva, fosforine rugsztis pa
gelbsti augima, ypatingai for
muoja sėklas, potasziaus nebū
tu galima apsodinti žeme. Kai- 
kurios daržoves reikalauja 
(langiaus potasziaus negu ki
tos, tarpe tu randame bulves 
burokus, 
pan.

Gamta tuos tris elementus 
pristatė žemoj, bet kartais ne
gana stiprus ir todėl reikia 
vartoti koki nors užvaisintoja 
— traszala. Pirmiausia reikia 
žeme špatu kasti ir akėti su 
grebliu ir tada vartoti traszala. 
Kalkėmis treszti

t

■

daržoves

morkvas, ridikus, ir

žeme daug 
naszumo priduoda žemei. Kal
kes turi būti pirmiau negu se
jant iszbarstytos. St ragėms ar
ba kitoms vyniojanezioms žo
lėms kalkes Medingos.

Beveik visi daržininkai pa
daro klaidas kuomet pradeda 
sodin’ti darželius. Neseniai vie
name mieste 150 daržininku 
susirinko apkalbėti geresnius 
budus ir vienas kitam papasa
koti apie padarytas klaidas. 
Daugelis isz tu daržininku ap
sodino darželius per anksti, 
kuomet žeme buvo per szalta. 
Sekios neiszaugo ir turėjo ant
ru syk apsodinti. Kiti daržinin
kai pasodino tik ankstyvas 
daržoves ir taip užsibaigė jn 
naminiai darželiai — su pirmu 
apsodinimu. —F.L.I.S.

Man rodos,
Kad kuosos ir bobos,

• Daug riksmo padaro, 
Ir kalbu be galo.

Ar žinote, 
Ar girdėjote? * 

Jog ne visos bobos duszia turi, 
Norints ant žmogystes iszžiuri 

Vienoje vietoje beduszes 
susirinko, 

Baliai ant kokio ten mitingo. 
Pranaszas prakalba turėjo, 

Apie narsumą bobų kalbėjo, 
Kad bobos ilgus liežuvius tuti 

Lai Lietuvyste kūle, ant 
nieko nežiūri.

' Lai kuopeles tvėrė, 
Ir munszaine gerai gere, 

Bus narsesnes, 
I r smagesnės.

Jau vyručiai nauda turėsite, 
Kaip bobas pasikviesite, 

Tverti Lietuvyste,
Ir bedievyste.

Taip, taip, bobiszki liežuviai 
pabrangs, 

Už tat in puikybe pasikels, 
Jau dabar blakes virszu gaus, 
Ant akiu vyrams spacieraus.

Kad boba duszia turėtu, 
Ant tokiu susirinkimu ne eitu, 

Paredko žiuretu, 
Stuboje sėdėtu, 
Kampus valytu, 
Blakes vaikytu.

Dabar nieko nereikės 
Bet kaip liga ateis 

Smertis laukia, 
Kunigo szaukia: 

“Teveli susimylėk, 
Alano duszelia gelbėk!” 

Kol sveikos ir gyvos, nieko 
nereikia, 

Ražancziais apsikabinę, 
kunigą keikia, ■-. 

Ba munszaine drąsą priduoda, 
Suraminimą duoda.

Tokios tai susaides bobiszkos 
Ba ka su liežuviais padaro, 
Tai buna velniui ant gero.

Na, pamatysite, 
Ko susilauksite,

Isz poru pasimesite, 
Didžio vargo susilauksite. 

Ne vienos plaukai žyla, 
Trandis kaip isz puvėsio byraj 

Da pasiutima varo, 
Ant kerszto Dievui dariK 

Gal jus vyrueziai nežinojote, 
Jog beduszias bobas turite t 
Asz ant praneszimu buvau, 
Tai beduszias maeziau, 

Su rankom plojo, 
Su ilgais liežuviais lojo.

Ka girdėjau, visko nesakysiu^ 
Tik tiek pasakysiu: 

Pirma žmonys kalbėjo, 
Jaigu isz sznektos parojo 

Ilgas plaukas, 
Trumpas razumas, 

Bet dabar, ilgas liežuvis, 
Tai jau kaka suvis.

Po velniu, 
Net negražu.

Gerinus vaikelius apvalykite, 
Vyrams gera valgi gaminkite, 

O jus vyrai apsižiūrėkite, 
Boboms valios neduokite

Ba paskui sakysite: 
“Na ka Dievulėliau, dabar 

darysiu, 
“Kibą pasiskandysiu 

“Kur asz pasidėsiu, 
“Kaip naktelių gulėsiu?

Tai ne kas, 
Kaip vilkas, 
Puola ežia, 
Puola ten.

Pacziules nėra, . 
.Pamote savo vyra, 

Taip su kožnu avinu-vyru bus, 
Katras ant paežius žiūrės 

per pirsztus. ..
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Phildelphia, Pa. — Vasilius 
Banko, 129 New uli., 
isz darbo užtiko pas savo pa- 
cziule drauge Andriu Iticzaka 
kuri baisiai subadė su peiliu ir 
kaip rodos nuo žaiduliu mirs. 
Andrius likos uždarytas kalė
jime.

ANT PARDAVIMO.

pa rėja s

i

11

sias sunaudojimas tos 
yi'a padaryti naminius darže
lius. Naminiai darželiai netik 
žymiai prisidės prie sumažini
mo maisto iszlaidu bet suteiks 
danginus linksmumo ir sveika- 

Szęiminin-
t a i pgi nciszpasaky ta

visuomet turės 
Nekuria s 

daržoves, kaip burokus, ko
pusius, morkvas, saleras, cibu
lius, pasternokūš,’bulves, ir ro
pes galima skiepe laikyti del 
žiemos.

Su Birželio menesiu beveik 
viskas privalo būti pasodinta. 
Klaidinga darželyj pasodinti 
tik ankstyvas daržoves. Netik 
1) i r m iįi u si a pa t a r tina: pa so d in t i 
salotas, ridikus, žalias pupas, 
ir žirnius, bet tas daržoves ga
lima per visa vasara tarpais 
dvieju ir trijų savaieziu sodin
ti.

Sunku paduoti invairiu dar
žovių nunukimo laika nes kli
matas visuomet mainosi, bet 
sekanti sutrauka gal nors tru
puti pagelbės naminiu! darži
ninkui:

nes 
szvicžiu daržovių.

grajinaGeras pianas kuris 
su elektriku. Atsiszaukito ant 
adreso:

305 E. Union St., 
Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO^

Trys lotai mieste Shocntown 
sza'le Port Carbon, Pa. Atsi- 
szau’kito ant adreso. (t.45 

412.W. Mahanoy St.
N Mahanoy City, Pa.

CASH REGISTERIS ANT 
PARDAVIMO.

1

Mama! — vėl jis kalbė
jo — ar tu žinai kur 
blusos ?

Motina piktai susiraukdavo 
ir užmerkdavo akis.

— Na jau gana, 
Kas ežia do kalba!

— Meszle. Jeigu prisivesią 
blusu lai reikia. meszla iszmest 
ir jau nauju...

Sztai matau, ka reiszkia 
pasdvaikszcziojimai ark-

Rudens sulaukus pa-
samdysin tau guvernante. Man 
geda del tavęs!

— Delko geda ? 
davo vaikas.

— Nu, gerai. Na, eik sau! 
Eik pas aukle ir seseris. Tu 
visada vienas arba su bernais.

Mikutis giliai atsidusdavo, 
nenorom ’ pakildavo nuo kė
dės ir vol atsidusdavo: jis ne 
benorėjo iszeit isz vėsaus kam
bario, nuo savo liūdnos, ligo
tos bet visgi meiliai mylimos 
mamos.

— Pabucziuo>k mane!—ty
liai kalbėjo motina.

Jis bučiuodavo, trynėsi vei- 
, o ji apeziuop-

marszkiniais hsz- 
trius pccziukus ir gailestingai 
pastebėdavo:

— Koks tu liesas! 
vargdienėli! Mikuti, delko tu 
toks?

— klaus- »
argi asz kliudau!

■Ji
J

pasikalbėjimu 
aukle senute.

— Mikuti! Ar tu ežia? — 
klausdavo ji pažvelgdama in 
daržine. — Ir kasgi ne mate — 
niurnaneziai tese kalba— po- 
nisžkas vaikas, o arklidėj gy
vena. Sztai, pasiskųsiu moti
nai!
prieteliu sau radęs.
tuojaus! O tu, 
kreipėsi in Igną — vietoj to, 
kad kūdiki in protą a t vest, 
dar labau ji vilioji.

— O kagi asz kaltas tetule?
— asz nieko — pradėjo teisin- 
ties Ignas. — Jeigu asz ji pik
ta niokincziau...

— Dar kad tave mokytoju 
pastačius! -— pasziepiancziai 
pastebėjo aukle. —Eik iszdy- 
keli, eik greičiau!

Tęva ir motina Mikutis tan
kiausiai tik prie stalo maty-

idavo. Tėvas vsuomet visokiais 
reikalais būdavo užimtas mo-i _____
tina per isztisas dienas sėdo- Ir tau no lengva! Ir tau dažnai 

skaitosi ne jauku sieloje, mano vaikeli!

Jeigu norite, sakykite 
Eik, eik 

bala mute —

Kas ežia do amžina 
baime supykint, ■ paveikt in 
dirksnius? Ir iszois 'isz jo kaž 
kokia slapia viszta, mazgoto, 
o ne žmogus...

— Dieve mano, kodėl pats 
ne pasakai,
su aszarom akyse suszuko mo
tina, pakeldama prie skruostu 
rankas i? iszojo isz užstales.

— Amžinos scenos; amži
nos scenos! — suszuko jai pa
vymui tėvas.

— Tavo Ignotą veža in ka
lėjimą už vagyste su insilauži- 
mu. Ar supranti? — tave jis 
ruseziai. Mikutis pabalo. — 
Igną nž vakyste, o jo paezia 
už prisidėjimą prie vogimo. Ji 
ant trijų metu o ja pusantrų

du iii jos veidą 
davo po jo

mano

— Iszdykauju!
davo jis savo papratimu, 
gailestingas motinos meilumas 
veikė* in jo dirksnius ir 
pravirkdavo.

— Tu taip sumenkėjos!

— a tsa ky
bot

jis

mėtų.
paklausė

jus miegamajam ir 
esanti ne sveika. Kuomet jai

f

Ir atsitikdavo, kad perimtas

— 0 Pauliute? ■ 
Mikutis.

— O Pauliiite..?
Pauliute? Žinoma, ja ne in kau 

Asz jau nežinau, kur 
... Pauliute.
Instabiai žiurėjo Mikutis in 

tęva ir jo akys darėsi žiban
čios ir piktos. Jo veidas kas

Nu, kagi

lejima 
ja

• • •

pupos dno 
burokai nuo 
kopūstai nuo 
morkvos nuo 
šalieros nuo 
komai nuo 
•agurkai nuo 
salotos nuo 
arbūzai nuo 
cibuliai nuo 
pastornokai 
žirniai nuo 
dynai nuo 
bulves nuo
saldžios bulves

140 iki 160 dįenu 
20 iki 40 dienu 
30 iki 60 dienu 

80 iki 125 dienu 
60 iki 80 dienu

40 iki 65 dienu
60 iki 80 dienu

90 iki 130 dienu
70 i'kl 100 dienu

120 iki 150 dienu
60 iki 120 dienu ■<

60 iki 80 dienu j
60 iki 90 dienu ;

100 iki 120 dienu ; 
130 iki 150 dienu j 
125 iki 160 dienu ,

40 iki 80 dienu
100 iki 140 dienu
80 iki 140 dienu

Kam reike gero cash regis- 
tero, kuris vra tinkamas del 
biznio, gali pirkti pigiai jaigu 
atsiszauks pas:

V. Dobrovolskį.
432 Pine Str., 

Tamaipią, Pa «■■■■■*■■■MMB. H II *■ ■ II I .^||—
0

CAPITAL STOCK $125,000.00

>
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kar daiydavos baltestiis, bet
jis bijojo tėvo ir, kiek galeda-
mas, susilaikydavo.

Tai už k«gi^ — piktai

Jis pavogė,

nuo 
ridikai nuo 
spinaczai nuo 
tomates nuo 
ropes nuo

1

paklauso jis.
* asz tau sa

Nuo to matyti kad per visa
vasara galima darželi 'apsodiu-

> SURPLUS IR UNDIVIDED
< PROFITS $623,358.62
M * >.

C Mokame S.czia procentą ant

c dam prie jusu pinigu 1 Sausio
S auditu pinigu. Procentą pride* 
C dam prie Jubu pinigu 1 Sausio 
J ir 1 Liepos. Mes norim kad ir 
5 jus turėtumėt reikalą su musu 
y banka nepaisant ar mažas ar 
S didelis.

«I

IL BALL» Jhreiidentaf
G. W. HARLOW, Vlee-Prei.

' J. E. FERGUSON, Km.
. . ''V'I' ' „ ...... i k _ . ..

A-BE»CELA arba pradžia skaitymo ir 
rassymb, del vaikams. * Preke 15c 

W. I>. BOCZRAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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-— Nedėliojo Sz. Traicos.
— Kita Panedcli pripuola 

Amerikoniszka szvento
arba diena pa- 

puoszimo kapu. Ta diena kasi-
klos nedirba. Bankai ir paeztas 
buna uždaryti.

— Naujas tiltus prie 
Adoo da nepabaigtas kuri ke
tino užbaigt Apriliaus 1, bet 
manoma, kad bus pabaigtas 1 
diena Juniaus.

— Juozas Bodinskas 
Trentono susipesze su
draugais bet tas jam neiszejo 
ant gero, nes turėjo nusiduot 
pas daktaru idant jam susintu 
pakauszi^

— Nežinomi vagys insiple- 
sze in Moose narna tiksle api- 
pleszimo bet nieko nepasinau
dojo. Vaikai taipgi norėjo api- 
pleszt Goodmano krautuve, 
bet likos susektais in laika ir 
suimti.

— Helena Gramata, 12 me
tu mergaite, 533 W. Maple uli. 
norėdama padaryti del savo 
broliuko szvilpu'ka isz dūlink) 
patrono, lx>t patronas baisiai 
“suszvilpe” nuneszdamas mer 
gailiai kelis pirsztus ir sužeis
damas veidą. Likos nuvežta in 
ligonbutia.

j- Mariute, 
dukrele
511 W. Pine uli., mirė nuo ty
mu ir uždegimo plaucziu.

— Nedėliojo bus paszven
tinimas seserų namo ant W. 
South uliezios. Po paszventini- 
mui visi yra užkviesti atsi
lankyti ir pažiūrėti vidurį na
mo.

metudvieju
Mikola Petraucku,

— Tieji, kurie turi szunis 
privalo užmokėti laisnius tuo- 
jaus nes bus apskusti. Paviete 
randasi apie 6,000 szunu už 
kuriuos locnininkai nemoka 
taksu, kuriu laikas suėjo 15 
Sausio. Laisnius galima iszimt 
pas bile katra skvajeri.

I
I

— Seredos nakti mirė Geo. 
Dennis senas direktoris “First 
National Banko”. Jisai ilga 
laika sirgo ant vidurines ligos.

— Policije suėmė Juozą 
Aleksa, kuris insi lauže in 
Maurer’o vaisiu majxazina, o 
kad ant jojo rado 
revolveri todėl ji uždare in 
koža. Aleksa dirbo ant laivo 
kuris plaukinėje tarp New 
York o .ir Meksiko.

— Juozas Vasilauskas, nuo 
516 W. Spruce St. mire Seredos' 
ryta Szenadorio ligonbuteje 
nuo apdegimu kokius aplaike 
nuo paperoso kada gulėdamas 
rūke ir lova užsidegė. Paliko 
pączia ir tris vaikus. Laidotu
ves atsibus Petnyczioje, ku
rioms užsiėmė graborius Rėk
laitis. Bus palaidotas ant Sze
nadorio kapiniu.

— Poną# Juozas Vaice- 
kauckas, pacziule Katre ir ju 
dukrele isz Brooklyn, N. Y. 
svecziavosi pas gimines K. 
Vaiczaiti 1001 E. M a ha no v 
Avė. ir prie tos progos atlan
ko “

suome 
insi lauže 
magazinu,

užprovyta 
uždari*

taip
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Saules”
Juozas Svirskis eidamas 

keliu isz Park Place in Maha- 
noju, likos pataikintas per au- 
tomdbiiliu aplankydamas kelis 
žaidulius.

— Pana Violeta Mockai- 
cziute jau pasveiko ir vela už- 
eiiminoja davinejimu mokslo 
ant skripkos.

— Neužilgio bus suriszti 
mazgu moterystes p. Julije 
Zinkevicziute su p. Juozu Jo- 
nikiu isz Coal Dale.

— Praeita meta musu mies
te • gimė 357 kūdikiu, 
205.

rcdvste.

o mirė

— Szonus dienomis lankėsi 
redakcijoj kun. Laurinas Brig- 
monas, narys Meiles Szv. Szir
dies Kongregacijos West vilios, 
III., kur yra prabaszczium 
Lietuvisidkos parapijos. Utai- 
ninke dalybavo 40 valandų pa- 
maldosia Minersville.
Brigmonas yra linksmo budo 
žmogus, svetingas ir meilus. 
Lankėsi po daugeli kolonijų 
laike savo vakaciju ir labai gi
ria musu aplin'kines kur tik 
atsilankė. Jam draugavo kun. 
Tisžkus isz Coal Dalo, 
fe • ~ •Jhf i •

Kun.

-ff'
1

a.a.

Velionis pergyveno 
mylema pacziule 
moteriszkam

A "j" A

JUOZAS MOCKAITIS
•f Trumpai sirgęs szirdies 

liga, gerai žinomas ir guodotas 
musu tautietis Juozas Mockai- 
tis, vyria uses isz Mockui ežiu 
broliu, mirė Seredoje po piet 
apie 2:15 valanda gana staigai. 
Nulindo miesto gyventojai ne
tikėta žinia apie jojo mirti, ir 
niekas nesiti’kejo idant
Juozas butu pakirstas per mir
ti taip staigai, nes velionis bu
vo gero sudėjimo vyras ir pa
ežiam smagume gyvenimo. Bet 
nelaba mirtis nežiūri ar drūtas 
ar silpnas — visus ima lygiai'.

su savo 
Agneszka

ryszyje. laimin
gai, bet vaikucziu nesusi'lau’ke, 
buvo senu gyventoju Ameriko 
per daugeli metu..Velionis lai
ke bizni mieste per daugeli me
tu ir keli metai adgal pardavė. 
Paliko dideliam nuliudime pa
ezia, brolius Sebastijoną, She- 
nadoryje; Antano, Luzęrneje; 
pusbroli Antano, M t. Carmel; 
kaipo ir tris seseris Petronėle 

, Agota Chicagoj 
Free lando; pus-

Kingston, Pa. 
ir Marijona, 
broli Lietuvoje, daug giminiu 
tarp kuriu yra kun. Kasakaitis 
isz Pitt'stono ir kun. Dumczius 
Shenadoryje, kuris nesenei isz- 
keliavo atlankyti Lietuva.

A. a. Juozas Mockaitis gimė 
Lietuvoje, Viszakio rudos pa
ra., Jauku kaime, Naumiesczio 
pav., Suvaiko redybos. Laido
tuves atsibus Subatos ryta, 9 
vaQanda,'su bažnytinėms apei
goms Szv. Juozapo bažnyczio- 
je, o lakios gra'borius Traš
ka uck a s. Graba nesz vieni se
seriniai ir broliunai kuriu ve
lionis paliko gana dideli skait
lį.

Nuliūdus likusi 
szeimvna
raszti visu giminiu ir pažysta
mu atsilankvti ant laidotuvių 
a.a. .Juozo, kurios atsibus isz 
namu po ? 
Avė.

Lai silsisi amžinam atsilsi 
Juozas, o lai Dievas suramina 
nuliudusia jo moteria, brolius, 
sesutes ir gimines.

naszle ir 
užpraszo per laik-

. .3 28 W. Mahanoy

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Norėdamas pralenkti 
Pittsburgini truki, katras pro 
kelia greieziau perbėgs, Franas 
Maszinskas, 18 metu likos pa
taikintas per lokomotiva tuo
ju us prie L. V. stoties. Norin ts 
aplaike gana smarkius sužeidi
mus bet ant giliuko nepavojin
gi. Likos nuvežtas in vietine li
gonini t e.

— Pono Sebastijono Moc- 
kaiezio pacziule drauge su p. 
Brklickiene i sukeliavo in Lie
tuva atlankyti savo teviszkes •r
kurios ne yra mate per dangę Ii 
metu.

t Antanas Baliukas, 25 me
tu, isz Ellengowan’o mire nuo 
uždegimo plaucziu. Paliko mo
tina, kelis brolius ir seseres.

t Seredojc atsibuvo laido
tuves Onos Szumakienes, 141 
W. Washington uli. su bažnyti-

apeigomsnems apeigoms Szv. Jurgio 
Lietuvi szk o j e ba ž n y cz i o j e.

— Maple H i’ll kasyklose per 
dksplozije gazo likos užmusz- 
tas Kazimieras Labulis, 38 me
tu, 329 E. Centre uli., o jojo bo
de Aleksa Paikoms, 242 E. 
Lloyd uli., likos baisei apde
gintas. Labulis buvo nevedės, 
paliko ežio na is viena broli ir 
seserį Lietuvoje. Pergyveno 
Amerike apie 22 metus. Paiko
ms yra vedos ir yra szvogeriu 
Pijuszo Birsztono.

949

Girardville, Pa. f Vladas 
Žulvys, mirė ligoiibuteje Fila
delfijoj praeita Subata, sirgda
mas kelis menesius. Laidotu
ves atsibuvo Seredos ryta su 
bažnytinėms apeigoms Szv*. 
Vncento bažnycziojo. Paliko 
paezia, sunu Vlada ir dukterį 
Ona.

apeigoms

— Ponstva B. Budraicziai
213 N. Second ulyczios,

> 
jau 

konia baigia pertaisineti na
rna. Elcktrikinia szviesa užve
da Florijonas Boczkauskas isz 
Mahanojaus. Po pabaigimui 
taisymo, ponstva Budraicziai 

isz parankiausiu■ turės viena 
namu.

dali

Tamaqua, Pa. — Nedėliojo, 
23 Gegužio, septinta valanda 
vakare, Viktorios svetainėje 
atsibuvo didelis koncertas ir 
teatras. Programa iszpilde du 

Tamakves gana skait
lingas vaiku ir mergaieziu su
sidedantis isz 90 nariu po va- 
dovysea vargoninko P 
Dulke, visi savo užduotos 
ra i atliko isz 
buvo užganadyta.
trys ypatos isz didžiojo koro: 
p. Marcziunas grajino ant 
tfkripkos, p. Ona Patackiute ir 
p, Ona Szilkuniute 

Musu Scena.

korai:

vargoninko A. 
ge- 

kuriu publika
Dalyvavo t

yra palicijantu

— Ugnis sunaikino
Italu bažnyczios ant Washing
ton ir Diamond ulycziu, pada
rydama bledes ant 10,000 dole
riu.

J Juozas Czaplys, 58 metu, 
107 N. Emerick uli., sirgdamas 
pelikes sanvaites, mirė Nedė
lios ryta. Velionis pergyveno 
mieste apie 36 metus, pribūda
mas in Amerika turėdamas 22 
metus. Paliko paezia, sunu Al
berta, kuris
Detroite, Joną namie, (lukteri 
Margariela ir Alberta. Palai
dotas Ketverge su bažnytinėms 
apeigoms Szv. Jurgio bažny- 
czioje.

J Kensdama baisės kaukes 
per 12 va land u nuo apdegini- 
mu kokius aplaike per eksplo- 
zije karasine kada uždegė pe- 
cziu, pati Martino Raczevskio, 
55 metu, -mirė vietinėje ligon- 
butejo Subatoje. Nelaiminga 
likos apdeginta nuo galvos lyg 
kojų. Velione paliko vyra ir du 
sunūs: Juozą Ulisa, Los Ange
les, Calif., ir Edvardą Filadol- 
fij°j» kaipo ir brolius iYleksa ir 
Edvardą Kristianus, Water
bury, Conn., seseres Kavalauc- 
kiene, Brandonvilleje, Sama- 
lavicziene, Minorsvillojo, ir Pa- 
vasarienc, miesto. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge rj4ta su baž
nytinėms apeigoms Szv. Jurgio 
bažnycziojo.

— Vincas Genys, 72 metu, 
dirbantis ant farmOs Jono Ans- 
kaiezio, Brandonvilleje, likos 
pavojingai sužeistas per insiu- 
tusi Imliu kuris jiji subadė ir 

■ * a ■ « a asumindžiojo. Žmogelis mirė 
Utarnin'ko vakara Ashlando li- 
gonbutyje.

— Juozas Ausztra, tėvas 
daktaro, i^zvažiavo in Filadel
fija gydintis ant sužeidimo, ko
ki aplaike seniau dirbdamas 
kosyklošc. ___

gerai su- 
loszo “Musu Scena.” rp 
p. Petronėlė Szilkuniute

Taipgi 
gra

žiai padeklamavo. Antras ko-

K.
ras dalybavo isz Maanoy City 
po vadovysta vargoninko 
alnieraiczio, kuris susideda isz 
virsz 50 sąnariu, tik vien mer
ginu buvo 30. Pirmiause sulo
se eikaleli “Pasiutus Uoszve.” 
,Po penkių minutu pertrauka 
suloszc Kurczias Žentas.” 
Abudu veikalai iszejo gerai 
isz ko publika garsiai nusijuo- 

Po tam koras sudainavo 
szoszias dainas. Tamakviecziai 
nusistebeo Mahanoaus koru ir 
kalbėjo: “kasžin, ar musu, ko
ras galėtu iszmokti tokias sun- 

Ant galo Ta- 
makves mažiuju koras sudai
navo triukszmingai dvi dainas 
“Laba-nakt” ir “Lietuva Tė
vynė Musu.
ir lauksime kito tokio linksmo 
vakarėlio sulaukus rudenio.

— Parapijomis.

ko.

kias dainas?”

I 1, ir “
Tuorn užsibaigė

South Fork, Pa. t Motiejus 
Kaunas, 57 metu, eidamas na
mo isz darbo Argyle kasyklų, 
18 diena Gegužio, likos pagau
tas per Pennsylvanijos truki 
arti Ehrenfield stoties ir už- 
musztas ant vietos. Nelaimin
gas paliko dideliam nuliūdime 
paezia ir 
Giesler’iene i ~ " 1* ’
Ona, Cleveland, Ohio., Juozą, 
Akron, O., Frana, Joną ir Mor
ta namie. Laidotuves atsibuvo 
su bažnytinėms pamaldoms.

sekanezius vaikus:
isz Summerhill,

- - - - --    — — • — * -   >    ■ ■ 
t

Paszventinimas Szv, Vincento Lietu- 
viszkos Bažnyczios Girardville, Pa. 

Atsibus Panedelije 31 Gegužio.

f

PRYSŽAKIS SZ. VINCENTO BAŽNYCZIOS

Didžiausios iszkilmes atsibus 
Gegužio .31 kliena', 
vai.
kardinolas paszvcntins Lietu
viu nauja, gražia, murino baž-

Vincento isz Pau-

sz. m. 2:30 
po pidt. Jo Eminencija ?

nvežia S 
lio. 1

Paazventinimo apeigos.
Paszventinimo apeigas at

liks jiats, Jo Eminencija Den
nis’as Kardinolas Dougherty, 
jam pagelbės du kapelionai, 
dziakonn pareigas pildanti, 
kun. Wil'liaip Sullivan isz Pott- 
svilles ir kun. J. J. Kaulakis 
isz Szv. Kazimiero parapijos 
Philadclphijoj. Asistoje patar
naus dar kifi du kungai: kun. 
Kazimieras Klevinskas, Ta
makves Lietuviu klebonas ir 
kun. Joseph'Conway isz Phila- 
delphijos. Ceremonijų punktus 
iszipildys Kardinolo rasztiįlin
kas kun. (Jerald O’Hara, D.I).

Apart to bus Monsignoris T. 
McNollv katedros rasztines už
vaizdą. Taipgi Schuylkill colla
tes kunigai ir visi klebono Ig. 
Va'lancziuno seminarijos kurso 
draugai kuiĮigai dalyvaus isz- 
kilmese.

Klevinskas,

)■

D 
■ J

Bažnyczios stilius.
Budavone' Anglu-Gotiszko 

Sdliaus su vienu boksztu. Isz 
lauko puses (fronto) gelsvu 
plytų artistiszkai iszmarginta. 
Ineigai bažnyczios yra trejos 

, bokszte,
marmolo Szv.

durys. Virszun duru 
puosze puikus 
Vincento isz Paulio stovylas. 
Einant in bažnvezia bo'bincziui 
stovi du dideli Stovylai angelu, 
lankanti pasikrapinti szvenstu 
vandeniu su paraszu au'kautojo 
Andriaus Ofsiano.

1 nejus bažuyczion, negalima 
atsižiūrėti in langu gražuma. 
Kiekvienas dangas perstatė di
deli paveikia isz Szv. Evange
lijos ir prie kidkvieno yra au
kuotoji! vardai, kaip tai: pui
kus 'paveikslas, motynos nesza 
savo kūdikėlius prie Jėzaus 
palaiminti, Lucijos Minkovi- 
czienes; Jėzus laimina vaike
lius, C. Butz; Maži vaikeliai su 
motinoms, M. Clarke; Tomas 
Apasztalas, J. A. 'Utarai; Szv. 
Kažimioro, K. Lozaliai; Szv. 
Jurgio, J. M. Marcinkevicziai;

ežio nes;

Szv. Jono Evanigoli^to, A. K. 
Miksza; Szv. Pranciszkus Sa- 
rapietis', J. P. Simonavieziai; 
Szv. Luko, Jos. Barrett; Szv.
Morkaus, Felix Dapkus; Szv. 
Jono Krikszty tojaus, J. M.'Ra-
dzovieziai; Šzv. Mato, M. Dru- 
le; Szv. Juozapo, S. M. Pitkevi- 
czieno; Kuklikelis Jėzus, Drau.
Szirdies Jėzaus; Szventa Pane-

< J J fc dl .. •! .’I . . . ,1 , I I , : Į. 4, i I. 4J 41,»

Moterų Sąjungą;le Marija, 
Gabrieliaus Arkangelo, B. O. 
Dobrovolskiui; 
Panos Szv., 
tęs; Betlejaus Stainele, neap
sakomai graži, Romonaitis; Sz. 
Ona, 
žaneziavos Paneles Szv., Gyvo
jo Rož. Drau.; Szv. Veronika, 
An Cikotai; Simus Palaidūnas,
J. Stankeviczia; Tėvas pasitin
ki! Simu, (’. Ftbenlan; Atgaila 
darantis, E. Malarkey.

Bežiūrint iii taip gražius pa
veikslus 
puikumą, 
rasztas i

Apreiszkimas
Mergeliu Sodai i- 

Stainole

M. J. Kuligauskai;

INVAIRIU SZALIU 
VARDAI.

Suv. Valstybes nepripažysta 
Rusija. Bet ir Rusija nepripa- 
žysta Rusijos, su lyg Suv. Vals
tybių Paczto Departamento.

Jaigu Amerikietis pacztu no
ri užsisakyti kaviaro isz Rusi
jos turi laiszka 
4 4

Republic.
pripažint i nauja varda, Sovie
tu valdžia laikas nuo laiko gra
sina sugražinti viską kas tik 
“ Rusija” adresuota.

Yra lengva priprasti klaidin
gai užvardinti invairias szalis, 
sako praneszimas isz National 
Geographic Society isz Wash
ington’o. Nekurios szalys turi 
savotiszkus vardus. Kiek isz 
sekanezin gali pažinti!

(Angliszkai)
Egypt 

Estbonia 
Finland 
Tunisia

Persia

turi laiszka adresuoti 
Union of Socialistic Soviet 

Priversti pasauly1)

— i ■ i ■■ i—h——

Deutsches Reich. 
Patys Vokiecziai save vadinas 
Deutch, ta varda Angliszkai- 
kalbantieji žmones davė vieti
niams Ilolandams. Francuzai. 
Vokieczius vadina “Alleman- 
des” arba “svetimszaliai.” 
Slavai juos vadina “Niemiec” 
arba “nebylus” del to kad ne
žinojo j u 
vadina Slowjane” arba 
mintingi,” 
vadina “Wends” arba 
mi.”

Vali jos žmones Anglus vadi
na Saeson, Skdtai-Saoz, Airiai- 
Sasunaich, Va Ii jos žmogus Va
li jos gyventojui yra “Cymry.” 

Brazilija sziadien oficialisz- 
kai yra Brasilija. Per daugeli 
metu patys Brasilijos žmones

M isr
Eesti Wabari i k
Suomen Tasava’lta 
A trik i va 
1 ran
Die Republic Osterrich Austria

Morocco
Lithuania 
Palestine 

invairiose kalbo-

El Maghreb 
Lietuva 
Flstin

“Lietuva 
se vadinta: 
Italu 
Czeku 
(’roatu 
Danu 
Rusu 
Serbu 
Slovėnu 
Szvedn

J !

Vokiecziu 
Ukrainiecziu

1

H

vardas yra

arba

1

v

i 4

į. I

kalbos. Slavai save 
“isz- 

bet Vokiecziai juos 
“sveti-

Lituania
Litvansko ir Litvanv 

Lit va 
Litauen 

Lit va 
Litva

U t va ir Lit va n i ja 
Litauen 

Litvania 
Litauen 

Litva

Brasilijos žmones 
nežinojo ka vartoti “z” arba 
“s.”
Ii jos pirmiausio produkto—da- X. zo.

(’hiniecziams Japonija yra 
“Nippon, 
le, ir “pon”

Suv. Valstybių žmones visur 
vadina Amcrikiecziais. Yra 
75,000,000 žmc/niu Kanadoj, 
Ceiftralej Amerikoj, Meksikoj 
ir Pietų Amerikoj kurie visi 
gali pasivadinti Ainerikie- 
cziais taip kaip d(iro Suv. Vals
tybių 125,000,000 gyventojai. 
Apart musu suvienytu valsty
bių yra kitos suvienytos vals- 
tybes — Venezuelos ir Brasili- 
jos.

Francuzai

4 * z M 

Vardas paeina nuo Brasi-

” “Ni” reiškia sau- 
reiszkia tekėjimą.

žmonių

Suv. Valstybes 
vadina ”Amerique,” Italai — 
“America.” —F.L.I.S.

Kelios tautos iszkraipo Suv. 
Ro-1 Valstvbiu varda. Nelabai

ir in visa bažnyczios 
, manau, kad mano 
negali tai nupieszti 

kaip kad savo akimis pamatyti 
la visa grožybe.

Parapija uždėjo kun. Milu
kas 1906 mete, o pasžveiitino 
viskupas Ryan 1907 mete. Kun. 
A ligūstai t is pastate klebonija, 
1916 mete, jjo tam parapija ap
ėmė kun. \”alaitis o 1920 mete 
apėmė parapija kun. Valan- 
cziunas kur ir dalia r jis randa
si.

Bažnyczia kasztavo $65,800; 
mo'kslaine $6,000; 4 .varpai 
$600; lonkos $2,400; elektrikas 
$700, vanduo ir sziluinos užve
dimas kasztavo $7,000.

Po paszventinimui atsibus 
piknikas ant kurio užsipraszo 
svotelius praleisti linksmai kė
lu

paszventino

se
niai National Geographic So
ciety atstovas lanke viena dali 
Italijos.

Vartojant asmcniszka korte
le, vieton teisingo adreso ant 
korteles turėjo pažymėti tik 
savo varda ir “America,” nes 
ten žmones vadina Suv. Vals
tybes “Amerika.”

Amerikietis keliaudamas per 
Szveicarija, rado kad tos sza- 
lies žmones sza’lei turėjo kelis 
vardus. Sziaurme dalis, arba 
VokiszJka Szveicarija vadinta 
Schweiz, pietų dalis, arba Ita
lu Szveicarija-Svizzera, vaka
ru dallis, arba Francuzu Szvei- 
ca rija-Suisse.

Luxemburgas randasi tarpe 
Vokietijos ir Franci jos, ir turi 
dviejus vardus — Grand- 
Duehe de Luxembourg
G roszherzogtirm Luxemburg. 
Aim Nepriklausoma valstybe 
irgi turi dviejus vardus —Gae
lic irSaorstat Eirearn.

Szaliu vardai ra žmonijos se
niausi palikimai.

sunkaus kvėpimo,

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, 
nosines kataro, 'kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir 1.1, 
neapmokama gyduole vartoja
ma su steb<*t'ine pasekme per 
30 motu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Lszrasta ir parduodama 
tik per '

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading, Pa.

ir

EKSKURCUA 
in New Yorka 

NEDELIOJ 30 MOJAUS 

$4.00^u^)e^avas Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
ryte. Griitant apleis Jersey City 
(Exchange PI. Stacijos) 8:35 vale.

(Eastern Standard Time)

LeMgli^Mley' 
Railroad 

*BheRoateefTha BlackDlnm»w><

*
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Sziadien Vokietijos oficialis

SZV. VINCENTO BAŽNYCZIA IR KLEBONIJA

LIETUVISZKI REKORDAI
A —.... - . , . ■ -------- ----- - ------------- - - -

PUIKUS TEATRAS.

Po vardu “Szvontoji Agnio- 
taipgi komedija po% vardute”

‘4Amerikoniszka Mokslaine.’’ 
Sulosz Coaldale Teatraiiszka 
Kuopa, Nedėlios vakara 6 die
na Juniaus Bažnytinėje svetai
nėje Coaldale, Pa. Prasidės 7 
vai. vakare. 1 užauga suaugu
siems tik 50c. ‘

Visokiu Lietuviszku rekor
du, taipgi rekordai isz Lietu
vos, dainos, polkos ir kitokiu, 
galima gauti pas gerai žinoma 
vargoninka P. A. Dulke, Ta
maqua, Pa. Ateikite ar atva
žiuokite bile kada. 'Prieszais 
Lietuviu Bažnyczia, 232 Pine 

(L45. St., Tamaqua, Pa.

SU PLAYEB-PIANA
Savo namuose galima szokti 
senus Lietuviszkus szokius 
arba dainuoti senas Lietuviu 
dainas kuriuos szirdi siekia, 
kurias kiekvienas' isz jusu 
puiukia pagrajins.

PARDUODAME ANT 
LENGVU MOKESOZIU

Pristatome in jusu namus su 
savo t rokais ir duodame dy
kai 24 rolsus, uždangala, sė
dynė ir tuninima.
Cumberland Plejerei .. $385 
Chandler Plejerei .... $475 
Rudolf Plejerei $550 ir $675 
Haines Plejerei.......... $700
Lauter-Humana $725 ir 850 
Pasiusime katalogus dykai.

JONAS LIZDAS
477 S. MAIN ST. 

WILKES-BARRE, PA.
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