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ISZ AMERIKOS PAVOJINGOS BITES 
.... .

PARSIDUODA SAVE 
UŽ 1,000 DOLERIU

18 METU MERGINA ISZTE- 
KES UŽ TO KURIS 
DOVANOS TĖVAMS 

$1,000.

PRIEŽASTIS VARGAS.

“ Mergina 
Preke 1,01 K)

Philadelphia. — 
ant pardavimo, 
doleriu. Pirkikas turi 'būti Pro- 
Icfetonįhk^ne senesnis kaip 40
dolcr__________________
tortai
metu, gero pasielgimo ir geras 
darbininkas.”

Tokis tai apgarsinimas ran
dasi prikaltas ant mimo Miss 
Mary M. Halligan, 18 metu, gy
venanti po No. 112 W. York 
uly., kuri geidžia save parduoti 
idant palengvint vargu savo 
tėvams. Mare sztai ka kalbėjo: 
“Žmogus kuris duos mano tė
vams 1,000 doleriu gales su ma
nim apsipaeziuot. Turiu 
ganezia seserį kuri reikalauja 
geresnes daktariszkos pagel- 
bos, a^z dirbu sunkiai ir visi 
reikalaujame geresnio gyveni
mo. Nubodo man vargas tokia
me gyvenime. Esmių gera mer
gina ir busiu gera pati vyrui 
kuris iszpildys.mano reikalavi
mu ir laikysiuosiu jojo laimėje 
ir nelaimėje. Galiu vesti nami
ne gaspadoiyste ir neesmiu tin
gine.”

MftTT y ra pateigi

rn
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ser-

ir**7Tru1a 
mergaite ir geidžia palengvint 
varginga padėjimu netik tė
vams bet ir sau ir tai buvo prie
žastis parsidavimo saves.

BURDINGIERIUS NUŽUDĖ 
SAVO GASPADINE.

Shamokin, Pa. — Balixo Bar
tholomew, 40 metu, parėjus na
mo susibarė už koki ten neisz- 
aiszkinarna dalyku su tavo gas- 
padine Mrs. Mare Presceno, 54 
metu, pagriebė kirvi, kirto ke
lis kartus moteriai per galva po 
tam iszszoko per langa ir nu- 
'lx‘go pas daktara kad jam su
sintu kelis /.aidulius. Kada 
daktaras ji apžiūrinėjo, palici
ja ji suome ir nuvežė in Šun
im iy kalejinul.

ISZ LAIMES IN NELAIME.
Pittsburgh. -Pitlsburgh. — (’baries New- 

ton^iirtVoka^, būdamas ant ve- 
seilios savo buvusios mvlimos •r 
merginos, pasirodo labai duos- 
nus. Per<h»vanas mete penk’do- 
lerines ir deszimtines už ka ap- 
laikhiejo buczkius nuo nuota
kos o 
dėjimą kituose vyruose savo 
turtingumu ir duosnumu. Žo
džiu, Charles buvo laimingu!.. 
Priszoko su nuotaka, prisigėrė 
ir privalgę o priek tam datyrts 
paguodonps nuo visu svecziu. 
Po veseiiiai motina nuotakos 
apsižiūrėjo kad isz stalcziaus 
komddes ant virszaus dingo 
265 doleriai. Nužiūrėjimas puo
lė ant Newtono kuri apskundė 
ir tasai gavosi už groteliu kur 
dabar dūmoja kaip tai toji lai
me netvirta ir kartais isz lai
mes pasidaro nelaime.

priek tam žadino užvy- 
vvruošė

DVYNUKAI UŽGIMĖ SU 
DANTUKAIS.

Philadelphia. — Czionaitine- 
ligonbutyje Mrs. Reginajo _

Donnally pagimdė ^Ivynukus 
su dantukais. Daktarai tvirti
na buk tai pirmutinis tokis at
sitikimas koki ka<la regbjo. 
Vaikas turi asztuonis dantukus 
v mergaite keturis. ...

JUOKINGAS ATSITIKIMAS 
BITININKO VAGONE.

NETEKO KELNIŲ NE 
ZIEGORELIAUS.

Los Angeles, Calif. — Kiek 
tai nesmagumo gali padaryti 
tosios mažos biteles, tai daty- 
re czionaitinis bitininkas B. C. 
Koalin, kuris važiavo geležin
keliu su gurbeliu biteziu. Gur- 
beli su bitėms pastate po sėdy
nė ir kokiu ten nežinomu bud u 
biteles isz gurbo pradėjo iszsi- 
gauti ir kelios gavosi isz <apa- 
ežios in kelnes. Bitininkas pra
dėjo raivytis ir maltis rodos 
staiga apėmė ji Szv. Valentino 
liga. Dasiprato nebagas kas 
atsitiko, bet negalėdamas isz- 
laikyti pradėjo spardintis; Kas 
tokis pagriebė už virvutes nuo 
skambuezio, sulaikė truki ir 
bitininką patalpino in pasky- 
ri vagona. Tonais jis nusitrau
kė kelnes ir pradėjo purtyt 
per langa kad bites iszkratyt 
ir lame užkliudė kelnes už te
legrafinio drato ir jam isz ran
ku kelnes iszprudo. Nebagelis 
pasiliko be kelnių, o kad turė
jo averkoti, apsisuko in ji ir 
ant pirmutines stoties iszlipo 
isz vagono, pardavė ziegoreli, 
nusipirko naujės kelnes ir teip 
be bieziu ir ziegoreliaus, bet 
su kelnėms, sugryžo nulindęs 
namo.

PERPJOVĖ MOTEREI GER- 
M* KLE O VYRA SUŽEIDĖ.

Black Kock, N. J. — Kada 
sugryžinejo nuo svecziu anksti 
ryte, Franas Rupu su savo mo
tore Katre likos užklupti per 
du nežinomus vyrus kurie per
pjovė Katrei gerkle kad toji 
pasiliko tik ant vienos gysleles 
o vvra mirtinai sužeidė. Badai 
tieji latrai likos iszmesti lau
kan isz tojo namo už nemanda
gu pasielgimą o 
kerszint už tai, užklupo ant Ru
pu. Palicija piktadariu nesura
do.

Katrei

geisdami at-M

KANKINO SENUKUS
PAKOL ISZDAVE TURTĄ.
Lewiston, Ind. — Du pleszi- 

kai su uždengtais veidais ineja 
in narna George Landers, turin
tis 82 metus ir pririsze ji su pa
ežiu prie lovos, 'pradėjo bai
siai kankint tiksle iszdavimo 
slaptingos vietos kur randasi 
juju suezedinti pinigai. Ant ga
lo senukai negalėdami ilginus 
iszkenteti kanezes, parode■ plė
šikams kur randasi 225 dole
riai kuriuos ir paeim*.

Ant rytojaus kaimynai sura
do senukus pusgyvius, pririsz- 
tus prie lovos su pamėlynavu
siais kūnais nuo plakimo ir ap
degusioms kojoms nuo zaĮial- 
ku.

JAUNIKIS PABĖGO NUO 
ALTORIAUS.

Butler, Md. — Ana diena 
Lenkiszkoje bažnyczioje buvo 
nepaprastas atsitikimas laike 
vinezevones. Kada pana Mag
dalena Styka stovėjo prie alto
riaus su savo sužiedotiniu An
tanu Mroczka o kunigas jau 
ketino surišti juos mazgu mo
terystes, jaunikis pasznabždejo 
kunigui in ausi kad jauezesi 
nesveiku ir turi eiti laukan. 
Kaip nuėjo taip nuėjo, o gal da 
eina per kalnus. Nuotaka nesu
laukdama įmylimo apalpo ir tu
rėjo szauktis daktaro. Pagal 
kaimynu apsakymu tai Ma^da-
Iena priverstinai priverto An
tanu ant npsivedimo nes buvo 
reikalas... ' -j >

M Ml fti—Iftii II.......—1>

AMERIKE RANDASI
20,078,202 KATALIKU.

New York. — Pagal metini 
surasza katalikiszkos direk
cijos išduota per P. J. Kenedy 
& Sons ant 1930 meto tai Ame- 
rike, Aleaskoje ir salų prigu- 
lincziu prie Suv. Valstijų ran
dasi 20,078,202 kataliku.

Katalikiszka bažnvezia tu
ri keturis kardinolus, 20 arci- 
viskupu, 102 viskupu, 
kunigu, 12,413 parapijų 
misijonieriu 
seminarijų ir 7225 
dvku mokslainiu.

26,925

135koplycziu,
5 parapijiniu

(’hicago.

ni ziegoreli.

SAVŽININGAS VAGIS.
Mikolas Bruk- 

ards eidamas namo nakties lai
ke likos sulaikytas per koki tai 
nigeri. Pleszikas atome nuo Mi
ko asztuonis dolerius ir auksi- 

“Susimildamas ne
imkie tojo ziegorelio nes tai 
dovana nuo mano'merginos ant 
varduvių, geriau netekt pinigu 
ne kaip tojo ziegorelio nes ki
ta i p mano mylima manytu kad 
asz ji pardaviau ir netikėtu 
man kad likausi apvogtas, 
kalbėjo nulindęs Mikas, 
ir turiu
adgal ziegoreli ir lik sveikas.

J J 
j 

mylima, pasiimk sau

— Po tuju žodžiu nigeris dingo 
tamsumoje.

17 ANGLEKASIU ŽUVO 
EKSPLOZIJOJE.

Uacoma, Wash.Tacoma, Wash. — Carbona
do Pacific Coal kompnijos ka
syklose invyko baisus sprogi
mas, kurio buvo užmuszti sep» 
t yniol i k a a ugi i aka si u.

Sprogimas kuris invyko 1,- 
500 pėdu kasyklų 
buvo taip smarkus, kad darbi
ninkai — visas pamainos vie
netas ■— buvo vietoj užmuszti. 

isznesti ir 
s iszgriau-

gi luinoje,

Propai szlai buvo 
kasyklų šienu daly 
tos.

Puse užmusztuju kurni buvo 
surasta trims valandoms pra
slinkus po sprogimo. Kitu da 
ieszkoma kasyklų griuvėsi no
se.

DIDELE GAILESTIS 
ARKLIO DEL KARVES.

Uarnett, Pa. — Ant fanuos 
E. U. Perry ana diena, pastipo 
karve isz nežinomos ligos ir li
kos užkasta in žeme. Su karve 
draugavo per 14 metu arklys 
vardu “Jim ”ir niekad neatsi- 
skirdavo. Kada karve užkasė, 
arklys neatsitolino nuo kapo 
savo drauges ir per visa laika 
stovi, žvengė ir nieko ne ėda. 
Kaip rodos arklys pastips isz 
gailesties del savo drauges.

J im

VELUK SKRYBĖLĖ NUSI
PIRKT NE KAIP MAISTO:

Mrs, Vi nei e.
v ra

Rockton, Pa.
ne Ravish kuri yra jauna ir 
patogi moterėlė, paszauke savo 
vyra in sutla kad jai neduoda 
užtektinai pinigu ant užlaiky
mo. Sudže Evans 
priežasti nesutikimo ant ko vy
ras atsake:

“G uodoti na s sudžia ii, 
uždirbu 25 dolerius ant sau vai
tos, esmių darbsztus ir nieko 
negeriu bet mano paeziule yra 
labai iszlaidi motore ir uecze- 
dina mano sunkiai uždirbtus 
pinigus. Ana sanvaite isz ma
no pedes paėmė 10 doleriu ir 
nusipirko sau nauja skrybėlė 
ant Velykų norints jau ketu- 
res pirko szirnet o namie nebu
vo ka valgyt 
nuo manos ]>edo tai i 
dienu viską praleidžia.

Sudže sutaikė porele ir pa
liepė moteriai nieko nepirki- 
net pakol vyras duos savo pa- 
velinima.

išklausė

asz

kada paima 
už keliu

Pienas del iszba dėjusiu Atėnuose
* Jr A ’//AHK ' *»V»"■
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Miss Alicija Car r isz Yellow Sprin 
šelpimo Alenuose, iszdalina 
niu, kuri paaukavo Amerikoniszki 
mokslainiu.

gs, Ohio, direktorka su- 
48,000 dežueziii pieno del žmo- 

vaikai isz imblikiniuISZ

-------------------- —  «     —.—

AUTOMOBILISTAI SUMO
KĖJO $62,441,319 TAKSU 

PENNSYLVANIJOJ.
I’a. — PraeitaHarrisburg, 

meta Peiinsylvani jos automo
bilistai sudegino 900,495,620 
galonu gazolino už kuri užmo
kėjo $33,280,629 taksu ir $29, 
160,690 taksu už automobilius 
ir registracija arba viso $62,- 
441,319 sudėjo in Pennsylvani- 
jos kasa.

Iii pirmutinius tris menesius 
nuo Naujo Meto, nuo kada li
kos uždėta,, trys centai, padotko 
ant galono gazolino, užmokėjo 
8,217,587 dolerius ant 273,919,- 
572 galonu gazolino.

Praeita meta likos padirbta 
Su v. Va 1st. 6,300,000 visokiu 
automobiliu.

6,300,000

VERSZIUKAS ANT DVIEJU 
KOJŲ.

J oh nTomstown, Pa.
Adams, fermeris turi nepapras
ta versziuka kuris turi tik dvi 
kojas ir vaikszczioja kaip žmo
gus.
no fermeriui penkis tukstan- 
czius doleriu už ta'ji nepapras
ta gyvuli bet fermeris neparda
vė spiriamasis daugiau.

Locnininkas cirkuso siuli- 
penkis

NUOTAKA BE RANKU.

ISZ LIETUVOS
Jonavoje kilo di- 

gaisras. Gavės praneszi- 
Kanno m. savivaldvbes 

komandos brand
skubiai i szv v ko

JONOVOJ ISZDEGE VISAS 
KVARTALAS NAMU.

* Kaunas, 
delis 
ma,
ugniagesui 
majoras 
vienu automobiliu 
in Jonava. Taip pat buvo 
praneszta ir kitoms Kauno ir 

kariuomenes 
komandoms.

LIETUVOS MILIJONIERIUS 
PATROTINES TURTĄ 
PADARE SAU GALA

Kauno laikraszcziai pranc- 
sza, lqid Lietuvos konsulas 
Berlyne ir.po to konsulas Ban
goje, p. Girszoviczius ir jo 
žmona, neteko per Amerikos 
biržoj paskutiniu bliku atsi
radusia netvarka beveik visa 
turtą, nutarė laisvu noru pa
daryti sau gyvenimo gidą, ka 
sziomis dienomis ir padare, 
nusinuodydami. Paryžiuje. Sa
ko jis netekes apie 3 
riu. Be to Girszovicziaus svei
kata vis mažojo, taip, kad jam 
gyvenimas pasidarė nemalo
nus. Gyvendami abu su žmo
na Paryžiuje, nTitare nusižudy
ti. Pirm to jis parasze vienam 
nežymesniam Lietuvos visuo
menes darbuotojui laiszka, kad 
jis pasistengtu aprūpinti jo li
kusi sunu ir (lukteri, kurie bai
gia Londone studijuoti.

♦ * ♦
Girszoviczius buvo kilęs isz 

Žvdiszkos szoiinvnos Livtuvo- 
je. Bet ilgesni laika gyveno už- 
rubežyje, tacziau buvo didelis 
Lietuvos mylėtojas. Jis būda
mas 
Lietuvos studentus 
je. Sunkiais Lenku in Lietuva 
briovimosi laikais jis

duodamas 
jiems pinigiszku paszftlpu. Bu- 

Lietuvos konsulu

— * """" *"**,. ~ ■ 11 II num I II I, . ,1 ■ iii e., my

ilsz Visu Szaliu
■ if"
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su 
cisterna

Jonava.

priemieseziu ir 
ugniagesiu komandoms. Be 
miesto komandos, papildomai 
dar iszvyko Vilijampolės ko
manda motoriniu siurbliu, 20 
biisvanoriu ugniagesiu ir 1 gu- 
saru pulko ugniagesiu komaii- 

kariuome
nes ugniagesiu inspektorius 
majoras Ružaneovas.

Atvykę in gaisro vieta Kau
no gaisrininkai rado savo ko
legas jau baigiant gaisra lik- 

Dege kvartalas terp 
. ........ g. Tankiai 

namukais 
sudegęs,

dos kirvininkai ir 
ugniagesiu

vieluoti.
Kauno įr Vilniaus g 
užstatvtas mažais %
kvartalas but visai
jai butu kiek vėliau gaisras pa
stebėtas ir nesigriebta energin- 

u priemonių, juo labiau, kad 
veikimo dirva

mil. dole-

turt ingas žmogus

Lietuvos Szaulius,

22,907 YPATOS NUBAUS
TOS UŽ LAUŽIMĄ 

PROHIBIOIJOS.I ♦-

Helsingfors, Finlandija. *— 
Už laužimą pnohibieijos tiesu, 
likos czionais nubausta praei
ta meta 22,907 ypatų, kas n»1- 
szke, kad kožnas deszimta* 
gyventojas tojo miesto likos 
nubaustas už naudojima geru
mu. Priesz i n ved ima prohibU 
ei jos rotai kada likos .'knis 
a resztavotas.

12,000 PASILIKO BE PAS
TOGIŲ PER EKSPLOZIJE

Hollo, Filipinai. — Dvylika 
tukstaneziu žmonių pasiliko 
be pastogių, kuriu namai stl- 
dege nuo baisios eksplozijos 
kuri kilo ant Sagay, Negros 
salų. Badai daug žmonių už- 
muszta ir sužeista.

Ugnis kilo Insular Lumber 
Amerikon i szka kompntti 

prasiplatino
ant kitu namu ir negalima bu- 

prasiplatinimui.

je, kuri greitai

szelpe 
užimbežv-

szelpe

damas 
gynė Lietuvos teises.

.l>s

Kovo 21 d.. 16

KRUVINOS PESZTYNES 
MARVIANKOJE; PENKI 

SUŽALOTI.
Kaunas. —-

vai. 45 min. Marviankos kai
me (Kauno ap. Garliavos vai.) 
ties pat Kaunu invyko kruvi
nos pesztynds, kurias sunkele 
pasigėrė naujokai.

Darban buvo paleisti peiliai 
ir kiti inrankiai, tinka “mn- 
sziui. ”

Kaip pranesza policija, tose 
naujoku musztynese nukentėjo 
penki Pj’pliu kaimo (Zapisz- 
kio vai.) asmenys.

Kiti szaitiniai pranesza, kad 
sužeistieji buvo nugabenti li
goninėn.

tinka

fI

i

*

I

v o užbėgti
J’rumpas apskaitimas parodė, 
kad bledes padalyta arti ant 3 
milijonu doleriu.

SUMISZIMAI INDIJOJE, 
DAUG ARESZTAVOTA.

< ‘a lent ta, Indija. — Smarkus 
sukylimai kilo isz priežasties 
aresztavojimo Pamlito .Jawa
harlal Nehru ir Mavor J. M.’ 
Sen (lupta, vadai pasipriesziiii- 

jnieszais Angliazka val-mo
džia, kuriuose daug žmonių su

* 4 A « A r M 48 •žeista isz kuriu keli mirs.
Devyni Enropiėeziai, du pa

vojingai likos sužeisti. Maisz- 
liniukai sudaužė stnlkarius o 
kėlės visai sudaužė. Mnie inir- 
szusiu Indieeziu užpuolė ant Ii- 
gonbutes su akmenais sužeis- 
darni kelis 
galo palieijai prtftheke maiszti-

su a kineliai s
v i butini akus. Ant

ninkus apmalszyti.

■iH'M

I

« A”"W

19 ŽUVO KRUTAMUJU
PAVEIKSLU TEATRE.

Girgenti, Sicilija, Italija. — 
Szis miestelis šiądien aprau
doju devyniolika ypatų kurios 
žuvo sumiszime kada pasirodė 
maža liepsna krutamuju pa
veikslu teatrelyje. Žmones pa- 
szoko nuo sėdynių ir pradėjo 
bėgti prie duriu. Susigrūdime 
pražuvo daugiausia vaiku nuo 
12 lyg 16 motu; apie dvide- 
szimts maž-daugiau sužeista. 
Teatre tame laike radosi apie 
600 žmonių. Miestas užmokėjo 
J<asztus palaidojimo visu žuvu
siu auk u. r

MOTERISZKE NORĖJO 
NUSINUODYTI.

O* r-' i C 
palanki.
O' -- — - 
duotas 
priežastis, manoma, kad pra
džia davės vienu namu kieme 
tovejes automobilis ir jo szo-

buvo labai
jėgomis

j y

Bendromis
galutinai lik vi

lla i sro

17Kaunas. — Kovo 21 d. 
vai. Kaune,gaisras liko 

apie 
manoma

Al ickeviczius gt. 
girta pil. Anastazija Varonen- 
kiene 35 metu amžiaus norė
dama nusinuodyti priėmė di
dele doza morfijaus, Varonen- 
kiene padėta ligoninėn. Nuo- 
dijimosi priežastis nežinoma.

A tsibuvo 
vinezevo- 
ICd vardo

g, Pa. — 
nepaprasta 

vietiniam sude
Custer su pana Gertruda Be
thel. Kada virszininkas sūdo 
priiminėjo prisiega 
“Pakelkit rankas in virszu 
paraudonavo nuotaka ir nulei
do akis žemyn — vargsze ne
turėjo ranku. Kada reikėjo už
mauti žiedus ant. pirsztu, buvo 
tas pats ergelis. Tada virszi- 

susiergeliavo isztare: 
rei'ke pasraszyt.

J J

I 1 arris b u r 
(•z i o na i s 
ne

> užklausė:
J J

ninkas
“Juk
vinezevones akto.
mivedis ka tokio pasznabždejo 
in ausi virszinin'kui, pirma 
pats pasirasze, po tam numo
vė pantapleli ir nutrauko pan- 
cziakn nuotakai, o toji su ko
jos pirsztais paėmė
ir greitai pasirasze ant akto.

Toji jaunu motore darinėjo 
perstatymus su cinkusais, 
szydanui pu i k ei su koja.

a irt
Tada jau-

pl unksna

rr

r a-

400 CARISZKI OFICIERIAI
SUSZAUDYTI.

Korės-London, įKnglije.
pondentas isz Rygos pranesza 
kad bolszevikai suszaude nuo 
400 lyg 500 buvusiu cariszku
aficierįu kalėjimuose in pra- 
ojuses dvi sanvaites. Egzekuci
jas atliko slaptai idant žmonos 
nieko apie tai nežinotu.

18 vai.
/

s
l'erio papiltas benzinas.

PEILIAIS SUNKIAI 
SUŽALOJO VAŽIAVUSIUS.

Kovo 1 d., Pakuonio v. Mar- 
gininku k., pil. K. Dienonis su 
savo kaimynais P. Szalcziu, J. 
Kemešiu ir B. Jocziu isz A. Pa
nemunes miestelio važiavo na
mo. • Trecziame kilometre nuo 
miestelio jiems pastojo kelia 
važiavusieji kitame vežime

$ 
Juozas Kazys ir Antanas Ri- 

gyv. Pakuonio valscz. Do-

PADEGTA ISZ KERSZTO.
Kovo isz 24 iii 25 nakti su- v '

pil. Kazys
kitame

ir Pranas Sziszkai

mai
bilios km.
lojo pil. Kaziui Dienoniui. kai
rįjį szona. Dienonis sunkiai su
žalotas, pagulėtas Kauno ligo
ninėn.

> n
kurie peiliu suža-

ŽEME UŽGRIUVO VAIKA.
Kovo 19 d., Alytaus miest. 

gyventojo Malinausko Juliaus 
sūnūs Antanas 'apie 3 m. amž., 
paliktas vienas trioboje inll- 
po in duobe, iii kuria pirmiau 
buvo pi lamos bulves ir senio 
smėli. Tuo tarpu griuvo žeme 
ir prislėgė vai k a. Nesant nieko 
trioboje žemes prislėgtas val
kas užduso. .

• * •< ■« M «MI .M . *

dege pil. V. Žilinsko Rakszales 
vink. Panemunio v. Rokiszkio 
ap. klojimas su turtu. Nuosto
liu padaryta 3000 litu. Yix 
rimtu daviniu, kad buvo pa
degtas i«z kerszto. '.Klojimas

3000 litu.

neapdraustas.

JURA ISZMETE 
SKENDUOLIO LAVONA.

Palanga. — Kovo d., ties 
Palanga isz juros buvo iš
mestas vyriszkos lyties sken
duolio lavonas. Manoma, kad 
bus Kunigisžkiu km. žvejys 
Augustas Juozas, 'kuris nus
kendo Vasario 18 d.

PLESZIMAS.
Kovo 21 d. nakti Plušczi- 

ko dvare Kražių vai. Raseinių 
ap. inpuole pro langa 2 pleszi- 
kai suriszo vadžiomis savinin
ke Hui'cinskiene. Isz nerakin
to stalcziafls pleszikai pavogėto stalcziaus plėšikai 
2400 litu.

, Į „„Į Į

10 SUDEGE ANT SMERT;
100 SUŽEISTA UGNYJE.

London, Anglija.
szimts ypatų sudegė ant smert 
o suvirszum sziantas sužeista 
ugnyje kuri sunaikino du szim. 
tus namu miestelyje Mentife, 
Egipte, kaip pranes/ui telegra
fai isz Kairo.

De-

ISZ BADO'PARDAVĖ 80,000 
MOTERIŲ KINUOSE, •t

Szanghai. — Isz priežastis 
ba<|o provincijoj Suiynan, P^T’ 
davinejimas jaunu moterių ir 
merginu pastojo tikru bizniu. 
Idant aplaikyt pinigu ir apri
ša u go t nuo bado, kaimuoeziai 
tose apJinkiiiėše ])ardavinoja 
ant licitacijos savo <hiktere8 ir 
jaunas paezes. Praeita meta 
parduota tojo gyvo tavmo 
apie 80 tukstanezius moterių ir 
merginu nuo penkių lygtie* 
szimts doleriu už galva.

Didesne dalis tuju parduotu 
moterių iszvežta in Mongolija 
kaipo nelaisvės.
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Kas Girdėt
Kristaus prisi-BLYKOS!

kėlimo atminimas!
Szviesybe tamsylies pergalė

jimo paminėjimas.
Szvente! Garbinga szvente!
Sziadien garbingiausia Kris

taus isz numirusiu prisikėlimo 
krikszczioniu szvente. x

Visa gamta lyg prijausdama 
tai szventei, pavasariu adgai- 
vinta, džiaugėsi ir linksminasi 
iszsiliuosavusi isz po sunkios 
žiemos retežiu. ..

svieto krikszcziones,
kas tiktai tiki in Kristų, ta ja 
szvente džiaugėsi, linksminasi 
ir gieda: Kristus prisikėlė isz 
numimsiu, Alleluja!..

Linksminasi sziadiena visi!..
Linksminasi žmones gra.

ir

Viso

• '> » m* ' c *t ' yj. ,<*■
■ e ,,, ■- . fe,

uprasti kad nekitaip I 
a -w * • v * •

rai turim si
yra ir dabar! Viskas taip pnt 
tiktai kitokioj iszvųizdoj!.. Ir 
vadinamos krikszczionijnia ir 
nesigediname vadintis tokiais!

VI T I I 

merginu kanoms
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Surinkimas Tikru 

Atsitikimu
darbpzumu savu tris pyo^įo-
ųai, noreduipi kuoveikiauMai 
paveikslu isz ten ppaazalinti, 
o du net bjauriai piktžodžiavo 
ir iszjuokinejo katalikus, ’kad 
guodoju paveiksią ir laiko ji t 
už szventa, anot ju “mergose” 
Paveiksiąs) tapo su iszkilmia 
pcrnesztas in Monasteri, o dn 
protestonai ka iszniekinejo pa
veikslu pasimirė įtaiga ndr- 
czia. Žmones tuoj visoj aplin
kinėj pradėjo kalbėti, kad tai 
Dievas nubaudė tuodu protes- 
tonus. Kartota tas kalbas net 
Tiroliui, bet jau su prideezkals 
kadangi, kalbėta kad visi trys 
pasimirė, bet vienkart su ko
kiu tai reikalu pribuvo in Ti
roliu tas vienas isz anų trijų 
protestonu apie kuriuos kalbė
ta, kaipo nubaustus Dievo ir 
pasimirusius. Nusistebėjo gy
ventojai Tiroliaus, manydami, 
kad mato vaikszcziojanti Ua- 
baszninka, bet ant uszklausl- 
nio anas nusiszipsodamas atsa
ko kad kvaili katalikai 
žmogui atsieina, nelaime, 
m i ris tai tuoj sako “Dievas ji 
nubaudė.” Iszjuoke ta tikėjimą 
katalikiszka ir tikrino kad jis 
bausmes Dievo nesibijo ir ra
miai gyves, jausdamasis svei
ku d a gana ilgai:4jVionog tas 
jo ilgas gyvenimas buvo net 
teip trumpu kad nesuspėjo ne 
namon sugryžti, nes rado ant 
kelio negyva užsnigta sniegu.

3. Prie kelio isz Frankfurto 
in SI. G 
ežia

, szventiems

r • 

PATIKRINANCZIU ESYBE 
DIEVO.I langelis 

nubodo namai ir maži mieste
liai keliauna in New Yorka su 
vilczia kad tonais sums gorus 
darbus ir turtą, 'fuom kart nu
važiavo in New Y or k n. skursta 
kovargingiausia ir ant. galo isz 
nusiminimo pasilieka paleistu
vėms.

Api<‘ tai prasergsti laikrasz- 
cziai kad merginos nevažiuotu 
in New Yorkn jaigu nesitiki už
dirbti inažiausia 25'dolerius 
ant sunvaites.

Mrs. Angelina W. Frink, pir
mininko Welfare Council ir ap
saugojimo merginu kurios at- 

in New Yorka, pra
sergsti merginas kurios neturi 
jokiu giminiu pas kuriuos ga
lėtu apsigyveni o turi paezios 
maitytis ir užsilaikyt nes ran
da kasztuoja ant sanvaites $8, 
maistas $10.50; apsiredymas 
$.3.85; st ryt kuris, pacztas, tele
fonai $1.25 — viso $23.60, o pa
silieka tik $1.40 ant pasilinks
minimu, ilaktaro, gyduolių ir 
kitokiu iszlaidu. Ir kaip gali 
mergina užsilaikyti aplaikyda- 
ma 25 dolerius algos dideliam 
mieste!

mažiausia

važiuoja

»>A

&
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kurie isz-
s, f. v.

nius:
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Atsitikimai iszniekinimo 
szventu paveikslu.

Dievo esybe žmogui visame 
apsireiszkia, kiekvienoj vietoj 
ir visame, bet žmogus iszdi- 
dus o ypacz neturis grinus są
žines nes nenor jos iszpažįnti 
ir nemato. Atsitikimu, kuriuo- 

Dievas žmogui apsireiszke
kaipo baustojas, baudžiantis 
už nusidijimus ant szios pa
saulės buvo ir da gal bus daug. 
Pridursime ežia kelis isz ju, 
kaip dalipstejo bausme Dievo 
net tokius žmones,
juokia szventus abrozu 
paveikslus perstatanezius Jezu 
Krislu, Jo Molina Szvencziau- 
se Panele, arba ka isz szven- 
tuju Dievo. Kristus pasukęs m 
savo apasztahis ir mokinti-

“Kas niekina jui^iis nei-
kina manim, o kas manim nie
kina, niekina Tuo kuris mane 
pasiuntė.” 
rozo Motinos 
Paims daug 
nuodemia, 
paveikslu kitu szventuju ir 
apasztalu Dievoy kadangi Ma

li kra i vra Motinu 
nes nors ji pagimdo 
kaipo žmogų, tikrai 

turi but vadinamu Motina Die
vo, nes, tame žmoguje buvo 
dvi prigimti suvis skirtingos 
tarp saves; žmogyste sujungta 
su Dievyste todėl Iszganytojas 
priemes žmogiszka kuna buvo 
podraug žmogumi ir tikru Die
vu.
1. Pavasarije 1871., 
gyžiau 
re isz 
buvau pas
damas namon praeitinejau pro 
Via del Tritone, Angelo Cus- 
t ode,

Iszuiekinimas ab- 
Diovo, Marijos 

didesniu turi but 
negu iszuiekinimas

zmonęs
t arti ngiausi no

nos
ziausiuose

ruimuose, nes toji szven- 
juos yra papuoezti di

džiausi stalai, apkrauti gar
džiausiais valgiais ir brangiau
siais gervina is. Kiek bus suval
gyta ir iszgerta?!. .

Džiaugėsi žmogelis uždarbiu 
nors ir menkai, su prakaitu 
sunkiai uždirbės, savo menku
tėje grinczeleje kiek galėda
mas pasipuoszia ir laukia tos 
garbingos szventęs.

Džiaugęsi! Linksminasi!
Bet apsidairykime gerai ap

linkui; pažiūrėkime ar nepa
matysime kur ir tokiu vargszu 
kurie, ne tik kad neturi ne 
menkniekio sutikimui tos vie
tos, bet rasime daug kas ken- 
czia bada ir szalti... Daug ir 
labai daug sziadiena galima 
rasti toje garbingoje szventeje 
žmonių kurie vieloje linksmy
bes kenezia, 
da!..

Daugelis 
sunkia liga, kiti guli ant 
bines lentos, daugelis yra jesz- 
kaneziu 
skursta, badauja... svetimoje 
szalyje. O mes? Mes ar daug 
matome tokius nelaimingus? 
Mes esame sotus ir net per 
daug sotus esame

se 
te pas

r*

aszaras ir skur-

randasi prislėgtu 
gra

sz vienos, teisybes,

nelaimingus ?

, o alkstan. 
ežius jir atmename? Ar atsime
name kas esą? Keno mokslo 
pasekėjais esame?

Mos, kurie sziadiena szven- 
cziame taip iszkilmingai, per- 
siemia didžiausiose linksmv- v 

bese — vadinamės krikszczio- 
nimis, tikimo Kristaus moks
lui, bet ar pildome nors kiek 
ta Jo brangu mokslą ? Ne, ir 
ne! Mes ne Kristaus mokslo 
keliu einame bet Kristaus prie- 
szu! Kas sziadien ta brangia 
szvente atsimindamas linksmi
nasi del to kad tik vien prival
gy t ir prisigeri o nemato alks- 
taneziuju ir troksztancziuju, 
tas neturi tiesos save vadintis 
krikszczionimis...

Atsiniyk, žmogau krikszczio-
ni, gerai tiktai, dž ka Krisfus 
kentėjo ir kas Ji nukankino? 
Jaigu ta gerai suprasi, tai turi 
prisipažinti kad taip elgdama
sis ne esi Kristaus pasekėju!. .

(Jž. ka Kristus kentėjo?
Kristus, nors yra pavadintas 

Karalium dangaus ir žemes, 
Jis gimė neiszpuosztuose rū
muose liet menkoje kūtelėje. 
Varge gimė, varge augo ir 
varguoliu 
klodamas 
lygybes tarp žmonių, — už tai 
ir likosi balniai nukankintas ir 
mirė prie kryžiaus prikaltas.

O kas Ji nukankino ?
Nukankino žmones. Tįe žino- 

nes kuriuos Jis mylėjo! Už tai 
Ji turtuoliai, kunigai ir Fayi- 
zejai nukryžiavojo...

O sziadienn, pasistobeja ge-

už 
būvio pagerinimu 
ješzkoijo teisybes,

daigu kam yra reikalinga mo- 
naminio darbo arba 

vaiku tai jums 
sz i ixl i n ga i pa t ar n a u s
kuri maloniai priimtu tokį už
siėmimą jaigu susiraszysite su 
Mrs
1204'Second Ave

tere prie 
prižiūrėjimo

rija Pana 
Dievo, 
Krisiu,

naszle

V eronica
• 1

Wasilew.sk i, 
Berwick, Pa.

Konsulei Pajeszko 
Sekancziu Žmoniu

Kunickas, Kazys, įkilęs isz 
Žaslių valscz., Traku apskr., 
gyvenos Bostone, pas Joną 
Baumila, 358 Athens St. ir pas 
T. Babicką, Somerville, Mass, 
Paieszko brolis Ipolitas.

Bartulis, Jurgis, Amerikon 
atvykęs, 1910 metais, apie 44 
m. amžiaus sziuo metu, dirbos 
kasyklose Mitherbee. Paieszko 
motina Ona, Vilkaviszkio aps.

leszkomieji arba apie juos 
ka nors žinantieji maloniai 
kviecziami atsiliepti sziuo ad
resu :

fraku
pas

Szie asmenys Ame-

Povilas- ir 
Kilo isz Viduklės

Gvvcno

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA,

15 Park Row, New York City.
- —

gyvena
rikon vra ieszkomi:

Baltruszaicziui, 
Petronėlė.
valscz., Raseinių apskr.

Brazauskas, Benis. 
kadaise Chicagoje.

Korženiauskas, Mykolas. Ki
los isz Žiežmariumi esto. Tra
ku aps. Gyv. Chicagoje.

L i n k e v iezi us, Mečy s.
isz Baisogalos valscz., Kėdai
nių aps. Kadaise gyv. Spring
field, Illinois.

Juoz'4S.
Jurbarko vals.,

Raseinių aps, Priesz kara gyv. 
Chicagoje.

Urhanav ieziaus, 
zkmei'ikos uks-kareivio inpodi- 
mai.

Zakarauskas,

Kiles

Szilteris, 
Smukucziu k

Kilęs isz

Bonifaco.

Ki les 
isz Panevėžio miesto. Kadaise 
gyveno Chicago Heights, Illi
nois.

Zambžickienu, Elena, 
rikoje vadinosi 
zerova.” 
miesto.

Baktis, Petras. Kilęs isz 
Liopisžkiu k., Sziaulenu vals., 
Sziauliu aps.

A u kszcziuu i sz vai dy t i 
menys yra praszomi atsiliepti

Pet rus.

A mc- 
rCl cha Belo-t c

Kilusi isz Panevėžio

Petras.

uš-
> 

ir kiekviepus kas ka nors ‘apie 
juos žinotu yra praszomi su
teikti žinių. Bent kokia žinia 
bus brapgiai invortintia.

LIETUVOS KONSULATAS, 
Rm. 1032-608 S. Dearborn St., 

Chloro, Ill.

į I

stovėjo seniau koply- 
paszvesta keturiolikui 

pastiprintojams 
nelaimėje, kur buvo teipgi isz 
medžio padaryti paveikslai 
Motinos Dievo ir Kūdikėlio 
Jėzaus. Priesz 40-ts metu su
nūs protestoniszko pastoriaus 
tūla naktį norėdamas padaryti 
szposa, nupjovė stovylai Mo
tinos Dievo galva. Užganėdin
tas isz savo nelabo darbo ir 
džiaugdamasis, kad nieks jo 
nepateinijo ir nemate iszpil- 
danezio ta nedaro piktadarys
te, sugryžinejo namon, nežino
damas, vargszas, kad Dievas 
mate, kaip ligiai ir mate jo 
szirdi. Ir tikrai nubaudė pa
dykusi nedora vaikina, kadan
gi in kelias dienas vėliaus pa
jautė smarkų skausmą kaklo 
ir galvos, o ant kakla aplink

teini no leiii-gi stalu pridėta 
valgiu ^ir turėjo nuori 
pavalgyt, bet atsiminęs 
savo ])acziule, g 
cziausia surasti.

Iszejo laukan.
Artindamasis prie ežerėlio 

patemino isz tolo balta skepe
ta, kuria, pažinojo gerai, 
buvo padovanojęs savo paeziu- 
loi kėlės nedelias priesz 
ma. 
ve:

įa 
?■

t

Apsakymas isz Finlandijos.
Laas Kapaisenas buvo nu

miręs. Vos suėjo metas laiko 
nuo apsipaeziavimo su patogia 

vietiniu szin'ko-

PRISIKĖLĖ ISZ 
£ : NUMIRUSIU :

h ’

Olla, duktere 
riaus kaime Lauritsala.

Laas buvo drūtas ir
vyras, bet

y

geras 
t u re jo 

silpnybe' tai yra nuolatinis dir- 
Viena

no

tik viena

s in stikleli, 
iszgero daugiau

st e įėjima
vakaru
kaip galėjo pakelti. Kas tokis 
pasigadino viduriose 
po viskam. Kožnas

ir liuvo 
gailėjosi 

go-
viskam. Kožnas gi 

vargszo Laas, paguldė ji in 
riauso kambari, uždengė balta 
drobele apstato kuna 
ir meldėsi už jo duszia.

Visi kaimynai suėjo atiduoti 
jam paskutini patarnavimu ir 
dirstelėt' ant jo veido. Ne ku
rie prieidami prie nebasznui- 
ko, pakeldavo drobule szauk- 
dami: “ 
simaine!”

“Iszrodo kaii)

žvakėm

Nebagcli.% kaip per- 
Kiti vela kalbėda

vo: 'uszrodo kaili gyvas!” 
Kožnas isztardavo savo nuo
mone prie ncbasznin’ko pagal 
jo savžine. Sveikinosi su nasz
le, kurį stovėjo prie lovos ap
siverkus, ant galo iucidavo in 
paszalini kambarį, kur stovėjo 

stalas su užkan-

Ne bu- 
pavadyt

uždengtas 
džeis ir alum.

In koki laika sveczci pradė
jo iszsiskirt, tiktai keturi pa
siliko idant sergėti nebasznin- 
ka per uakti o ir kad neimtu 
nubodu likusiai naszlci; Buvo 
tai Olles motina, mirusio Laa- 
sp du geriausi draugai Onni ir 
Asto ir Oge Landeris 
tu tai pridei’encziu
Oga viena isz draugu mirusio 
nes jisai teip-gį svilino aplink 
patogia Olla ir niekad neatlei
do tam kuris nuo jo paveržė 
Olla rnętas laiko atgalios. 

k Bet kad d.abar Laas 
numiręs Oga pasiliko su 
gaįs idant pertikrint visus, jo 
ne turėjo piktumo 
nchaszjiinka. Per tai visi,pan
ic i — naszle, josios motina, du 
(Įrangai iv mirusio priosziny- 
kųs —7 seclejo tykume, kožnas

buvo 
sar- 

g
prieszais

stengėsi nudavinet nuliudusiu 
vienas už kita.

Po valandėlei Onni atsikėlė 
nuėjo prie stalo, iszgero stikle
li arielkelcs tardamas:

— Žinoma, yru tai sunkti 
atsiskirt su savo įpylemu vyru, 
bet no turime užmirszti apie 
gyvumus atoiiij(‘. 
teip, Olla?

Ar-gi ne

ant sziu svarbiu

LINKSMA ALLELUJA 
VIŠIEMS!

Mieli skaitytojai “Saules/’ 
priimkite nuo mus szirdingus 
velinimus
szveneziu Prisikėlimo V. Jė
zaus Kristaus. Lai Jis suteikia 
jums sveikata, ilga gyvenimą, 
nuszluasto aszaras jusu nuliū
dimuose ir kad szites Velykos 
butu linksmos, — nors ne visi 
gali to tikėtis ir sulaukti kitu 
szveneziu sveiki.

Redyste “Saules. > >

Olla nieko neatsako ant to,
♦ » * •visi pakilo, apsiaubė stnia ant 

kurio stovėjo ne tik alus ir 
arielkele, bet kiauszinei, kum
pis, rakinta mesa ir duona.rakinta moša ir
Gere, valgė ir verkė. Pa valan- 

gery- 
Neužilgio

> >

fcerai 
apie 

į-ei'de ja kogrei-

nes

“miri-
Susznabždejo pats in sa-

metu su- 
aplink 11 adyna vaka- 
Piazza Barberini, kur 

savo prietelius. Ei-

Sztai sėdi nebagele prie 
ežero ir verkė manos, o gai 
nori nusiskandyti.

. Pradėjo eiti greiczįau.
mano mvlema 

Bet vra ne

deloi paliovė valgyt bet 
nias da nepaliovė.
visi, buvo daug linksmesni.

Kožnas turėjo pasakyt, koki \ 
juokeli arba 
gyvenimo, 
džiausiam mieste Petersburgo 
ir 1.1.

Kada pergetojai 
ko pabaigė savo 
vienas paskui kita 
snaust ir ne ilgai laukus

apisaka isz savo 
apie stebuklus di-

neliasznin- 
Upsakymuf- 

pradėjo 
visi 

užmigo ant gero. Tykumą vie-
szpatavo aplinkui tik Ollc ir 
Ogas žiurėjo vienas ’ant kito.

Aut galo senas jaunikis 01- 
las atsiliepė:

— Einame pasivaikszcziot 
prie artimo ežere lio, (ogul j,i e 
miega.

Paėmė jojo ranka ir iszejo 
su j no m drauge,
sargus mieganezius. .

Per atidaryta Įauga inleke 
muse ir tiesiog užtapė ant no-, 
baszninko galvos, po tam ant 

• • 1 1*1*1 •

palikdami

nosies ir ant galo i n Lindo 
nosies skylute.
Staiga nebaszninkus suczi.au- 

de du kartus gana garsai, Ati
daro akis ir 
Nnsislebejes 
kui, 
atsitiko, nes praėjus valandėlei 
dasiprato visko. Pirmiause Jo 
mislis buvo, »kaii> nusidžiaugs 
jojo mylema pacziule kada pn- 
temins ji gyva.

Kada 'atsikėlė, truputi 
drebėjo, nes vakaras buvo vė
sus o kad buvo menkai apsirė
dęs (žinoma kaipo nebasznin- 
kas) apsisuko in drobule ir nu
ėjo jeszkoti savo myleipos pa- 
cziules. Galvoje jam maiszesi 
ir jautusi nesmagu, kaip gali-

III i

atsisedo lovoje.
apsidairė apliu- 

nožinodmas- kas su jumn

su-

ma buvo tikėtis nuo žmogaus 
kuris buvo ne senei numiręs. 
Bet nepęlięvo jesžkot savo pa, 
cziules. .

Atėjės in/ kita rui/na rado
sargus mieganezius, bet jojo 
pacziulos lenais nesi ratio. Pa-

manos,

Teip, tai 
pacziule sėdi ten. Bet yra ne 
viena su jaja sėdi kitas. Oha, 
Ogas ir da teip abudu prisi
glaudė. O kad ji 'pekla prft-Įaudė, 
rytu!

Staiga mylinti porele paszo- 
ko ant kojų, nes ranka miru
sio Laas Kapaiseno 
sunkiai ant Ogo veido ir isz- 
dave trenksmą kaip szuvis isz 
pisztalieto.

Baisei persigandę 
pradėjo bėgti, ne isz t ardam i ne 
žodelio. Vienas bego ant liesos 
o kitas ant kaires.

Laasas dirstelėjo ant began- 
pagruinojo su ranka

nupuolė

abudu

ežiu ir 
sza ūkdamas:

— Tasai rakalis neperžengs 
slengszezio, mano grinezios pa
kol asz gyvas busiu!

Sugryžos baisei užpykęs, ra
do da vis mieganezius sargus, 
atsisėdo prie stalo valgė ir ge
re s mage i,
su drobule lauke sugryžtan- 

paeziules.

apsisuko daugiau

ežios
Kas tolinus 

lys skaitytojai
atsitiko tai pa- 

di dasiprast.<F‘<J
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APIE VISKĄ.

sudėjo in§ Japoniecziai 
valdiszkas [ 
suvirszum viena bilijoną dole-

pro romus Stamperia 
(kmerate, kame laike vieszpa- 
tavimo popiežiaus buvo spaus
tuve vieszpaties, kaipo ir par- 
davipezia, ten spaudiniu kny
gų podraug su krautuve abro- 
zu ir veikalu dailos.

Nupuolus svietiszkai 
džiai popiežių, Picinontu
<

val- 
val- 

Iže, liepe ta palociu tuoj per
dirbti ir perkeisti jame vis lab. 
Praeinant man pro ten 
matyti darbininkus ten
linksminanezius ir betriusian- 
czius. Kiti isz ju buvo užimti 
darbu, vienoj vietoj isziminejo 
Įauga,

teko 
besi-

kitur buvo atliekamas 
kitas darbas, o visur galinui, 
buvo girdėti tik linksmus juo
kus ir szposiis. Dirbo visi prie 
žiburiu žibineziu.

Nusistebėjos užklausiau sa
vo tarno, seno Rymionio, ka tas 
viskas reiszkia ?

— Ar ponas matai ta dide
li paveikslu Motinos Dievo 
sienoje palociaus ant antru la
bu, priesz kuri visados žibėda
vo žibinte. Žiūrėk ponas 
kalbėjo tarnaujantis man se
nas rimionas — da jis ten tc- 
berandasi, bet piemontai nori 
ji isz ten iszmest. O kad nak
ties laiko žmonių mažiau ant 
ulyczios randasi negu diena, ta 
darba atlieka dabar, nes die
nos laike gal jiems reiktu bėg
ti szalin nuo minios žmonių,

pacztines bankas' kurie to bedievisžko darbo al-

riu.
§ Suv. Valstijos praeita me. 

ta surinko 27,592,715 doleriu 
padot ku nuo laivu kurie per
plauki' per Panamos kanalu.
\ § Pagal paskutini surasza 
gyventoju tai Buenos Aires, 
Argentinoje, turi'daugiau kaip 
du milijonus gyventoju.

§ Laszas kraujo užima 30 
sekundų pereit per visa žipo- 
gnns kuna, o visas kraujas per
eina pen* sziixli in tris minutas. 
K raujagyslc(S (arterijos) nune- 
szu krauju isz szirdies o gyslos 
sugražina ji {ulgal.

į Pennsyl vapi jos piepitti 
iszx)r<x,hikavo praeita^ 
453,601,800 galonu pieno vertes 
J 13,099,^20 doleriu. Karviu ant 
farm u radosi 889,000.

metu

su

likti ne daleistu.
Teip ir buvo. Paveikslu Mo

tinos Dievo praszalino, bet 
ant rytojaus rųsztavone
griuvo, ko vaisiais buvo 10 dar
bininku tapo sunkiai sužeis
tais, o du rado mirusius ant 
vietos.

' ! ' ■ <’'• : -• * t '
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2. Dažnai girdėjau Szvaięa- 

rijoj būdamas apie sekanezius, 
nt.sitikimus, ar tai nuo Vokisz-. 
ku kunigų, arba nuo Hokonin- 

kliosztoriaus Monaster 
” Vieįąvej Aue

per toli nuo Monastirįaus buvo 
abrozus Motinos Dievo, kuri 
ketino pernoszti įu njoteriszka 
klioszorių, pasimirus anoj yio- 
1 • M . k ® « •

ku, 
Graubindęn’e.

toj paskutiniam katalikui. 
Teip ir buvo. Laike ėmimo 
isz ten to garsingo paveikslų 
Motinos Dievo,Dievo atsižimejo

toj paezioj vietoj kurioje nu
pjovė galva paveikslui, apsi- 
reiszke raudonas randas ir su 
kožna diena augdamas žirniai 
su rengi nėjo nelaimingam di- 

Reikejo ga
benti in ligonbuti su tuo ste
bėtinu lanku ant kaklo, kur 
gydytoju pasistengimai vienok 

nelaimingam

delias kanczias.

nepalengvino 
kiek ir pasiliko nepasekmin- 
gais visokie vaistai.

Pagalinus gydytojai negalė
dami iszgydint isz tos ligos 
jaunikaiti kaipo ir nežinoda
mi kas tai do per liga, apreisz- 
ke, jog tame turi būti kokis 
daleidimas virsz prigimtinis, 
kadangi apie panesze bent liga 
net negirdejo. Būdamas jau 
artimas mirties, kentėdamas 
didelius sopuljys, nelaimingas
iszpažino vienam isz gydinto- 
ju, jog ta liga tai bausme Die
vo už jo nedora darba, už isz- 
n tekinimą stovylos. Motinos 
Dievo ir nupjovima jai galvos. 
Netrukus pasimirė didėlėse 
kaneziose kūno ir sanžines.

Tolinus bus.

PAJESZKOJIMAS

savoPajeszkau savo szvogeri 
Frana Petravicziu ir krikėztu- 
duktori Elena Petra vieži ut e,
Jono Kardalejaus moteli. Jie 
gyvena kur apie Adams Ma>
si ‘sachusetts steite. Meldžiu pa
ežiu arba apie juos žinauėzius 
ka atsiszaukt sziuo adresu:

Mr. Ant. Etikas,
2221 Loach Ave. 

ScraĮiton, Pa.(t.32)

GERAI PASAKĖ

Jaunikis in daktarę paezia: 
Ach, myliu ponia, neĮt svaiga
lu »o I o.

Daktarienę:— Na tai nud- 
duęk ponas pas mąęo vyra,
jisai yra gyldintoju paikszu, 
tai poną isz tos ligos iszgydina,

i

Wasilew.sk
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Sucziuoptas 
Velnes ■

Rudens giedra neilgai tetve
ria. Viena diena sausa ir sau
lėta, kita iszauszta ūkanota ir 
lytinga. Purvynai nieko nebe- 

Nors saulele spykteleja
kokia diena bet nieko nedžio- 
vina, szlapi ir s 
szaliai.

susa.

zlapi visi pa- 
Nurudavusios pievos 

aptvino vandeniu, pajuodusios 
ir iszmirkusios, papurusios isz. 
draikytais ražais dirvos niukso 
surukusios, kaip senos bobos. 
Miszkai nulindo ir nusiminė 
barsto po kojų savo pageltu- 

lapus nuoga ir rusezia
kakta stato prieszais žiaudraus 
vėjo. Žolele lindo po geltonu 
lapu patalo. Namine banda, 

ėda,

sins

niekuomet neprisotinta, 
szlemszczia pageltusia žole, at- 
vaszas ir apipuvusius lapus. 
Piemenims mažai berūpi žiūrė
ti, tialel po namus padeda, bul
ves kasti.

Biaurus ’bulvekasis. Žeme 
iszppjusi, negali keliais szlianž. 
ti, kasėjoms reikia pasilenkus 
rinkti. Bulves purvinos, su- 
szlampa ir maiszai o neszioti i 
ligi pusblauzdžio reike purvi
na bristi.

Kurie galėjo ankseziau ligi 
giedroje nusikasti, tiems rods 
bepigu. Kumiecziu bobos varg- 
szes, kol atidirbo dienas prie 
dvaro vasarojaus susivėlavo su 
savo bulvėmis. Dabar pasitelk 
damos, pasisamdydamos kasė
ju, žūna pliauszkia kiekviena 
savo režyje. Raudonomis uosi 
mis, sukimbusiais nagais

<bulvekasin.

ka in krepšius ir

s

b

SZITOS TRYS MOTERĖLES ISZMOKO LEKIOTI
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EROPLANU IN VIENA DIENA.
Ana diena atsibuvo iszbandymas ant Kooscvelto lauko, 

, kuri niekad neturėjo 
įos lekioti su eroplanu, ar galėtu iszmokti varyti cropla

nd in viena diena. Tsz kaireses: Miss Darata Galberth, 18 me
tu, i

Long Island, persitikrint kad mot ere, 
proi

Bena. Tsz kaireses
isz kolegijos, Hollis, L. J., Mrs. Gillespie, 3

keliu vaiku isz Garden City ir Miss Wagner, 24 metu, steno- 
rafiste isz Hempstead, pradėjo mokytis isz ryto ir da priesz 

nusileidimą saules iszleke in padanges su eroplanais ir pasek
mingai nūs 
niot^ros yru

0 metu, motina

a

įleido ant žemes be jokiu nelaimiu. Tas pabodo kad 
tinkamos prie visko.

žmogus vos tik galėjo 
luAUoti. Vyrai iszalke, apmau
dingi, belynant vilkę ant pe- 

maiszclius su

1 m a jo
: <L.

g

ISZ 
bulvėmis.
eZHl dirvų

*

>
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palikta ant tolimesnio pliažo manyje jausmus, kuriu lyg-
to visa valdanczio akyvaizdo- szolei nepažinojau, o kurie jna- 4 i TF 1 • i i* 1 • a • 1 1 V • • • ' JI_ 4*1
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Isz Francuziszko Klebono
♦

to

Atsiminimu. 
...........

Nuo kada užpuolė,parlamen- 
atidalinantis 

Bažnyczios
nutarimas 

vieszpnltysto nuo 
aiszkiai atsiliepia pas drama
tu autorius jiamcgi’mas kunigu 
in Paryžiaus teatrus. Inejome 
tiesok in mada. Tankiai atbė
ga pas mane sentimentaliszkos 
moteriszkes:

— Kunige klebono, ar .m- 
liu eiti ant dramato p. XrPui- 
kus perstatymas! Tenai pers
tatoma toksai doras, 
nigas.

Nusikratau tas bobas sykiu 
“geru ir doru ku- 

Kaipgi galiu kritikuoti

geras ku-

I 
naszcziais pildamas!

i ren- Ne.skleisk taip in 
szauket

asla
vienoje

velka, nesza namo, nebeisZbris- Iriojoje: - m-bogalešin no lop
damos punynu. Kitos pila ini 

paveja nuo 
kiekvienas iu

maiszelius; 
darbo, 
savo trioba.

Saulei nusileidus, susirinko 
vyrai: parpliauszke ir bobos 
purvinos ligi juostos, 
deszimts »sz< imininku 
po vienu stogu. Visu nevirtos ’ vargi 
vakarienes. Vaikai i 
bliauna, rėkia parszeliai, žvi< 

nemelžtos

vvrai
sunesza

m
Kokia!

gyvena Į

szio pasupti.
— O kur-gi kitur pilsiu ? — 

atszove vyras. — 
dega savo lopszi!

Kitoje trioboje, telžęs maisza 
asla kriokė vyra 
— Kaip

- Kiszk iii uo-

S*

rupūžes! Neparsi- 
i nesze ne tu 'bulvepalaikiu! Nu- 

“y?s, suszlaves
iszaikial,,i,bnv l)er h0111 paškui

gia karves nemelžtos o ežia 
staigai temsta nes prakiuro ly.! Ievas, raižydamas juos diržu . • • • i*! •j!

pliaukszk tu

i ju uodegos. ;
Kitoje trioboje vaikai klykė.

y

Motina czirkszdama bati. Susikorė triobose ugnis, tu-Į tilde
rosi.

Kitur 'pilti statinėdama szu- 
•s asloje po lietaus laszinio, 

<zauke.
— O tai tau buvo manes ne- 

nebukime į 
prie to velnio, nebūkime! Nie
kur galvos pakiszti nėra, be ko. 
kio stogo; kaip pradeda lyti, ir 
trioboje varva už apykaklei. 
Ne tik drabužiai bet ir mes pa
tys supusime. Lygu doresnios 
triobos nėra sviete? O darbas

rojo atsidarinėti duris, pro ku-
rias virto kai}) isz kamino du-1 
mai ir szlapgariai; per tuos ne j kt 
vidaus nemaž ncbeapszviete1 
ugnele. Pasieniais po asla pri
pyliotos bulvių, I 
vos, pristatinėta jMirankiniu in
du gembese iszkabineti varva 
apdarai, apie židinį iszdžiaus- 
tyti purvini autai. Ugnele ap
stoja keletas vaiku szildesi.

Durnu, garo drėgmės kvapas 
susimaiszes toki dare troszkn

batvini kru- klausyti! Sakiau

Gal Su Szitu Plaktuku Pasiseks 
Vice-Prezidentui Apmalszyt Senata

ne spaudžia, gaiszina, heduodgi 
man nei ant valandėlės atsil- 

Visą ko jau bandžiau ir 
darbo didelio ir fiziszko kan
kinimosi ir narkotiku 
man palengvinimo. O kas ar- 

Taigi, viena vakara Didžioje sziau toji mergaite 16 metu 
Subatoje, bus tam trys motai czysta ir nekalta myli mane 
atgal užsnaudžiau nuo 
bo bažnyczioje,” 
na spaviedojau ir buvau laba1*.

Jė. Kokia tiOi kitoniszkesne yra 
meile įmano dabartiniu poitf- 
tenliku ! Szvapa man apįe ana 
pusiau užvertomis luputėmis, 
su iszvalizda tokia pilna nusi
žemini mo!

< <

sio.

nėr;

d’iiir- taip pat, Esiu tame persitik- 
(isztisa die- vines.

— Mano biednas vaikeli...
Ateima man tokios va-

žimus, kaipo apdažyto mora- 
1 Izkumo 1 ikucziu^; keliiau j u 
in svietą, su moteriszke, kuria 
myliu pasiduodu . prigimimo 
tiesoms, vienatinėms prisaky
mams, kurie reikia godoti..

— Kadia iszvažiuoji? — pa
klausiau.

Susimaisze.
— Trumpu laiku. Taip... 

neužilgio... už poros nedeliu.
— Nevažiuosi-tarinu, 
« • 4 • » . *

kaipo apdažyto mora- 
t *• * ftj i/. *

ll

“k If!’

f

I
; J

■

TH 
ih— Nevažiuosi-tariau, žiu- 

rodamas jam tiesiog in akis.— 
Dovanai pats save apgaudinė
ji, esi doras žmogus. Ateisi pas

Nenorėjo klausyti, mete man
i veidą užgaunanezius žo

džius, sumaiszytus su bluzpL 
j i mai s.

Nusisuko ir iszejo, nepada
vęs man net rankos.

* ♦ * •
Ir vėl praslinko metai. Ste

bėtinas tasai mano sveęzias ap-* 
sireiszke toj paezioj dienoj ir 
net toj paezioj valandoj. Bu
vo daug ramesnis, tuojau ta: 
pamaeziau ir supratau.

— Sirgo sunkiai-tare-plau- 
cziu uždegimu; kaip tik užsili
ko prie gyvasties. Ak, kokios 
tai naktin turėjome praleisti 
sėdėdami prie jos asz su paezia 

Neseniai jai pagerėjo, 
bet dabar dar labiau sugoja- 
me, kadangi greitu budu gali 
atkristi liga.

— Nei neprisiminė 
apie pereitu metu savo užma
nymus. Asz pats to visko tu
rėjau užklausti.

— O kaip ten su savo szir- 
džia, mano sunau?

— Retkarcziais liekuosi be 
jausmu-atsake-bet liga tęsiasi 
ir drebu ant mislies, koksai 
bus iszbudimas, kada baime 
apie jos gyvenimą ir sveikata 
pasitrauks nuo vietos...

Persiskyreme kaip seni prie- 
teliai; prižadėjo sugryžti po 
metu ir esu persitikrinęs, kad 
dalaikys savo žodi.

Tik beda, kad begyj keliu 
menesiu persikėliau in kita 
parapija. Ar norės... ar turės 
drąsos jeszkoti manės czionai, 
miesto, centre, toj bažnyczioj, 
visai nepanaszioj įn biedna 
bažnycziu'ke Vangirerde?

Bet kas toksai dabar pas

nuvargęs) kad sztai iszgirdnu
Vaikiukmw, landos kada sau sakau kad tai 

augszcziausiias paikumas spir- mano po metu, 
ties ir kovoti. Juk in nieką ne
tikiu juk moraliszkumas mei- in 
Įėjo yra žmonių iszmislas, isz- 
mislas ju egoizmo ir tiek man 
tas puikiai persi stato 
muitu tarifas. Taip, taip sako 
protas: bet moraliszku taisyk
lių prakeiktus paveldėjimas, 
kas randasi mano kiekviena
me kraujo lasze, blaszkosi n 
szaukia; nieleadejas esi ! Sziau- 
bunas! Ak tasai balsas viską 
užmusza ir negaliu jum. liepti 
tylėti.

Nutilo.
Ar atėjai, mano sunau 

jeszkoti pagalbos Dievuje?
— Ne atsake, sakiau juk 

jau ponui, kad in Dieva neti
kiu. Ateinanczia todėl, idant 
bliauti isz skausmo akivaizdo
je man panaszios esybes. Atė
jau ir todėl, kas jeszkoti pa
ramos, nes žustu. Juk tavo pa- 
szaukimo žmones nuo tiek am
žių 
mu, 
s u omon es

1 in duris beldimą.
kuri laikau sau patarnavimui, 
nuvedė kambarin koki tai 
žmogų kurio veido negalėjau 
patemyti esant sutemai: tiktai 
pastebėjau, kad buvo gražiai 

amžiaus 
deszimsziu.

ir szvariai 'apsirėdęs, 
gal apie penkiu
Jis man atrodė labai susimali- 
szes, nedrąsus ir nežiūrint, kad 
vaikiukas iszejes paliko mus 
vienus, neatsiliepė jis per va
landėlė pagalinus praszneko:

.— Kunige klebone, o gal 
asz užkenkiu?... tokiame at
sitikime. . • iszeisiu.. .žinomia.

Užtikrinau ji kad man visai 
nieko, nekenkia ir pridūriau

kaip

l 11
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nieko, nekenkia ir 
linksmai:

— Bet daleis ponas 
siu lempa; vienas in kitai kal

bėt vienas kito nema-

uždeg- ’ll
W1V0.

bame,
tome. ’

— Ne

'Iir su j u tuo
nigu.M
koinedijufe ir dramatus, jei pat, 

dvasiszkis,
teatru? Atsakau joms nuotos;

— Mano ponios, negaliu 
nieko jums

sau kokio nors protin- 
žn io gaus ii;

kaipo nelankau
ne... geriau be 

sviesęs... praszau kunigo... 
geriau taip... patamsėję...

Ir sezdamas ant kreses, ežia- 
pat szale manes pradėjo sku- 
l>hVi ir karsztai kalbėti trum-* 
pais, pertraukiamais saki 
niais:

— Ba tai.. toksai yra daik
tas: iszsyk turiu patemyti, kad 
nepriguliu prie tikineziu žmo-

> esiu 
laisva 

mianis, bedievis ir dar kitokia, 
bet ne žmogus su tikėjimu. Su
prantamas dalykas, kad nepri
guliu prie jokios sektos. Vie
nok pripažinstu tikėjimo jaus
mus pas kitus ir jie manos vi
sai neerzima. Dievotumas tikc- 

i, viskas tas 
'tai daiktas

man J

Ji J, 

H
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NAUJAS BEISBOLININKAS
Tricky Twirler Gordon Wil- t

liams isz Temple universiteto 
kuri labai pageidauja beisbo
lus kliubai St. Louis Cardinals, 
Pittsburgh, Cincinnati, Brook- 
Ln ir Athletics.

y

visur toks pat.
Ir taip isz 

triobomis vadinamu, visokiu 
balsu buvo girdėti — 'bartyniu 
verksmo, juoko ir 
Kiekvienoje

visu urksztyniu 
vadinamu,

keiksmo, 
bud u

ponios, 
pabarti: pasijiesz-

kdk i te 
gesnio 
žinovo.

tu daiktų pertraukiamais

— Bet-gi kunige klebone! 
\rba mes tai žinome protingui
žmones? kur jie imtie?

Biednos papūgos!
Ar kunigai buna taip

Idai inmaiszomi in dramatisz-
Tikrai pasa

tam visai netikiu. Terp

t'ivn-

žinai 
žda us

Am

kus atsitikimus?
kins
musu ir svieto buvo ir bus am- 

rubežinis mūras
verpetai susikulia iii ta 

kamsza: tas-gi kas mus pasie
kė kas mus apsupia

niu. Žinoma, prieszingai, 
net be jokio tikėjimo

Tai faktas tukstanezius 
da rodytas, neužgyd i na

NM
George Curtis Peek isz Panamos padovanojo szita milži-

M, '3

niszkn plaktuką vice prezidentui l’urtis ant apmalszinimo ne
kuriu senatorių Washingtone kurio už daug roke laiko posė
džiu. Mažiukas plaktukas gulintis nn1 stalo yra padirbtas isz 
mariu >znnio dantieH.

>
I

juoko 
ypatingu 

skelbėsi atskiria! gyvenanezios 
szei.mvnos.

Tiktai vienoje visai tylu. 
Nors taip pat pravertos durys 
ir durnai rūksta, bet kalbos ne 
balso; turbūt pasznibždais 
sznekasi.

Toje gyvena musu pažinsta- 
ini — Antanai Dauginiai.

Pirma karta, stojant in dva
ru, ne in galva neatėjo pasižiū
rėti, kur reiks gyventi. Parsi
danginęs rado triobas insmegu- 
sias in purvyną mažne ligi lan
gu, sienas supuvusias, nes trio
ba ‘be kokio stogo, kur-ne-kur 
Oo lopeli sziaudu ant stogo dar 
kekso. Ka-gi bedarysi? Reik 
talpintis, nors vargingai. Lai
me dar kad Dauginiu naudele 
nedidele. Vasara, kol sausa, 
giedra, dar puse 'bėdos ir po 

gyventi, bet, rudens 
prasidėjus,

rn vienoje

turbūt

kais jei 
galiu taip is^sireikszti, užlie
ja musu gyvenimą tai vis su
drumsta
meniu szirdis. Puolasi ji ant 
musu isz; visu pusiu bet pasi
rodo ji visame savo nuogumo, 
be inrankiu be uždangalu, ku
riais del svieto akiu apsitaiso. 
Nusitikėjimai, norints labiau
sia tikri, kuriuos sau daro d n 
svietiszkieji žmones, bus kuo 
tai negalimu prilyginti prie tu 
visu žmonių kurie daro kuni
gui isžpažinimus ant spavied- 
nes. Kiek sykiu, priimant tuos 
slaptingus isžpažinimus, rodo
si man, kad girdžiu skundimo
si diisz'ios 
kūno kuri

y

taip is^sireikszti

neramiu žmonių su- 
szirdis.

iszsiliuosavusios isz 
palaikote kuna už 

koki tai svetima
sudije, o tankiai net ne-tina, 

apkenezia.

y kuri laip'kal-

*

mane

jimas tikėjo stoka
nuino nuonione, '
tokio ir kitokio tempenunento. 
Kasi ink matties, tai yra faktas 
kad neturiu visai tikėjimo.

— Bot-gi...
— Praszau, nepertrauk man 

ponas nes galecziau netekti 
drąsos, piaklausyk manes: Tu-

yra dalintojais suraminl- 
rodu, sudrutinta silpnas 

, suteikia duszioms 
peną ir nurodo joms tiesu ke
lia, 
sykiu
mas. Tavo amatas — gydyti.. 
taigi mane iszgydyk... Asz 
pasiduosiu... sugražink man 
ramybe... klausau tavęs...

Pradėjau kalbėti.
Ka asz jam tikrai pasakiau? 

Brangus dieno... nebuvo tai 
be abejones žodžiai nei dgug 
moksliszki, nei auksztai filo- 
zofisžki; neesu net iszkalbin- 
gas. Man rodos, kad didžiausia 
■spaviedninko galybe yra žiū
rėti in žmonių duszias, nepai
sant ju pozicijos, mokslo ir in- 
telektuialiszkd auksztumo. 
kiek tasai žmogus... tas pro- duris skambina; tai turi but

o
I

dangaus 
lietums prasidėjus, nenorint 
reike. poną keikti. Ponas sau 
dvare turi du ruinu, treczia pa
livarku szeimynai stovėti. Pali
varke, viename kambaryje, ke
li batviniai pamesti, kitame-— 
koks indelis, 
paivasa r i daržines

visi tuszti kaip 
, ir užrakinė

ti. Skerdžiui ir pirmininkui pa
skyrė prie galo po maželcle ka

tėse, 
toliau

beiszsi tenka.
spraudėsi

marele; 
krosnis 
lova 
anksztenybeje

y

Visos tos refle'ksijis 
apspinta: juk tai Dideji Suba- 
ta Velykų kuczia (vilija.)

Esu pats vienas savo kam
baryj lankiu. Nuo trijų metu 
jau, visuomet toj paežio j die
noj ir beveik toj paezioj valan
doj apsireiszkia sveczias
tai ir sz i and i e kaukiu. Iszima- 
mai vėluojasi deszimta iszmu-

riu 'keturias deszimtis penkis 
metus, esu profesorium... 
chemijos profesorium auksz- 
tesnej mokslo iustaigoj. Mano 
pravarde yra žinoma... žmo
nes sako esu mokytas. Niekad 
net jaunystėje, negyvenau 

Trisdeszim- 
tuose septintuose metuose ap- 
siženijau. Gavau gabia mergi
na, medicinos studente, sierata 
nei negražiai nei patogia dvi
dešimties trijų metu. Ji gyve
no sia'u isz lekcijų ir prie sau 
dar užlaikė asztuoniu metu se
serėlė. Po sziubui, žinoma, ir 
veikei paėmiau in savo namus.

Jkk. A 1 . 1. R 2

esu

jaunystėje, 
lengvatikiszkai.

Mano pati yra geriausia moto

• jo

sze jau ant bažpyczios bokszto.
Priesz trejus metus aplanke 

mane pirma syk. Nebuvau ta
da klebonu tos dideles turtip-
gos parapi'jos švietiszku žmo
nių ir dideles mados moterisz- 
kiu, bet nepažinstamu, kukliu

kaip padirbino 'klebonu biedno kampelio Van
gi rard e, 
stituto.

Ak... įaitsimenii to laiko sa-

riszke, tikra mano prietelka Ir 
mano visokiame darbe pagal
bininke. Per isztisus asžtuonis 
metus musu sugyvenimo 
sykio nesusiginezijome.

Sustojo kalbėti. Jau buvo 
visisžikial tamsu kelias miliu
tas abudu tylėjome. Supratau 
kad jam sunku ant szirdies 
kad laukia nuo manes kokio 
nors patarimo.

•— Maiio biednas vaikeli— 
pralkalbejau suprantu; po asz- 
tuoniu metu mergaite kuria 
priėmei po savo stogu, piaau- 
go- • •

nei

fesorius buvo už mano iszmin- 
tingesnis! Daugiau be abejo
nes jis skaito, daugiau misll- 
jo apie pschologija, nei 
Nepririnkinejau jam žodžiu, 
kalbėjau taip, kaip in kiekvie
na .kita gricszninka tame pa 
cziame padėjime. Kada mato
me jei kas skensta, tai ar-gi ly
giu budu gelbesime dideli po
ną ir skurdžiu?

* • y ■ ' ■

Pabaigęs siavo kalba 
biau lempa. Dabar jis man jau 
negyne tai daryti; pamaeziau 
priesz savo sausutėli žmogų, 
liesa, su protingu veidu, ku
riame matėsi nusiminimas, ir 
pražilstancziiais plaukais.

Pasikėlė ir atsisukęs tarė 
man iszmetinejimo balsu.

— Neiszgydei manes, kuni
ge klebone. Esu nuolatos ser
gantis, 
kaip vakar.

— Nežinome nieko tikrai- 
atsakiau-eik su Dievu, mano 
sunau. Gial tau pagerės geriau, 
nei pats likiesi. Ateik dar pas 
mane.

• •JIS.
Taip, atėjo vela. Kaip tik 

pažinau, taip buvo persimai 
asz. nes. Susikūprinęs senelis fito 

vėjo priesz mane. Taigi pir
mas užklausimas kurio nega
lėjau sulaikyti, buvo:

— Numirė ?
— Pakratė galva užgina-

x;uzie-

gai sziadien arsziau,

I

erczios — vos
Tokioje 

su

netoli Pansteuro Tu-

vaikais beveik amt kits-kito. O v0 penitenkas: nei vienai ju
> tuszczioš, nei m^sisapnavo pas mane 

užrakinėtos. Gailisi ar pavydi klaustios rodos, kaslink teatre 
žmogui geresnes erczios... KL perstatyniu ir “doru kunigu

didžiosios triobos, tuszczioš 1 nei nesisapnuvo pas mane

............................ i”

t i visi darbininkai, sukiinszti perstatomu wut scenos. Nered- 

murdosi po turėjo jos pakaktinai savo kas 
dieninis gyvenimo dramatu.

*

in supuvusias triobas po su- kejo joms sumidytu dramatu
drikku-siii stogu,
purvynus, trokszta po durnus.

Pare ja nuo darbo vakaro, ne.1 Mano rodos, mintno sūdo szauk- 
turi kur dorai no pasilsėti, o :
diena nemato kaip ju triobos tai, ka vadinate meile; turėjo 
atrodo nes neturi laiko žvftlgy.j vientik už tikslą, kad apturėti 
ti>.

turi kur dorai no pasilsėti

--------  _ i *

tąsi tikroji kovoj apie buitį, o

Paszoko nuo dereses.
suszuko. At-

— Ne, nemoki gydyti.
Pasipūtė ant manes, kaip 

vaikius. Padėjau jam savo ran
ka ant peties.

— Prižadėk man, kad kol 
metai praeis aplankysi vėl ma
ne. Jaigu neateitum.. 
lycziaų, 
kovai.

mai. Atsisėdo sunkiai ant kre- 
ses jr tylėjo nekuria valandėlė. 
Pagalios pakele galva.

— Ne, nenumirė. Gyvena, 
sveika, graži, iszejo už vyru.
Iszejo už jauno ddktayo isz 
Argentinos, kuris nėkurį laika 

ežia jis baisa pertrauke, pra
dėjo verkti — ir... iszvažiavo 
sau!

Paėmiau jam už ranku, bied- 
nu ir drebaneziu ranku ir ta
riau:

— Vaikeli mano, esiu perei- 
tikrines, kad pats to norėjai, 
pats privedei prie tos moterys
tes.

dirbo mano labaratorijoję4 ir,

— Taip — suszvapejo. — 
Asž tai padariau. Mylėjo mane

■
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— Kaip tai! — 
meni? Ir taip tuo jaus? O asz 
reikalavau menesiu, kad ąaivo 
padėjimą suprasti! Užtikrinu 
ponui, kunige klebone, kad nie- 
Jtas visupirmiausia ji. Piimiiaiu 
asz iszgercziau stikleli Prusisz- 
kos rugszties kol... bet kur 
rodą?... O asz taip daug bai
siai kenėziu. Ar gali supras-

u

. O asz taip daug bal-

tai mis- 
kad tu pasidavei tai

Bet tu uepei’galemas, 
tai labai gerai žinau ir nepa- 
siduosi.

Praslinko metai.
Didžiosios Subatos vakare, 

mano betikejimiszkias penten- 
tas atėjo in mano namus. Isz- 
rode man jis kielę tai smages
nis, daugiau pavartunas iv 
jaunesnis nei peniai. Proneszo

pati tai iszpažino. Žinau kad ji 
nebus laiminga, o mano gyve
nimas nulaužtas. Sztai pono

H jL 
ira- 
ai

tus dare; bet ne, kalbėjo teis)

darbas, kunigo klebone!
Mislijau, kad jis mąue p 

dės keikti kaip tai kilus į
Vilo ciuiej uev uvj auiuvjv t 

be neturėjo jau šylu. Neleidau 
isz savo ranku jo ranku ir jis 
atrėmė savo galva ai)t mano 
peties ir verk© ilgai. Nieko 
terp saves nekalbėjome.

Nerviszku susijudinimui iip- 
siszluoste aszaras ir iztlese.

— ponas ta-
*
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jjaap, kad jis nusprendęs dau- 

ras terp dvieju moteriszkiu: bet piasiduoti savo szirdies ne
ti visas mano gyvenimo tortu- ginu nesiimti su savo likimu

vienos ju jau nemyliu, geriau rams. 
. nemylėjau jos tik- Į

Tolia irs bus.! kąsni duonos ir liankiai labai rai niekados. Antra.
i ■ : ,

I

/

w,

K

pasakius., — Pasistengiau paversti ii
atgimdė niekus tuos suomenes Riisigrau-

— Lik sveika 
re patylomis.

Ant
dar:

— Jei pori, dar ateisiu. Už 
metu...

slenksczio atsisuko

arba ankseziau.. f 
Ateik rytoj.
Ne, rytoj ne; bet paj^-

kiau.
Nesitikėjau kad ateis,.

i
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H
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.♦
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Isz Lietuvos

* •

' SAUJįE i

i

I

— Dideji Petnyczia.
— Dideji Subata.
— Nedėliojo Velykos!

t Po trumpai szirdies liga, 
pati Jono Jakubonio mirė pra- 

Velione turėjoVi- eita nedelia. 
siems musu skaitytojams mies- cipio 43 motus, gimo Lietuvoje, 

vėlinamo ( paliko• vyra, keturis 
dvi dukteres, broli ir keturos 

Jau pradėjo kast pama- seseres.
t Po baisai nelaimei, ku- 

Readingo' rioje neteko abieju ranku per • i __a! i I , r>.....  t...
didesnis brekeris ne kaip Lo- sykloso, Kazimieras Gailuszls, 
cust Summit brekeris.

— Prokuratoris

te ir aplinkinėje 
linksmo Alleluja!

sunns

PATI SUPYKO SU VYRU 
IR NUODIJOSI

Kovo 23 d.. Kaune, Szormuk- 
sznlu gatvėj susiginezijo
savo vyru pil. N. iszgero mui
lo akmens. Jos gyvybei pavo
jaus nėra.

K. AMBRAZAIOZIUI NELEI- 
DŽE GRYŽTI IN KAUNA. 4
Kaimas — K, Ambrozaitis
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M, NAUJAS KARISZKAS LAIVAS DEL' DĖDĖS ŠAMO

ta ant naujo brokerio St. Ni
colas . kuri statis 
kompanije. Ketina tai būtie da | eksplozijo William Penu ka-

44 met u, 1232 W. Coal ui i., mi
re ligonbuteje nedėlios ryta. 

Snyder, likos pripažytas kaltu Velionis paliko dideliam nu- 
už pasiprieszinima sudui ir tu
ri užmokėti $2,500 bausmes ar
ba atsėdėti kalėjimo tris me
nesius. Czaliukas tuojaus ape-1 kaipo broli ir seseria Lietuvo- 
liavoję. in augszcziausia Buda jo. Laidotuves atsibuvo Sere-

nuo

I

Charles ligonbutejc

liūdime paežiu, dvi dukteres ir 
viena sunu;
miesto ir Juozą, Linden, N. J.

brolius Ignotą

./

ir tokiu budu iszsisuks 
bausmes.

— Pavietas su pagolba Rea- 
dingo kompanijos statys nau
ja konkretini tilta St. Nicolas, 
kur kolos ejna in Shenadori Ir 
Gilbertona idant nereikėtų va
žiuoti per geležinkeli arti bro
kerio.

— Panedelio po piet Ellan- 
gown kasyklose likos apimti 

blak dampu
anglekasiu isz kuriu penki li
kos nuvežti in Locust Moun
tain ligonbuti Shenadorije, li
kusioje likos nuvežti namo in 
Shenadori, AVm. Penu, ir Ma-

4 4 > T devyniolika

doje su bažnytinėms pamaldo
mis.

— Alsiems žinomas-biznie
rius p. Zakareviczia persikėlė 
in nauja vieta po adresu 29 S. 
Main St., tuojaus szale Strand 
Teatro. Jisai užkvieczia visus 
atlankyt jo naujai intaisyta 
sztora. Skaitykite jo dideli ap
garsinimu ant kito puslapio.

Donora, Pa. f Diena 18 Ko
vo po trumpai szirdies 
mirė Ona Masaitiene, 53 metu. 
Velione paliko dideliam nuliū
dime savo vyra Petra, viena 
dukrele ir sūneli, pergyveno

hanoy City. Gazas užėjo isz sc- Donorojo apie 20 metu ir buvo 
mylėta nuo visu kurie jaja pa

liga

uos iszdirbtos vietos Skidmo
re, 31 tunelio, teip staigai, kad židojo. Priek tam paliko tris 
visi anglekasiai ne nepajuto vedusius sūnūs: Aleksandra, 

I Petra ir Joną, kaipo vedusias 
dukteres Juzefina ir Ona. Lai
dotuves atsibuvo iszkilmingai 
su bažnytinėms apeigomi ant 

W. Center ulyczios kaipo nauji kuriu dalybavo daug žmonių.
likos isz --------

kaip likos apimti.
— Juozas Kurtz ir 

Stankeviczius atidarė Seredo- 
je Pennsylvania hoteli ant 221

W.

locnininkai. Hotelis
naujo isztaisytas ir parengtas 
nanjeis rakandais del priėmi
mo svecziu.

— Dideji Petnyczia yra le. 
galiszka szvente todėl
bankos ir valdiszki urėdai bus savo gyvenimą. Paliko paezia 
uždaryti. Kasyklos taipgi ne 
dirbs.

visos

sūnūs:

New Philadelphia, Pa. f Ado
mas Laukaitis, 48 metu, mirė

r ,---
'4

r

si
Riti
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Buvo Up 1812 mete: Francu- 
zai po Napoleonu Imu gAspa- 
doriavo ant gero Iszpanijoj. 
Jaunas kapitonas K. insilaužo 
su savo kompanija in klioszto- 
riu Kapucinu ir apsistojom kai p 
reiko. Tarp įbkoniitku ir’ Žal
nierių netrukus stojdsi sutaiką. 
Buvo tai diena Kuczios priesz 

___.: svetingi zokoninkai 
nepavydėjo Žalnieriams atsil
siu po vargui o eidami in baž- 
uyczia ant poteriu paliko žal-

reiko. Tnrp zokoninkti ir'žnl-

. I Kalėdas:

buvo padavęs Kraszto apsau
gos min'isteriui skunda del isz- 
tromimo ir prasze leisti gryž- 
ti Kaunan. Jo skundas atmes
tas.

2,300 PIETŲ NETURTIN
GIEMS VAIKAMS.

Kaunas. — Kauno 
valdyba 4 mokyk. ♦ *
kasdien 1,500 pietų neturtin
giems vaikams krikszczionims

miesto 
iszduoda

it 800 pietų Žydams.

NETIKRI DOLERIAI. 
4,

Kaunas. — Sziomis dieno
mis pasirodė apyvartoje netik
ri padirbti doleriai. Po 20 do-1. 
Federalinio Boservinio banko 
New Yorke, N. V. sorjja .1928

K.”

Sziomis

kontroline raide 4 4

PASIKORĖ BUBELIS.
Kovo 17 d. Kretingos Plate

liu vai. Na tonu km. pasikorė 
sūnūspil. Babelis Alfonsas, 

Vlado.

PRIKISZO.

Vyras paduoda paezei ziego- 
ri sienini ir kalba: Tai del ta
vos, mano brangi, kaipo dova
na dienojo tavo varduvių. Ta
sai ziecroris visadaziegoris primins

įnamio sirgdamas kolos dienas'mane ir yra tokiu geru kaip 
Velionis i ir 'asz...I uždegimu plaucziu.

pergyveno czionais beveik visa

Į du sūnus, dvi dukteres, du bro
lius ir seseri.

— Mirusio E. S. Sillimano 
lavonas likos parvežtas isz 
Egipto in jojo narna ........ ...
ville. Laidotuves atsibus Suba- 
toje.

— Helena Kiniauckiene, 435 
W. Maple ulyczios turėjo ope
racija 1 
ant kojos kuria nusilaužė pul
dama tropais žemyn nuo gon- 
ku praeita Nedelia. Po opera
cijai jauezesi daug

Pottsvilles ligonbutyje

* į Daraktoris: — Pasakykie 
Baimes- man kokiu spasabu pastoja ra

sa ant žemes.
I Studentas :- 
na s i 
viena karta apsisuka, tai isz 

greitumo suszila.

— Ala t, žeme po- 
profesoriau in 24 adynas

smagiau.

RADO UŽKASTA MASKO- 
LISZKA AUKSA.

Artimo
je Zdolbunovo, prie Lenkiszko- 
maskoliszko rubežiaus, Vo- 
kiszkas kolonistas Fritzer, isz- 
kase skryno kurioje radosi 268 
svarus aukso, kuri kaip rodos, 
užkasė maskoliai priesz karo, 
priesz atcijma Vokiszko vais- 
ko.

O kad sziadien auksas vra * 
vertas 21 dolerius už uncije, to
dėl surastas auksas turi ver
tes 70 tukstanezius doleriu.

Varszava, Lenk.

TAI ROTS.

Jaunikis atsilankė pas savo 
mergina ir pereidamas per sta
bą, rado tarnaite prosąvojente 
ir užklausė:

— Ar tai tu taje szlebe pro- 
siji ant ryt — ant sugertuviu, 
kurios rytoj atsibus!

Tarnaite:— Nugi kaip! Mu
su misito vis taje szlebe velka
si kada tik daro sugertuves!

ANT RANDOS

(t.33.

Stuba, gera vieta del sztoro 
ar buezemes po nr. 315 East 
Pine St. Del daugiau žinių ®t- 

. siszaukit pas:
Jno. Macziulskis,

1315 East Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

Enna Jettick
Gitdėkito ant radio 4‘Enna 

Jettick” melodijas, Ncdeliomis 
per W. J. Z. stacija, 8 valanda 
vakare. •.. r ♦

Trėgellas’ Shoe Store,
33 E. Cenfro Si, Mahanoy Cily .. • «l. « ■ Mil M:.. H-M « " ' ■! ' ' W ' *
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Pati: 
kaip tu V l

Ar ir musza teip

KARVES SVIESTAS.

Ateivis:— Ar girdi, Kelne
ri, tame svieste yra plaukas, 
kas tai yra?

Kelneris:— Tai karves plau
kas. Mes vis indedam ip svies
ta, idant sveczei mis|ytu, jog

A 4 A « A «tai tikrai karves sviestas.
>___________________ i______

Petnyežioj ir Subatoj
NEW MARKET HOUSE

138 W. CENTRE ST. MAHANOY CITY, Pa.
Kur galite pirkti gera mesa ir groserius už pigias prekes.gera mėsa ir groserius uz

Didele Speciale del Velykų. — Rūkytos Hames po 26c svaras.

SZVIEŽI TAUKAI 
Kiek tik norit. 3 svarai 35c.

(ILKI STEIK Al 
Round, Rump ar Scrloin 

33c. svaras.

Szviežiai sumalti kiaulienos ir 
gal vienos 1 lamburg 

2 svarai už 39c.
UNEEDA BISCUITS 3 už 10c.

Minksztas Chuck Roast 
19c. svaras

Minksztas R’ib Beef
2 svarai už 25c.

Everyday Pienas
3 bleszines už 25c.

BUCKEYE Al AI/U 
49c. bleszine

Tiktai ateinanezia Subata.
KIAUSZINIAI specialiai po 29c. už tuziną.

Sztoras adaras kožna vakaru iki 9 vakaro pei’szia savaite. I
■11 1 ■ 11 ■ ■     ' "I 1

kad galėtu
I

n i e r i ams gerymo 
gerai gomurius pavilgint. Vy
nas Tszpanitfzkas tuojaus inkai- 
tino kaktas. Negana to ka zo- 
koninkai paliko, insiveržeda in 
skiepą kuriame bosai stovėjo 
su vynu, pasigėrė invalcs ir da 
in savo manięrkas iiisileido.| 
Jau tai žmoguje yra tokis 'bū
das yatingai kad pervirsz už
sigėrė tai norints smerties bi
jo, o vienok isz numirėliu nie-

has Iszpaniszkas tuo,jaus inkai

su vynu, pasigėrė invalcs ir du 
savo manięrkas i

ko sau nedaro. Szitose szalyse 
yra papratimu balsamavot kil
nus numirėliu ir laidot sausuo
se skiepuose idant sudžiūtu. 
Tas pats buvo įrdam klioszto-
ryje. Žalnjeriai atinusze duris 
būdami slįjlepe in kita pertva
ra kur gulėjo kūnai numirusiu 
zokoninku. Gnlc'jo tikyboje ap
vilkti abituose laukdami prisi
kėlimo ir paskutinio sūdo. Isz
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$1.98 iki $8.98
Saizai: Nuo 2 iki 6 ir 8 iki 16

Matykite tuos kotus priesz 
pirkimą. Suczodinsito pinigo 
jeigu pirkaite muso sztore. 
Ateikite pamatyt.

pagal naujausios mados ir už
ganėdins visus.

Mergaitėms Kotai del 
Velykų

Pilnas pasirinkimas naujausiu 
ir tinkamiausiu kotu. Visokiu / 
gailink u, materijolu ir pasiūti /į

«
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KLINE’S, 19 W. Centre St, Mahanoy City
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Northampton
Fore River, Mass, pasekmingai. Laivas bus atiduotas in valdži

4 4 1 1 kuris likos užbaigtas ana diena atliko iszbandvma
os rankas szi menesi.

lyczeles. Buvo tai vagys kurie 
nūs i davinėjo apipleszt lavonu 
jenarolo K.

In kėlės dienas, apie szimta 
žingsniu nuo koplyczeles, užti
ko gyventojai aplinkines su
daužyta grabu, lavonu pastaty
ta prie .medžio, neturėjo ant su
ves ne žiedu o ir knypkiu ant

ko gyventojai

pradžių Žalnieriai nusiminė pa-• )nnmlicr08 irda kunax ant juo.'
OAivnin l n t*rw% 14 u Ino yiAiLvoi . . * .«regeja lavonus’ bot tas neilgai 
buvo nes tuojaus svaigulis nuo 
gerymo pridavė drąsos. O buvo 
tai pusiau naktis ir viražui baž- 
nyczioje atšiprovinejo taip va
dinamos 4 4 Piemenėlių Mi-
szios.” ' 
riu jaunas
drąsos ir gerai insitraukes ir 
paszaukc baisiu balsu:

— Pabudinkim dabar mes 
viena isz tuju kuriu galvos nu
skustos!

Ir parode su pirsztu ant vie-

“Piemenėlių
Tame užėjo ant žalnie- 

kapitonas pilnas •

ko, ypatingai veidas sudrasky- 
' tas. Buvo tai in 50 metu nuo 

to laiko kada szandijo po baž- 
nyezia Kapucinu isz lavono zo- 
koninko Iszpanijoj. Ranka Die
vo saugoja numirusius o nelai
me tiems kurie juos pajudina 
ir szandija isz j u.

Žmones visoje 
žinojo apie piktadaryste jena
rolo laike Iszpaniszkos kares 
ir apie iszjuokima lavono’ ir 
pripažino jog tai Ranka Dievo.

aplinkinėje

no isz negytui zokoninku. Žal
nieriams to tiktai ir reikėjo, 
pastate tuojaus viena zokonin- 
ko uždžiuvusi lavonu prie stul
po, inispraude jam in is-zdžiuv il
sės lupas galu cigaro o ant pe- 
cziu pakabino triuba ir ture 
kapitonas:

— Užtriulbink ant paskuti
nio sūdo!

TAI BENT NARSUNAS.
Pati, iu savo vyra:— Kaip 

tu dry st i 
svecziu ?

Vyras:

inane kolioti prie

tri ubą
Matai, knip mudu 

būname patys, tai asz ne isz- 
drvstu.

Tame būdami žokoninkai baž- 
nycziojc iszgirdo Jaruma po 
bažnyczia ir visi leidosi in skle-
pa jmžiuret b.et turėjo sugryžt 
nes Žalnieriai insigeria griebė
si už szobliu ir mėtosi ant zo- it,
koninku. T

Kapitonas prisileides pilna 
kriu'ža vyno gere q ka neiszge- 
ro iszpyle ant galvos lavonui

i U ■ ,'A i!

’k riksz-

ro iszpyle ant 
tardamas:,

— Dabar asz tave

B

I
tinu! j'

Netrukus apsimalszino, /zo- 
koninkai su aszaroms akyse su
dėjo iszjuokta lavonu in grabu.

♦ .■,4
Ta-rp kalnu pakalnėje stovi S*>* 

koplyczaite. Aplinkui vieszpa- s V

i

% sko ir metu radjo nuo tu Kalėdų { t 5
XĮ
r

priesz tris

t
kaipo iHzsislužijas ;jOnarolas K. Į c4%

k 
sX:

i 
ji į?:
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Tarp kalnu pakalnėje stovi
*

•**
tutina tykumą,- tiktai pavasa
riais bitukių balsai buvo gir
dei.

Toji vieta buvo
U žk e reta ugn aviete.”

vadinama:
“Užkerota ugnaviete.” . |

Volu užėjo žieina o podraug 
ir szventos Kalėdos; daug lai-

.1812 meto kada Žalnieriai lėba
vo skiepuose zokoninku Kapu
cinu. O tas jaunas drąsus kapi- A • • # 1 •tonas jau numiręs;
menesius likos kuinas jo sudė
ta po szita kopltyczelb skiepe,

Ar mirdamas susivienijo su
--- ~ . A AM M A «A ■Dievu to nežinome. Vienok ga
li numanyt jog t (ik i o 'biido žmo
gus tai vargiai szaukesi kuni
go priesz smerti. Buvd tai ly
ginai nakties laikas priosz pa-

* - >w ’W ^rww

pūtavo aplinkinėje? Tame su
dus Dievo artinasi ant numiru
sio jenarolo.
' Laike kada visose szalyse bu
vo girdot balsai varpu szau- 
kenti ant maldos jr spingsojo * • • » « -• •

; 6..tikinticji skubinosi in 

taĮ ptH'eikelni, tiesiog Jink kop-

H.1 'VD ; 1
I r I

ežias Kalėdas, t y kimia1 VieAz-
«' I 
į 

į1'

vargingiausia grinc/xilo szvie- 
sos,; o .tikintieji skubinosi in

t

Ji' f

bažjiyczia, slinko krūmais koki . i. . .. . .
V . f

Sugryžo isz Pietinio Poliaus Aplinkines 
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Laivas City of New York,“City of New York,”
roln Byrd ekspedicija isz Pietinio poliaus kur radosi per poh-* 
kiolika menesiumoksliszkam tyrinėjimui. Laivas atplaukė in 
Dunedina, Nauja Zelandija o isz tonais atplauksiu New York.

ana diena sugryžo su atimi*

T

PIRKITE SAVO

VELYKŲ SIUTĄ IR VASARINI KOTĄ
------- PAS------ -

OBERSON ’ S
IR SUCZEDINKITE $10 ANT PIRKINIO!

x>t <

v

VYRU IR VAIKINU GRAŽUS SIUTAI NUO
4 $10 IKI $37.50

VAIKU SIUTELIAI NUO $5 IKI $13.50 
I: I - *----- 1 o---------- "“rry-

MAŽU VAIKU VASARINI KOTAI, SPECI-
ALISZKA PREKE PO $2.98 - $3.48 - $3.98

----------------------------- ;--------------------------------0

GRAŽUS SZILKINEI MARSZKINIAI NUO 
$2.48 - $2.98 - IR $3.98

NEKTAIZOS DEL VELYKŲ. DIDŽIAUSIAS
. ’ i

PASIRINKIMAS VISAM MIESTE
■ '> , ,1fl * \ ■' .»

• a I " 
JT. ! ,, F

Ateikite Anksti ir Iszvenkite Susigrudima!

OBERSON’S HUB
VYRU SZTORAS...

33 - 35 W. CENTRE ST.
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ISZREISZKIMAS APEIGŲ
DIDŽIOSIOS NEDĖLIOS

Paskutine nedole Gavėnios nobažanstvai vyskupas mazgo, 
vadinasi Didžioji Nedelia isz 
priežasties dideliu slaptybių 
kanezios ir mirties Iszganyto- 
jans kurioje tai nedėliojo baž- 
nyczia apvaikszczioja. Toji ne.
dele prasideda su Verbų Ne- 
dele kuri mums primena injo- 
jima Iszganytojaus in Jeruzo- 
lima, kėlės dienas priesz Jojo 
mirti. Taja tai diena kunigas 
paszventina verbas ant atmin
ties kada inkeliavo in Jeruzo- 
lima su linksmu pasveikinimu 
jaunu ir senu gyventoju tarp 
szaukimu Hosanna (tai yra: 
Garbe!) Sunui Dovydo!

Po piet Didžioje Seredoje, 
Didžiam Ketverge ir Didžioje 
Petnyczio'je buna nobažanstva 
vadinama Tamsioji Jutrina. 
Ant didžiojo altoriaus dega 

žvakes o penkiolika 
altorių

szeszios 
priesz altorių trikampiniam 
liktoriuje. Taisės žvakes gesi
na pakaleina, pirmiausia likto, 
rinje po adgiedojimui psalmių 
ant atminties kada apasztalai 
apleido Iszganytoja prie jojo 
kaneziu, vienas paskui kita: 
tolinus gesina ant altoriaus lai
ke kauti ko Benedictus. Prie 
galo nobažanstvos 
knygos in lonkas 
trūkimo uolu ir drebejimo že
mes, laike smerti(*s Iszganyto
jaus.

Didysis Ketvergas vadinasi 
Paskutine Vakariene. Toje tai 
dienoje kožnoje bažnyczioje at. 
kalba Miszes tik vienas kuni
gas laike kuriu priima Szven- 
cziausia dvasiszkieji ir pam
pi jonai. Del to, 
Kristus sudėjo auka ir padavė 
savo apasztalams K ran ja ir 
Kuna. Po Misziu kunigas nesza 
kielika su Ostija in paszalini 
altoriu papuošia žiedais ir ži
buriais. Po tam nuredo altoriu. 
Taja diena vyskupai paszven
tina' katedrose aliejų Szv., o po

muszasi 
ant ženklo

jog tik pats

ja kojas, kaip tai Kristus daro 
širvo apasztalams.

Didžioji Petnyczia reiszkia 
diena smerties Iszgany tojau s 
baŽnyczioso Inina didele gailes
tis. Toji diena vadinasi Taras- 
cene arba diena pasirengimo 
apvaikszczioti Velykas o kuni
gas taja diena atlaiko ceremo
nijas juodam arnote. Skaito pa- 
sza pagal evangelija Szv. Jono 
kuris neapleido Kristų lyg pri
kalimui ant Kryžiaus. Tolinus 
buna atkalbėtos maldos už vi
sa Bažnyczin Szv. ir visu žmo
nių kaip tai Kristus panesze 
smerti ant Kryžiaus del viso 
svieto. Kunigas nusiduoda prie 
paszalinio altoriitus kur randa
si Szv. Sakramentus ir nunesza 
in Didiji Altoriu. Dabar prasi
deda Miszios paszventinimo vi
su auku (missa praesanctifica. 
torium). Ne yra paprastos Mi- 
szios nes nebūna joje konsekra
cijos nes tik pnnaszi in Miszes 
Szv. todėl kad Kristus taja die
na pasiaukavo numirti ant 
Kryžiaus. .

Pagal musu papratima, pra
deda giedoti Lotyiriszkas gies
mes eidami su procesija. Kuni
gas nesza Si 
monstrancija, apdengtas in bal
ta uždangalu iu paszalini alto
rių kur randasi grabas Iszga- 
nytojaus.

Dideji Subata primenamums 
s i Išėjimo Kūno Iszganytoja u.s 
graibė o Duszia Jojo inženge in 
pragaro prieangi. Toji m>ba- 
žanstva susideda isz: a) szven- 
tinimas ugnies; b) paszventini- 
mas pascholo; c) szventinimas 
vandens; d) dideles Miszios 
Szv.

'Priesz bažnvezia žmones už
kuria ugni, ant atminties 'buk 
Kristus stojosi angliniu akme
niu, kuri Žydai atmetė nes isz 
Jo iszejo szviesa apszvietanti

iv. , Sakramentu
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visa šViota. Ugni itacla szventi
—. - __ • m *

na kunigas. Nuo tokios ugnies
kunigas uždega triszalino žva
ke. į

Sugryžes prie Didžiojo Alto
riaus paszventina paschala, tai 
yra stora žvakia, apreiszkenti 
Prisikėlimą Kristaus. Paszvon-. 
tintas paschalas dedasi in di
deli liktorių szalo altoriaus ant 
szalies Evangelijos ir tonais A « —. f >W» V •

\

stovi lyg In Daugu Tnžengi-
mui, o kuri uždega’laiko Sumos 
ir laiko Miszparių laike giedo
jimo Magnificat. ;

Po paszvoritiniinui vandenio 
kunigas sugryžtn. prie Didžiojo 
Altoriaus, atsigula knyžium o 
giesmininkai gieda Litanija 
Visu Szveniuju. Prie galo Li
tanijos kunigas atsikėlė, apsi
rėdė in balta arnotu ir pradeda 
Miszes Szv. Ant Gloria skam
ba visi varpai apreikszdami ti
kintiems prisikėlimą Kristaus. 
Po komunijai prasideda, trum
pi Miszparai, po tam lyg Ite 
missa ėst prisiduoda dvi Alle
luja. Vakare, Subatoje, arba 
ant rytojaus Nedėliojo, priesz

• ’ • e t

užtekėjimą saules atsilmna re-
Laike procesijos 

žmones gieda: Linksma Diena 
mums atėjo.

Yra papratimas szvenlyti vi
sokius valgius Subatoje, kuris 
mums primena Velykini Avi-,

t

zurekcija.

SAULE -

nV»li ir dtionA IzmolitU' Tatp-gi 
szventina kiauszinius, iHzmtir- 
giiitus visokioms borvoms, kai
po ženklas Prisikėlimo isz Nu
mirusiu. Kietus luksztai per
siūto mums akmeni siųkuriais 
užsidenge grabus o kaip visz- 
oziukas iszbndo Ipkszta ir gy
vas isz jojo iszeina, taip ir mes 
kada ant balso triu'bos Ark- 
aniuolo isz numirusiu prisikel
sim, perhmžsziine ta ji akmėni- 
ni ŲŽdangala ir stosim in am
žina gyvenimą.

PARSIDUODA FARMA.

y 11......... * ■M■
t. ll
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Parsiduoda gera, farbia arti 
Slienandoalf, pigiai. Del’ pla
tesniu žinių atsiszaukit sziuo 
adresu: ( (t.31

Enoch Kyguolis,
839 AV. Coal St.,

Shenandoah, Pa.,

I Visi

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka 
NEDELIOJ 20 APRILAUS 

$4.00 "''Dubeltavaa 
Tikiataa

Specialiszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta.
7:2U vai. vakaro Standard Time.
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MUSO BANKO KLERKAI KALBA LIETUVISZKAI

1

T

S

i

S

3

Ži iioiiin

V

p. Norkevicziute ir p. Ptasznikaite su jumis susikalbės 
Lietuviszkai. Jioms visada malonu jumis patarnauti.
Banka adara Subatomis vakarais nuo 7 iki 8 valandos.
Visada jaueziates namie kada ateinate in muso banka.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
X MAHANOY CITY, PA.

i

MEMBER OF TĮIE FEDE RAL RESERVE SYSTEM

$
D. F. GUINAN, Prez. 
WALTER I. HINCH, Kas. 
HARRY McKERNS, Pag. Kas 
GEO. BASTIAN, Telleris

KLERKAI
p. NORKEVICZIUTE

. p. MARY KELLER 
p. PTASZNIKAITE

-- ____ - -. . -- ■■ -■ - --------------------- A- C 1
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Užprasžom Atlankyti Muso
♦ ,

NA UJA DIDELI SZTORA
»
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Kur užlaikome pilna pa sirinkima Radios - Phonograph ir Radio kom-

binacijas - Rekordu Lietuviszku ir kitokiose kalbose - Visokiu mu-
r

zikaliszku instrumentu - Laikrodėliu - Laikrodžiu - Visokiu sidabri-
. ' 1

niu ir auksiniu daigtu. 1' *< *
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Mes užlaikom geriausi tavora, teisingas patarnavimas ir prieinamos
J
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prekes. Kreipkitės pas savo tautieti.
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JEWELRY AND MUSIC STORE Ji
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Per viwa szita Nedele namie 
sėdėjau,

Niekur nebuvau, nieko 
n (‘girdėja n,

sau malsziai tunoje,
Apie Iszganytojaus kanezia 

durnoje.
likt a i k ri k szczi o n i e ms 
toji szvente apeina,

Ir katrie dorais keliais eina,
Norints trumpai del mano 

prieteliu,
Visu “Saules” skaitytoju
Szventes linksmos veliju, 

Isz szirdic.s kiek tik iszgaliu
Idant sveiki sulauktumei, 

Linksmai Alleluja giedotumet
Kad lyg szimto melu 

gyventumei
Saule” linksmai skaitvtumet t'
Ir manės Taradaikos ne- 

užmirsztumet, 
isz szirdies vėlinu, 

, dalibuk, negaliu

i i

i i 1y

y

1

y

To
() (laUg'iaU, UKinnin, įnamiu, 

Zuikutis po marguti tegul 
jums iszdalina,

♦
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rpl’ai ir bus gana!
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Gerai Iszgarsinti *
Apsiavimai

UŽLAIKOMI PER

MILLER BROS.

DEL MOTERŲ

1r

i

Red Cross, Dorothy

Dodd, Polly Preston
%

Xi

«
*

DEL VYRU

Selz i
9 

f

DEL VAIKU

Krieder’s, Chummy
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Naujos Mados del Moterų

Po $2.95, $3.95 $4.95

Teipgi pilna pasiriiikima 
Guminu apsiavimu kaipo tai

Ball Band, Goodrich 
ar ’»_L ' U. S. Rubber

"Apgavimai del visos
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29 SOUTH MAIN ST. % 2
ANTROS DURIS NUO 

STRAND THEATRE SHENANDOAH, PA.

i ' < - , ' . , ■ j ’
AAAM*^4'. i- w T.“

SHOE STORE

20 W. CENTRE STREET 
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“Apdiavimai del visos szei-
• 1 , •V' J ,r f „ J '■ i

mynos už visokias prekes.

MILLER BROS.

Nes tai jau pradžia vasaros.
Sunkus drabužiai jau buna nesmagus, ne savo vietoj.- 
Yra laikas pasirinkti sau nauja vasarini siutą ar 
lengva overkoti.

— kolei muso pasirinkimas nauju Sociey
Brand siutu yra da pilnas tai geras laikas sau pasi
rinkti. Visokiu keloru ir ceikiu ir papiuti pagal nau-

DABAR
1,1.
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jausia mada.
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Tie Gražus Siutai Muso 
Sztore Parsiduoda Po 
$22-50 iki $50-00
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Czia rasite Siutą del 
Juso Vaiko .... *

Prieinamos prekes, dviejose madose, ilgios ar trum
pos kelnaites. . z
Visokio materijolo, pasiūti pagal naujausios mados. 
Pirkite vaiko siutele muso sztore.
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SKRIBELES , 
MALLORY

Cravenette
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Yra tai naujausios mados skri- 
beles. Visokiu koloru. Visokiu 
didumo. Czia rasite sau tinka
ma skribele ar kepure. Ateiki 
te in muso sztora pamatyt. Pir
kite. savo .vasarine .skribele 
muso sztore.
skribeliu ir kepurių vaikams.

I hv i. ■ 4 h-

Teipgi visokiu

ė

BOHORAD’S
|fl" "■ . v ■ I 7. h «

wll *

34 W. Centre St., Mahanoy City
Pottsville ir Tamaqua
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Labui lotai szindicii Iiii-

Algirdukas
Nedideles instaigos laikro

džio rodykles baigė szliaužti 
prie dvieju valandų skaitmens, 
Jos szliauže vienodai^ lėtai, 
vbat nejausdamos, kad kažin 
keno nermios akys dažnai ln 
jas žvelge ir negarsus” žodžiai 
perskrisdavo jaukia rasztines 
tylą: ’ • , 1' ■ y -

——
kas slenka.

— Mni-in... - 
isztardavo Petras.

Už dvieju sudurtu* stalu, 
priėsz vienas kita sėdėjo Vla
das it Petras. Nerangiai varto 
storu knygų lapus. Ajszkbii 
nuobodžiavo neturėdami sku
baus darbo.

Nedidelis provincijos mies
telis — nuobodu. Ypacz rude
ni. Ore teksznojo purvynas. 
Vejas szvilpe ir negailestingai 
bero in langus gausius lietaus 
laszus. Rasi, szi nejauki ru
dens panorama ir siege dvieju 
rasztines draugu nuotaika.

— Žinai- ka, — prakalbėjo. 
Vladas atsirėmęs in kėdės at
ramas ir slėpdamas rankas 
kelnių kiszenese.

— Na, — lyg nenorėdamas 
pertraukti minties, atsiliepo 
Petras, nepakeles akiu 
knygos.

Szivakar pusbonki ger-

Kas gi invykol — jau 
pakeles galva nusiszypsojo 
Petras, i

— Taip sau... nuobodu, 
purvynas — ne pasivaikszczio- 
ti iszeisi. Be to szivakar Stru- 
myla in Utena iszvažiuoja... 
* _ to * a a >

<ln r lecziau

nuo

sim.

O‘Strnmyliene, žinai, linksma 
poniute: ir taureles iszlenkti 
neatsisako ir paflirtuoti mėgs
ta..-’ Paimsim pora pusbon
kiu, alaus ir pauszim... juk ir 
namio nėra ka veikti.

Asz norėjau baigti skai- 
Juoda kauke/*

— Eik tu su savo 
kita karta baigsi.

— O kai sužinos kas? — 
vis prieszinoai Petras. — Su
žinotu žmonos — pragara pa- 

dar neisztikimais in-

tyt i <

<4 kaukė 1 9

keltu;
tars...

— Nebūk boba! Kas ten 
matys? Užsidarysim galinia
me kambariukyj ir szventa.

— Na, gerai... tik kaip 
ežia žmonai sumeluoti 
nant? — Argi sakysi 
pas Strumyliene.’*

— Nesirūpink! — perkirto 
Vladas, — asz pats pas tave 
užeisiu ir pasakysiu, kad po
nas B-tas in posėdi prasze atei
ti...

iszei- 
‘ ‘ Einu

Tiesa... tai asz lauksiu.

Nedidelis, bet apitusztis Pet-
ro butas atrodė erdviu. Žmo
na mezgė kažkokį mezginį. 
Mažasai Algirdukas bėgiojo 
po szilta apituszti kambari, 
žaisdamas guminiu obuoliu. 
Kartais, sugriebęs savo žaisle
lius, pribėgdavo prie motinos 
ir grusdavo jai ant keliu. •

— Bėk, bėk, vaikeli, asz 
neturiu laiko su tavim žaisti.

— Mama, — atkakliai kar
tojo Algirdukas ir vis 
prie motinos.

Palauk, Algirduk, ateis
»

lindo

tete. Jis tau padės žaisti. Ib‘k 
bėk!

— Tete!...tete!... — Al
girdukas ploję rankutėmis Ir 
bėgiojo po kambari. Akutėse 
žibėjo vaikiokas iszsiilgimas 
tėvo. Algirdukas buvo inpra- 
tes vienodu laiku jo laukti, 
todėl matyt, nujauto greit gry- 
Nžianti.

Pietus pavalgęs Petras ilgai 
žaidė su Algirduku. Sziandien 
labiau negu kitas dienas jaut 
gražesnis,’ brangesnis 
sunue-

Pasodines ant keliu
pasakojo Algirduk n i. kad jis 
busiąs karininkas, 
ginėjas. Turėsiąs gražu* rista 
žirgą, žibanti kardu.

Jeigu tavo tėvas, Algirduk, 
neiszvaduos Vilniaus, tai tau 
raikės ji iszvaduoti.

Petrus buvo sava noris, ko>

atrodė

tėvas

Lietuvos

Hr*

<11

vojer pirmais Noprnuausomy- 
bes metais, mylis kariszka gy- 

<yenima, bet. kai kuriais atxviL 
giais ir lengvo budo žmogus. 
Tacziau savo sunn jau dabar 
stengėsi auklėti kariszkoj dva
sioj. Petras turi paraszes tęs- 
itamentn.’Jeigu jam tektų žūti 
kovoj su Lietuvos prieszais,kovoj su Lietuvos prieszais 
tai jVlgirdukas testamento ras 
t n inraszytus kupinus tėvynės 
meiles žodžius. Juose trvkszta • * karszeziausias levo noras, kad 
jo sunns 
Lietuvos 
jo ne gyvybes; kad žinodamas, 
jog levas žuvo už f (‘vyne ir 
pats nuvengtu kovos.

Prisiminė Petrui paslėptojo 
testamento žodžiai ir jis, tar
si, savo 4-riu metu sūnuje pa
juto busima narsu j i karžygį — 
tėvynės gynėja.

Algirduk, asz tau 
pirksiu toki medini arkliuku.

užaugės eitu ginti 
nesigailėdamas kran-

žuvo už tovvnr

liū

Tu iszmoksi jodinėti, kad už
augės mokėtum ant gyvo, di
delio joti...

Kažkas pabarszkino in du
ris.

į — Praszau, 
ras.

Ine jo Vladas.
Dabar tik atsiminė Petras ju 

pasznekesi rasztinej. Taip jis 
nenorėjo skirtis su Algiduku. 
Bet juk sutarta — atsisakyt 
nepatogu.

Rimtai

atsiliepė Pct-

nekalta iszvaizda 
Vladas pabueziavo Petrienei 
ranka; pastaroji paprasto sė
stis.

— Dokui, poniute, laiko ne
turiu... Petrai, ponas B-tas 
prasze tave ateiti in posėdi....

— Na, gerai.. |. — lyg ne
patenkintas isztaro Petras ir 
pradėjo vilktis paltu

— Greit gryszi?- 
se žmona.

— Gal greit’. ..
Algirduko veidas

ke. Jis pamate tęva ruoszian- 
tis iszeiti.

— Tete ne... tete ne...
— kartojo Algirdukas ir kada 
tėvas Imivo arti doru.
kakliai insikabino in palto 
skverną ir iszpletes savo skais- 
czias akutes, žiurėjo in tęva: 
“T’/U/. ,w. ”

sąmonėje

4 - paklau-

apsiniau-

ne. . . tete

jis at

Tete ne...
Petro sąmonėje prabėgo 

szlyksztus vaizdas: jis els In 
smukle* girtaus, bucziuoH gir
tas draugu, rasi, ir dar kieno... 
lupas, vėliau grysz namo, ras 
Algirduką... įr kaip tada jis 
iszdris pabueziuoti szias rau
donas, nekaltas luputes... Va
landėlė pasvyravo...

— Žinai, Vladai, asz szi 
vakara neisiu in posėdi..- 
kaž kas... galva 
neisiu...

— Einam,

skauda...

tyliai prasz- 
smarkial

neisiu: . .

II dl

nibždejo Vladas ir 
patraukė Petra už rankoves.

— Ne, ne...
Vladas iszejo.
Petras, pasisodinės ant ke

liu Algirduką, ilgai, ilgai hu- 
cziavo ji. ..

—• Tu jau sziandien mano 
nugalėjai; o kai užaugsi visus 
Lietuvos prieszus inveiksi...

6 6 G Tabletai
Praazalin* galvos skausmą ar neural
gija in 30 rninutu, sustabdo persza- 
litna pirma diema, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekoae.

666 teipgi gyduolėse—gerti
— ■ - ■ ■■ ....r*!-" *

■ '■/ , a *

PAIN-rXPEILtR

►
>

y

◄ <J I

1 
I

UWWINMWAUI. 4J* «/« *<* 4 » 4 '

1 * k

SSJ’ fe*’., 
fe? ofefe:

fe 
s

HL

V •: ■
; -

: ' ■

>■ ■ ■
■

Z‘ ■;?!,
t#

r'"i:

fe'-<?;'ife;
r- fe"'

$

!4

.i-

' ja i
/ • % ! ■

1’,'

.kki

fe'ltl 
iri®?®,'

j
■c*

i d

i
■‘ii -L .■ . !■•**»»->■*, • > •»,f*.!

1 1

JAMl

i 1^21

'■‘•I

1IT

ft.?!

B" |į’* R'i'7
fe

I *4 Mv« kF

4.JUK* - iMlk* *«{• *

J
r’t
Įt4:;

"'k
■ ■

J .

>'

■ ■<'

I 

■ 

■

■ 
-—-p g

I''.?:

1

KBils
O■ I

.4:

K

Cw

NandoMU' HbokMal buo

xenaixxxxu
Kkausnxq Krcrttn^jB
Butinguio Spnnftf

‘ RfcMMWfrnat
Hsinarininm far

8k*ud«J!nw 
far 

IMtampfanq 
NeoraUljo.

PwAftriaMUL kad na 
į|t INKARO vUkaia

_________ _ cr fl,r atdtik

WmmIs wIhHbShh

NMM ■ I 
■' i .

o

»• M4. ir 7«ą boaka.

r **• •©*»▼»♦ 
nooKWH, w.’

. I’AI N '
VT" ,fW 11

*

-J

I

GYDUOLE N UO( ANGLE KASIU 
NIO KATARO 
■■■P

GYDUOLE NUO;j 
’ ASTMA IR NOSĮ

y
4lt

f t

Sk I I

i

’■i ?^'v

■

! ■•‘,x

į

%

/{/t

Ant. J. Sakalauskas v *

tur(uyU^tM bhakmom gi n.„„s.
(Bell Phoo. 872) 4-* 8|”3l”| 
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Btebetine pasekme per 30 metu, del 
dąsulio, Bron- 

kjtis, Gerklines kosulio, Piguti, Sunku 
kvepavima, Užčima ir azalti galvoje, 
Prtszakini skausmą galvos ir t.tv Gy
duole kuri visada gdlbSll. Vieno mene
sio gydimas. Prekė BO.c t>CR peesta- 
Iszrasū ir pardundama vien tik

IIAM PDEN LABORATOHY 
724 MULLBERY $T. READING, PA.
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Nubudimo valandoje sutel-

kium gorinusi patarnąvima. Pa- ‘A 
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jeigu kas pareiknlous mano pa
tarnavimu tai meldžiu man talo- 
fonuoti o pribusiu in daažimts
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a Lietuviarkas Graborūu*
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Laidoja numlręllug pa- \ 
irai naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbt- 
nipko motoroms. Priei- u

1
616 W. Spruco
Bell Telefonas 149

MAHAN O Y CITY, PA. '
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,
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ROCKEFELLERIO BAŽNYOZIA” NEW JERSEY.
* K*

kSztai neseniai pastatyta Baptistu'bažnyezia kuria pastato milijonierius Roekefelleris
< (

nui. Riverside Drive, New Jersey. Ant kai roses galima matyt Gran t’o antgrabis.

SPECIALIAI DEL

VELYKŲ i

I

jęiekviena Kataliku szei- S
, myna džiaugsis tureda- S 

ma tuos Naujus Paveikslus <
savo namuose. Puikus bron- ? 
zucti paveikslai, iszrodant S 
kaip stovylai, padirbti Įsz $ 
gvarantyto materijolo.
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Piruud»U-U Lietuviszkas 
Dantistas Malianojuje. 

Ant Antro Floro Klipo Sztoro 
19 W. Centre St., Mnhanoy City
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erskaitykit kas parašytai
J

Neieškokit dovaną ar kuponą, del 
to, kad tabako kuris randasi
CAMEL Cigaretuose kaina nelei

džia ju naudot.
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ANTROJ šio pakelio pusėj žodžiai vis tą 
reiškia, ką sako. Jokiu “extra,” kurie ne- . 
prisideda pagerinti rūkymą, prie Camels 
kainos nedadėta. Tik kuodaugialisiai rū
kymo — pasitenkinimo, ką moderniškas 
mokslas gali į cigaretą įdėti. 

-.....
Ta t pasakymus buvo pirmutiniam 

Camel nudarytam pakely ir kiekvienam►
iš milijonu Camel parduotą nuo tos die
nos pakeliu iki šiai dienai. Kuomet tai 
buvo pirmiausiai parašyta, kiti cigaretą 
išdjrbėjai duodavo vėliavukės, alyĮoriu
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paveikslus, boles lojefti paveikslus veik 
bet kiį, kas galėtu rūkytoją įtikinti, kadil

$6» 
LIACHDWITZ ’

Regulariazka 
Preke po $12.00 
T^Muio Speci- 

aliazka pigia 
Preke tik po
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JEWELRY STORE j S

29W.CENTRE ST., |
Jau auviraz 37 metai y
kaip Mahanojuje.

MAHAN0Y CITY, PA,JT
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jistuž iiavo pinigus gauna ką nors ‘^xtra.” 
Camels išdirbėjai tikėjo, kad. rūkytojas 
nori ’cigareto parduodamo griežtai pagal 
jo nuopelną, visą kainą įdedant į jo geru
mą — cigaretą. padarytą iš tokiu tabaku 
— ir taip tobulai maišytu — tokią nuno
kusiu — taip kvepiančiu — kad jis lai-
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, metu sau vieta.
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Nepaprastas Camel cigaretę populiariš- 
kumas yra tai to sveiko nusistatymo pą- 

' žvmėjimas.'
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W. TkASKAUSKAS
LIETUVlSZgAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji* 
mo ir t. t.
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603 W. Mahanoy Avė. Mah. City
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“Baltas Namais” Port Au Prince, Haiti Sostapyleje1 į; 31
3 i
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Ir maža republika Haiti,Pietiniam Amerike turi savo Balta Narna, koki turi preziden-
Washingtone, kuriame gyvena. Tame namo gyvena

O ka ežią vela kalbi! ar 

paszauke Peozkicnė,
' 1 «J 

žinote jog pas mane viskas pa
rengta ir pastelnotn ir kaip ži
nau tai ne gali mus sulariktie.

viską, 
szendien pabaigsim veseile, o

- i BU

lai mane norite ant juoko pą 
likt/ 
paraudonavus iki aušii, .iuM!
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Ieškok Raudono
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tiu< Hoover 
Borno.
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TIESIAI IN KLAIPEDA
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VISOS PASTANGOS BUS PASZVESTOS PADARYT KE-
LIONE ATMINTINU INVYKIU, PILNA INVAIRUMU 
IR MALONUMU DEL TU, KURIE JOJE DALYVAUS

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAIŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI
I IN KLAIPEDA
I Treczia klesa m viena puse §107.00 
i Treezia klesa in abi pusi §181.U0 
' Turis, trecz. kl. in viena puse $123.50 
ITur. tre. kl. m abi pusi (min) §204.00 
į Cabin klesa.................
. UŽ VAIKUS: Nuo 1 
puse kainos.

.... §142.50 
iki 10 metu

Į UŽ KUDYKR’Sj-iki 1 metu §5.50. • 
Valdžios Revenue ir Head Tax 

atskyrium.

i
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ISZPLAUK1MA1 LAIVU 
ISZ NEW YORKO

POLONIA1 Gegužes . .

17 Geguže* .... ESTONIA |

26 Gegužes . . L1TUAN1A

«
TANKUS ISZPLAUKIMAI LAIVU 

( STACZiAl ISZ KLAIPĖDOS
SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA
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Tegul Jevtų suvalgysim 
ka pastelavai, ba ne

kamuolio ženklo

|ve asz turiu pas suve važiuoti 
idant lauka guletau kaiminiidant lauka gulotuu w . ««> . •pavandavot Ir tai sakydam^ 
pradėjo savo naujo pauze i ii- 
pykus# kaip szirsze ’ lupi iav»
prudojo savo naujo pauze i ą* 
liykusę kaip szirsze ’ lupi wt 

e vežimo ir viki veselninkąi pa
| kui. Žalenka. pradėjo eit in

Haitijos prezidentas Louis

Dave Roda 
Piktai Bobaiį
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Pastatu tuojaukarezetna. Pastate Umjaus 
goreziu arielkos ir atsigeria 
pradėjo kabintis in poras, o ir 
Žalenekas eme savo boba, nes 
tu tarė: ’

—- Imk.ie sau 'ka kita iii szo- 
ki! ba del manos kas kitas ru
pi o no szokis.

— Tai ve ! mano brangiu o 
kas ozo ponu! suriko in aiisi 
naujės vyras nes taip drasei. 
ir sziauszei, jog pabūgus ėjo 
szokt. No ilgai bovijosi, .ba 
naktis buvo tamsi, o du gera 
gala turėjo namo. Tuojaus so
do in vežimas važevo, o Pecz-
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kieno isz piktumo net verkė, 
jog jos vyras tokia geda pada
re akyse žmonių, ir tai tuojaus 
po szlubui veža pas save kur 
turės pas ji dirbt.

jog jos vyras tokia goda pada
re akyse žmonių, ir tai tuojaus

Dora senuke, motina Žale-
lieko, pasitiko marcze ir sunu•o
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Odiniai bateliai
vandens nebijančiais padais
Kur jūs dirbat: žemes 
kasyklose, kur yra nors

paviršiuj, ar
. ( ~ . *c*c^ vandens?

Jei taip, tai čia Jums siūlome, avalynes, 
kuri Jums suteiks daugiau patogumo Irt! J“?1 - -Jūs j<t ilgiau avčsit, nęi bet kuriais kitais 
odiniais bateliais.

šie yra Mishko avalynes iŠdirbystis 
bateliai, yra gaminami toj pačioj dirbtu
vėj, kurioj gaminama Bdlf-Band gurtiiniai 
apavai. *

Viršūs odiniai, bet padai ir kulnys yra 
tikri Ball-Band gaminiai, vandens apsau-

I t

KELIONE
Del informacijų ir laivakorcziu kreipkitės tuoj pas savo vietos agentus. 

NELAUKIT PASKUTINIU DIENU

BALTIC AMERICA LINE
315 S. Dearborn St. Chicago, III.8 Bridge St. New York, N. Y.

Union Trust Bldg. Pittaburgh, Pa. 616 St. James St. Montreal, Can.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >023,358.62

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS.,
ST. CLAIR, PA. . 

Bell Telefonas 1430-R

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

G. W. BARLOVy, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

O

t

£ Iszbalsamuoja ir laidoja plitusius^ 
i ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra. 
kilniausiu. Pa r samdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika. t

1,1 > / *■ ■ , * <

\ Dr. J. G. Bodnar Chiropractor
Jeigu esate nesveiki ir nepaisant kiek daktaru ir 

/ gyduolių iszbandet, netrotikit vilties. Mano būdas gydi- 
J mo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių, jumis

taipat gal pagėlbeti.

g

CHIROPRATIC IR BEGYDUOLES (Gamtos) THE
RAPY BUDAS GYDIMO.

Electrotherapy, Electric Baths, Ultra-Violet Raya, Infra-Red 
Raya, Diathermy, Hydrotherapy, Vapor Batha, Colonic Irriga
tion DIETETICS.

gzununAvoti o CHIROPRATIC iszdos-Z Ateikite ir dukites save isze f Urnas ir'hudas gydimo bus jumis suteiktas pagal juso liga.
TjĮ ' *.« « * i-fe ** '*

> QFISO VALANDOS: 10 iki 12 priesz piet. 2 iki 5 popeit. 7 iki 8
5 vakarais, kolna diena apriez Nedeliomis ir Szventadicniais. Kitos 

valandos pagal pareikalavimu.

1 Dr. J. G. BODNAR
C valandos pagal pareikalavimu.

I
223>/2 E. CENTRE ST.
MAHANOY OITY, PA.

Telefonas 120-R i <1 I
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Bus apie trisdeszimts metu 
Skriaudžiu bažnycziojo, jau 
suma pasibaigė, dorus žmonoj 
lei ’ sudrutinti žodžeis Dievo, 
nužemino szirdos priesz ąllęri 
ir vos nobažonstva pasibaigė, 
kad sztai pulkas puikei pasi
rodęs inejo in bąžnyęzo ir nusi- 
ire artin didžiojo altoriaus. Ne 
ilgai trukus vargamistra su- 
czirpino vargonus, ir rodos isz 
kailio lupamas užgiedojo pel
nosi “Veni Creator” o kuni
gėlis sudejes rankąs naujave- 
džiu, suriszo mazgu ant visa
dos. lą puse adynos po tuom 
sutarszkejo vežimeleį, vesęlni- 
kai užjainavo linksma daina, 
sugirgždėjo smuikas, subunde?

Venį Cręator

jo budnelis ir visi veselninkąi

r t <7 — ■ ’ f

ant slenksczio ir insivedus iii 
seklyęze, troszko, idant links
mintųsi nes marti buvo nuoki- M
tos susiraukus, o kada Žalenc- 
kas iszejo in kita gala pas vc- 
selininkus, \ tada pradėjo isz 
senukes szidyt ir prikiszinet o 
po seklycze lakstyt — po vi-

» 1 11

Įt tada pradėjo isz

sus kampus darydama po sa
vam paredka ir kuldama stoi
kus koki tik in jos rankas ga
vosi.

Ar girdi tu nevala! — pa
szauke ant slūgines ka iii sek
ly ozo inejo, iszmeskie ta puo
dą ka stovi ant pecziaus.

— Martele, mano kūdiki, 
ka tu kalbi, tai naujos puodas 
ka aguonas trinarn.

— *Ko stovi kaip apsider
gus? — suįzu^o ne klausyda
ma’ žodžiu faiotinos ir tuoj&Ui 
davė slūginei per sprandu. Ar 
tu girdi ka asz tau liepiu, kad 
iszmest ta puodą A

Slūgine paszoko kaip isz 
ugnies, nutverė puodą ir isz 
stroke iszmėte ant žemos. Tam 
puodo buvo iszrinktos kana-

/

T

i

ma' žodžiu

nusibaladojo plentu ant B.tfd- perf sekiaį įr senuko paszokus
kos.

Tai kumute, — paklatv 
su Bagdoniene savo kaimųikos 
Juobždalienes — kibą tap 
Žalenekas isz galvos iszejo jog 
ženijesi su tai Peczkione?

— Taigi, kūmute — 
ko linguodama su galva, tikrai 
kumute tas Žalenekas proto 
pabaigė, ba da no senas vyras 
ir butu gavės jauna mergina, 
o’ dabar paemo tokia ragana, 
ba savo nebaszninka vyra iu 
du metus užede.

— , Pasigodejo kibą ant 
ukininkystes — dadave Bag
doniene ba kaip sako žmonis: 
“Gatava duonute pas naszlu- 
te.”

— Kalbekio sau sveika, jau 
asz ne noretau tos duonutes 
pas Peczkione, kad butau vyru 
partraukė J nodžbalieno.

— No bijok kumute, Žale- 
ne'kas turi gerus dantis atsi- 
kirs ir ąęsudous sau ant spran
do jodyt.

Kudu taip dvi kūmos kalbė
josi tarp saves musu veseluin-

atsa-

rv

r>

kai važuoje plantu klikauda- 
mi ant parmainu. Jau ketino
suktie isz plan to in szali ka 
keles ejo in kaima, no stotda- 
mi prie karczemos, kad szitai

gumu lygstą gumai, 
1 to’, , f T ^7 *

MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFG. CO

Miško batelių padai yra tiek stiprūs ir 
geri, kad dauguma angliakasių sakosi, jų 
vieną porą ilgiau avį nei dvi ar tris poras 
paprastų batų ar batelių.

Mishko bateliai pritaikomi įvairiam 
vyrų ir vaikų batelių didumui, taip vadi
namės moccasin ir toe cap mados ir pa
prastais viršeliais tik vyrams. Yra taip pat 
pagamintų ir aukštais auteliais. Jūsų 
Ball-Band pardavėjas Jus gali sprūpinti. 
Būk tikras ieškot Raudono kamuolio 
ženklu.
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460 Water Street, Mishawaka, Indiana

BALL^BAND
—. Į—h n

kos ir pradėjo po stuba aketic
szaukdamas: O tu besti jei o tu 
ne tikus! ar tu uze man vaidus
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norėjo surinktie kanapių sėk
las bet marti pagriebė isz kam
po szluota ir visas su szaszla- 
voms sumaisze kampe, bet to
jo valandoje inejo sūnūs o pats 
Peczkienes, kuris už duriu, apie

ka nuo vagio o slūginei už rąn-
1 1 ........................................ aai .....................,

viską girdėjo. Paėmė rapnin-

Apdovanojo Preziden
tą Aguonelia

i

■

i

jaunikis ka važevo ant pirmu-J
sustojo ir davėtinio vežimo, 

ženklą idant visi eitu in kar- 
czema.

— Jau kibu Marcziuu ne
stosime prie karczemos, ba jai| 
ir toip vėlu — paszauke Pecz- 
kiene gfiebdaiąa už vadelu.

•— Na juk asz noriu su sa
vo svoteleis pasidžiaugt, o už 
poros adynu keliausime in ma
no kaimu kur mano motinėlė 
lauke su .duonele ir druskele.
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grinezeje darysi? Sudavęs ke
lis ypus pradėjo kalbėt: Jei
gu kas dryą mano motina ant 
niek verst, arba vyrszu gaut, 
tada tam ir kaulus sulaužytau 
ir niekuom no atsakys.

Nutirpo jaunamarte ir ant 
kart pasidarė šluboje tyka 
Perėjo veseile ir prasi trauke 
du metai. • • «

Viena, diena Juodžabaliene 
sėjo rasoda ir iszgirdo žodžius: į

— Tegu bus pagarbintas..,.
— Ant amžię amžinųjų, oj 

isz kur kumute parkelauji?— 
paklauso Bagdonienės.

—- Oj.-gi kumute niekur ne 
galėjau gaut kiausziniu, b ma
no viena yiszta pradėjo kvak
sėt tai began net in Papilvi

M a «

Tegu bus pagarbintas....

Oj-gi kumute niekur ne

pas Žaleneka ir tonais gavau.
— Na kaip tam žalčiukui 

einasi su antra paeze, ar ne
paminė po szlurę?

Aha?' ne pažintum jos—iLuat' ne pažintum jos 
dabar kumute, kaip vylna 
szvelni ir kaip medus, saldi.

— Eik — eik kumute! ka 
tu sakai, juk visas kaimas ja 
ragana vadino, o jos, nebasz- 
ninkas vyras Peczkis, Dieve 
duok įaugu, tai pęr ja isz svie
to iszejo.

■ » Tai-gi kumute, o ir kai
mynas ne gali atsigėrėt, o su 
mptina paties, tai ne su tikra 

bus sutikimo.
•> Tai, gyvas stebuklas —

mptiną tękio ne buvo ne ne-

f *
paszauke Juodžbolienė, 
guodama su galva in szalis ir 
veidą ant pirszto padėjus.

— i Tai nę stebuklas, kumu
te; žinai ta priežodi, jog ' 
pijo dalgis ant akmenio” 
nai jog dalgis atsimusza in ak
meni ir atbuko tas pats pasy- 
darę ir su Peozkiene, ba pama
te, jog nesiduos ant sprando 
jojyt ir t#ri dabar klausyt Žą- 
lenę'ko. *

lin-

“tro- 
' o ži-

darę ir su Peezkiene, ba pama

Gerai saikai kumute,
. kaip vyrąs gerąs, tada ir gera 

fe
’ * k

• 1 ■’ ' " I

Maža Louise Allen, penkių
metu mergaite, dukrele miru
sio kareivio, padovanojo prezi
dentui aguonelia, kokias par
duoda sužeisti kareiviai aąt ju

►vas 
mergaites, paeinantis isz I)at-

motore nęrint turėtu, savi jo ir 
szimta ledoku; o įzada vyras 
kai# lopsze tada, gęįfįęnse mo
tery szke in niekus pavyrstn.

Ąr . žinąi kad Mąrdauc-

suszolpimo kas meta.
is isz D

roito, tarnavo 320tam pulko
inžinierių Žieminėje dalyje
Bosijus liuke Sviotinęs Kares.
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kas mito palikdamas man visa 
savo turtą? ...
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La!bai gėrę f padare. O i 1 • * 1^1 ilfeka tau tokio paliko?
— Paežiu 

kus!
ir penkis vni-

V
V ll 
t,.

11 't

I

<4

'f* įI

v

n ■»
Ik

'I

Viena Dienine Ekskurcija 
Per Velykas

PHILADELPHIA IR ATLANTIC CITY
20 APRLIIAUS

Atlantic City ir Philadelphia yra labai stebėtinos vietos pamatyti

1

■

per Velykas. Gera proga atlankyti gimines ar draugus, arba pra
leisti smagu laika prie mariu Atlantic City.

RyteIsz
Shenandoah, Tikietas §3.50 12:35 

3:25 1:16 
1:45

Troinas .apleis Atlantic City in

Mahanoy City, 
Tamaqua, . .. ... 3.25

Philadelphia 6:00 vakare.
Specialis treinas apleis Philade

lphia Reading Terminal 8:50 vak.

M

ln ten ir 
adgal$3.25

IN PHILADELPHIA

$3.75 ln ten ir 
adgal

IN ATLANTIC CITY
Shcnandoa, Tikietas, $4.00

j

f

♦

Viena Dienine Ekskurcija ■ 
Per Velykas “

20 APRILAUS

NewYork
$4.oo In ten ir 

adgal

4 i

Isz Ryt4
Shenandoah..............................12:36
Mahanoy City,.........................1:10.
Tamaqua.....................................1:45
Grįžtanti—Apleis New York, Woat 
28rd St. 6:47 P. M.; Liberty St.7
P. M.; Elizabeth, N. J. 7:32 vakare

Velykų Nedeline Ekskurcija
Isz

Shenandoah, Tikietas §12.90 3:30
. 12:50 4:03
. 12.50 4:30

DETROIT
20 APRILAUS

$12.50 Dubeltavaa
Tikietaa

Mahanoy City, 
Tamaqua, ...

RyM

• 
Grįžtant—Apleis Detroit (M.C.$. 
R.) Nedelioj April 20, 4:40 vakare 
III i.   ' U   .. I -I n w n IMS

Apie daugiaus informacijčs apie szitas ekskurcijas klauskite ant 
stacijų arba raszykite pas JOHN M. ROLLIN, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

T*

Rumatizmas Iszgydintas per Chiropraktyka
l ■■ I IIIB ■■■ .....

Henry ILeiser nuo 320 S, Locust St. Mt. Carmel, Pa. audėjo prisiega 
pas notarijusza, jog negalėjo dirbti per keletą menesiu ir per ilga laika 
gydosi per daktarus, bet be jokios pasekmes. Per 7 savaites priverstas

1 * —’ t' •1 ■ U1' " l*' i^, jk \ l| ■ ' ■' ■ — — - —■

buvo iszguleti lovoje, o
Ch ir o praktika, kuris atrado jog keletą kauluku buvo iszszoke isz vietoj 
ir tuoj ėmėsi prie instUmima tu kauluku adgal in ju vietas. Po tam jau 
gulėjau isz lovos atsikelti jr vaikszcziuoti be krukiu, be kuriu priesz tai 
negalėjau atsieiti. Dabar einiu in darba ir jaueziuosiu geriau negu metai 
adgal. Nesiranda jau ženklo rumatizmq ir nejaueziu jokio skausmo nuo 
kurio Dr. Kurilla mane paliuosavo. Kada gydausi pas daktarus gyduolių, 
jie man sake jog man nesiranda pagelbos. Su užganėdinimu pasakoju ta 
naujiena visiems, nes sziame laike esnilu geroj sveikatoj. Pranesziu ^a 
po prisiega su padėka del Chiropratykos ir su Hnksmumu patariu ta 
visiems kurie ne yra sveikam padėjime. Pasiraszo "tiENRY HEISER.

WASH. KURILLA, D. C. Ph. C.
, . CHIROPRACTOR

Ofiso valandos: Panedelais, Seredo-

uni pabaigos nusidavė pas Dr. W. H. Kurilla,

Ofiso valandos: 10 iki 12 ir 2 iki

*

mis ir Petnyczlomis 2 iki 5 iv 6:30 iki 8 vakaro Utarninkais, Ketvertais 
ir Sųbatomis.
Cor. Market ir Independence Sts. 
Kearney Bldg. SHAMOKIN, FAg"

T

I
I

8:30 vakare. Bell Telefonas 476-J 
Cor.' Main ir Lloyd St. Hub Name 

SHENANDOAH, 
■■■■Wil. ,ji „ . IWyl|RI PA.
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APLAIKYKITE ATSAKANTI GY- 
DIMAjr suczedinkito laiko ir pinigą,

per specialistą kuris su
pranta puso liga. Rodą , 
dykai. Kraujo pervlr- 
szys arba sloginimąs 1 
yra pavojaus ženklas.

S1^' IS

hill * Mį H Jf 4n y

KOMUNISTU GYVENIMAI DEL ŪKININKU
* . J 'TT1

4»- 

.^e M

. SAULE 
F

«■**'
;Ny <3

Naujausio budo gydi
mas kraujo, nervu, stokas pajėgu, 
skilvio ligas, kepenų, inkstu, ruma- 
tizma, dusuli, odos ligos, katara noses" 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek
mingai gydomi. Be operacijos ir lw 
patrotima darbo laika. Nebrangiem ! 
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: Pancdeli vakarais 5 
iki 9. Utarninke ir Seredoj 9 ryte iki 
n

4 S. x

vakare. Ketverge 9 ryte iki 1 popiet 
CENTRE ST. POTTSVILLE, PA 

Ant antro floro.
-ba pradžia skaitymo ir 
_ 'ma. • Preke 15c 

USKAS-CO. 
PA.

A-BE-CELA fc.
raszymo, del va!X^

MAHANOY
W. D. BOCZKA. .

g a

H 
y 

■'L ^1*

■

i

i

>? A- v

' 1 
l

I
Į’ •>

I 

L

IT
y

7T * f

.r?

>
i

KM

< i i

lisLL*.

i

b 'l 

t
-

; -

* įj.v» J'* '*

1
'■

m' *

į
Si

L <^1

į

*

4

■
I

11 il
I

I

'■

• I

Sztai vienas isz nauju namh kokius Soviatai stato <lal ūkininku ant ukos “Mayak 
s-Soviatinej Moldavijoj, kuriame talpinusi (iniegkainbariai, JHiubas ir knygynas. Soviatai ma- 
a e statyti visur tokius namus kurie bus panaszus in kariškas kazarmes.statyti visur tokius namus kurie bus panaszus in kariszkas kazarmes.
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o busite gražiai aprėdyti.

I

A

#1

. 1

$30-00
. / ■ ■" ■ '

$22-50
v

I *

I

I

•5

3 G. G. G. Siutai yra

' M

Naujausios Mados ir Materijolo.
K t'"T T-

*• J ‘'i

Ml*

Vaiku'Gražus Siūleliai ir Vasarini Kotai
■':. ' Jjl,.

VELYKOS
— .... ................  I-II 1 ......................... I. Į —...«■

*

' *'• ' < | . Y t # • j. J - .i- * A |

Yra tai laikas kada visi nori but gražiai apsi-
& u

/•in.

j* - if

rede ir gražiai atrodyt. Esame pasirenge paro-

dyt jumis dideli pasirinkimą naujautos mados
4

’ i* 
e » 4:

siutu ka tik aplaikeme. Szimet mados neiszpa-

kytos puikios. Nauji kolorei ir kitokis mate-

rijolas. Pirkite savo vasarini siutą muso sztore

Y

Stebėtinas, pasirinkimas.
______ 7Gražiu Siutai ir 

Vasarini Over kotai po

Labai Gražus Siutai ir 
Vasarini Over kotai po

Skribeles del Velykų $1.50 ir $2.00
Kepures del Velykų popo $3.85 ir $4.85
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Marszkinei po $1.65 iki $4.50 WNWOBB f

Puikus Nektaizos po
i i •*.- O 
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(Monologas.) »
* .• t__

žmonos Nzneka: “Isztoket, 
isztcket.” Kur tu czi'a iszteke- 

' si, tirszta būdama! Tas visos 
jįskyptuoles eina
Bepigu jo

(Masto)
4N

" Si
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IN SKAITYTOJUS
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{Creipkites pas saitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavimu ir už- 
ganfidinima visame.

i gagasstgass agsa-------t~---------a
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bile už katro J;

Hm./. Feliksas.bu
tu nieko sau vaikinas, bet susi
kūprinęs biski. Ar jus nema
tote, kad jo nugara inlanka 
panhszi? Ir ka tu su tokiu? Už
klius, kur nors belipdamas, ir 
kaulus susilaužys.

Jonas dar'butu ne szio, ne to, 
bet atsiminkite, kad jo pakau
šis jau plinka ir jo galva grei
tai bus panaszi in ka nors toki,

>iga joms iszteket.

— 
71
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Czionęds Szioj Apelinkeje
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A/es turime
. Naminiu Forui ežiu, Karpetu ir Klijonku.

i ii*

■>

didžiausi pasirinkimu puiku

t

tai bus panaszi in ka nors toki 
d a leisk i me, in kulni.

I > Eicziau už Vinco, bet jis vi
suomet iszsižiojes ir pasisziau- 
szes. Pažiūrėkite jus in ji (ro-

" A I4K * m* ii 4.^1 A an Ado in publika): žvirblis gali in
burna inlysti, o plaukai kaip 
pas eži.

(Sustoja ir žiuri in publika).

I

Antanas terodo gražiai, bet 
sėdi szale merginos. O aąz bai
siai pavydžiu. Ee, niekai... 
Matote, in ji (atkreiptos ir kitu 
merginu akys.

į Kasžin, kad už Jurgio iszte- 
kejust Tik jis piktas iszrodo. 
Uu!... Rodos tuoj atsikels ir 
ims musztis. Nesipeszk, Jurgu- 
ti, sėdėk sau ramiai, ežia no 
kareziama ir asz tau dar ne pa
ti Aha! x

Ko tu, Juozuti, taip susitrau
kęs sėdi? Nesigedek, buk vy
ras. .. Pakelk biski augszcziau 
savo galva, kad.nosi galeeziau 
matyt. Ehe, vargsze, per tan
kiai bueziuoji merginas.

Tamsta, Petrai, gali sau sė
dėti ramiai ir nežiūrėt in mane 
nes asz už tamstos vistiek ne
tekėsiu. Pusėtinai Sen’riš žmo
gus ir dar varvina seile. NosL 
karszcziuok, tamsta, buk 
mus.

O Kazio akys teip ir blizga. 
Per jaunas, Kazeli esi, ir pini
gu daugiau turi užsidirbti, jei 
nori apsivesi. Amata geresni 
iszmok, tai busi vyras.

Pranas norspr szypsosi, vie
nok bereikalo. iPažiure'k, ko
kis tamsta dykas. Netinkame 
mudu in- pora. Gimnastikos 
daugiau darykite, o tuomet gal 
insimylesime. /

‘ Mateusze ar Motiejau, ko tu 
tokis nulindęs? Reikia daugiau 
juoktis, jei nori, kad merginos 
mylėtu. Susiraukęs, net vaikus

ra-

iszgasdintum.
Domininkas per daug su

džiūvęs; oda ir kaulai. Varg- 
szas tu mano! Valgyk tamsta 
daugiau bulviu, ryžiu, žirniu 
kad nutuktum, o tuomet gal 
mudu sueisime in pora.

Aleksandras butu ^neblogas 
žmogus, tik per daug szyktus.

^44UA.
. . f

0

Žinok, Alekseli, 'kad ženotam 
daugiau kainuos pragyveni
mas, negu vienam, o tu gailie
si iszleisti turimus pinigus. 
Vark dar sau vienas.

Silvestras nors ir dailiai žiu
ri in mane bet asz žinau jog jis 
didelis rėksnys ir prįeszgina. 

j Nuobodus jis butu vyras ir isz- 
gasdintu mane. Reikia žmogui 
valdyt save.

Į Stasys jokiasi ir man patin
ka, vienok už jo neeieziau, nes 
yra per skystas. Rimtumas rei
kalingas, Staseli.

Mikas per daug kalba* ir tu-
A A M* A M A Ari mažas akis. Vienok jei tu, 

Mikuti, daug skaitysi, gali ti
kėtis, jog asz tftve mylėsiu.

v
Andriaus pirsztai yra per 

daug linkę in /save. Negražu,

Galite pasakyt savo draugams ka<l mes 
užstojamo už muso tavora ka parduodame, 
nepaisant ar pirkite už $5.00 arba $5,000.

Jeigu turite koki 
praneszkite mumis.

ED. J. JENNINGS
TAMAQUA. PA.

neužganedinima tai
A

“Garsingiausias Sztoras Szioj Apelinkeje”

-u
I

t

I
X
X
Y

'B

11
$ 
...

'J

■'>1
■

w!' ’T1

■' į

,4-'| 
"vii

'I
’""f

fl

ii?

E. T. EVERETT
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Didžiausi Iszdirbejai

Pomninku ir Kryžių
4

į
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Kreipkitės pas mus ypatiszkai
arba per laiszka, o prisiusime

r 11 'k ♦ n ‘•’.i* ■ 4’

musu agenta in jusu namus.
M |

Turime Du Ofisus:
* Ii#' 1 •

MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts.

Telefonas 2~J

M

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telefonas 625-R
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The Enna Jettick Pledge 
Ennn Je«i<k Shoes For women, 
end Junior Enna Jettlcki for the 
Modern Min, ere made in 
an extreme range of ližei and 
widthi, enabling Enna Jettidc 
dealeri to fit perfectly and 
ityliihly any normal foot, no 
matter, how wide, how narrow, 
how small, or how large, and 
at an extremely moderate coit

SHOES FOR WOMEN
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YOU NEED
NO LONGER

BE TOLD
THAT YOU 
HAVE AN 
EXPENSIVE '

FOOT 1
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daug linkę in /save. Negražu, 
Andriuli, buk velyk teisingas 
už ka asz tave mylėsiu.

Tarnas iszrodo in kuolą pa- 
naszus. Sustingęs žmogus, nor 
tinka in szeimyniszka gyveni
mą. Pasitaisyk, pasikraipyk, 
tamsta iv pasirižk bpt gyves
niu. •

' * ■ .11 f ,

Zenouos vaikiszkai elgiasi.
a K. . a

in szeimynteka gyveni (f
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AAAA to EEE Sites 1 to lt 
Kam Mtlodlii (OW TtaM Senf« «nd 
Hymm) «r« kroedcait ev«t N.B.C. h«oLup •< 7
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*■ «t 10 4*clod< Saturday Evenlnft. Time flven it
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# V o'cledt Sunday Evuningi. Enn« Jtttldc D«n<« ‘ 
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< at 10 4*clo<k Saturday Evunlnft. Time flv«n it 
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Experts in Fitting
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MAHANOY CITY, PA.
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Suaugusiam žmogui taip ne
tinka. 
’ ■

Pas visus jus, vyrai yra po 
biski gerumo, ir jei jį sudėt in 
krūva, iszeitu geras ir dailus

kooziau,

biski gerumo, ir jei ji sudėt in

vyras, už kurio asz tuoj isztc- 'IrnnJnn »'
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Enni Jcttick Shoei
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Tregellas Shoe Store
■ _ j! . • ■ . ' • •

33 E. Centre St. Mahanoy City
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