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ISZ AMERIKOS
LAVONAS

INGRIUVO
IN SKLEPA

SULUŽ O
LAVONAS IR ŽMONES 

INGRIUVO IN 
SKLEPA.

B ALKI AI

Philadelphia, Pa.New
Nemažai turėjo baimes ga i li
niukai kada atėjo atlankyti 
lavona mirusios Mrs. Brigyelos 
Piemens ant Kimber ulyezios, 
kada toji įnirę Paneelelyje. Ve>s 
g ra borius apleido grinezia, 
kaiminkos ir kūmutes veliones 
praelejei rinktis in st ubą pažiū
rėti mirusias. Prisigrūdo pilna 
rtuba, kad sztai, be jokie) per- 
sergejime) iszgirsta trakszt! ir 
visos meiteres ei rauge <su me- 
baszninke radosi skiepe. Kilę) 
baisus kliksmas, riksmas ir 
baime kad su nebaszninke ran
dasi tamsiam įskiepė. Žmones 
subėgo ant riksme) ir iszgial- 
bejo drebanezias moterėles isz 
skiepo.

Namas 
veno, yra

kuriame velione gy- 
pastatytas isz* ak

mens, turintis suvirszum szini
tą metu. Matyt balkiai jau bu
vo gerai supuvę ir negalėjo at- 
lankvt sunken v bes. Kelios mo- 
teres likos gerai apdraskytos 
o kelios apalpo.

laidotuves atsibuvo isz na
mo .artyiuo ’•krimyno 
Connelly Seredoje.

James

PERKŪNAS ISZMETE
MOTERE ISZ LOVOS.

Traverse City, Mieli. — Pra
eita Petnyczios nokti, laike di
delio lietaus, perkūnas trenkė 
in narna Mrs. Louis R. Empel, 
kuris jaja iszmete isz lovos ir 
uždegė szienika,
lis kuris gulėjo szale josios li
kos * nedalypstetas, 
szuninkas kuris gulėjo po lova 
a 1 >si r a u go j o n el aim e s.
ANT

o josios sune-

kaipo ir

SENATVĖS 
JESZKOTI PAGELBOS 

SUDE.
New York. — Du jauni vai-j 

kinai, 18 ir 19 metu, stovėjo su 
palenktoms galvoms sūdo, 
klausydami kaip juju tėvas ir 
motina melde sudžiaus idant 
juosius uždarytu kalėjimo, ka 
sūdąs ir iszpilde.

.Jonas Demnick, 18 motu, li
kos arosztavotas už insilaužv- 
ma in narna tikJle apipleszimo: 
tėvas buvo skundėju.

Kazimieras Vandvos, 19 me
tu, 'likos arosztavotas už su- 
muszima savo 18 motu paeziu- 
les su kuria apsivedė tik keli 
menesiai adgal. Motina pro 
aszaras kalbėjo in

Szitas vaikas yra mano sū
nus, bet yra brutali.szko budo 
ir meldžiu ji. uždaryt kalėjimo 
ant kokio laiko.”
BANDITAS PASIRĖDĘS 
KAIPO KUNIGAS GAVOSI 

IN KALĖJIMĄ.
♦Joliet, 111. — Suokalbis ant 

iszgavimo keliolikos žadintoju 
isz vaistinio kalėjimo czionais 
nepasiseko, 
žiūrėtojai suome ana diena 
bandito, kuris buvo pasirodo? 
in kunigą, ir kuris turėjo ga- 
zinia bomba, nitro-glycerino ir 
revolveri. Dažinretojai numa
no, kad tai neti’kras kunigas, 
padare ant jojo krata ir dabar 
panksztelis pats randasi užda
rytas kalėjimo in kuri pats in- 
ejo. Ant klausymo ka norėjo 
iszgaut isz kalėjimo, neatsako 
pioko.

galvoms

arosztavotas

4 4

TURI

Motina
Slidžia:

nes kalėjimo da 
suome

ISZGYDO VEŽI
FARMERIS 

VĖŽIO LIGA, KAIP 
DANESZA LIETUVE.

I S Z G Y D O 
LIGA,

Dover-Foxcroft, Me. - 
galiu susilaikyt 
Lietuviu 
poni p. Auszniriene in

a e • 
nepranoszus 

visuomenei,

T 
John

Tasai
R.

(raszo 
“ Kolei • 

vi.”) kad musu hpielinkoj yra 
farmerys, kuris visai lengvu 
budu iszgydo vėžio liga, 
farmervs vadinasi
Hughs. Jis gydo veži ne paten
tuot om gyduolėm, ne piausty- 
mu ir ne stebuklais, tik jo pa
ties namie padarytom gyduo 
lem, kurios jau buvo žinomos 
Ilughcso diedukui.

Su szitom gyduolėm Hughs 
isztraukia veži ant pavirsziaus 
kūno ir paskui lengvai ji pra- 
szalina.

Kad tai vra tikra 
tai sztai faktai.

Lietuve Marijona l’rhaitie- 
, ja n

toisvbe,

visi

ne, kuri turėjo vėžio liga 
baigia pas ta farmeri gydytis. 
Taipgi nesenai tapo iszgydytas 
Charles Pollard. Amerikonams 
szitas žmogus jau senai yra ži
nomas ir įkas tik szioj apie]hi
ke j apserga vėžio liga,
prie jo kreipiasi. Ir visus jisai 
pagydo.

Alinetas farmervs vra hied t" •
nas ir už
maža atlyginimą. Gydymo 
slaptybes jisai niekam nepasa
ko nei už jokius pinigus. Jisai 
sako, jog mirdamas 
pasakys savo sūnui.

Hughs mnn pasakojo

gydymą 
atlyginimą.

ima labai

sekretu

pas ji atvažiuoja gydytis tokiu 
ligoniu, kuriuos daktarai atsi
sakė gydyti, o jisai pa sekini li
gai iszgydo. Sako, jam yra 
sunku gydyti tokius ligonius, 
kuriuos daktarai yra supjaus
tė.

PARDAVĖ PACZIA 
IR DU VAIKUS.

Erie Mrs. Roberta 
.Balogna, kuri likos parduota 
drauge su savo dviems vaikais 
ant užmokėjimo skolos, dabar 
stengėsi atlaikyti at lyginimą 
nuo vyro kuris jaja pirko ir 
ana diena mirė.

Balogna, kaip pasįyocle lai
ke perklausinejimo pas advo
katą, likos parduota per.savo 
vvra del Ramaklo Garbini už 
skdla 600 doleriu, kuris jam 
buvo tiek skolingas. Garbini 

s auto-* 
dabar

9 Pa.

nesenei likos užmuszta 
mobilineje nelaimėje,

a p) a i k y t i jojo turtą 
kuris jai teisingai priguli nes 
gyvenę) ūsu Garbini kaipo jojo 
pati pagal civiliszkas tiesas. 
Josios pirmas vyras Balogna 
po atidavimui savo paezios ir 
vaiku, iszkdliavo in Italije,

st engesi

DVI ŽUDINSTOS LAIKE 
SUSIGINCZINIMO UŽ 

BIBLIJE.

fox. — Klupoda-
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J lAlazkoi ir Pinigui visada eluskite tik ant trio adreso 
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W. D. BOC2KOWMKI, Prea. A
F. W. BOOZKOWIKI, Kilu r 38 METAS

2,500,000 VAIKU DIRBA 
VISOKIOSE 

DIRBTUVĖSE.
AVasbingtonas. — Kalbėda

mas Amerikos Vaiku Sveika
tos draugijos susirinkime Wm. 
Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas, pasakė 
kad nuo laiko,

Suvienytu Vaisi iju 
panaikino federal i ni 

instalyma priosz vaiku darba 
iszSprendes, kad tas 
nuis esąs prioszingas

SZITA ŽMOGELI 
SUDRASKYT.

Irvin Paid,

Isz Visu Szaliu
prezidentas,

kaip Auksz-
eziausias 
teismas

Shamokin, Pa. —
41 motu, padujas jpo galva 
i zmota dinumito, o kita po ko
joms, uždegę knatu ir lauke 
greito nule.kimo in dangų. T'ik 
vienas szmotas truko prie gal
vos ir Irvinas likosi gyvas. Po 
tam atsitikimiii žmogelis pasu

po szimts knipeliu, turiu

GYVENA ANT 
“VIEROS”

____________L '

DAUG ŽMONIŲ MEKSIKE 
GYVENA BE SZLIUBO.

123 ČIGONAI
PASIUTO

SUVALGĖ KARVE KURI 
PASTIPO NUO 

PASIUTIMO.

NUŽUDĖ TĘVA
KAD NEPAVELINO JAM 
APSIPACZIUOT, PO TAM 

MELDĖSI PRIE 
LAVONO.

A

instat v- 
9 

kraszt o 
konstitucijai, daugiau kaip 2* '•> 
miliono vaiku, amžiaus nuo 10 
iki 15 metu dirba už alga viso- 
kiosia Amerikos dirbtlivesia.

Federacijos vadas pareiszke, 
kad apsaugoti vaikus nuo isz- 
naudojimo ir ju sveikatos nai
kinimo, būtinai turis but pri
imtas atitinkamas konstituci
jos papildymas.

DUBELTAVA NELAIME IR 
TRILENKA LAIME.

New York. — Du metai ad- 
ga'l, szei mvnoje Petro Dže
ko vsk i o

szeimyno.je
ant East Side, buvo 

nuliūdimas kada juju dvynu
kai mirė, po tam prigėrė juju 
sūnelis East upeje. Dievas no
rėdamas '.suramini nubudusius 
tėvus, kurie neteko trijų vaiku 
in taip trumpa laika, ana die
na nusiuntė pas juos garni ku
ris atlygino jiems skriauda pa
likdamas poniai Petricniai tris 
dukreles.

POPAS
$36,000,, PARAPINIU

PINIGU.

PRISISAVINO
h

— Buvus is poj

prabhszczius Szv. Jnr- 
bažnvežios

pas, Niko’lhi Podhorecki 
metu, 
gio
Greenwich Village, likos aresz- 
tavotas už prisisavjnima para
pijos pinigu sumoje 36,000 do
leriu. Podhorecki sako, kad 
isztrauke tsz ‘banko pinigus, 
bet $10,000 jau sugražino ir 
ketina sugražint likusius. Nau
jas prabas'zczius ifžvede skun
da.

Pravosla vu

58

KIAUSZINIS SU “ERSZKE- 
CZIU VAINIKU 
• LUKSZTE.

Ibi reel vi lie, Va.

f )

Turtin
gas farmeris S. W. Brooks hu- 

, kurio 
pasidaręs ženklas

in erszkeeziu'

ko visztos kiauszini 
lukszte vra 
labai panaszus 
vainiku. Kiauszinis buvęs visz
tos padėtas diena priosz 
eitas Arelvkas.

p ra

GRAY IR SNYDER TENE 
TURES MIRTI 20-TA 

JUNIAUS.
Queens County Sudas N. Y.

— Sudže Souder iszskaite vi- 
roka mirties Ruth Snyderienei

'prielaidiniui Judd

ko: “
gera galva, kad net dinamitas 
negalėjo j'osios sudraskyt.’: 
l’lksplozijo

VALDŽIA

j'OSlOS
t ik ' j i

f !

aipd raško 
smarkiai,., bot isz to iszgis.

FARMERIS UŽKVIECZIA 
VAGIUS SUGRYŽTI.

Pbornvillo, Ohio. — Ferme
ris Clifford llanby iszgirdes 
k vaksejima 
siaunakli, iszojo 
pažiūrėti kas joms pertrauke 
saldu miega. Pamate du vyru
kus i subėgant isz visztinyezios 

bot lieji no- 
nžtiko prie 

nauja
pasiėmė kaijio atlygini- 

iiž pabudinimą jojo isz

m

vISZtu
'SU

apie, pū
ką rabinu

in kuriuos szove, 
sustojo. Farmėris 
visztinvczios 
k uri 
m a 
miego.

DEL DEGTINES 
APLEIDŽIA VAIKUS.

Midvale, Pa. 
nuleviczius ir 
aresztu0ti ir pastatyti po $500 
belos uz neprižiūroj ima

•Forduka

— Juozas Ja- 
žmona buvo

v i 1 savo 
trijų vaikeliu ir perdideli gir
tuokliavimą. Begyj vienos sa 
vaitos (ai antras atsitikimas, 
kad teismas turi tėvus liausti 
už neprižiura vaiku.

Paskutines Žinutes.

DUOS
CIVIL.ISZKUS 

SZLIUBUS.

Meksiko Miestas, 
Pagal valdžios suraszus 
sziadien Meksike

Mcx.
t ai9 

gyvena po- 
rojo nemažiau kaip 76 procen- 

be szliu'bo. Yra tai vaisiai 
motu
valdžios ir

1-

t an 
ketu riu szimtu 
tarp eiviliszkos 
dvasiszkuju, nuo kaela Mek 
kas likos 'paimtas per Iszpa- 
11 us.
Aztekai ir Indijonai, kuriems 

atimta liuosybe per Iszpanus, 
neturėjo noro priimti baltųjų 
paproeznis ir taikintis pagal 

Europiecžiu imti sžliu-
bus, toelel inejo paprotis gy
venti ant v i eros.

Nckuriose 'aplinkinėse, ku
nigai eluoela. poroms bažnytini 
szliuba, bet toki® 'sz'liubas ne 
yra pripažintas »per valdžia, o 
vaikai tokiu poru neturi tiesa 
aplaikinet turtą, 'po 
tėvu.

Nuo kada kilo nesupratimas 
ir iszgujimas katalikiszku ku
nigu isz Meksiko, daug katali
kiszku poru taipgi gyvena 
“a n t vięros. ”

Valdžia dabar ketina išduo
ti apsivedimo tiesas ir duoti 

szliiibtis tokioms
. ■ •

kovos

t i esą

mi rėžiai

Zofije, Bulgarije. — Kuopa 
čigonu, kurie apsigyveno Bur
ga se, 
ninkas užkasė pastipusia nuo 
pasiutimo karve, kuria buvo 
inkandos pasiutęs szuo, nuėjo 
ant tos vietos nakties laike, 
iszkase karve ir iszkele sau ba
lių. “ 
ka, kokios nuo senei neturėjo- 
]Y)p In i *4
ka’’ su 
Aralge mesa vyrai 
vai klu.

Dagirdus* apie tai valdžo nu
siuntė. pas čigonus daugeli pa- 
licijos, kuri apsiaubė visa aba-

Kada palicije gavosi in vi
mdo 123 čigonus, kurie 

buvo apimti pasiūt imu ir 70 
isz juju tuojau nuszove ant 
vietos. Isz likusiu dvideszirnts 
jau mirė. Visa aplinkine, kur 
čigonai buvo apsigyvenę, likos 
apsiaubta drutu kordonu vais
ku.
DAKTARAI IR ŽINUNAI 

TYRINĖJA ŽMOGŲ 
PANASZU IN 

BEZDŽIONKA. ‘ •
Budapest, Vengrai. — Ven- 

griszkas im/ksl i szkas 
aKVvai tyrinės

dagirde, buk tūlas uki- 
užkase pastipusia

Na, pane, tai bus peczon-

l>ot buvo tai peczon-
baisioms pa so k m e m s.

, mot eros ir

taipgi

Marija rnpo-Bydgoszcza s.
arti Bydgoszo, ūkininkas 

koki tai 
sznaljždejima arti grinezios, 
iszojo pažiūrėt i kas ten butu ir 
vos buvo iszojas, kad 
puolė iszuvis ir senukas .

11V 45;-

Laike

le,
Za s t e m ps k i i s zg i r d e;

art i

szta i 
s suyri u-r>

za. 
dūri,

v

vo negyvas.
slice! vos, i>zsi<la vo 

kad ji nužudo jojo tikras su
nūs Jonas, 20 motu, už tai kad 
lovas ncpavc'lino jam* paeziuo- 
tis su mergina kuri jau buvo 
nasžezia. laja diena buvo nu- 

kur nuei
ta paezia 

szuvius 
in tėvo Kzirdi. Kada molina 
iszbego pažiūrėt kas atsitiko, 
sūnelis pasako motinai kad 
banditai lova nuszove*. budin
tojas per visa nakti persodejo 
prie lavono tėvo ir meldėsi už 
jojo duszia. Kada ji palicije 
pradėjo karsztai prispyri net. 
ant galo prisipažino prie vi>- 
ko. Jisai prikalbino savo dran
ga, idant baladotusi prie grin
ezios kad tęva tokiu budu isz- 
viliot isz grinezios laukan.

ėjas in Bydgoszcza, 
pirko re ved veri ir 
nakti paleido isz jei du 

Kaela 
pa žiu re* t kas 

įimt inaiparake

Atllanta, Tex. — Klūpoda
mas ant keliu, George Shields 
meldėsi karsztai už duszia sa
vo mirusio brolio, po tam atsi
kėlė ir nužudė savo szvogori 
kuris buvo dideliu laisvama
niu.

Shields stengėsi pertikrint 
savo szvogori Charles Prosto- 
na, kad biblija yra szventa ir 
teisinga knyga, bet Charlosas 
jam atsake: “ 
joje paraszyta yra melas 
isz to kilo muszis ant kumsz- 
czin. Prcstonas nubėgo ant vir- 
szaus, aUines*ze revolveri, 
Shields karabinu ir abudu pa
leido szuvius, kurie pataiko in 
viens kita ir abudu sugriuvo 
negyvi. Abudu paliko paežius

i

kad viskas kas
m jr

ir po tris vaikus.

ir josios
Gray, kad turės paaukauti sa
vo gyvastis ant elektrikiuos 
kėdės sanvaite prasidedant su 
20ta eliena Juniaus, už nužiuli- 
nima SnydCrienos vyro, baisių 
budu. Abudu priėmė viską 
mah-ziai ir dabar likos nuvežti 
in Sing Sing kadojima laukti 
paskutines dienos.

NUŽUDINTA GINDAMA 
80 DOLERIU.

Stc'dlton, Pa. — Katro Bali- 
kieno, 47 metu, paaukavę) savo 
gyvasti, gindama suezedintus 
80 doleriu, kurie radosi ant 
virszaus. Moteres gerkle buvo' 
perpjauta nuo ausies lyg au- 

ir galvoje turėjo didele 
josios surado 

vyrais kada sugryžo isz darbo, 
o josios szeszi vaikai tame lair 
ke radosi mokslą i nėjo, budin
tojas iszmete viską po stuba 
jeszkodamas pinigu ir suradęs 
prariszalino. Palicije karsztai 
jeszko ^.hdojaub\

gyvastis anl elekt rikiuos

sies, 
skyle. *Lavona

Ilarrisburgli, Pa. — Vai
stine spaustuve sudegė czio- 
nais Subatoje.
bledos arti ant 2,000,000 dole
riu. Daug svarbiu dokumentu 
sudegė.

11 Wansan, Wis. — Ant far- 
mos Fdwardo Bakero sudege 

3,000 visztom.“ 
kuriu verte buvo 3,500. Vi«o.\ 
puikai iszkepe, bet niekas juju 
nevalgo.

II Dallas, Tex. 
plozije apszvietimo gazo, dalis 
namo sugriuvo; 6 /-nionys likos 
užmuszta o 42 sužeisti.
laike atsibuvo mitingas drau
gystes ant antro laipsnio.

11 Independence, Va. — W. 
David, 13 metu vaikas nusiszo- 
ve ant smert, del to, kad ji tė
vas iszbarekad nosimokino ge
rai.

11 Belgradas, Jugoslavokije. 
— Trys drebėjimai žemes da
vėsi jaust czionais. Namai svi
ria vo in szonus, bet bledos ne 
padaryta.

1f New York.
je sustrai'kavo 2,000 ha r beri u 
Bronxe spirdamiesi $2.00 ant 
dienos daugiau ir kad visi pri
gulėtu in unije.

11 Washington, 
Apriliaus menesije po visas da-

visztinvczios su

sudego 
Ugnis padare

— Per oka

Paintru

— Panedeli-

D. C.

lis Suv. Valstijų likos užmusz
ta 491 ypatos o konia 15,000 
liikos sužeistais per automobi
lius.

11 Philadelphia. — Kas te
kis padėjo bomba <prie namo 
Leono Cerulla, 1110'Cross ‘uli., 
bot nieką nesužeidė.

ISZDAVE MOTINA.

Szosziu metu Kaziukas ma
to kaip tėvas rodosi, staiga i 
priėjus prie motinos sako:

— Mamyte, 
tokias pat szleikas kaip tasai 
palicijan'tas ka ateina pas ma- 
mvto.

Vyras

tėtukas turi

gavo persiskyrimą
nuo paczios in du menesius. *

civilisžkus*“ T poroms.
SŪNŪS IR MARTI SUKAPO- 

JO SENUS TĖVUS, PO
TAM UŽDEGE 

GRINDŽIA.
Ararszava. ■— Ana diena Slu- 

bicuose, isz ryto) pasirodė 
liepsna grinezioje Roko Kubi- 
citilo. Kada subėgo žmones ge- 
syt grinezia kas ir pasiseko po 
kokiam laikui, o kada sugriu
vo stogas.-, žmones pradėjo 
krapsztyt pelenuose, kur rado 
du neapdegusius (lavonus, ku
rie buvo baisiai sukapoti kir
viu.

Buvo tai

1SZ

1 >
stogas,

Rokas Kubiciela, 
70 metu ir jojo pati Juzefina 
86 metu. Nutirpo žmones to
kiu regėjimu. Dave žinia szal- 
tysziui, vaitui ir palicijai. At
važiavo ir slieelovate'li's ir pra
sidėjo tyrinėjimas isz kurio 
pasirodo kad senukai pirma 
buvo sukapoti 'kirviu ant 
smert, po tam žadintojai pa
degė grinezia idant užslėpti 
pedsakius savo baisausdarbo.

Kada pradėjo kvosti aunu 
Adoma ir jojo paezia Marcele, 
tieji atsakinėjo klaidingai ant 
užklausymu ir ant galo patys 
isz.-idave kad nužudė tėvus 

galėtu apimti

I

REVOLIUCI-

idant groicziau 
gaspadorysta. Abudu likos nu
teisti ant viso gyvenimo in ka
lėjimą.
SUSZAUDE

JONISZKA KUNIGĄ.
Mexico City, Mox. — Araiš

kas Coalcoma no suszaude ka- 
talikiszka kunigą Martineza, 
kuris buvo vadu katalikiszkn 
pawi keleli u. Drauge su kunigu 
suszaudyta 35 jojo pasekėju.
ŽEMES GRIUVIMAS TIFL1-

SE, 14 ŽMONIŲ 
UŽMUSZE.

Afaskva. — Tifllse, Gruzijoj, 
nuslinkusios puo Dovydo kalno 
uolos ir žemes sutriuszkino 
dvejus pakalnėj namus. Kiek 
žinoma, keturiolika asmenųketuriolika 
buvo užnittSiM.'’'‘v 1 t

akvvai

yra panaszus Ui
razbai ninku kuri

svietas 
nepaprasta 

žmpg-bezdžionka, kuri pagim
do sveika pora ir sziadien tasai 
sutvėrimus turi jau 24 motus. 
Yra panaszus in bozdžionka, 
jojo visas kūnas plaukuotas, 
vaikszczioja ant keturiu 'kojų 
ir cypia llcaip bezdžionka, — 
balsas visai nežmoniszkas.

Badai taji žmog-bezdžionka 
policije surado tvarte, kur ji 
tėvai laike ant lenciūgo jau 
nuo daugeli metu. Likos nu
vežtas in Budapeszta ant dak- 
tariszko tyrinėjimo.,

ATSITIKIMAS KURIS 
PRIMENA MUMS 40 

RAZBAININKUS.
Esseg, Jugoslavije. — Szis 

atsitikimas 
pasaka 40
randasi Tūkstantis Naktų ir 
Viena knygoje.

Vienas banditas — Čigonas 
su pagelba szvilpines iszdavo 
savo draugus in policijos ran
kas, kuri narsi mergina suome 
maisze.

Jau temstant, atėjo in kaima 
sena Cigonka in narna tūlo ūki
ninko, praszydama pavėlinim<- 
kad galėtu palikti sunku mai- 
sza, kuri neszo ant pecziu. Kai 
miaezio diikte, kuri atidaro 
duris, pavėlino senai Cigotikai 
palikti grinezioje maisza, kur; 
po tam tuoj iszojo.

Mergina sėdėdama prie 
cziaus patemino, kad 'kas to 
kis maisze pasijudino. O kad 
aplinkinėje radosi daug vilku 
mergina mane kad CigoiJka pa
gavo vilką ir indejo in maisza. 
Pagriebė tėvo karabinu ir pa
leido szuvi in maisza isz kurio 
davėsi girdei žmogiszkas bal
sas, na ir da si p ra t o kas maisze 
radosi.

Nubėgo ant policijos kuri 
tuoj pribuvo ir paukszteli isz-

kuri

pe

omo isz maiszo, kuris prisipa
žino, 'kad su savo draugais ko

1 1tinę apipleszti ukinirika ir ji 
nužudinti. Kada jau užmigtu, 
tada jisai duotu ženklą su save 
szvilpmia idant draugai insi 
laužtu in grinezia. Policija pa 
liepe jam suszvilpti ka ir pa
dare. Draugai inejo, bet poli- 
cije su atkisztais revolverius 
paėmė visus, suriszo ir nuvaro 
in kalėjimą.

Isz Lietuvos.
MERGAITE RADO URVOJE 

DAUG SENOVISZKU
GINKLU.

Jurbarkas. — Viena mergai
te isz kaimo nuo Jurbarko, pa 
sakoja, <kad apie ta vieta e<as 
atrastas ilgas urvas po žemo, 
kuris cinas viena (kryptimi 
taip toli kad bene busiąs perei
nąs apaezia viso Nemuno: Va
sara ji su kitais kaimo jaunes
niais žmonomis (nes šėmoji 
kaimiecziai yra persieme prie- 

in ta
o-

viena

O

atlygini •

galinti ja nuro

taringa baime) buvusi 
urvą insileidusi ir jau gana t 
Ii juo nuėjusi. Bet jos draugai, 
kažko insibauksztine like ir ji 
viena ėjusi toliau. Ji priėjusi 
tokia vieta, kad jau kojas iki 
cziurniu semes vanduo. Visos 
to urvo sienos buvusios labai 
drėgnos ir aprasojo<ios.
skersvėjo sunkiai degusi žvake 
kuria reikeje kelias nusi.-zv;es. 
t i. Mergaite*, gale to urvo 
kiek tiktai ji buvo instengusi 
nueiti radusi prie murines sie- 
nos'kokio įkeisto pavidalo, dan 
t uotu ra t liauk iii rato. Isz urvo 
ji iszsineszusi ir rastu ten <0 
noviszku ginklu'kalaviju ir ki 
ta ko, kuriu dali ji esanti per 
davusi Kauno miesto muziejui, 
užtai gaudama gera
ma. Tame urvo esą dar like in- 
vairiu ginklu ir kitokiu daly
ku. Kaimiecziai biją lipt in t n 
urvą; ir bene busią ji užvertė* 
Bet mergaite to urvo vieta ži 
nanti gerai ir 
dvti. *
SU AKMENIMIS LAUKE 
KRISTAUS PRISIKĖLIMO.

k i o aps. 
(“V-bos”, kor.) — Kaip visur, 
taip ir ežia Szosztadioniei ni.kti 
priosz Velykas suejei daug mal 
dininku. Bobos snaude bažny 
ežioje, seniai durno “liulkas”, 
mergeles ginezijosi elel vaka- 
ruszjku, o vaikinai, kepures at 
mauke trauke cukrine. Priesz 
pat auszra, kada varpai prade* 
jo gausti ir skelbti Kristaus 
prisikėlimą, ant szventeiriaus 
pasigirdo keiksmai ir akmenų 
barikada, Ruopiszkenai suma 
sze Szeteksznu Parszena

Panemunelis, Roki

ku
riam galvoje trys žaizdos pa
darytos. ."H m u.

*

t
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Gal seniausia Lietuvis musu 
Schu\1 kino
Kamailis kuris gvvena New 
Philadelphia, Pa., kuris pergy-

Amerike 5G motus’, pribu- 
lamas 'm Amerika 1871 meto. 

Ka-i gali peraiigsztyt jojo me
tus Amerike.’ Geįdžeme da- 
girst ir nuo kitu senu gyvento
jų.

paviete yra 
xvvena

Jonas

:

įjA

J

n * i
i

I'

r į

v
w

T ’

■ I
M

■■

II .

...

R,fIi
MLi

11

■ f H

■r I
■HMn •

' v-

II

ii
F

■
«■

H;

* ,si

fili

-

T jd*

vuno
<

Peimsy 1 vani j«hs 
ri ik

gubernato- 
l'isher, pasirasže ant nau

ju tiesu kurio- kiszasi “road- 
hoiis“ arba viesz-namiu. 'rieji 
namai turi nž-idarvt 1 valau- 
da po piisiaunakl. Szokiai turi 
nustoti 12 valanda Sukatomis 

Nedeliomis

kiszasi 41 
\ irsz-nainiu.

visai uždrausti.
iuiiiiib

(»
Kožnas namas lures mokėti 
$lo klišiui pavietui. Vaikai ne- 
lurinti 1G metu ne luis inlei- 
džiami ant 
t ik 
eije tur<\s pilnas liesas daryli 
juose krata kada 
lame \ ra reikalas

pasilinksminimu, 
jeigu ateis su tėvais’. Pali-

manys kad 
idant už

drausti visokes paleistuvingas
v ra

D r. Fred P. Kastman, profe
sores 1 ikejimiszku < 

1 teohigiszkoje 
t arėjo

Iramat n 
(zikaginoje teohigiszkoje se
minarijoj, turėjo akyva pra
kalba ant susirinkimo pastorių 
Kongregacijonaliszkos Vilijos, 
buk aleiteje teatrai bus 
rinkimo vil ta del tikejimiszku 
tikslu. Profoorius sake, 
apsakymas ir

1 ikejimi>zkii

susi-

buk
iszaiszkinimas

• seno ir naujo testamento, gali- 
geriati

pol
ka i p ant raszlo.

ma 
reikszt i

a isz kia u isz- 
ne

ir
perstatymą

kilo
Priesz Velvkas Utica, N. Y • 1

visokios

tarp Lenkiszku parapijo- 
nii didelis armideris, kada pra- 
baszezius nenoriojo paszventyl 
kiau-zinius ir mesa, nes kuni
gas sake, kad nuo t<
mėsos smarve pasilieka bažny- 
ezioje per k<»lis menesius. Gas- 
padineles tuom labai užsirūs
tino ir staeziai pasakė kunigė
liui kad, jaigu jam nesmirda 
juju dolernkai tai ir mėsa ne
privalo smirdėt.

V

ii: t 
l"

i '^1
Je-

r *

* II
■Ii iy'SĮ

TT7IIM nj'

nukentėjusio ūkininko (kaimy
nais, turis apie 80 ha. žemes, 
gerai gyvenas ulkininkus kelias* 
dienas atgal, atneszes tam Ž 
dukui minėtus vdkseli.us ir pn
siūles nupirkl juos visai pigia 
kaina. “Kupczius” nupinki. 
Nukentejusis sužinojęs apie 

pranesze violos polii'ijai 
kaili-

v- BABILIONIJOS
KARALAITE

kabino viens'kitam in plaukus, 
ir prasidėjo p(\sztyuęs ir niusz- 
tvrtes.”

Kuomet Jonas priėjo ligi tai

Kupczius 
sužinojęs

tai,
kuri pradėjo tardvma, 
ninkai surasti ir traukiami at 
saikomyben.
VAT, TAI TAU IR 

ISZPAŽINTIS. 
(“V-bos” . ko r), 

atšilai-

DIDŽIAUSE POSTK ARTE ANT SVIETO.
Didžiausi* post karti*, kada buvo siiinsla per paczta, likos 

Dos t karte irž'k vio- 
kuris atsibus

aplaikyta ant Washington, I). 
ežia visus pacztinius darbininkus ant 
Indianapolis, Ind., September io 
užlipinta markiu už doleri.

, buk tokiais kokiais 
pirmu! ine 

Ameri komi, 
jiems patiko ir 
riais.

Galima
sudvmoralizavot i 

szaine lovai, pagimdys milij 
nūs vaiku, persomtus 
smarve, 
gyventi ant svieto.

Geriausia butu, kad užda
ryti in pasiutėliu namus veid
mainingus pnezerius ir 
czerkas kurie 
ant invedimo prohibici jos.

Fisheri-s
* $

pristato, 
buvo geni karte 

gert*kurie gere kas 
buvo didvv-

kad
>t a ežia i pasakyt i.

mini-
I)-

paežio.
seimo, 

numesyje. Ant postkartes

ISZ LIETUVOS
NELAIMINGI

DOLERIAI
vaiku, perseantus taja SKOLINO KITIEMS 

kurie ne bus tinkami PAMĖTĖ VEKSELIUS.

M0TERE MIRĖ ISZ 
RUPESCZIO.

I

gerkHavo
pri-

1 iek

gal i 
apie

Kalvarijos valseziuje, Miko
la javo kaina*, vienas ūkininkas

I ori irs 
sau pasakoti “pasakas 
naudingumą prohibieijos, bet 
jam užginezys milijonai ž.m<>- 
niu, kurie 
kad tai
veidmain\ ? ta *

turi sveika 
netei>vbe.

protą, 
Kam toji

MALDAKNYGES

buvo vos 14 motu). Morgl 
kad los 

sv'kiu

Palanga. — 
landžio menesio 12

in kon- 
pasi- 

4 viszt as.
4-

VOgO:

jos kalba. ,
“Bet kuomet jinai' pYt^jo 

prie ugnies --'vyras su*žmona 
tuojaus gi iszvydo, kad jinai 
esanti Babilionijos karalaite, 
ir jie pasakė jai, kad jinai esą 
paklydusi, ir 'kad osa nėr ka 
ir svajot, idant jinai pasiliktu 
ju gj’venimn patenkinta.

Gi vermlandu ka’l’ba 
aklink kiekviename kieme kal
bama, ir jinai galinti apsigy
veni ten, kur jai labiau fiatin- 
ka.

Bet mažvte karalaite tvirtai* 
laikėsi savo puses.

— Ne, tarė jinai, asz matau, 
kad patekau ten, kur reikia, ir 
ežia asz pasiliksiu, dėlto, kad 
sziame pasaulyje bus isz ma
nės ir naudoj ir džiaugsmo.

Mažoji Klara G idle 'tykiai 
sėdėjo ant levo keliu ir klausė, 
ir akys jos nuo nusistebėjimo 
darydavos vis apvalesnes ir 
apvalesnes. Jinai dar pasėdėjo 
truputi tyliai po to, kaip Jo
nas pabaigė savo istorija, pas
kiau pakreipė galvuke ir per

t

vietai savo istorijos, jis sznai- 
riai pažvelgė in Kaire. Varps
tis (vindelis) nejudėjo, ir ro
deisi, kad ir kale ir szeiminin- 
ko osa kietai užmigusi.

volei pradėjo savo pa- 
, 'bet tacziiau 

baisa truputi sumažino.
— Pasitaiko, kad tarp tu, 

kurie buvo Babilionijoj ir bu- 
davojo bokszta, taip-pat pasi
rodo beesąs karalius su kara- 

kirto medžius miszko lienė ir su maža dukrele’, kara
laite. Staiga ir toji mažyte 
mergaite taip keistai prakal
bėjo, kad ne gimdytojai, -liFki
li aplinkiniai žmones negalėjo 
jos no vieno žodžio suprast.

“Karalius su karaliene po 
nepanorėjo ja prie saves 

dvaro laikyt ir ja’pavaro. Ir 
prisiėjo jai vionui-vienai ke
liaut ten, kur akys kelia rodo.

Nc'ka bepadarysi, jinai isz- 
ojo, nors ir buvo didelėj nelai
mėj. Jinai,

ja gali kelionėj i n vykt. Ar 
ilgai betruktu vilkui arba lo- 

, kad to- 
jie' gyva

v

Buvo szaltas žiemos vakaras 
Katro, 

verpia.

rnl'uo-osa 
mot jis 
sakojima

grineziojo S’k ra 1 i u k re. 
sėdi ir

Ant jos keliu guli kate ir taip- 
pat verpia isz visu jipgu. Szei- 
miniirkas .Jonas Andersonas sė
di prie krosnies ii*, pasisukęs 
poeziais in ngni, szildpsi. Visa 
diena jis
Kriko Faile ir isz jo osa butu 

idant jis ir 
dar ka-nors 

veiktu. N(*t Katro ir ta nodrv 
so jam iszmel inet, knd visas jo 
darbas namie buvo žaidimas ir 
pasikalbėjimas su maža moi- 
gaite, kuri žiema jau ėjus: 
penktus motus.

Katre buvo užimta savomin
timis ir nelabai kreipdavo do
mes in pasikalbėjimus levo su 
dukteria. Tiktai del vieno da
lyko jinai labai asztriai seko; 
jinai nenorėjo, idant Jonas 
in'kalbinotu mergaitei, kad ji
nai esanti gerule ir suvis kaž
kokia ypatinga prie ko pas Ie
va buvęs didelis palinkimas. 
Katro gerai žinojo, kad jeigu 
Klara Guile nuo mažumos bu
sianti apie savo aukszlos nuo
mones, dora moteris isz jos nie
kuomet nciszeisianti.

Jonas gi buvo didelis gmatl 
ninkas pramanymui invairiu- 
i n va i r i ai i si em s daiktam s, 
riais buvo galima 
sukti mergaitei

szoimininko,

sunku reikalaut, 
namo RUgryžes

t o

4 4

SU

czion
savo

»f

jog, nežinojo, kas eme akimis visa grintole, kaip 
ir niekuomet ankseziau jinai 
jos nebuvo maeziusi.

— Gerai, 
lios,

s 
karalaitekia

patogi, kad

kini, patekus in -aki 
maža

prarytu. B(*t jinai buvo tokia 
mažvte ir tokia
niekas jai nieko pikto nepada
ro.

“ Prioszingai. Kiekvienas, 
kas su ja susitikdavo, prieida- 

s! 
imdavo už rankutes ir klaus
davo, kur jinai keliaujanti, 

isz to, ka jinai atsa'kyda- 
s ne žodžio

Prioszingai.

v o ii) ja 1 sakydavo jai — laba

truputi iszai-

tarė jinai, paga- 
pakol-kas tebūna taip, 

kaip yra. Bot kuomet asz di
ddle užaugsiu, asz iszeisiu te
nai, isz kur esu atėjusi.

.Jono veidas
tempo. Blogiau už viską buvo 
tai, kad toj minutėj Katre pa
budo ir buvo girdėjusi pasikal
bėjimo gala.

*— Sz<* tau už tai, tarė jinai, 
kad t ii nuolatos stengiesi mer
gaitei inka’lhet, kad ji pa i esan
ti kaž kokia ypatinga gražuo
le ir nepaprastai iszmintinga 
mergaite!

Rolkiszkis.
— Balandžio 8 diena 
mint rekolekcijoms toko unity 
Ii negražus vaizdas. Po iszpn- 
žinties trys mergaites, du vai
kinai insivede in T nlude (vie
na
nas taip nuvaiszino, 
nabages turėjo koletą 
atsisėsti szidigalvoj pasilsėti. 
Prii*dermo motinu žiūrėti savo 
jaunas dukreles, kad jos no- 
skandintu savo gyvenimo t rak 
tieriuosi*.

VISZT-VAGIS SUIMTAS.
Sziu motu Ba- 

diona, I va
landa nakties Pasienio polici
jos valdininkas Stichleris, sek
damas kontrabanda Virszinin- 
ku kaime, pamate ateinant i as
menį su maiszu ant peeziu, km 
atrodo labai panaszu
trabanda, bet įsulaiikius 
rode, nesza maisze 
Isz karto sulaikytasis nepri 
pažino, kad tas visztas 
bet sake neszas parduoti. Vė
liau matydamas, kad jo neap 
leidžia ir reikalauja dokumen
tu, pasisako, kad jo nepjilel- 
džia ir reikalauja dokumentb, 
pasisuki* Ikad visztas pavogė 
Kopūstu 'kaime 
turtingo ūkininko ir praszes; 
ji paleisti, nes viszlds esą rei
kalingos jo žmonai. Isz dokn- 
mentii pasirodo pilietis Jutas 
A.ntanas 5sz Kibeliu leninio, 
K rot ingos valscziaus.
pati ryta pristatytas Palangos 
komisariatai) palikes paša ir 
vogtąsias visztas Jutas pabė
go. Visztos laikomos komisą * 
rialo žinioje.

MIRĖ NUO SUNKAUS 
SUŽEIDIMO.

Karklininkai. Klaipeda. 
A’elvku pirma diena Balandžio 
17 diena, Karklininkuose, X’en 
mano saloje invy.ko szokin va 
karelis, Kaip paprastai, ir szi 
karta noapsiejo be girtuoklia
vimo. Apie 4 valanda ryto da 

grieži

Bet 
vo, niekas negalėjo 
suprast. Tuomet apie ja ir ne
sirūpinta.

“O buvo jinai tokia meili ir 
patogi, kad, vos tik jinai priei
davo dvara arba ponu rumus, 
kaip durys pri(*.sz ja atsidary- 

in'leisdavo vidun, 
jinai prasižiodavo, 
i.-z'girsdavo, kokia 

kalba jinai kal
banti, ja ilgai nemanstant, ly
dėdavo lauk.

Ir sztai, 'kuomet jinai, pa- 
apojo visas, kokios tik

ku- 
ap.

galva. Bet szi 
vakaru Katro buvo rami. Vv- 

apie tai.

pigiai

visztas
nuo kokio tai

ir jo žmona gavo isz Jungtiniu 
Amerikos Valstijų po 150 do 
leriu kas meimo kiekvienas, 
kaip pensija už sūnaus žuvimą 
Amerikos kariuomeneį betar- 
naujant. Praėjus nuo sūnaus 
mirtii's gerokai laiko, iki buvo 
pripažinta pensija, susidaro ne 
maža suma. Gavės per tūkstan
ti doleriu, žmogelis paliko tur
tuolis. Sužinojo visa apx'linke. 

geru giminiu,

ras papasakojo apie tai. kas 
atsitiko senovės laikais, 'kuo
met dar tiktai buvo sutverta 

žmonos pradėjo ja 
Dabar jis pradėjo

Dar ta

No. 185 Baisas Balandėlis arba ;
B Į Greit atsirado 

pažvstamu, kaimynu ir draugu 
kuriems rūpėjo daugiau t. .. 
riai, negu giminyste ar drau

gausią pasi

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. ; 
Naujausia spaudimas su Officiuin su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka-

žemo, ir 
apgyveni, 
pasakoti sena istorija apie Ka
bi Ii on i jos arba Babėlio boksz- 
ta, kad jam nebusią progos in
terfit in ja savo paprastu kva) 
lybiu.

nas,

576 dole-
negu giminyste* 

gyste. Jie tikėjosi
bute, auk-uoti lapu krasztai....$2.50 j ^o|in| szil’k tiek ’pinigu. Turo

No. 186- Balsas Balandėlis, tuoj Į (|HlllHS neinaŽa at I i( k

l ryt skolindamas vienam‘kitam 
isz vekselio

Altorius, didei naudinga nialdlį kny- daugiau ar mažiau 
gėle, pavesta visos Lietuvos Kataliku bllVO isZS.kolilH 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktad....

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai

N- nu'"“ ... , ,:~r “- j1
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik ( 

plonais kietais skurineis iapdaryta 
apdarais . . .

No. 187
.... $2.00 ; * ■

Mažas Naujas Aukso

. . . .$1.50

G<aųiu pini-
ūkininkas pradėjo bizni va-

t ukstant uka, 
litu .Tau 

per deszimls 
t u'kstancziu'lit u ir visus
vekselius nešiojo visa 
su savim. Žmona inspejo, kad

Bot ’kur'

DO

t uos 
laika

Tai matai, pasakojo Jo- 
jie pradėjo nesziot moli.

ja 
Bot vos tik 
ir žmones 
iszmint inga

4 4 

galios,
■ą dirbt plytas gesini kalkes, pa ' ra ^HJai ? V.’.V1,?'5.1r*

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St

Palaidoji™*!
,, Nuliūdimo valandoje suteikiant 
geriausi patarnavimu. Palaidojimu 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

ta; volai vakaro * priėjo dideli 
miszka, o perėjusi per visa 
miszka, iszvydo grintole, tokia 
žemuti*, kad per jos duris jinai 
vos-ne-vos galėjo inciti.
i nėjo ir tarė: labas vakara

“Grintelej žmona 
verpe, o 
kro.* nies.
ris 'kas svetimas inejo 
pasakė: labas vakaras!

Ir kaip-gi nudžiugo mažoji 
karalaite, iszgirdusi, kad žmo
nes grinteleje kalba tokia kal
ba, kokia jinai suprasdavo. 
Betainai buvo iszmintinga, ir 
duiio no iszkarto ėmėsi viską 
jiems aisz'kint.

— Kjiip vadinasi szis name
lis? — tarė ji, idant juos isz- 
bandžius.

— Skroliukka, atsako jie 
kartu, taip, kail jai buvo aisz- 
ku, kad jie ja suprato.

“.Jinai buvo nepaprastai isz 
to nudžiugusi, liet nusprendė, 
kad osa ne pro szali dar karta 
juos ij-zliand^t.

— O kaip vadinasi ta kalba, 
kuria czion namuose kalbama? 
— paklauso jinai.

— (’zion kalbama vorm'lan- 
a t sake • buvusieji

stilt o pa kad nes, ir bokszta*- 
kielkviena diena vis ėjo auksz 
Ivn ir auksztvn.

Jie žinojo, kad Dievas ne
nori, idant jie ta bokszta sta
tytu, bot jiems tatai buvo vis 

sau 
galva, kad osa reikia ligi pat 

pasiekt ir pažiūrėt,

ir
perėjusi per

*

viena nes jie insikale in

Jinai 
s!

•sėdėjo j r
szi Įdėsi

Telefonas 872.

CAPITAL , STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

vyras sziidesi prie 
Pamato, kad per du- 

, ir jielyvaviiMieje vakarėlyje 
kai ir keli kiti pažystami gry- 
žo in Palanga. Gryžditmi norė
jo dar sustoti ties Feinszteino 
restoranu, bet -szeimininke, pa 
maeziusi, 'kad jie yra neblaiva 
me stovyje, neinsileido. Toliau 
važiuodami tarj) savos susi 
ginezijo ir kilo pesztym*s tarp 
darbininko/Bružo ir paliuosuo- 
to kareivio. Kareivis iszszokes 
netoli Palangos pngriobe dido-> 
Ii pagali ir s 
Bružui per i 
puolė ir paliko gulėti, 
nuvažiavo tolinu. Ji užliko be
gulint ta pat diena tik 7 valan
da vakare. (Jžtikus tuojau nu 
gabentas Palangos ligoninėn 
kur del sunkaus sužeidimo szio 
menesio 20 diena mirė. Kalti
ninkai surasti ir atiduoti Klai 
poidos t o i s mo • ž i n i o n.

kite, Vieszpats 
jums paskui in ii padėt u vekselius, 

naujausia malda-knygele, su bažny- ■ 
, visosežios aprobatu, 448 puslapiu, 

reikalingos maldos, skurineis minksz- 
tuis apdarais, puikiai iszinargintu, au
ksuoti lapu krasztai. ...

No. 189 Vainikėlis, 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus (li ukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25C 
puslapiu, baltos coliuloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai bo 

prieszimisi gerymui, a p- kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms

Kanticzkos arba giesmių

Popiežius iszdave paliepi
mą vi-iems vyskupams ir ku
nigams idant rustai 

nemoralisz- 
paveikslus, per

il* t.l. kurie demora
lizuoja sziandieniue jaunuome
ne.

idant 
prieszais v i šoke? 
ka> knygas, 
statomu

1 ’rofesori us

kovot u

Visuomet,

......... $1.50
katalikiszka

Irving Fisher 
isz Vale universiteto, kalbėda
mas ant susirinkimo sąnariuant
kurie
reiszke, Imk prohibicije suma
žino mirtis Amerike, bet ponas 
profesorių staeziai meluoja jai
gu taip sako. Nora tosios die
nos, idant laikraszcziuo>e
skalty tumėm kad žmones t rū

go rd a m i

$1.50
No. 191

knyga, paprastais kietais apdarais 
Preke ...

No. 193
Panos, 95 pus. Popierinais vyr. . . 25c

No. 194 Trumpas

Klausvsi bobos!
Viena turgaus diena 

žiavo pinigingasis in Kalvari
ja. Sutiko geru giminiu, pa
žystamu, kaimynu ir taip to
liau. N<*apsi(‘jo be vaisziu. Ge
rokai insilinksmino, genijų 
kaimynu, ar draugu rankos ty 
ežiomis ar netycziomis patuko 
in ta kiszeniu, kur slėpėsi >ke 
Ii u tuksi a neziu veikseliai. Atsi
sveikino kiekvienas savo keliu 
iszvažiavo namo. Grižo ir 
Mikolajovos ūkininkas in na
mus. Iszsi miegojęs pasijuto 

vekselio.

n u va

i

atdavė darbininkui 
galva. Bružys isz 

gi kiti

dangaus 
kas ton darosi.

—■ Geri žmonos, paklausy- 
kalba jiems

Dievas sakau
karta: jeigu jus noisZsiskirsty- 
sit ir nemesit budavoje’ boksz- 
ta, man nieko daugiau nobelio 
Jca, kaip nusiųst ant jus nelai
me. Ir tatai busianti tokia ba
du, kad jus nuo jos niekuomet 
nepa«ili uosuosit.

4 < p - J *

ne-

einasi miinszaine.
. Skaitliai paduoti per didžiau- 

asek u racijos kompanija 
parodo, kad žmonc 

nuo alkoholizmo
kaip kokiam kitaon laike. Mi
rimai po teisybiai susimažino, 
bet ne isz priežasties prohibi
eijos, tik isz priežasties moks
lo kaip iszaugint geriau kūdi
kius ir juos prižiūrėt, bet nuo 
mimszaines mirszta tukstan- 
cziai. Ne gana to žmones isz- 
veža daugybe pinigu in Kana
da, kur jau prohibicije likos 
pakarta.

si a s
k

mirszta
daugiau

no

Ar j ziandienine gont karte 
pagimdyta per tėvus persem- 
tus munszaine ir kitoken bai
lybes kokias jiems butlegoriai

................................... $1.00
Gyvenimas Szv. Marijos

Katekizmas, 
pagal iszguldinia Kun. Pilauskio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10c 

Maldele Arcibrostvos
Veido Viesz. Musu

Jėzaus Kristaus.................................10c
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY. PA.

No. 195
Szvencziausio

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris tir mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO 

MAHANOY CITY, PA.

Iszsi miegojęs 
nebeturis ne vieno 
Kilo didelio nerimasezio. Žmo
na kaltino vyra, kam.jis nepa
klausęs jos: vyras aisžkinosi 
pamotes vekselius. Žmona, gai 
ledamasi savo iszvogtosios da
lies, nuvažiavo in Kalvarija 
tartis su pažystamais kas ežia 
padarius. Bepasakodama būvi, 
tiek susijudinusi jog ja isztiko 
szirdios apoplekcija ir tuojau 
mirė. Vyras, m*tekes ne veksc 
Ii u ne žmonos, irgi buvo nema- 

.žai nusiminęs, buvo bekalbąs 
net apie nusižudymą. Bot nuta
rė pagaliau važiuot in Kalvari
ja pašilei raut ir 
jeszlkot. Užejes pas pažystama

Naujas Didelis
Sapnorius jfiu

Gatavas
K

Jau
Nauja Dideli Sapnoriu.
1G0 puslapiu, į su dau-

užbaigom dąryt

gybe nauju Įveiksiu,

patarimu
. iH-zaiszkįna visokiu aa-

x pnus ką^ius I

Kalvarijos Žydeli, pas kuri jis 
nuolat apsistodavo. Rado ten
viena savo skolinika, kuriam
jis buvo paskolinės 1500 litu 
isz vekselio. Szis ta savo duo
ta vekseli iszpirko isz minėto
Žyddlio už 700 litu kitas vėl gi 
1000 litu vekseli iszipirko už 
300 ar 400 litu. Pasirodo, kad

A- f ’

gali sapnuot. Knyga 
puikiai d ruožtai apda
ryta kietais audeklinei 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

b

puikiai drueziai upda
U

t
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W. D. Boczkauskas-Co.
*

Mahanoy City, Pa.h!■!'
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Bot žmones, žinoma, pama
no kad Vioszpats Dievas ir 
karta 'kaip 
kantrus, ir jie vis stato ir sta* 
te, ir boksztas — kas .diena 
— augdavo anksztyn...

Pagalios Vioszpats ir sumai 
Ligi tai dienai,

visuomet

ir boksztas

atsake
szi 

busiąs

Mokahie 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

IT. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

pasakyt: 
molio,” “Kol 

kol vip- 
O kuomet gizeliai norėjo

4 i Erbe, derbe, 
Bet ko ežia

sze ju kalbas.
matai-gi jie kalbėjo taip, kad 
galėjo ir viens kita suprasdavo 
huo to laiko sudiev ju linksmy
be!

44Jeigu mūrininkai liovėjo 
“paduokite gi cziori 
jie sakydavo:

vippen, kol vippen, 
pen.”
ju paklaust, ko jiems reikia, 
jie atsakydavo: 
mirbe marbe. ”
stebėtis, kad jie kits kito nesu
prasdavo. |

4 4Meisteriai pamano, kad gi 
zeliai isz ju besityczioja. Bot 
kuomet jie norėjo jiems su- 
szukt: “Kalbėkite musiszikai” 
pas juos vietoj to iszeidavo: 

UHen, dullen, dorf.” Kuomet
D sumano, paklaust,

4 4*

gi gizeliai 
j1 1 1 •
pfkta iszvaizda, jie ‘negalėjo 
nieko pasakyt, apart: 4<Abra- 

Tuomet meisteriai

delok meisteriu esanti tokia
jie negalėjo

kadabra?’
D drauge su jais ir visi kiti, 
žmonos taip iszirdo, Ikad insi-žmonos, taip iszirdo, Ikad insi-

H

h

du tarme, 
grinteleje.

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkas Skvajeris

priėjo
$

nes ežia buvusi vienintele pa
saulyj vieta, kur suprasdavo

“Tuomet karalaite 
prie ju ir pradėjo ju praszyt 
idant jie ja pas save priimtu

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA. 

■"**'■**■ 111111 *11111"' '' "J**"" """T * ‘"""•i1 T**    111 '-!L —Į—’"J— ""'i 1 Į11—"2!k į1"111

— ' ■i'— “■ .. ....................................................... ........................................ ii. ■ .1 IĮ ..... ..

i

C

h

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHAN0Y CITY, PA. 

------- :$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del justi 
pinigus yra gorinus negu 10-(as Procentus, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
J)

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau
« « . a « a a • • w W __ a a .Dekite savodel žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in. szita Banka o’-.persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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•‘SAULB”

Muzikanto
Atsitikimai

Muzikantus Smiczkus kelia
vo isz miesto in kunigaikszczio 
Birbilo vasarnami, kur, 
sunitą rimo, 

su

sulig 
“turėjos invykt 

vakaras su muzika ir szo- 
kiais“. Ant jo pecziu gulėjo di
džiulis kontrabosas (smuikas) 
odiniame futliorv 
so.) Ėjo sau Smiczkus 
krante upe 
szaltas bangas nors ir noiszdi- 
džiai, bet užtat gan poetingai.

Na, ’kad taip isžsimau-
— pagalvojo jis. 

tegalvodamas, 
nusirėdė ir pamerkė savo kurni 
in vesiąs bangas. Buvo tykus ir 
labai puikus vakaras. Poetinga 
Smiezkaus siela pradėjo tai
kini ies prie apsupanezios ji 
harmonijos. Bet koks saldus 
jausmas apsupo jo siela, kuo
met nuplaukęs apie szi uita 
žingsniu in szali, 
gražia mergina, 
ant stataus 
dailczia žuvis.

ir kuone apmirė nuo 
• visokeriopu jaus- 

kūdikystes atsiminimai, 
praeities, pabudusi 

meile... Dieve, o jog jis galvojo 
kad jau negalįs mylėt! Po tam, 

’ kaip jis nustojo tikejes in žmo
nija (jo karsztai mylima žmo
na buvo pabėgusi su jo drau
gu Szuniinskiu), 
prisipildė tusztumu, ir jis ta
po mizantropas, (pesimistas.) 

“Kas yra gyvenimas? — ne 
karta uždumlavo jis sau klau
sima. — Delko me> gyvename.’ 
Gyvenimas tai esą mytas (jai-

4 4 
S...

miegan-

4 4 ’ 

džin t ’ * J
Neilgai

sau
?s.5^4

(makszty-
P»- 

kuri ritino savo

JIS

apie
jis iszvydo
besedinczia 

kranto ir bėga u- 
sumažino

alsu v ima 
atsiradimo
mu: 
gailestis

I

jIrnrryr CZESL

I

I

RETAS IR NEPAPRASTAS PAUKSZTIS.
Szis pauksztis buvo dingi as isz mohsliszko svieto konia 

por 100 metu, kuri jiirma karta atrado (’harlos Darvinas’, U- 
rugvojo 1831 mete. Dabar vėla ji surado kapitonas Marshal'! 
Field, kada iszkeliavo in Pietini'
sugavo du lokius jiaukszczius kurie 
nėr“ kaipo ir 3, 
(’hieage.

klausdavo jis tonu meilaus 
m a n d a gan s k a va 1 i o r i a ijs, 

kvieczianczio s’zokti kadriliu. 
— Bukite maloni, nesivaržyki
te ir jauslkites mano futlibriu- 
je, kaip savo rūmuose.

Staiga mandagiam Smiczku: 
pasirodė, kad prieszais ji, tam
suma supamos eina dvi žmo
giškos figūros. Geriau insižiu-

ir

rėjos, jis insitikrino, kad tatai 
ne a'kiu prigavimas: 
isztikruju žingsniavo
rankose nesze Ikaž-kokius pun
dus...

Gal tatai vagys?

figūros 
ir bet

M

“^W|

taradaika I
II

EKSKURęiJA 
in New Yorka
NEDELIOJ 29 MOJAUS 

$4.00Du6eZto<;a3 Tikietas 
Trcinas apleis Mahonoy City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8::4 5 valanda vakare Standard Time.

BASEBALL Yankees ir Boston 
New Yorke 29 M o ja us

Lelilgh yitUey
Railroad

eflb* Black. Dlan*«n*-

H i-lll- I

I

1 I

“Gal lai a i vagys? — dingte
lėjo jam in galva, — jielkaž-ka 
nesza? Gal tai busią musu ru 
bai!“*’

Smiczkus paguldo prie kelio 
futlioru ir pradėjo 
einanezins figūras.

Stok! Palauk!
Figūros atsigryžo ir, pašto- 

pradėjo begi...
dar

ir vvt ies

Stok! — snsznko jis. —

PIRMININKE MOKSLISZ- 
KOS DRAUGUVES.

pirm-

llei jus Baltamares sportai 
Ar jum susimaisze protai, 

Jog žmonim neduodate praeit 
Nedcliomis in ba'žnyczia eit.

Sustoja ant kampu, 
Kožna painiai ant liežuviu 

Po pakampes trankotos, 
Ir kur ten da lankotės.

Oi žinau a-sz viską, 
Padainuosiu puiku triksa, 
Jaigu triksn nepaliausit, 
Savo liežuviu noprikasit. 

Tada svietas a'pie jus žinos, 
Bdltamaros sportas dužiuos, 

Geriau

7

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS. MAHANOY CITY‘ ; 1

Miss Cornelia Adair, 
sodo Richmond, Va., mokslai- 
niu likos iszrinkta kaipo pir
mininko Tautiszkos Mokslisz- 
kos Draugai ves, kurios •seilium 
atsibuvo Roanoke.

1

Laidoja kunun nurnireliu. 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vexeliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

: Pasamdo
Amerika. Kapitonas Field 

vadinasi
142 kitokiu paukszcziukaipo ir

“Rood Rau
dei Field muzejaiis

beje vijimosi, 
K u n i ga i k szczi i it e ilgai
girdėjo smarkius žingsnius ir 
szauksma: “stolk! sustok! 
Pagalios, viskas nutilo.

Smiczlku toli vijosi, ir, 
šit, gražuolei ilgai butu prisi
ėjo lauke prie kelio pragulet, 
jei ne I

«< st oik! > > Sztrauso valsus
— Nejaugi ? Katalogas Visokiu 

Knygu
“ju beter szerop 

Kip jur maut sziot.’’ 
Tai ne bus szposas, 
Jaigu mano 'bosas, 

Pas jii’S lieps atsilankyt, 
Sarmata jums padaryt.

Smiczkus taip-pat iszsigan- 
do. Pradžioje jis priėmė mergi
na už undine (vandenine die 
vaite).

“Ar nebus ežia upes sirena 
(deive), atėjusi mano privi
liot —’pagalvojo jis ir szita

pat i kusi,

gaikszti Birbilą! — galvojo jis. 
— Ton busią jionios! Ir prie to 
gi vagys draugo su kelnėmis 
pavogė buvusia kiszeniuje ka
ili folo!”

Jis ilgai, kankinamai galvo
ko! neatsirado skausmas 

smilkiniuos.
“Aha!

galios.
krūmuose esąs tiltukas... Pakol 

galiu ten pO til- 
o vakare sute- 

grin-

r>

JO,

pa-

fa J

jo krutino *

saka), svajone... nieki
Bet stovint priesz 

ežia gražuoli* (buvo nesunku 
past (‘bet. kad jinai miegojo), 
jis staiga priesz savo valia pa
juto krūtinėj kažka panaszaus 
in meile. Ilgai jis prieszais ja 
stovėjo, insmeiges in ja akis...

Bet gana... — pagalvojo
— Sudie, 

Man jau

4 *

jis, giliai atsidusęs, 
stebuklingas reginy!
laikas eit in puota pas jo szvie- 
senvbe...“

Ir dar karta pažvelgęs- in 
gražuole, jis jau buvo benoris 
plaukt atgalios, kai}) jo g 
mirktelėjo ideale mintis.

“Reikia jai palikt ka-nors 
ntmineziai apie save! — pagal 
vojo jis. — Prikabinsiu jai ka- 
nors prie meszkeres. Tatai bu 
sias surpryzas (netikėta dova- 

nežinomojo“.
priplaukė

in krantu, priskynė dideli bu
kietą laukiniu ir 
geliu ir, porriszes ji 
Hzos stiebeliu, 
meszkeres.

Bukietu.'

— atsiminė jis, 
Netoli nuo kranto

‘•mtemsia, asz 
tnku pasodei, 
mus, nueisiu m pirmąją 
ežia...

Ant tos minties apsistojęs 
Smiczkus užsimovė savo cilin- 
dori (taip vadinama 
užsiverto ant pecziu kontraba- 
sa ir n u rioglino

vakaro

* 1

minties

skrvbele)

in krūmus.
Nuogas su muzikaliniu inran 
kin ant jieezin, jis primine

aivoj !HH

pocziu, 
sakiszka) pusdievi.

Dabar, brangus skaitytojau, 
kol musu didvyris f
iudnom svajonėm, ji tūlam lai

kui palikiva ramybėje ir po 
dilu ir‘kol duodas laisve liūd
nom svajonėm, kreipkimės in 

gaudanezia
Gražuole

van- 
pasiskubino 
Szniurukas 

bet kriukutis (ka

sėdi s

žavi, s

na) nuo
Smiczkus tekiai

vandeniniu 
vamele- 

prikabino prie

nuejo in dugną ir 
nutrauko su savim gražu ka
bliuku.

Lszmintis, gamtos instatai ir 
musu didvyrio sociali' padėtis

laimingas nuotikiu žai- 
(.'n.a dimas. Atsitiko, kad tuo paežiu 

aikn ir tuo paežiu keliu kelia
vo in Birbilo vasarnami Smicz- 
<aus draugai 
kl a mietas
lakoloj Putliom, jiedu abu nuo

. . . . . nfabiai viens in (kita pažiurėjonai sirena, o moleris, tin kmp ...

nuomone jam labai 
nes jis visuomet Imdavo auksz- 
los nuomoiK’s apie savo pavir- 
szutine iszvaizda. — Jeigu ji-

fleita Vabalas ii
Atradęl’/kirtis.

tyj gyvenau ir net 
tamsta prisipažint

ir

mergina.
Kas su ja atsitiko?
pabudusi ir nciszvydusi
denyj korkuczio
‘ruktelt mezkere.
insitempe, 
ilikas) su'korkuczio nepasiro
dė isz vandens. Matomai, 

iszmirko
vandens.

Smiezkaus bu k i (‘tas 
vandenyj, padidėjo ir pasidarė 
sunkus.

Ar ežia didele žuvi“Ar ežia didele žuvį paga
vau, — galvojo mergina, — ar 

♦,gal mezskero užkliuvusi.
Dar truputi truktelėjusi 

merginti
uz 

neszkeros', mergina nutarė, 
<ad (‘sa kriukutis užsikabinės.

— pagalvojo 
O vakare taip gera

■ ~ ‘ ‘ >

iszaiszkinti szi keista aplinky
bių susibėgimą? Kodėl jinai 
ežia, po tiltu? Ir įkas su ja in 
vyko ?”

Kol jis sziuos klausymus 
riszdavo, gražuole iszpalengvo 
atsipeikėjo.

— Nežiįdvkito manos! 
susznabždojo jinai. — Asz ku- 
nigaikszcziute Birbilaite. Pasi
gailėkite manos!
pinigu duosią!
landi asz tik ika buvau vande 
ny kriukuti nukabinusi, ir kaž 
koki vagys pavogė mano nan 
jus drabužius, batelius ir vis 
ka, ka tik turėjau!

— Gerbiamoji panele! 
tarė Smiczkus, maldaujaneziv 
balsu. — Ir mano drabužiui

sziuos

ir iszskiete rankas.
— Konl ra basa s! — tari 

Vabalas. — Aha, jog tai mosi.
BetSmiezkaus kontrobasas!

<aip jis ežia pateko?
— Rasit, kas-nors su Smiez-

- nutarė Pžkir-
— Arba jis pasigėrė arbr- 

Vis-gi kaip I oi
ne

su sa-

<um atsitiko, 
is.

— ji apiplesze...
nebutu, ežia, kontrabosas 
verta a likt. Paimki va ji 
vim.

Va’balas iržsimetj) ant pecziu 
futlioriil^ ir abu muzikantu 
toliau nuėjo.

— Velnias žino, 
sunkumas! —- niurnėjo visu ke
liu fleita. — No už ka pasa> 

griežt ant to- 
; 7i’T>al:T!"F 

Aloje in knhigai'kszezio Bir- 
taip-pat pavogė. Prie to-gi ji< bilo vasarnami, muzikantai pa

dėjo futlioru ant vietos paskir 
tos orkestrui, o patys miojo in 
bufetą.

Tuo laiku vasarnamyj 
suos kambariuos 

žvakes.

griežda vo!
tatai negali

ma... — abejojo grafas.
galiu užtikrini!

— Liszlo rapsodija iszpildyda- 
ves'. Asz su juo vienam vieszlm 

, galiu priesz 
, . iszmokau

isz jo griežt Liszlo rapsodija.
— Liszt o rapsodia ?!... Hm!... 

Nugalimas daiktas! Jus juoka
vo ja to...

— Jus netikite? —- nusijuo
kė Lakinis.— Tai asz tamstai 
tuojaus inrodysiu! Eiva in or
kestrą! E i va!

Jaunikis ir grafas nuėjo link 
orkestro. Priėjo prie kontra
baso, jie pradėjo smarkiai nar- 
pliot viržius... ir — o, Diorviilo- 
li tu mano!

Bet ežia kol brangus skaity
davęs savo vaizduotei

valia, pieszia muzikalinio gin- 
ezo iszoiti, kreipki mos in 
Smiczlku... Bėdinas muzikantas d
vagiu nepavijęs ir sugryžes in 
ta pat vieta, kur jis buvo pa li
kos futlioriu, brangaus naszu
lio nerado. Negalėdamas
prast, įkas atsitiko, jis koletą 
kartu perejo keliu pirmyn ir 

nerasdamas futlio- 
riaus, nutarė, kad jis ne in ta 
puse pakliuvęs...
‘“Tatai baisiai žiauru! — gal

vojo jis griebdamasis už plau-

4 4 daktaru

tojus,

♦Jums daug 
Priesz pusva

kas

v j liesuti kcziau
kio st alui.f: 'VffTad

sau

do
su

Naktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

704
f

atgal ir

Jus, asz ma- 
varžanti.

No. 100 Tūkstantis 
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka,
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
virszais. Didumas knygos 9 % per C •% 
colius. Pirkite o nesigailesite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..$1.00

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 3Sc

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.. .35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz
kojo tarnaites o rado paezin; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaczluot; 
Pikta Onuka................................ 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu...................20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu............ 35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita azi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu... .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis. 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klipa
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, .Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. 
knygele. 88 puslapiu...................20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
nameje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu....................... 15c

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra
gan iszka lazdele, Boba kaip ir visoa 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir L, t. 52 pus

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gui galva-žudžiai, Ražanczius iszgal- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei....

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
Žemgali. 64 puslapiu.....................25c

No. 114 Dvi istorijos apie Gyven 
imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu.................15c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargsžo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............25«

nudeklinais

J

ku ir drebėjo, kaip drugio kre- 
cziamas. — Jinai fuflioriuj už.- 
d usia n t i! Asz — žmogžudys! ’'

Ligi pat vidurnakezio Smicz- 
kus va i k szczi o jo pakelėm ir 
jeszkojo futloriaus, bet galu 
gale pavargo — pailso ir nuėjo

vi
jau žibėjo 

lempos ir žvakes. Jaunikis 
slaptas patarėjas Lakinis, gra 
žus ir simpatingas susisiekimo 
valdininkas, stovėjo sales vi
duryj ir, rankas <kiszoniuose 
laikydamas sznekucziavosi si-.

Kalbėjo apie

draugo su kelnėmis pavogė ii 
kani fole.

Visi griežiantioji ant kontra 
basu ir trombonu, paprastai 
esą nekalbus; Smiczkus gi bu
vo maloni isziuitis.

Panele! — tarp jis, trn 
puti pa laukes,
tau, mano iszvaizda 
Bet sutikite, man negalima is? 
ežia iszoit, iais pat pamatais, 
kaip ir tamstai, 
sugalvojau: ar i 
atsigult in mano 
futliora ir užsiklot 
Tatai mano mm tamstos 
slėpsią...

Tai pasakos,

grafu Skaliku, o 
muzika.

Asz, grafe — kalbėjo 
Lakinas: — Imdamas Neapolyj 
Italijoj, asmeniniai susi pa žį

sti vienu smuikininku.

Asz sztai k a 
nemalonetum 

> kontrabaso 
antvožu? 

pa-

♦ ♦ ♦

Filadelfijoj nekuria smagiai 
gyvena, 

Mat dideliam mieste tai 
ne naujiena, 

Kaij) kas nori, taip daro, 
Ba už tai nieks nebara.

Daugiausia ten
Ir gyvanaszliu,

In krūva sueina, 
Niekas jiems neapeina. 

Daugelis yra tokiu, ka ant 
vieros gyvena, 

Kada kelis menesius su 
savim pagyvena, 

Eina sau atskirais keliais, 
Su kitais nciszmaneliais. 
Yra tonais ir tokiu, ka doras 

moteres kalbina, 
Idant pamestu savo vyrus, 

su jais gyventi vadina, 
Tokiems greitas galas bus, 
Kada vyrai isz miego pabus.

♦ ♦ *
Sei, jus ženoeziai isz Pittstono, 

Ar nebijote Dievo Pono, 
Karczemose vėlybai 

nosedekite
Daugiau laiko namie su 

pacziuloms praleiskite.
Randasi czionais ir daug 

sportuku tokiu, 
Kurie eidami ant Veselkų 

ir szokiu, 
Pasirodė su dideliu kalnierium 

ir raudona nektaiza 
Panaszus in koki ten

liuteroniszka bambiza.
Pabuvia ant vese'lkos kokia 

valanda, 
Tuojaus žvėrių ir monk iii 

atsiranda, 
Torielkas su krumpliais 

daužineja, 
Nagus susikruvinia paskui 

laižineja.
Da ir sportą parodo in monkia, 
Panaszus in tikra Afrikonka 

Bot tiek velnovos pridirba 
tos monkes, 

Kad ir tikra monke nebutu 
tiek padarius.

Svetimtaucziai isz to turi 
juoku, 

Isz tokiu pusgalviu pijoku, 
Už viena monkia turi visi 

kentėt, 
No turi ne kur akiu padėt. 

* ♦ * 
No toli Vilkesberiu 

szormoms buvo, 
Be munszaincs ir sriubos 

nieko neatsibuVo.
Gere ir dainavo, 

Net nekuria svaiguli gavo. 
Ant galo kilo ir mnsztyne, 

Už trupuezio butu ir skerdyno, 
| Ant giliuko greitai

gailaKaip 
jinai. — 
meszkeriot! Ka hedaryt ? 

nemasczius.

i4

Ir, ilgai nemasczius, musu 
gražuole mergina numoto nuo 
savos efirinius (gazinius) ru-

asmeniniai
nuli s u \ri(vnn Suninki ii i m\ v., 

kuris, tiesa pasakius stebulklus 
darydavo.

4 <

rPai pasakęs, Smiczkus isz- 
trauke isz futlioro \kontrabasa. 
Minute jam rodėsi, 
duodamas nau’doties 
profonuojas dailės szventybe.

reikalauja, idant romanas szioj bus ir pamerkė savo gražu ku
na in szaltas bangas ligi pat 

Nelengva buvo alka*
in bet jo dvejojimas buvo neilgas.

deja!pat vietoj baigtųsi, bet
•— autoriaus likimas nepermal
daujamas:
nuo autoriaus aplinkybių 
manas nepasibaigi1
Einant priesz sveika sąmone ir 
gamtos dosnius, bėdinas ir ne
žinomas smuikininkas 
suloszt gyvenimo

del nepriklausomu 
ro- 

bukietu.

pecziu. 
hint kriukuti nuo bukieto, 
kuri insipainiojo inoszkere, bet 
kantrybe ir darbas viską nuga
lėjo. l’ž kokio bertainio valan
dos gražuole, spindinti laime, 
iszlipo isz vandens laikydama 
rankoj kriukuti.

Bet piktas likimas ja dabo
jo. Niekszai vagys, pavogusieji 
Smiezkaus Yubus, pavogė ir jos 
drabužius palike jai vien tik
tai dėžutė su kirmėlėmis.

“Ka-gi man dabar hedaryt 
— graudžiai apsivevke mergi
na. — Nejaugi nuoga turėsiu 
keliaut namo* Ne! Niekuomet! 
Vercziaii mirtis! As-z palauksiu 
kol sutemsia; tuomet, tamsoje, 
asz nueisiu pas teta Agota ir 
nusiusiu ja namo 
rūbu jiarneszt...
eisiu ir pasislėpsiu po tilteliu.

Musu didvyre, pasirinkdama 
kuo auksztesne žole ir pasilen
kusi, nubėgo tekina pas tilteli. 
Pralysdama po tilteliu, jinai 
iszvydo tenai nuoga žmogų su 
muzikalinlais kareziais ir plau
kuota krutinę, o iszVydusi sn- 
szuko ir isz baimes apmirė iv

Jus nopal įkosite!

kontrabaso jis teikias velnisz- 
kas dainas grieždavo, kad tie
siog net baisu

kad jis. Ant kontrabaso... ant paprasti 
futliora

Gražuole atsigulė in futliora it 
susirieto in kamuolį, 
trauko

net paša hyti:

t u rojo 
garsios ir 

turtingos gražuoles labai svar
bia role.

Nuplaukęs in krauta. Smicz
kus nustebo, kaip perkūno in- 
trenktas: jis nerado savo dra
bužiu. Juos pavogė... Nežinomi 
vagys, tuo metu, kai jis gėrė
josi gražuole, apart kontraba- 
so ir cilinderio, viską nutempė.

“Kad juos perkūnas! — su- 
szuko Smiczkus. — D, žmones, 
velnio padarai! — No tiek man 
pikta del nustojimo ruhu (nes 
rubai nykstantis daiktas) kiek 
nesmagu del kvarszinanczios 
minties kad prisieisią eit ikdo- 
nio rubuose ir tuo pat misi knist 
priesz priimta visuomenini pa
dorumą.

Jis atsisėdo ant futloriaus 
su kontrabasu ir pradėjo jesz- 
kot Užeities isz savo nelemtos 
jr baisios padėties

Negi eisi nuogas pas kuni-Į neteko jaustnu.M

reikalingi ingysiiis 
O kol-kns 

J,

o jis už 
pradėjo 

džiaugties, kad gamta ji tokiu 
protu apdovanojusi.

— Dabar, panele, jus ma
nos nematote — tarė jis. — Dū
lėkite ramiai ir būkite rami. 
Kuomet sutemsia, asz nunešiu 
tamsta in jusli teveliu namus. 
Koutrabasa gi asz ateisiu ežia 
ir galėsiu paskiau atsiimt.

Gerai sutemus Smiczkus už
sirito ant pecziu futloru su 
gražuole ir nuėjo link Birbilo 
vasarnamio, Jo planas buvo 
tokis: pradžioje jis nueisiąs in 
pirmąją artimiausia grinezia ir 

reilkal ingus rublis,

viržius ir
Jį
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rubu s 
paskiaus toliau kėliausias...

“Nėra pikto be gero... — gal
vojo jis, placziai žerdamas ba
somis kojomis smėli ir lenkda
masis nuo naszulio.

— Už ta szilta sajausma ir 
pagelba, kuria asz priėmiau 
kunigaikszcziutes likime, Bir-

rcn

j a

KOVOJE PRIESZAIS
j,TVANA.

Majoras-general Edgar Jud
vi n vyriiutaos Suv. Valst. inži- 

bilas isztikruju mano gausiai nierius ^tengesi visom pajėgom 
idant užbėgti išsiliejimui_ ___“ L—v- „

I — Panele, ar jums patogu’; MiHsbsaippi upes.
I I

apdovanosiu s.

*

<■
.< t

po tiltu pasilsėt.
“ Praszvitus pajeszlkosiu,, 

— nutarė jis.
Jeszkojiraas praszvitus davė 

tas paežius pasekmes, ir Smicz
kus nutarė po tiltu palaukt 
nakties....

Asz ja surasiu! — niurnėjo
jis, nusimaudamas cilinderi ir 
nusitveręs už plauku. — Nors 
per isztisus metus jeszkosiu, 
bet ja būtinai turiu surast P1

Ir dabar dar ūkininkai, gy
venantieji apraszytosc vietose, 
pasakoja, ‘kad naktimis palei 
tilteli esą galima regėt kaž-ko- 
ki nuoga žmogų, apžėlusi plau
kais ir su cilindcriu ant gal
vos. Retkarcziais isz po tilte
lio esą galima iszgirst kontra
baso ’kriokimas.

Labai smagi

Nosinis Kataras ir Asthma 
> arba Dusulis. '

Mninieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitos, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje,. 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokamu gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisluskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta it 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

I > WII'IH' WMMIWHIHIWI ....... .........

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sztoro.

19 W. Center gt. Mahanoy City
J ■ ' j'

(3 .dalis)
Ha ha

15c

20c

apshnalszino, 
Vieni kitus bedieviais 

išvadino.
1

66 6 
yra tai receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

* .į *• ’I ■

Užmusaa mikrobu*. — Aptiekoae

n
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Antanas Bartuszkas, li

kos sužeistas
‘kasy klosiu ir nuvežths in A sk
lando ligonbuti ant operacijos.

— l'žpakalije garadžiaus 
po No. 109 W. Spruce ulyežios, 
Gilbertone, likos surastas lavo
nas Clavton Brown, 24 melu

t Ona Kleiniene isz Heights, 
Mahanoy City staigai mirė Geisingoro ligon 

būtoje Danville in kur buvo 
nuvežta ta paezia diena. Velio
ne gimp Shonadorije 45 metui 
atgal, o josios vyras mirė 
metu atgal. Paliko motinu 
Magdalena Czupienc, du sunue 
Juozą isz

Paliko
1 it! <»

Schuylkill Haven,
isz Maluln<>iaus.klnisjlusižH,l<. jnraniinn shldcnįn' ln(lija„„j 

Taipgi 
. I paliko dvi sesrt’es Marvariefr. 1 ’ 1 • . .

I Jakimoniene isz William l’eim 
ir Helena Bnrdiem* isz miesto.

isz nežinomos priežasties. ir dukteria <>na namie.
— Seredojo bus suriszti 

mazgu moterystes p. Adelaida 
Drabniute nuo E. Centre nly- 
czios su Į). Jurgiu Boliumi nuo 
E. Pine ui vežios.

— Ekiktriko kompaniji* tai
so visus saidvf/kus, kuriuo- 
darbininkai pagadino per sta
tymu nauju stulpu.

— Antanas 
ežius, grosernikas ir buezeris 
ant W. Mahanoy Avė 
j ingai serga 
ežiu.

Valontannvi

., pa v o 
uždegimu plan

cziule isz Darmer
Čia i r, Pa.,

gimmes
Nash

Fra nei szk aus 
Kingstono- lankosi 

ir pažinstamus 
automobiliuje

Juozas Penkunas ir pa- 
Place, St.

Nedelioji’ at lanke 
patinstamus ir gimines.

— Szeimv na 
Sklaro isz 
pas
naujam 
Nedėliojo.

—• Szeimyna Zigmanto Bro- 
dzin>kiu i-z Sugar Notch, Pa., 
atlankė Boezkausku 
nas Nedėliojo.

szeimv-

Mt

IB

j

E M

atsi-Praėjusia Su bala, 
laido! uves 
pažystamo 

tautieczio, a.a. Juozo Zabliarko 
(Miller’o). Devinta valanda 
pribuvo 
gai nulydėti‘kuna iinbažnyezia 
Szv. Juozapo kur buvo

■ sept y u i s k u 
(kuris pasakė

buvo isz'kilmingos 
musu seno ir gerai

Devinta 
in namus penki kuni-

laiko-
mos pamaldos per
nigus: Czesjia, 
puiku pamokslu) Dargis, Sh<

Karalius, 
Noi butu,

nandoah; Karalius, Miners
ville; Xorbuta, Frackville; 
Valancziunas, Girardville; Ma
tulaitis, Saint (’laii\ ir Tiszkus 
M ei z v i lie.

Laidotuvesia dalvbavo dau 
gelis žmonių isz visu 
niu kaipo ir rimus Jonas Zab-j 

lukteria

a pi ink i-

Bačkas su paezia ir < 
ir Pijuszai Kižei isz Philadel-

Alaburdai, 
isz Miners 

ville; Žalnieraieziai isz Sugar 
Notch, Pa.;
mylios l ri>onn, 
Raslavicziai isz 
Zabliackai, Baluniene, Sakalie 
ne isz Tamakyes; Ona Zienius 
isz Orwigsburg; Jasaitiene isz 
Hazletono; Balionai Maiianov 
Plane; Virbickai, JMrauckai 
isz Ashlantdo; Sz.iiiul'kszrzei. 
Kupczinnai isz Meizvilles; Va- 
laicziai, Narijauekai, Bobinie 
ne, Valaitiene isz Shenandoah

Velionis prigulėjo prie Gedi
mino klitibo ir S.L.R.K.A. kuo
pos. Palaidotas ant Airisziu 
kapiniu szale savo šilinius ku
nigo Juozo.
' Nuliudils naszle Zabliaekie- 

ne su vaikais nuoszirdžiai de- 
kavoja visiems už dalybavima 
laidotuvesia kaipo ir graboriui 
Reklaicziui už parengimu pui
kiu szerinenu. Lai visiems Die
vas atlygina už ju geras szir- 
dis ir iszreiszkima savo gailes- 
czio už velioni Juozą, 
mvlema vvra.

phia; Žemaicziai, 
M. Szalaszevicziai

Nkinkei, dvi szei- 
Bendrikei ir 

(o;d Dale,

mano

Saint Clair, Pa. — Gerai ži
nomas graborius, naszlys, po- 

Ranianauckas, vela 
I kdlio moterystes, 

lik< < surisztas mazgu mo- 
praeita Ketvergą su 

pana Katre, duktere J. Simko- 
vieziu, gerai žinomo saluninko 
isz Frackvilles, Pa. Vėlinamo 
ponui Rainanauckui linksmo 
ir raldaus gyveninio sp nauja

nas 
ženge 
nei
tervstes

A. I
ant

:aIda us 
paeziule.

New Philadelphia, Pa.
Lietnviszkojc baznyezioje prir 
sidejo 40 valandų pamaldos.

Saint Clair, Pa. — Marijona 
Ditkevicziute likos suriszta 
mazgu moterystes su Francisz 
k u Flanagan, Szv. P. 
bažnyczioje per kunigą

Jaunavedžiai apsigyvims

1 Akos

Marijos 
Bro

gan.
pas nuotakos motina.

Kat n* 
suriszta 
Antanu 

Romann isz St. (lair, per kun.
Jaunavedžiai iszva- 

mėnulinės kelio-

Frackville, Pa.
Sziinkevicziiite likos 
inazxu motory^ti's sn

Xorbuta.
antžiavo 

nes.”
4 4

Girardville, Pa. — Girard ka
syk losi a likos sužeistas in 'koja 
Mikola Malumbiam kas. 49 me 
tu; likos nuvežtas in Adilando 
ligonbuti.

Freeland, Pa. — Per nuk i i į i
ma szmoto anglies 
kasyklosia, ant galvos An
driaus Bokruso, likos lizinu-z 
tas ant vietos. Fžmusz.tasis ne 
senei atvažiavo isz RoX|liehi, 
Jowa.

Driftono 
aivos

Worcester, Mass. — Buvęs 
Szv. Kazimiero parpi jos kle
bonas kun. J. J. Jakaitis pri
bus in Worcester) ateinanti 
Nedeldieni. .Jo sutikimui ruo- 
<ziamas invairus programas, 
bus teatraliszkas perstatymas, 
koncertas ir kitkas.

I tarninfko vakare 17 Gegn- 
invvks didele va'kariem 

pobažnyt inej

Worcester)

I

I
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>• m
9

Generolas Pershingas ir ad- 
Jame.s Barton isz

I iOgion

- , ''X« X’.< /' .v’’ .. ■
..............

{fjrrajrra®.

rKARTUVES NUO KADA 
SUV. VALS. DALYBAVO 

KAREJE.

J useviczi^no

Z(\S

Szv. Kazimiero 
svetainėj.

—■ Antanina
mirė staiga Subatoje popiet. 
Palaidota Utarninke su 
mis bažnvtinemis
Lieka Alinus ir duktė didelia
me nuliudime.

viso- 
apeigomis.

ko nesupranta,* paklausdavo. 
Kunigas gi, naudodamasis tu
ja proga, daug pajudino klau
symu irz darbininku judėjimo, 
kaip sau page'Pbeti, kaip tverti 
paszialpos, paskolos draugijas 
ir 1.1. Kas kart drąsiau darbi
ninkai užduodavo klausymu 
apie visokius dalykus kunigui

ibeuraihoi r' m-*' 
PAJESZKOJIMAS

*4<

Pajeszkau Andriu Aukszta- 
kahii paeina isz Rutkkszkiu 
Kaimo, Prieini para., Suvalkų 
Red. Tegul atsiszaukia ant ad
reso. H.

Thomas Rugienius
R.F.I). 110 E. Granby, Conn.

jut autas James Barton 
American Legion, atiduoda 
garbe prie stovylo nežinomam 
kareiviui kuris yra palaidotas 
Paryžiuje, kada ant jojo kapo 
padėjo vainiką, dienoje ap- 
vaikszeziojimo doszimts’ metu 
sukaktuviu, kada Suv. Valst. 
likos intrau'ktos iii Kvietine 
Karo.

J

’Babrait iene— Elzbieta 
reikalauja perskyros nuo Juo 
zo Babraiezio. Babraitis per 
Savo advokato B. Mendelsohn 
nori, kad teisinas atmestu jos 
reikalavimu, ė

Petronei Budvietienei pa- 
nuo Da

nieliaus Budvieezio, kuris turi 
mokėt po $8 in savaite jos už
laikymui Budvietiene atstovu

Babrait is

siseke gaut perskyra

vo
931 Slater Bldg.

advokatas B. Mendelsohn

Rozalija Sabuliene kyn 
vargu. Keturi motai 

kaip vyras ja paliko pampinės 
ptmkius kūdikius, vyriausias 
dabar turi apie 12 metu, jau
niausias 4 metu. Perinta Suba 
ta jis kraustėsi nuo (‘olumbia. 
gatves ant 61 Harrison gatves. 
Lukszvs 
jos daiktus ir vaikus po minė
tu numeriu, ant kalnelio ir ne- 
paspirdes t roką paliko, nuėjo 

ITokas pradėjo eit, 
i r

kinnma

penkias kūdikius,

su savo ti'dku atvež/e

in narna. T
peczius nusirito nuo t roko 
mažiausias vaikas nupuolė ir 

kojos ir ja 
sutrupino. Vežėjas Lukszvs sa- 

paleido, 
veže

1 rokas užėjo ant

ko, vaikai 
Kaip ten nebotu, 
jams reiktu labai apsižiurę! su 
vežimo palikimu, ypatingai ka
da aplinkui vaiku yra. 
kas isz/- skaitytoju žino 
randasi Silvestras Sabalis, ma
lonėkite jam praneszt kad jo 
mažiausias Simukas kenczia 
sužeistas, o moteris labai sun
kiam padejijne, tegul gryžtu 
savo szeimynai pagelbėt.

atspara
v iširi 

t. >

J eigai 
k u r

a

— A. L.

v>:

r?’

7‘i

1
I

jsę ^0; %4
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KANADA NUPIRKS SZITA NAMA SAVO LEGA0IJAI.

3

................. ... .............................................

Szitas namas priguli prie Mrs. A. AVitchfield, 1746 Mass
achusetts Ave., Washingtone, D. C., kuri 'Kanada mano nu
pirkti del savo legacijos. -------------

Geras Pavyzdys

Klausyk, Kazy! Kodėl tu ne- 
instojai seminarijon? Bintu isz 
tavęs, kaip 'matytis, geras ku
nigas.

— Szliu'ba būtumei man da- 
dolerius, o ka Kū

bego sza Ii n.
Kazys no syki turėjo nuken

tėti paszaijm nuo savo draugu, 
bet tas neturėjo intekmes ant 
jo tvirto budo. Buvo visuomet 
rimtas ir malonus visiems, 
darbsztus, blaivus ir dievotas, 
taip kad nieks jam negalėjo

• 9

ves už 3
ziuk ? nusijuokė antras jo dar
bo draugas, iszeinant isz dirb-‘ 
t uves.

Pasakytumei mums pa
mokslu taip stipriai, kad baž- 
nyczios langai drebėtu, pridė
jo treczia.s draugas, sudavęs 
jam in pet i.

— Jeigu Kazys nebotu ėjos 
kokia diena in bažnvezia, tai 
isz tiesu plaktųsi kokia valan
da, pridūrė Juozas kaksztys, 
didelis juokdarys.

i— Rasit turi sunkiu grie- 
ku, kad taip dažnai eini iszpa- 

suszuko Antanas 
i sz tieses pa va r g us i a

žiu t i e s, 
K ruplys, 
nuo darbo rlrn’ka. O asz tai 
bent, kaip Ba'žnyczia prisako, 
atlieku apie Velykas iszpažin- 
ti ir daugiau man nereikia. Bot 
tokio ilievotumo,. kaip Kazio, 
tai nepripažins'!u: nes kam tai 
reikia dažnai bėgioti Dievui in 
akis?

Kalbėkite, ka norite, at
sake ramiai Kazys, asz žinau, 
k a darau ir man gerai vis se
kasi. Nes kas su Dievu ir Die
vas i u tuomi. Geriau man vyk
sta ir darbas, kuomet bažny
czioje pasimeldžiu. Taip mane 
iszmokino mano mirusioji mo
tina ir taip darysiu iki savo 
g y ve n i m o pa ba i ga i.

Daryk kaip nori, bet 
manes tai jau neatversi, suszu- 
ko Juozas Kaksztys, užmauda
mas kepure ant galvos, inki- 
szes rankas in kelnių kiszenes 
ir paperosa in burna. Jisai bal
siai nusijuokė ir surauko voi-- • _
da, tartum ka ruksztaus ir kar
taus prarijo.

— Gaila man lavos, Juo
zai, atsiliepe Kazys. Isztikru- 
ju, tu ne taip blogas, tiktai 
blogi žmonos nori tavo suga
dinti J

— Ka ten žmones! spjau
dau ant vk'ko (ir ežia nusispjo
vė). Bet, tiesa sakant, man ne
siseka gyventi sziamo marga
me pasaulyje. Nei savo namu, 
nei szeimynos... Žmogus dirbi 
nuo ryto iki Vakarui; rodos už
dirbi ir pinigu, liet ju kaip nė
ra, taip norą, o czia skolos 
spaudžia. Taip man tas gyve
nimas inku^jo,. kad nepyki 
maniau sau gala padaryti!

— () kaip užeina, tau, to
kia liūdna valanda, tai vietoje 
prie Dievo kreiptis,'tu dar to
liau nuo Jo a t si t rauki, tarė
rimtai Kazys. Plftigai pas ta
ve nesilaiko, nes tuojau eini in 
Baliumi iszsigerti, b ten ir ne
jauti kaip pinigai i'sz kiszenes 
nyksta. ' *

— Sztai matote, draugai, 
ir pamokslą m u ms sako! Vai]
duok man ramybe sp savo pa
mokslais, po szimtfi velniu!

primesti kokios ydos arba silp
nybes, net ir tie, kurie akyse 
szaipy'davosi isz jo dievotumo, 
ne karta pripažindavo jam tie
sa .

Viena
szimas <

1 diena pasidaro sumi- 
dirbtuveje, nes Juozas 

ta diena atėjo insigeres, pasly
do ir parkrito prie rato, kursai 
bemažko jo nosupleszc; pas’pe- 
jo dar pusgyvi isztraukti kiti 
darbininkai ir nunesze in ‘kie
mą, kur ji apžiurėjo gydyto
jas. Paskui atnesze ji in maža 
ligonine, kuria dirbtuves savi
ninko moteris ne senai pasįate.
Kazys stropiai rūpinosi savo 
draugu ir pinna’s atkreipę aty- 
da, kad re i ketu papraszyti ku
nigą, kuris 
taji Juozą.

M nikis! praszitatyždejo 
ligonis, iszgirdes apie .kunigą. 
Nuo to nenumirsiu; dar prie 
mirbios nereikalauju taisytis!

aplankytu sužeis-

praszhatyždejo

ir atydžiai klausydavo jo pa- 
aiszkinjmu. Mokytas kunigas 
mokėdavo ju at,yda ai kreipi i 
ir in dusziu be tikėjimo reika
lus, kad sunkiai darbuodamie
si apie kasdienine duona neuž- 
mirsztu 
Tu 
klausėsi ir sužeistas Juozas ir 
kitaip pradėjo žiūrėti in viso
kius dalykus, ypatingai in ti
kėjimą ir doros klausymą.

Kazva, nuoszaliai ir ramiai 
sėdėdamas, tuose pasikalbę ji- 
mfioso mažai dalyvavo, bet bu
vo užimtas ligoniu ir kartais 
pažvelgdavo in draugus ir te- 
mydavo koki inspudi daro in 
juos kunigo paniszkinimai. 
Ypatingai jam rūpėjo Juozo 
atsivertimas, todėl labai džiau
gėsi, pamatęs, kad jo sužeistas 
draugas kas kart eina sveikyn 
ne tik kimu, bet ir duszia. Ga
lima sakyti, kad kaip naujas 
pasaulis dabar ligoniui atsida
rė, jo akyscroiszkosi susitelki
mas, iszbales veidas kas kart 
darosi rausvesnis; užmirszda- 
vo net apie savo žaizdas, taip 
darėsi jam geriau ir ant szir
dies ir jautėsi kaip tarp gimi
niu. Jis iki szioliai, bastyda
masis po pasauli kaip be namu 
naszlailfis, viską kas dora ir 
szventa iszjuoko ir niekino, 
ant visko spjaudė. Jo visa pa
guoda buvo satliune ir gyvu- 
lisžkas gyvenimas. Dabar sztai 
jam akyse stojosi augsztesni 
siekiai, garbingesni idealai; 
jog tas Jėzus Kristus, Kursai 
tapo žmogumi del musu iszga- 
nymo, neapleido mus, bet gy
vena tarp musu Szvencz. Sak
ramente, kuri priimdami, vie
nijamos su visa Szvencz. Tre
jybe. Taip menkas žmogus, že
mes duiko pasiekia augsz- 
cziausios garbes, 
Dievas ji aplanko i'ki galop 
lieka priimtas in dangaus tė
vyne.

’ Tos

ir dvasiniu reikalu, 
pa si kai be j i m u a t ydžia i

duike pasiekia
kuomet V.

Nežiūrint in tai, Kazys nu- ’ Tns visos tikeiimo tiesof!> 
kuriu krik-szczioniu vaikai nuo 

iszmoksta, dabar 
be krikszczioniszko 

reisz- 
kesi naujoje ‘Spindanczioje 
szviesoje, kaip Stebuklingame 
apreiszkime.
• O kiek tai tarp krikszczio- 
niu yra žmonių, kurie neturi 
nei jokio supratimo apie tikė
jimą arba apie ji turi labai 
klaidinga nuomone.

Taip tai Juozas, sirgdamas, 
iszgirdes daug nauju nuo ku
nigo dalyku, ypatingai isz ti
kėjimo srities, gallvojo ir mau
sto apie nauja visiszkai gyve
nimą. Todėl viena karta, la
biau Dievo malone sujudintas, 
maldavo kunigo, kad ji geriau 
prirengtu prie iszpažinties ir 
prie Szv. Komunijos. Su juomi 
ir daugiau darbininku pano
rėjo atlikti szvenltas prieder
mes. Tarp tu buvo ir Antanas 
Kraplys, kursai pirmiau tik 
viena karta in motus eidavo 
iszpažinties, bet dabar paklau
sęs kunigo paais^kinimo, pasi
ryžo dažniau artintis prie Die
vo sitalo. Bet isz visu labiausia 
džiaugėsi Kazys Dudelis, kur
sai nei nesitikėjo, kad tie ku
nigo pasikalbėjimai atnesz jo 
draugams tiek daug dvasisz- 
kos naudos. Sužeistas .Juozas 
Kaksztys, dabar jau pagyjes, 
tapo szirdingiausiu jo draugu.

Po Szv.‘‘Komunijos, Juozas 
nuoszirdžiai dėkojo Kaziui, 
kail jo duszia iszgelbejo isz 
pražūties ir dvasiszkam vadui 
kun. Kazimierui už tuos pamo
kinimus, kuriais invede ji in 
nauja gyvenimą.

bego prie pnžinstamo kunigo 
ir labai maldavo, kad ateitu 
prie ligonio, apie kuri trumpai 
papasakojo, kokis jis yra. Ku
nigas tuojau atvyko, bet pa- 
mate’s, kad 'ligonio padėtis no
rą taip pavojinga, nereikalavo 
nuo Juozo iszpažinties, tiktai 
Įiasodojo prie jo, papasakoda
mas apie invairius dalykus, 
kas jam labai patiko.

Dažnai lankausi apie ta 
dirbtuve, tarė kunigas, ‘todėl 
ga lesiu ir tavo a pila akyti, kad 
nebūtu ilgu gulėti vienam. 
Juozas nusiszypsojo ir palen
kė galva, kaip maldaudamas 
tokiu apsilankymu. Turėjo la
bai sužeista nugara ir reikėjo 
ilgai be judėjimo gulėti. Kur 
neidavo pro szali, kunigas ap
lankydavo ir ligoni. Juozas la
bai nerimavo, kuomet kokia 
diena jo nesulaukdavo. Rūpes
tingas Kazio jam patarnavi
mai,
prie draugo.

Geras isz

patrauko Juozo smirdi

tavos vaikinas, 
viena karta tarė ligonis Ka
ziui, o taškavo kunigas, tai ne
galiu jucimi atsidžiaugti; ro
dos, kad ji nuo amžių pažystu. 
Kunigas Kazimieras laibai ma
loniai apsieidavo su netikin- 
cziu Juozu ir savo pasakoji-
mais nejucziomis daug tikėji
mo dallj'ku jam iszaiszkino, o 
su iszpažrintiini lauke patogios 
valandos, kuomet pats ligonis, 
Dievo malones sujudintas,' to 
pareikalaus.

Kadangi kunigas aplanky
davo ligonine 1119 telkiu kuo- 

P f I W U'- t ' ka * J j \ r * *met darbininkai buvo ■ liliosi 
nuo darbo ir susirinkdavo apie 
ligoni, tad daug ir jh klausėsi 
tu geru pasikallbejimu.

Daugelis 'tu darbininku ma
tydavo 'kunigą bažnyczidje, sa
kykloje, gatvėje, bet.arcziau
susieiti, pasikalbėti nebuvo 
progos;4)et dabar galėjo pasi-

ANT RANDOS.

Didelis .sztoras su namu del 
gyvenimo ant Ogden St., Gir
ardville, Pa. Tinkamas del 
Lietuvio ant bile kokio biznio, 
geroj vietoj, karūkas eina pro 
duris. Kreipkitės ant adreso;

E. M. Magiimis,
109 Main St., 
Girardville, Pa.

’ ‘-------- ,

(t.f.)

I

Pa.

mažumos
Juozui,
i sza u k 1 e j i mo augusiam, 

naujoje

—Laivas.

KVITU knygele Draugystėms del iss- 
mokejlmo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • • - 25c. 

Vf. D, BOCZKAUSKAS - CO..
Preke • -

Czia nusispjovę Juozas ir pa-’klausyti groiu-fH^m^kinimwir — • MAHANOY CITY, PA. -
■’*1 }

■■■fl***’- •' J > 'JV1

-i

I
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Jk.

Lehigh Vallęy
EKSKURCIJA 1N

Niagara Falls
arBuffalo j

NEDELIOJ 29 MOJAUS 

$5.00 In ten ir adgalios į 
Ekskursini* treinas apleis Maha- 
noy City 9 valanda subatos nakti 
o grįžtant adgal apleis Niagara 
Falls 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

I

I

Lietuviuką* Graboriut 
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

5 I fl IV. Sprurr 
M UI CITY, 

306 nuliu:r ht ,
TAMAQUA. PA.

PA.

f

A. RAMANAUSKAS
XlETUVlSŽfcXs GRABOR1ŪS

MILL & PATTERSON STS., 

ST. ULAIR, PA.

(azbabamuoja ir laidoja . tnimaio* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
šia nuo papraacziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veaeliu. krikszryniu ..ta 
kitiems Daaivažinėjimams.

Tsl.fnns.

Juozas Karaszauskas
LIETUV1SZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
» <*■» 1 .

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke >1, 

W. D. BOCZKAUSK AS-CO. 
MAHANOY CITY. PA.

CYDIK1S SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gydltis su iolems, 
nes žoles yra tai tyriausias raistas 
gamtos surėdytai ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus krauju 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu Ilgu. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliusxio. dusulio 
mahri ar bile kokios astma, vidui!a 
užkiei Jjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
Ir peesiu skaudėjimo, lovoj sslapint- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz viręs 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitee 

-pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuvisskus 
kolonijas. Adrese vokite szitoip:

M. ŽUKAITIS.
81 Gillet R&- Spencerport, N* Y« 
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