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ISZ AMERIKOS
STEBUKLINGA

MASZINA
VELA ATSIRADO KVAILYS 
KURIS PIRKO PINIGINIA 

MASZINA.

‘ ‘‘pri'loduota ”

Easton, Pa. — Kokis tai ne- 
pažinstamas, kuris turėjo mei
lu būda ir liežuvi kaip medų, 
prikalbino Vinca Lisovski, 37 
metu, idant pirktu nuo jojo 
maszina del dirbimo pinigu. 
Vincas davėsi priktdbyt nepa* 
žinstamui duodamas jam savo 
650 dolerius ir d:i paskolino 
nuo draugu 700 dolerius ir visj- 
ka inkiszo in maszina. Maszina 
iszsuko tiktai deszimts doleri
niu nauju bumaszku, nes ma
szina buvo joms 
tik ant to laiko.

Per volai dasiprato Vincas 
kad likos apgautas o kad ir nu
ėjo ant palicijos idant apgavi
ko surastu, ’bet tasai dingo 
kaip kamparas isz tosios aplin
kines su pinigais. Gerai užmo
kėjo Vincus už mokslą. O kiek 
tai panasziu Vincuku randasi 
tint svieto!
DAUGIAU GEIDŽIA

SAVO DRAUGUS NE 
KAIP MILIJONUS.

Washington, D. C. — Charles 
Nungesser, 59 metu kareivis, 
kuris dalybavo atpmalszinime 
pasikėlimo ant Filipinų, dabar 
gyrmnnTiR" ėzionaitiupje prie
glaudoje del senu kareiviu, ap
laike žine, buk jojo brolis Hen
ry, kuris mirė Paryžiuje, Fran
ci joj, paliko jam visa savo tur
tą kuris susideda isz keliolikos 
milijonu dofleriu.

Nungesseris ant užklausymo 
ka daris su milijonais, atsake: 

Geriau man turėti gerus
draugus, ne kaip visus milijo
nus ant svieto, todėl man czio- 
nais gerai ir esmių užganadin- 
tas isz savo buvimo.”
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NEŽINO KA DARYTI 
SU MILIJONAIS.

Detroit, Mich. — AVilliam 
Walker, buezieris, aplaike ži
nia 'buk jojo brolis paliko 15 
milijonu doleriu del keturiu 
šešetu ir dvieju broliu. Willia- 
mas sako, kad nesitikėjo nie
kados būti ‘turtingu žmogum ir 
dabar rūpinasi ka jisai padaris 
su tiek pinigu, rako, kad dabar 
net negali miegoti naktimis, o 
pneflz tai turėjo ramybia ir gy
veno be jokio rupesezio.

Toronto. — Mrs. I. II. Smith, 
sesuo atigszcziau minc-to Wal- 
kerio, kuri gaus apie penkis 
milijonus doleriu po mirusiam 
broliui, konia serga isz rupes
ezio nežinodama ka daris su 
1ais pinigais.

KIEK PALIKO MIRUSIS 
GARY TURTO.

New Yorkas. — Wall Stryto 
žmones kol kas tik apgraiboma 
apskaieziuoja kad ka tik miru
sio Elberto IL Gary, United 
States Steel korporacijos pir
mininko, paliktas privatines 
turtas siekias apie 45 milionus 
doleriu. Bet gali da pasirodyt?, 
kad tas turtas esąs dvigubai ai 
trigubai didesnis.

1924 metais Gary sumokėjo 
valstybei taksu $473,364, 
,1920 metak — $322,680.

o

Be algos, kurios Gary gauda
vo $100,000 metams, jis da 
penkeriopai tiek, būtent $500,-

no* dalies United States Steer 
korporacijos,

000 motais gaudavęs savo pel-

kurioj jis savu
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NORĖJO PARODYT 
“STEBUKLĄ”

nanis

sutinusia ranka 
kad jam reikos keliauti 
Abroama. Mat jis norėjo paro
dyt tikintiems savo parapijo- 

“stebuklą”: jis pasakė,
kad pikeziausios gyvates nuo
dai negali jam nieko pakenkti, 
nes jis tvirtai tikis in Dievo 
galybe. Buvo sugauta mokasi- 

“ dū
davo jai savo 

Ranka

nu veisles gyvate ir szitas 
sziu ganytojas
ranka ingi lt i. Ranka isztino 
kaif) paduszka ir pats kuniiras 
visai nusilpo; teeziau daktaro 
nesiszaukia, nes nenori paro
dyt, kad mokslas yra galinges
nis už Dieva.
GRAŽIAUSIA MERGINA 

CHICAGOJ — LIETUVAITE.
Chicago.

giau 3,000 gražiausiu Chicagos 
merginu ji buvo iszrinkta kaip 

Miss Chicago”,
žiausia Chicagos mergina, 
turėjo už poros savaieziu 
žinoti in Atlantic City, ir gal 

buvusi iszrinkta kaip 
Miss America

»,

sz tarpo dan-

4 4 tai yra gra- 
Ji

va-

iszrinktn
tai yra gra-

but
“Miss America”, 
žiausia Amerikoje mergina.

Buvusioji trumpam laikui
” Lietuvaite 

yra gii.nsi Grconsburgc, P.eniir 
svl vania.

Beje, Kazlauskaite 
liu konteste pernai yra laimė
jusi du žiedu. Taigi jos grože 
buvo pripažinta sziemet jau ne 
pirma karta,.

4 4 Miss Chicago

graz.uo-

Pagarsėjusios 
gražuoles tėvas, p. Kazlauskas 
vra 53 metu amžiaus 
jis isz Vilniaus redybos, 
kininku valscziaus.
gyvena jau 27 metai.

Kazlauskiene, sulig tėvu Zu- 
bauskaite (Babravicziute), pa

kaime,

Paeina 
Val- 

Amerikoj

Char-

d
I
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Greicziausias Ero planas ant Svieto
! L. į

I
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DAVE GYVATEI INGILT1 
RANKA; DABAR JIS JOS 

NEVALDO.

<!)• V

Dumi, La. — Kun. B. Wil
liams, apaszf aliszkos bažny- 
czios klebonas, dabar ežia guli 

ir gali but, 
pa:-

J

J-\f

Slaptingas eroplanas kuri padirbo pulkininkas Al. Wil
liams isz Port Washington, tui i 24 cilindrini motori kuris p
daro 300 mylės in valanda. Ana diena ta nauja 
bandė slaptai kuris lekia kaip žaibas.

4> 
ii

eroplana isz-
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MUSZTYNES ANT 
RUBEŽIAUS

LIETUVIAI SZOVE ANT 
LENKISZKOS PATRULES.

TAIPGI MUSZTYNES 
ANT RUSISZKO 

RUBEŽIAUS.

I

DIDELI TVANAI GYVENIMAS 
ROSIJOJE

2,000 KAIMIECZIU PRIGĖ
RĖ, 42,000 BE PASTOGES, 
TRYS KAIMAI UŽLIETI.

I

BRAZILIJOJ
VARGAS LIETUVIU. NE

LAIMINGA VESELKA. 
SUŽEISTAS.

laime isz 
įnoriu

i
I 
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eina isz Vaitkarczio 
Valkininku parapijos.
CHAPLINAS DUODAS

PACZIAI $1,000,000.
San Francisco, Cal. — Gir

dėt, kad krutamuju paveikslu 
artistas komodininkas,
lie Chaplin, kurs turi iii I 
savo “gold digger’iu” paezia, 

sutinkąs sumokęU 
“at- 

ir tuo pabaigti vi
sas su ja rokundas ir reikalus.

NELAIMINGA MOTERE 
ISZGERE LAJAUS.

Shamokin, Pa. — Katre Ja- 
kuria vyras užmoto ant 

karszto peeziaus ir 'baisiai su- 
, stengėsi už baigti savo 

gyvasti iper nusi'lrucinima, isz- 
gerdama puse bleszinos lajaus. 
Motore yra 'ligoributoje o vy
ras kallejime. Motore sake, buk' 
jai nubodo tokis gyvenimas su 
vyru ir geriau butu mirti ne 
kaij) i'lgiaus kentėti jojo panie
kinimus, kumszczias ir spardy
mus.

Vėliaus isz rupesezio apie 
padėjimą savo paezios, nuejas 
in mieg-kambari pasikorė ant 
lovos.
NELAIMES PENNSYL- 

VANIJOJE JULAJAUS 
MENESYJE.

“gold digger’i u
Litą Grey, 
jai viena miliona doleriu 
lyginimo”

SUDŽE UŽAKMENUOTAS 
ANT SMERT.

Charleston, W. Va. — Sudže 
William II. Thumm, likos už- 
ąkmenuotas ant smert. per pen
kis girtuoklius Nedėlios ryta. 
Sudže ėjo su -paezia ir vaikais 
in bažnvezia. Užtemines sto- 
vinezius penkis girtuoklius ant 
kampo, nuvede paezia ir 
kus in bažnyczia,
gryžo pas juos idant juos isz- 
bart už nepadoru paisielgima 
szventadieni. Isz to kilo barnis 
ir girtuoklei pradėjo mėtyt ant 
sudžiaus akmenis ir plytas iiž- 
muszdami ji ant vietos. Visi li
kos aresztavotais.

ISZMUSZE PACZIAI 
DANTIS.

Trenton, N. J. — Vaitiekus 
.Marezak, 26 Chase ulyczios, 
kuris apsivedė dvi sanvaites 
adgal su nasJlia tnrinezia sze- 
szis vaikus, nubodo jam vedu
sia gyvenimas ir taip pradėjo 
paniekinot savo prisiegelia kad 
iramusze jai kdliolika danių. 
Tokia meile ^in'bodo ir mote
riai, kuri liepe aresztavoti Vai
tiekų už toki pasielgimu ir d a 
už tai, kad prikalbinėjo savo 
dvyle'kos motu poduktia ant 
nedoro pasielgimo. Vaitiekus 
ilikos pastatytas po 1800 dole
riu kaucijos, o kad negalėjo jo
sios gaut, 'likos uždarytas ka
lėjimo.

KAIP KADA UŽSIMOKA 
BŪTI GERADUSZIU.

Auburn, N. Y. — Dvide- 
szimts du metai adgal .James 
A. Hennessey, direktorius czio- 
naitinio teatro, paskolino var
gingam aktoriui,
sirgo ir neturėjo kuom užmo
kėti už bunta liotelyje, dvidoi- 

'galetu 
visa ta 

nieko negir-

reni a >

musze

' ll

II

I
l'i“ Liepos 23 diena ežia i n vy

ko vestuves p-Ies Žilinskaitės 
su Braziliecziu (kuriuos pay 
mus vadina “Brazilijantais”). 
Jos vyrelis pasirodo didžiai 
kultūringas: užpykęs sutrupi
no visus stiklus, toriolkas ir in
dus. O vien už tai, kad jo jau
na paeziūke pasikalbėjo su ki
tu vyru! Persigandus, jaunoji 
vėl atbėgo pas savo levus, taip, 
kad jaunajam pirmutine nak
tis teko vienam pergulėti. Ant 
rytojaus, iszsimiegojes iszsipa
giriojęs, atėjo ir parsivedė pa
ezia namo.

‘‘Gražiom, jaunom Lietuvai
tėm neapsimoka teketi už Bra
ziliecziu, nes užpykęs nudurs, 

................... Pa
bėgs. Lietuviai geriau prisirl- 
sze prie szeiinyniszko gyveni- 

’ Taip danesza in “
skaitytojas Lave. Tolinus

Vladyvostokas, Siberije. — 
Suvirszum szimtas kaimu likos 
užlietu per ka turėjo apleisti 
pastoges apie 42,000 kaimie- 
cziai, o 2,000 prigėrė vandenije 
nes negalėjo paspėti pabėgti in 
laika, kada Uzura, Bikina ir 
Suczana upes iszsiliejo isz lo
vio, nes per 22 paras liiUus lijo 
be paliovos. Vanduo vis kyla ir 
užima naujas aplinkines. Trys 
kaimai likos visiszkai užlieti, 
o apie keturi tukstanczini kai- 
miecziu subėgo ant mažo kal- 

pngelbos, o 
ne

I 
t 
'1
a 'ill

'■ii
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London. — Ant Lietuviszko 
ruhežiaus arti Olsziszkiu, Lie- 

! SZO- 
ve ant Lenkiszkos pat rules 
kuri norėjo pereit per rubežiu. 
Keliolkia kareiviu likos sužeis
ta ant abieju szaliu.

Apie szinitas Rnsiszkn 
reivin norėjo pereiti per Len- 
kiszka rubežiu artimoje Ivan- 
ciu bet likos sulaikyti 
Lenkiszka pat rule. Daug 
žeista o apie penkiolika suimta 
per Lenkus.

• i • •
į tuviszka rubcžino patrulo

ka-

geriausia

SURINKO 45 BUSZELIUS 
AVIŽŲ NUO AKERIO 

ŽEMES.
Pana, 111. — Gal

visu aplinkiniu far- 
turejo Edvardas Tur

ney isz Eindloy, kuris ana die
na surinko 45 buszelius avižų 
nuo vieno akerio žemes isz 60 
akerines fdrrnos.vai-

po (am su- ZIEGORELIS NENORI EITI 
PAS TA ŽMOGELI.

Stoughton, Wis. — Walter 
E. Mickelson, i suduotoj as laik- 
raszczio “Daily (kjurier,” ne
gali nusipirkt.
laikytu gera laika, kada ji ne- 
szioja kiszeniuje. Ziegorninkai 
negali jam parduoti zie'gorelio 
kuris jam tarnautu, o vienas 
apreiszke jam, kad jojo kūnas 
turi už daug savyje eJektriko ir 
sulini ko bėgimą ziegorelio. M ic
kelson’as irgi nemažai bėdos 
turi ne tik pats, bot ir kitiems 
daro nesmagumus neateidamas 
ant paskirto laiko.
SZOVE IN PACZIA KAD

JAM NEDAVE PINIGU.
Shamokin, Pa.

du revolverius in savo paezia, 
būdamas užsigerės, už tai kad 
jam nenorėjo duoti pinigu ant 
munszaines,
vy, paleido kelis szuvius in sa
vo paezia

Daily Courier 
ziegoreli kuris

— Atkiszcs

Teodoras Rzepo-

torielkos. Vyras sunkiai 
per kolos dienas 
reikalavo pinigu

kada 'toji mazgojo 
gere 

ir nuolatos 
nuo paezios 

tint daugiau munszaineš, o ka
da jam nedavė 
panio’kinet ir kerszinti nužudi- 
nimu. Motore likos nuvežta in 
ligon'buti ant operacijos.

kurio pali

azimts doleriu, ir kad 
nuvažiuot i namo. Per 
laika,Hennessey 
dėjo nuo aktorio.

Ana diena atėjo gromata nuo 
advokato isz Los Angeles, Ka
lifornijos, kuris ipranesza del 
Hennessey kad tasai a k toris 
nesenei mirė, užraszydamas 
testanienllc jam tuksianti dole
riu už jojo gera szi rd i.
PARDAVĖ TĖVO DRAPA

NAS IDANT GALĖTU 
APSIVEST.

New York. — Už pavogimą
tėvo ^drapanų idant turėti pi
nigu ant apsivedimo, 18 motu 
Mildreda Verdon, likos patal- 
pyta Gero Piemens prieglaudo
je. Mergina insimylejo in vyra 
kuris buvo du kart senesnis už 
ja ir įpriek tam naszlys su tri- 
mi vaikais. Tėvas buvo prie- 
szingas savo dukreliai, bet 

Harrisburg, Pa. — Julajaus dukrele užsispyrė ir norėjo ant 
menesyje Pennsyivanijo'j buvo savo pastatyt,

dukreliai

Paskutines Žinutes.

per 
su-

4 4 Juo

AUKSAS MARIU DUGNE IR 
JO JESZKOTOJAI.

Krimo karo metu Juoduosią 
mariuosia nuskendo vienas di
delis Anglu karo laivas
dasis Princas”. Laivas tarp 
savo kroviniu turėjos aukso 
apie 200,000,000 litu vertes.

Dabar Rusu valdžia davė pa
rėdymą laivu surasti ir isz ma. 
riu dugno iszkelti arba nors 
jame esanti auksu surasti. Kai 
tas parėdymas tąpo žinoinas, 
kai kurie mariu inžini(*riai sli- 

nu-
ir surasti ta

sitarė slaptai nardyti iki 
skendusiu laivo 
aukšti.

ADATA PEREJO PER 
KUNA.

Bury St. Edmunds, Anglija. 
— Pereitai® metais Dorai Wat- 
kinson in kojos pada inlindo 
adata. Norėdama isztraukti jai 
adata, nulaužė ir galas liko ko
joje. Daktarai apžiurėjo patarė 
merginai daryti operacija, bet 
ji’nesutiko ir adata pasiliko. 
Sziais metais ji pajuto, kad 
kas tai in tarpt ta uty jai kliudo 
liežuvi. Nuėjus pas dentista

pradėjo jaja jai tapo iszimta isz tarpdan- 
czio puses colio ilgumo adatos 
galas. Reiszkia, adata per ko
jos pa’da inlindus, iszlindo lau
kan per dantų tarpa.

Ed mu n-1J Philadelphia.
das Gabenskis 9 metu ir Juozas 
Baderis 7 metu, likos užmuszti 
per sunku t roką, kada a'budu 
su mažiuku vežimėliu užvažia
vo priesz t roką.

U Buffalo, N. Y. — 54 ug- 
nagOsiai likos apimti per du
rnus o 'keli sužeisti laike gesi
nimo ugnies Florida kotelyje.

U Scranton, Pa. — Trys an- 
glekasiai likos užmu-sziti Hud
son Co. kasykilosią, ipa’likdami 
(ris naszles su 14 vaikelis.

11 San Francisco, Calif. — 
Da nesurado 7 lokiotojus tarp 
kuriu buvo ir viena mergina 
Miss Doran, kurie iszleke in 
Havaja,. ir manoma kad visi 
turėjo pražūti Pacifiko mario-

kSO.

11 Boston.

nelio, laukdami7 J

jaigu toji pngelba greitai 
pribus tai turės visi žūti van
deni je.

Vanduo daugiausia užliejo 
aplinkines tarp Vladyvostoko 

Kazoroviko.
nuplauti kaipo
ir Geležinkclei 

ir asztuonioli- 
ka tiltu. Visi darbai kasvklo- 
sia paliovė, nes vanduo juos 
užliejo. Bledes milžiniszkos, 
kurios daeis lyg milijonu dole
riu.

Du miestai Nikolajevsk ir 
Spask likos užlieti o vanduo 
upesia kyla net po deszimts co
liu kas valanda. Tukstanczini 
gyvuliu prigėrė o laukai likos 
visiszkai nuplauti, per ka szi- 
met rugepiutes ne bus ir žmo
nes kentės bgda.

Turkestanas.

130 DREBĖJIMAI ŽEMES 
IN 4 DIENAS UŽMUSZE 

64 ŽMONIS.
Kokanel,

Nuo praėjusio Panedelio lyg 
Ke t.vej'gn i, Fergka n o a p 1 i n k r - 
neje buvo net 130 drebėjimai 
žemes, kurie užinusze 64 žmo
nis, o 278 sužeidė. Isz priežas
ties apipleszimu namu,
kilo isz priežasties Soviatiniu 

valdže 
iszsiunte in tena i s vaiska, 
katra tik užtinka a/pipleszant
griuvėsius, tuojaus ant vietos 
suszaudo.

kune

pakurstinimu žmonių,
o

nes užpykęs nudurs 
arba, pridirbęs kerbei i u,

Vienv-mo. ’ 
bia” 
raszo kad:

“Liepos 26 diena didele no 
laime nutiko 17 metu jaunam 

Treponaicziui: 
maszina sužeidė deszine ranka, 
nutraukdama mesa su gyslom 
nuo rankos. Iszgijes, kasžin ar 
gales pirsztus valdyti.

darbininkui

TRUMPOS ŽINUTES 
ISZ LIETUVOS.

1

J

į

'ij!T
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178 mirtingu nelaimiu o sužei
dimu 12,548. Kompenseiszion 
iszmoketa tame menesyje $1,- 
389,540.

AnglekasyMosia mirtingu ne
laimiu huvo —iminksztosia ka- 
'dyidosia 28 o kietosia Š5. ’- o - i n 11 • r oi

, o kada tėvas 
maudėsi paėmė jo du siutus, 
pardavė panszapeje, o kad tė
vas neturėjo in ka pasirodyt, 
ir suimti dukrolia, turėjo nuo
gas pasilikti namie. Bet telefo
nas jam prigelbejo ir policija

Suv. Valst. 
augszcziausia'S sudus atmetė 
praszyina ant pertraukimo 
mirties del Sacco ir Vanzetti 
ir kaip isz visko pasirodo, tai 
abudu Italai turės žūtie ant 
eflek t rikiuos kėdės.

11 Eurelca, Callif. — Czionai- 
t i nėjo aplinkinėje davėsi jaust 
smarkus drebėjimas žemes ku
ris sužeidė gana dideli kaitli 
žmonių.

GAIDŽIO IR SZUNS 
DRAUGAVIMAS.

Beilinas. — Pas ūkininką 
Franca Shaffteri, kaimo Ilin- 
kelberge kažko susirgo gaidys. 
Visztas jam susirgus ne isz to 
lo prie savos neleisdavo. Kieme 
pas ūkininką buvo pririsztas 
labai piktas szuo, ypatingai ne
mėgęs paukszcziu. Jei pasiniai- 
szydavo apie ji netycziom visz- 
tele, tai turėjo būti laiminga 
gavusi pasprukti nuo pikto 
szuns be gabalo uodegos arba 
plunksnų kuokszto, tai papjau
davo.

Apsirgęs gaidys, persekioja
mas visztu, • karta prisartino 
prie szuns budos, tikėdamasis 
tur but nors ežia gauti kiek 
lesti. Szuo tai pamatęs, szoko 
isz budos ant gaidžio kai pa
dūkęs, bet paskui, visu nlncziu-

'V j

.s^erne in Jaika. I1'

A

siu ta fakta nustebimui, apuos
tos gaidi leido jam lesti isz sa
vo tduobens. Nuo to laiko gai
dys nesiszalino nuo szunies ii 
taip su juo su-sidraugavo, kact 
net nakti jo būdoje tupėjo. Pa
sveikęs' ir susitaikęs su visz- 
tom, gaidys tacziau nemesdavo 
draugauti su szuniu, diena ap

SUĖMĖ 59 RUSISZKUS
SZNIPUS BESARABIJOJ.

Viednius. — Telegramai isz 
Bukareszto pranesza, kad 
aresztavojo 59 Rusiszkus szni- 
pus po visas dalis. Besarabijo;, 
kurie prigulėjo prie naujos po- 
litikiszkos slaptos drauguves.

Soviatu valdže nepripažino 
atidaryma provincijos Besara
bijos del Rumunijos, kurios ru- 
bežius yra tuojaus prie sovia- 
tines republikos Ukrainos. To
dėl tonais tankei atsibuna 
pesztines apt rubežiu tarp t uju 
dvieju sklypu.
TURKU MOTERYS SULAI
KĖ TRUKI, SUGULUSIOS 

ANT BEGIU.
Adana, Turkija. — Padeda

mos streikuojantiems geležin
kelio pecz'kuriams, Turku mo
terys per kelias valandas nelei
do trukiai iszeit isz Adanos pa
galbon kitam trukini, kuris bu
vo isztrukos isz begiu ties Ma- 
amoreto stotim. Szeszios de- 
szimtys moterų sugulė skoYsa: 
begiu priesz t;uki lokomotiva 
ir atsisakė trauktis. Atvykus 
policija turėjo kiekviena moto 
ri atskirai nuvilkti nuo begiu.

pranesza,

Silvanovo dvaro Liepos 15 d. 
laukuose besimaudvdamas nu
skendo Asana vieži us, Aleksas, 
16 metu amžiaus, kilęs isz Pi- 
vasziunu valscziaus.

Vežant paszta isz Daugu i u 
Varėna Liepos 18 diena, 4 va
landa neprivažiavus Varėnos 
padarytas pasikėsinimas pasz
ta aipipleszti. Pasikėsinimą pa
dare Varėnos miesto gyvento
jai Velyvis Salva ir Jackus 
Petras, kurie suimti ir vedamu 
kvota.

Eigulis Utys Jonas, Liepos 
menesio 15 diena 1 valanda, 
užtikęs miszko savavaliszkai 
kertanti 
Petra isz Žilineliu kaimo, Va
rėnos valscziaus, revolverio 
szuviu sužeidė kojon.

Žaibas Liepos 17 diena 11 v., 
sudegino Pranckaus Adomo 
apysene gyvenama troba —

Tn1 <1

pilieti Lebedinska

paezi.i

apde- 
namus 

gyventojo 
N uosi o-

SUMISZIMAS BEDARBIU 
ŽMONIŲ.

Vilniaus bedarbiai iszdauže 
darbo biuro langus ir sunaiki
no kambarį, protestuodami 
priesz to biuro vedėjo sumany- 

lankydavo o nakti butįnai tu- mą atimti isz j u bedarbiu liu,-

3,000 litu vertes.
diena apie 12 valanda perkū
nas sudegino tvartus ir 
gino gyvenamuosius 
Vainiumi kaimo 
Glatkausko Antano.
liu apie 4,000 litu. Liepos 7 d., 
žaibas sudegino Ūdrijos kaimo 
gyventojos Kuczienes Rožes 
kluoną 1MJ0 litu vertes. Liepom 
menesi 17 diena apie 12 valan
da žaibas sudegino Tubelevi- 
cziaus Klemenso — Alove:- 
valscziaus — tvartu apie 600 
litu vertes. Visi sudegusieji 
trobesiai apdrausti nebuvo.

Liepos menesio 16 diena apie 
4 valanda nežinomos priežas
ties sudegė Jakaiczio Petro 
daržine Szingailiu kaime, 
nuostoliu apie 1,870 litu. Tuo 
pat laiku tame pat kaime sude
gė ir Szvilpausko Juozo darži
ne — apie 2,900 litu vertos.

Sziaulih apskrities teismo 
sesija, sziu metu Gegužes me
nesio 30 dien Kretingoje
baudė Antana Žukauską, bu
vusi tarnautoja siuvamųjų ma- 

7 me
nesiais kalėjimo už iszaikvoji-
mn pinigu Jr turtolrmuetos fir
mos.

nn-

szinu Bendroves Singer,

pedaVo savd dtdUgi'būdoje. dijimus.
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r ADRESAI LIETUVISZKO 
>MBAS<PtolAU» IR KONSULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Waahingtoi* D. C.

Naujas Admirolas
•vL.
t
t
i Lithuanian Consulate, 

21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
008 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas Girdėt
I

Sziadien pakalbėsimo su mu
su skaityl<»jais apie svarbu 
klausymu, koki mums prisiun
tė vienas skaitytojas, o kuris 
vra labai užimantis ir kiszasi 
prie moterių. 'Pasai klausymas 
y ra:

“Negeiskie mot eres artimo 
savo. ”

Tasai skaitytojas stebisi isz 
tojo vienszalinio prisakymo, 
kuris prikisza liktai vyrui, o 
ue del moteres. .Juk mot ere ne
gali geisti moteres artimo sa
vo, t<Mh*l <lel moterių tasai de- 
szimis prisakymu negali būti, 
tiktai devvni.

“Motore kaipo ir vyras turi 
tokias paezias duszias apveiz- 
doje Dievo ir žmonių kaipo ir 
vyras, t odei privalo pildyt tuos 
prisakymus lygiai kaip ir vy

rai]) mausto sau musu
> 

nepa ra sze 
Prisakvme: “

geiskie moteres artimo savo ne 
vvro artimos savo,“
rams uždraudė negeiski sveti
mos moteres.”
tujas prikisza, kad moterei va
le geisti svetima vyra ir vesti 
ji in p.’Vgmula apgaudinėjimo 
(neviernystos) kaip tai szin- 
dien atsitinka ant kasdieninio 
pans!ko, ne tik tarp dievobai
mingu bet ir bedievingu moto
rėliu.

O gal Maižieszius mslagirdo 
Dievo ant kalno Sinajų, o gal 
isz priežasties dideliu griaus
mu ir nejiarasze antros dalies 
Devinto Prisakvmo kas kiszasi• 
moterių. Todėl vyskupai su po
piežium 'privafTo snsineszt su 
Žvdiszkais rabinais ta ji dalv- 
ka gerai apsvarstyt ir pataisy
ti ta j i prisakymu, kuris turėtu 
Imti: “ 
pavo.”

Skaitytojas gerai taji dalyku 
apmanstineje. bet ka galima 
darvt ? Juk klaidos dabar ne- 
pataisysi. Pirmiausia, kad baž
nyczia apgarsino ukaza (dog
mata) kad kožnas turi tikėti 

4 ka biblije raszo po bausme pra
keikimo duszios.

Reike ir tai iszaiszkint, kad 
už laiku Maižiesziaus, moteres 
neturėjo jokios lygybes su vy
rais kaip tai sziadien turi

r p

• t I rai.
skaitytojas ir negali suprasti 
del ko Maižieszius 
Devintam)’

bei tik v v-

Poliaus skaitv- e

piežium privafTo
M

Negeisk vyro artimos

, nes 
tada motore buvo hiikmna tik
tai del gimdymo ir naminio 
tarnavimo. Vyras galėjo tada 
lengvai, be jokio iszsikalbeji- 

jai “persiskyrimo 
ir pasiilgt i sau kita 

l'ada Zvdelka buvo
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mo duoti 
gromata” 
motore. 7' 
tikra neva'lninkc vyro, o jaigu 
taiki butu diuita lygybe mote
rims tai prieszintusi prisaky
mui Dievo ir vvro. Tukis tada •f
buvo padėjimas ir tiesos, kada 

apgarsino 
szimts Dievo Prisakvmus.

Maižieszius gana gerai žino
jo, o Dievas da geriau, kad ant 
niek prisidnotu uždraudimas 
moterims mciiinimosi su sveti
mais vyrais—ypatingai sziuoin 
laiku tam 20-tami szimtmetyje 
—nes tai jau tukis moterių 'bū
das. Juk jau patogi Jevute, 
prabobiite patogios lyties, nu- 
b(xlus jai žiūrėti an't vieno tik 
Adomu ko, nuėjo in krūmus 
kur susipažino ir pradėjo mei
lintis prie velnio, pavidale žal- 
czio. Trenk ji szimts pypkių, 
kas ten tada atsitiko su Jevute 
ir tuom g liudyt ojpm. Gana, 
ka<l yzventai Jevutei rojuje nu
bodo vienas vyras, o ka ežia 
kalbėti apie sziamlienines ve
dusias flafpėrkas?..,

I ždrau'dimas moterims mei
lintis su svetimais vyrais tiek 
atnesztu sziadien naudos kiek

Maižieszius Do-

I I
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Sztai W. IT. Standley, kuris 
likos paauksztintas nuo kapi
tono ant admirolo ir apėmė 
valdžc ant Califoruijos karisz- 
ko laivo.

i

Gerai pa d art' Maižieszius ir 
Popas Dievas, kad uždraudė 
Devintam Prisakyme ta, kas 
yra negalimu daigiu iszpibly- 
ti. Apgynėjai Amerikoniszkos 
probibicijos galėtu imti isz 1o 
paniokinima.

Maižieszius, lasai s'enovisz- 
kas teisdarys, suprato žmonių 
budus geriau ir turėjo protin
gesni datyrima, m’ kaip szian- 
dieniniai teisdariai, kurie save 
statosi už prdlingus 'žmonis.

Kinai turi suvirszum 250 vi
sokiu riisziu pinigu — konia 
k ozu a pro v i nei je iszmusza sa
vo pinigus.

Kokis tai met<xliszkas kuni- 
>et Water, Tenn, 

idant jojo
lankvtusi in bažnvezia, invede 
sk'lepe vyges, rakinezerius, zo- 
boveles, lėliukės ir kitokes zo- 
boveles del vaiku, idant moti
nos galėtu atsineszti ir vaikus 
in bažnyczia ir nerugotu kad 
ne turi kur juju padėt jaigu 
eitu in bažnvezia.

gū ži s isz Swi 
geisdama!-’

T
aveles

m i relių s,

Aplinkinėje San Jose, Iszpa- 
nijoj, užvedė naujas intaisas 
prie kožno grabo laidojant nu- 

o tuom invedimu vra •
mažas telefono aparatas, kuris 
yra suvienytas su kapiniu da- 
ži u rytojaus namu. Tokiu budu, 
jaigu nebaszninkas adgytu, tai 
gali praneszti apie tai dažiurė
toji! j kad migi jo ir rei kala uja 
idant ji atkastu.

PAJESZKOJIMAI

Asz Kazimieras Budutis pa- 
jeszkau Antanu Aginta paein
anti isz Kauno Red., Ta u ra iros 
Apskr., Vainutu Valsez., Gir
nikų Kaimo, Vainutu Para, 
aipgi Juozapa Beit ate po vyru 
pavarde Puziene.
karta visi matėmės 1909 mete 
Export, Pa. Turiu svarbu rei
kalą, jeigu kas apie juos pra
neša busiu dėkingas.

Kazimieras Budvitis

Paskutini

(lt.

309 Svlvia Avė., 
Christopher, Ill.

Pajeszkau savo draugo Vin- 
Lukasavicziu su kuriuom 

svkiu atvažiavome in Amerika 
1911 metais pas Joe. Kadžiu 
Mahanoy City, Pa. Turiu svar
bu reikalu, meldžiu atsiszanki 
ant adreso.

Andrius Navasaitis, 
708 Boggott Street,

Ziegler, III.

(lt.

Asz Juzefą Dauksziene pa
jeszkau Prana Abranuiviczlu 
paeinanti isz Butrimonių vals., 
Punios para., seninus buvo ap- 
si gyvenęs Wil kės- Bar re,
dabar nežnau kur. Meldžiu at- 
siszaukt ant szio adreso:

Juzefą Dankazieno, 
Box 522,

Eynon, Pa.
Mahanojaus Lietuviai Pirmam 

Vorde Balsuokite už

JONĄ VIZGIRDA

Pa.,

t.67)

te by re prohibicije Amerike. Ant Konselmono Pirmo Vordo
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Užburtas Malūnas
Iszvcrte V. M.

Senojo Giumo malūnas iszti- 
somis dienomis ir naktimis 
taip spareziai ir gerai veike, 
jog kaimynai vien lik s'lebejos, 
o maljinininkas lobo. Malūnas 
stovėjo šaut ka'lno, akmeninis, 
baltas, jis iszdidžiai szviele vi
soji’ a'pylinkėjo. Malūnas buvo 
tvii'iai pastatytas ir tikrai bus 
ji slates nelblogiaiisias meiste
ris. Visi medžiai szimto metru 
aplinkumoje buvo i sukirsi i ir 
malūnas Stovėjo kaip ant del
no, didžiuodamasis atviroje isz 
visu pusiu lygumoje.

Mažiausias vejdlis sukdavo 
jo sparnus o audros ji siūbuoto 
šlubuodavo.

Žiema, kai įpūsdavo sziaurys, 
malūnininkas nuimdavo nuo 
sparnu drobe 
I i krinti, 
kiiopuikiausiai.

Poilsio valandomis maluni- 
nin'kas dažnai sėdėdavo prie 
lango, žiūrėdamas in vieszkeli, 
kuriuo važiuodavo malūno lin
kui apkrauti maiszais mulai, 
arba skaitydavo farmas, kuriu 
kuone kiekviena buvo 
daugiau ar mažiau insiskoli- 
nus, o’javu piulies metu, — 
džiaugdavosi pelnu, kuri jam 
žailejo gražus derlius.

Maiszas 'grūdu — du maiszu 
mil'lii — toks buvo jo saikas.

Mažu-pamažu, visai trumpu 
lai'ku jis liko inžymiausiu apy
linkėje žmogum.

Visa savaite jis buvo malu- 
iszsimi'ltaves

nuimdavo
?s, ir galiu jus už- 

malunas veikdavo

jam

Koplyczia del Žuvusiu Amerikonu Francijoje1

7

(V

i 
i

J

£1

'■H

K

1
ežia ant

irojo Frnncuziszkuo-

<•
M

> ft*
A

Suresne.se, tįij’aiTci'jbj, bus pastatyta szi'ta koply 
afmintiies žuvusiu kareiviu paslAt'linojo kr ‘ 
šia laukuosia', kur yra palaidota daug musu kareiviu.
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ZIMMERMANN & FORSHAY
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sauso kalnu oro, jautės isztižu- 
me-fob prieszaky, tarp 

džiu, matosi mažulis Genfolio 
nameli/.

Visas 
žirlo, 
apaugės 
rilio o mei'liai žaidė vejas. Na
meliu ini’ili galėjai tikini susi- 
ki įprines. 
reikalo o;<ii in

siu. fl1

apželos žalia tankia 
jis buvo tartum senelis, 

Iankiais )Jankais, ku-

Mažyliui labai patiko apžiu
rinėti maitina ir jis laipiojo po 
visas kertes. .Jis panorėjo užsi
lipti ant sparninio ir malūni
ninkas atstato jam savo nuga
ra sakvdamas: T

Pasilipk ant manes, her-
ne-iiiuk. L’.pk ant galvos, tu 

sunkus. Ka tu ten matai ?
■ — Asz nieko nematau, — 
al sake Jonas. — Bet asz užuo
džiu musu duonos kvapu.

sze i mini akas
(liirmo tai]) susigėdo, jog vos 
tik neparvirto. Jis atsirėmė sa
vo mJluno sienos ir prasznabž- 
dejo:

Bet Giumo nebuvo 
vidu, kadangi 

jis ežia pat, prie namelio, pa
mate siauruti dirvos rėželi. Ta 
dirva labinu pancsze'jo in dar
žo lysve ir joje dirbo vaikas.

.lomus isz Genfolio, nusime
tęs švarke*!i, isz viso vieko ka
sinėjo mažueziuka re želi, juo
dos žemes grumtai susimaisze 
su pornykszciais aguonų ir mo
tu stiebeliais laksto in visas 
puses.

“Sztai isz kur jio ima sau siu lizdan grudu. 
duonos!ipamano malūnininkas!

Ir tas pipiras ja iszdirba!”
— Ei, Jonai isz Genfolio!

atsigręžę,

Ta

— Asz prižadu...
Bei vaikas jau buvo užki- 

szes savo nuvžule rankyte in 
sparninio lizdą ir isz’trauke isz 
t (m visa sauja nelyczia paleku-

tikrinti, joggrudu maiszus. Ka 
besakyti, gori klientai, ta nasz
le isz Genfolio su sunum.

Ji taip garsiai susijuokė, jog, 
, malimo sparnai dar 

pa rėžia u (‘me su kt is.
— Valkatos! Elgetos! — 

murmėjo senis Giumo 
lysi, 
siu.

Jis tebestovėjo prie lango 
abi ėjomis 
mes ir, 
Įauga savo mi’i'tuo'la galva, žiu
rėjo, ikaip moteriszke sunkiai 
lipo in ‘kaina. Ji visa susi Imi ko 
nuo sunkaus niaiszo, kuri 
sze aut nugaros, abiejomis ran
komis ji pribiikydama per kai-

rodos 
s

, -— ITifl-

kaip asz juos pasveikin-

rankomis jo atsirc- 
1 rupuli iszkiszos pro

110-

nininkas, iszsimMtaves nuo 
galvos iki kojų, u'žtat sekma- 
dianiais jis meduodavo tikra riji peti. 
poną, apsirėdęs naujais rubais, 
rimtu ramiu veidu, patenkin
tas savo gyvenimu.

Niekas nebuvo juo nepaten
kintas. Jis buvo teisingas. Bet, 
nelaimei, sy kiu su •sonaitvc atė
jo ii’ godumas. Turtėjant jo 
szirdis kietojo, jis labiau spau
de savo skolininkus, mažiau 
besi dėjo su neturtėliais, kurie, 
neturėdami nei ratu, nei mulu, 
nesziodavo pas ji (pas

r p

miilunan 
kviecziu maiszus ant’pecziu.

Karta, giedria diJnar- kada 
visi laukai nules pagdlte nuo 
sziaudu, o 
no sparnus spareziai suko 
malūnininkas su 'dukterų sto
vėjo prie lango. Atsirėmė in 
palanges, jie apie szi ta .^ne

svarbiausia — 
apie almu, Kuri jiems rodės 
dar puikesne, nei dabartis.

Malunininkaite buvo pana- 
szi in 'tikra miesto jiane’le. Ji 
ndbuvo blo'ga, bet inprato ver
ti n’t i žmones sulyg savo iszdi- 
daus tėvo pažiūra.

— Na, 'ka, žane'te? — kal- 
bejo tėvas, — juk musu daly
kai neblogai einas?

— Tuo jums goriau!
— ‘Tuo geriau ir tau, Žane. 

Už poros meteliu maluna par
duosim ir turėsi pasoga. Asz 
manau, ne 'vienas ponas pano
rės susigiminiuo'ti su tokiu tur- 
tiiugu uoszviu.

Duktė szypsojos.
— Taip, gerai padariau, ne

norėdamas jokiu reikalu turėti 
su tais skurdžiais. Teeina, kur 
nori. Ar ne taip, dukrele?

Atsako vieit Oje'jaunoj i malu- 
nininkaite isz'tiose ranka viesz- 
kelio linkui kurs staeziai kilo 
in tkabia ir buvo apaugės žilvy- 
cziais.

Tuo keliu maža kas ėjo ar 
važiavo. Giliai nusileisdamas 
pakalnėn, 'lygumon, jis rangos 
žali i a juosta ir nyko mėlyname 
toly. Retkarcziais, ir tai tik 
piulies melu,pasirodydavo ant 
kdlio koksai vežimas, prikrau
tas rugiu ar avižų arba prava
žiuodavo koks rotas gyvento
jas isz farmu, prisiglaudusiu 
žemai lygumoje.

Žanelto, rodydama in juoduo
janti taszka, tarą:

Šatai, rodos, eina naszle 
su sūnum, isz Genfolio. Ka jio 
ten vellka ant pecziu? Galiu už-

1 * .

t y ra s vėjo lis malu

kucziavo, bet
ateiti, kuri

*— ll

rpTris syk ji stabtelėjo atgau
ti kvapo. Pagailimi, po vargin
gos keliones ji numdle 
maisza prie malimo 
lengviau atsiduso.

— Nors-gi karta
•J oi i a i, •—- 
garbiniuotais plaukais, penktu 
metu šuneliui.
ne Giumo. 
sziau puikios duoneles.

Žane szypsodamosi žiurėjo 
isz auksztai pro Įauga.

Netrukus naszle su 
dingo Giumo ir jo dukterei isz 
akiu.

Jie liovės juokęsis ir tik da
bar I(‘pastebėjo, kad malūnas 
stovi. Sparnai drebėdami, res
vos judėjo, tartum laulke vėjo, 
kurs juos vėl iszjudintu.

Kokie ežia dvvai ? — nuste
bo malūnininkas. — Tikrai ve
jas nutilo, reikės užtemĮiti dro
bes.

Jis užtempė drobes, l<a pa
prastai darydavo, 'kai būdavo 
mažas vejas.

Mabino sienos bejėgiai su
drebėjo, vienas sparnas nu'lužo 
ir nusviro žemyn, tartum pail
sės.

minimi

'bejogiai

savo
vartų ir

pasiekėm,
'tarė ji savo mažam

Sveikas, po- 
Asz 'tamstai ai ne

Tiesa, 
jog nedaug,’bet grudai gori.

Galite sau nesztis atgal
— atsake malūnininkas. Asz 
«avo malimo tokiais niekais ne- 
pra; įdedu. Mano malūnas rei
kalingas geresnio grobio.

— BcL juk pernai...
— Taip, 'taip. Daugiau asz 

mb(įprasidedu. Supratot ?
Ui tai'p 'gerai suprato, jog 

net aszaros isztryszko jai isz 
vienas dide-

re i -

akiu. Du" maiszu,
lis, antras mažutis — Jonelio, 
gulėjo szali/mais, taGum viszta 
su pilku viszcziuku.

“Vc'l juos neszti atgal? Ar 
tai bill u galimas daiktas? Tik
rai malūnininkas 
žiaurus, jis 'lik pasijuokė.

nebus toks 
” Ir 

apsimetus, jog ji netikinti jo 
žodžiams ir viską imanti juo
kais, ji kreipėsi in berniuką:

Eiva, Jonai, ponas Giu
mo paims musu
duos mums baltu milteliu.

.Ji paėmė berniuką 
kos, kuris žiurėjo aiiksZtyn in 

Įauga

maiszus ir

uz ra i\-

maluuo Įauga, kartodamas: 
“Jis nenori! Tas pilklas main
ui n in'kas nenori!”

Bet vos sipejo ji nueiti ke'le- 
ta žingsniu, kaip insiutes ma
lūnininkas iszbc'ges pagriebė 
maisza ir pilnomis rioszkuczio- 
mis omo metyti prinokusius 
grūdus in seno ir jos sūneli.

— Sze jums jusu duona! 
Pasiimkite ja greieziau, jei ne
norite, kad asz visa iszbars'ty- 
eziau, jus elgetos!...

Ir grudai sunkiu lietum pa
biro isz jo ranlku. Jie biro že
myn in kdlia, in nustebusia mo
terį ir krisdami isz auksztai 
iszsibarste virsz malimo, lyg 
krusza, birdami ant jo stogo.

— Kaž-kas sutraszkejo ir
malimo sparnai staiga sustojo.

Bot malūnininkas in ta peat- 
kreipe jokios domes. Jis laip
tais jau o jo vidun, 'tuo tarpu 
naszlo siolvaiUaiidama susirin
ko savo jau pustuszti maisza.

— sz’tai k a 
ir leisti laika 

esu 
kad vejas persimainė

Boikos

ve ilk e J

ben už 
Zanetos

Prakeikt i,eji elgetos! — 
suszuko Giumo, 
roiszkia gais'Zti 
su jais besikalbant! Asz 
tikras,
ko’lei asz juos isz ežia lauk va
riau.

An't rytojaus atėjo darbinin
kas. Malimas reikalavo taisy 
mo.

Bot veltui Giumo, apacziiojo 
sudedamas lauke, kuomet ma
limas pradės tarszketi.

Niekas nejudėjo.
B i esam tiko tie kaimo 

kvailiai! — erzinosi Giumo. — 
pakviest i darbininkus

isz miesto. 'Fada pamatysim.
Pribuvo darbininkai isz mies

to. .Jie iszardo visa stogą, nu
ėmė sparnus ir sugaisze daug 
kiliko, padėjo 'daug darbo, vis- 
tiek ne ka padare. Malūnas ne- 

o vejas, iszputes ant
sparnu dro'be, tik drasko ja.

Tuo taupu malūnininko kli
entu skaiezius mažojo. Ji pra
liejo traukai teismo atsakomy- 

rukilytaji darba. 
pasoga no tik nesi-

diidiuo, bot žymiai tirpo. Malū
nininkas su dukkerim omo 
grauži is sidlvart u.

— Asz nieko tojo visoje is
torijoje nesuprantu, — ’kalbė
jo Zane'to, — bot beveik esu 
tikra, jog czlia kalta naszile isz 
Genfolio. Mos juos nuskriau- 
dem. Kas žino, ga'l jio žino, ko
dėl malimas liovėsi veikos.... 
Užburti juk nesunku. Jio gali 
ir a‘tĮnirti.

— O, kad tik jie sutiktu ta 
padaryti, asz nieko ncipasigai- 
lecz'iau, nors ir kažinko praszy- 
tu.

Taigi eik, tėvo, tik buk su 
jais kiek galima lipsznesnis. 
Juk musu likimas dabar ji) 
rankose.

Giumo visuomet k'lausydavė 
dukters,
ne tai]) kalbėdavo, Szi kart bu
vo jos tiesa, ir tėvas nogaiszuo- 
damas leidosi kelionėn.

Žaliuojancziu viesžkcliu ėjo 
jis Genfollio linkui. Leidžiantis 
kdliu žemyn, oras darosi dreg- 
nosnis, kelias buvo apaugės sa
manomis, kuriose szokinojo 
varles. Kvepėjo niekad neszie- 
naujama žole ir pievų gėlomis. 
Malūnininkas pripratęs prio

1 ' i . 1 i ■ ■ u '

uc't ir tuomet, kai ji

Vaikas atsigręžę, pažino 
G i amo ir, pa raudes, tese savo 
daiba ’toliau.

Bet, papratęs atsakyti vyrės 
n i uju klausiamas, tarė:

Ko tamstai reikia, pone 
G i ūmo ?

— Mano

'Fuo paežiu akimirksniu visi 
keturi sparnai, rudens vėjo va
romi, pradėjo*suktis ir vėl isz- 
naujo suuže girnos.

Sulig tuo laiku malimas ėjo, 
kaij) ėjos, diena nei nakti nesu
stodamas.

O aipaczioje, kalno pakriau- 
szeje iszdygo mažutis, szvaru- 
tis namelis. Prieszais ji siūbuo
ja dirva, o malimo iparnai su-malimas sustojo

to laiko, kaip tu buvai pas daro jam pavesi.

FARMA ANT PARDAVIMO.

vėl pradėtu

nuo
mane su motina, ba'lan'de'li.

— Asz nieko nežinau.
—- Gal žinai, o

Mano duktė Zane insidejo in 
ga'lva, kad malimas austojo ju
sli dėka. Mes padarėm jums 
skriauda ir likimas mumis nu
baudė. Ar neat eit ūme t pas ma
ne, ga’l malūnas 
veikt i ?

— Mano motina numirė isz 
vargo, — atsake Jonas. — Jau 
bus dvi savaites, kaip nebėra 
kas iszdirba til'i’C’želi, nes ma
no bo'bute jau persenus. Asz 
nekuriu laiko eiti su tamsta, 
pone Gi ūmo.

Jis vdl paemes kastuvą inbe- 
de ji in žemes praliejo kasinė
ti. Fsznanjo pradėjo lekioti že< 
mer grumtai, aguonos, suvytu
sios mėtos 
savo

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kilu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apelinke. Turi Imt parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Win. Kunsavage, 
Locust Valley,

Barnekvillč, Pa. M M»l!

Lehigh V alley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

eckla, 
Klausvk 
turn in ma'hina ir susektum

Nedelioj 4 Septemberio 

$5.00 In ten ir adgalios 
Ekskurainis treinas apleis Maha« 
noy City 9 valanda aubatos nakti 
o grįžtant adgal apleis Niagara 
Falla 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

asz pa

skleidė paskutini 
kvaipsni.

Tu sėji savo lauke bloga
— kalbėjo Giumo. — 

jei tu su manim ei-

kodėl jis neveikia, asz tau pa
dovanosiu penkis maiszus mil
tu. Tau visai žiemai užteks.

— Asz neturiu 'laiko.
— Asz tau duosiu deszimt.
— Bet asz-igi nieko apie ma

luna n(‘iszmanau, juk asz no 
meisteris ir ne dailide.

— Klausyk, Jonai,
statysiu tau nauja narna savo 
pakabioje, kur tu su savo bo
bute ga'lesi gyventi ir padova
nosiu tau lauka tris svk už sži- t- 
ta didesni.

Mažiukas numetė kastuvą ir, 
nuėjo su malūnininku. Kuomet 
jio prisiartino prie malūno, jo 
ratai iszsyk nesutarszkejo, 
kaip to lanke Žane'te. Berniu
kas užlipo laiptais auksztyn, o 
paskui ji ir malūnininkas su 
dukterim.

-r- Gerai apžiūrėk, Jonai, — 
kalbėjo malūnininkas, — at
kurk musu maluna, o asz tave 
auksu apipilsiu.

66 6
yra tai receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuaza mikrobus. —— Aptiekoaa

JOS. P. MILAUSKAS
Ii

Lietuviazkaa Skvajeris

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA. 

linu-, i. i-ii mii-, itninr iiir^-• ------ - i ....... i AA
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

---------$-------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

k'

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta > 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir goriau , 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

—-.... .......... .............. ............ .................

«

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
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VYSKUPAS 
MIRIEL’IS

1815 metais Szarlis — Fran- 
sua — Bionveniu — Miriol’is 
buvo vyskupu miestelyj D.

Karta, vakare, kaž kas pasi
beldė in vyskupo namus.

v— Incikitv, — atsiliepe 
vyskupas.

Durys
lyg butu kas 
smarkiai stūmės.

Fnejo žmogus, ženge žingsni 
pirmyn ir, neuždaręs duru,

placziai 
isz

prasivėrė, 
lauko jas

Asz kalinys 
šankiųjų

Keturias

kita sinukh 
pravarė.

su
stojo. Ant pecziu turėjo krep
szi, rankose laike didele lazda. 
Jo veidas buvo drąsus, piktas, 
nuvargęs, storžieviszkas. Kros
nies ugnis apszviote ji.

Vyskupas ramiai žiurėjo in 
i nėjusi. Jis tik ka pravėrė bur
na, kad paklausus ko reikalin
ga, kaip inejos, abiem rankom 
pasirėmęs ant lazdos ir permė
tes seneli akimis, prakalbo:

— Sztai. Mano vardas — 
Žanas Valžanas.
19 metu praleidau 
darbu kalėjime. Keturiom die
nos praėjo, kaip mane paliuo- 
savo ir sztai einu in Pontolje, 
ten mano paskyrė.
dienas einu isz ulono. Sziandie 
atėjau trisdeszimts kilometru. 
Czionai smukioje, mano iszva- 
re už geltona paša. Nuėjau in

• irjsz ton mane
Eik lauk!” — sako. 

Nuėjau in kalėjimą — sargas 
neinleido. Nuėjau in szuns bū
da — szuo inkando mano ir 
iszvare, lyg ir jis žmogus, lyg 
ir jis pažino kas asz. Norėjau 
nakvoti lauke, bet tamsu, pa 
maniau, bus lietus ir gryžau in 
miestą, kad prigulus kur non. 
po vartais. Visai buvau pasi
rengęs gulti ant akmeninio 
suolo, 
paro<le man jusu duris ir sako: 
“PasilwdMk tenai!” 
pas jus ? Smukle ? Pas mani' pi
nigu yra szimtas devyni fran
kai, uždirbti kalėjimo. Asz už
mokėsiu, pinigai yra. Asz pri
vargau, juk atėjau trisde 
szimts kilometru ir, be to, al
kanas. Kaip, likti ežia?

— Ponia Magluar, — tarė 
vyskupas savo tarnaitei, — pa
duokite dar indu.

Keliauninkas padare dar tris 
žingsnius pirmyn ir pasilenkt 
prie stovinezios ant stalo lem 
pO8.

l 6

gulti ant 
kaip kaž kokia senele

Kas ežia

— Klausykite, — kalbėjo, 
jis, kaip ir nesuprasdamas vys
kupo paliepimo. — Jus girdė
jote, kad asz kalinys? Tiesiog 
isz kalėjimo, — jis iszemes isz 
kiszenes 
lakszta.
Geltonas, matote. Del jo ir va
re mane isz visur lauk, 
moku skaityti, kalėjimo iszmo- 
kau, ten yra norintiems moky-

ir iszlenke geltona
— Sztai mano pasas.

- kla. Žiūrėkite, kas paraszyta: M
isz kalėjimo, kilos”... Tas jum> 
nesvarbu. ”
komas 19 metu. Penkerius mo
tus už vagyste su insilaužimu; 
keturiolika — už ketverius pa
sikėsinimus pabėgti. Labai pa
vojingas.” Sztai ir varo visi 
mano lauk; o jus insileisito ma
ne? O gal, yra pas jus tvartas?

— Ponia Magluar, pakloki
te szvaru patala. — Pasakė 
vyskupas.

Ponia Magluar iszwjo pildy
ti paliepimu.

Vyskupas kreipėsi in 
ežia.

Žanas Valžanas, paliuosuotas

Kalėjime buvo lai -

s ve- •

ir— Sėskite ir suszilkito, 
mano pone. Mes tuoj vakarie
niausimo; laike vakarienes pa- 
ruosz jums patala.

Pakeleivis, matomai suprato. 
Jo veidas nuliudusi ir pikta 
iszraiszka perejo in nustebusia, 
netikinezia, džiaugsminga ir 
jis pradėjo murmėti, kaip žmo
gus, nuklydęs nno tikro kelio.

— Sztai kaip?! Mat! Vadi
nasi, likti? Nevarote manes, 
kalinio! Vadinate 
jie”. Sakute 44 jus”

u

, o ne
mano po-

“tu!”

l

^Nesukote: 4oik lauk;- szume”, 
kaip visi mųn kalbėjo. Asz pią-

• .i n • • e «niau, kad ir jus mano Užvary
site, todėl asz ir pasisakiau 
jums isz karto, kas asz. O jus 
kviecziate mane vakarieniauti 
ir patalu szvaru, kaip visiems, 
duodate. 19 metu asz nemiego
jau ant patalo. Geri jus žmo
nes! Dovanokite, pone smuk 
lininke, kaip jusu vardas? Asz 
užmokėsiu, kiek tik jus parei
kalausite.
gus. 
kas?

Jus teisingas žino- 
Juk Tamsta smuklinin-

— Asz kunigas, — atsake 
vyskupas.

Kunigas! — perkirto ka 
jus gal kunigas szios d i

' Iszti'kruju 
kad nepūsto

liny s, 
deles bažnyczios! 
pakvailejau asz, 
liejau jusu sutanos.

Tai kalbėdamas, jis padoje 
kropszeli ir lazda kampan, pa 
šlepe paša kiszenen ir atsisė
do.

Tuo laiku vyskupas uždare 
duris, kurias jis buvo palikes 
atviras.

Dryžo ponia Magluar. Ji at- 
nesze dar indu ir 
stalo.

padejo am

— Ponia Magluar, — tarė 
vyskupas, — pastatykite in
dus areziau prie ugnies, — ir, 
kreipdamasis in sve<*zia, pri
dūrė — nakties vejas Alpose 
szaltas. Mano pone, jus t m 
but, suszalote?

Kiekviena karta, kai vysku- 
“nmno po- 

szvelniu bal-

Mano pone,

pas tardavo žodžius 
”, savo rimtu, 

, kalinio veidas szvytejo. 
Pasakyti kaliniui:

pone”
stiklą vandens troksztancziam. 
Nusižeminimas t rokszta pa
garbos.

— Kaip szi lempa tamsiai 
szvieczia! — pastebėjo vysku
pas.

Ponia 
nuėjo in

ne 
su,

“manc
— tas pats, kas paduoti

t rokszta

suprato iiMagluar 
vysk u po miegama j i 

sidabriniu žvakydžiu, ‘kurias 
atnesze su uždegtomis žvakė
mis ir pastate ant stalo. Ji ži
nojo, jog vyskujias mėgo, kau 
uždegtu žvakes, kada pas ji bu
na sveczia i.

— Geras jus, — tarė kali
nys, — ne noapkeneziate ma
nes. Priėmėte mano. Asz nenu- 
slepiau nuo jusu isz kur asz Ii 
kas asz.

Vyskupas maloniai 
kalinio ranka ir tarė:

— Jus galėjote ir nesakyti 
man kas jus. Szis namas no ma
no, o Dievo. Szios durys ne 
klausia ineinanezio, ar turi jis 
vardu, bet ar yra jis vargszas. 
Jus keneziate, jus kankina al
kis ir troszkulys, mielai pra- 
szome — ineikite. Asz jus pri
imu ne pas save,
ninkas tas, kas reikalingas pa
stoges. Viskas, kas ežia yra -%, 
jusu. Kam man reikalinga ži
noti jusu vardas? Ankszcziau, 
negu jus pavadinote save, as>. 
jau žinojau kaip jus pavadinti.

Sveczias, didžiai nustebės, 
pažvelgė in vyskupą.

— Isztikruju, jus 
kaip asz vadinuos?!

— Taip, — atsake vysku
pas, — asz žinojau, kad jus va 
dinatos — mano brolis.

— Taip asz buvau alkanas, 
kai inojau ežia, — kalbėjo sve
czia s,
not mane jog ir alkis įpraejo.

Vyskupas pasižiurėjo in ji ir 
paklausė:

— Jus labai kentėjote?
— Och, raudonas žiponas

paomc

ežia szeimi-

žinojot

— bet jus taip nustebi-

y 

geležies rutulys pririsztas prie 
kojų, lenta vietoj ipatalo, karsz- 
tis, darbas, lazdos smūgiai už 
menkiausia nieką, dvigubi re
težiai... Szunys, szunys ir tie 
laimingesni! Ir tas 19 nlefu. 
Dabar man 46 metai. Eik, gy-’ 
venk su geltonu pasu.

— Taip, — tarė vyskupas, 
,— jus iszejot isz liūdesio vie
tos. Bet, klausykite, danguje 
bus daugiau dziaugpmo del at- 
gailestaujanczio nusidėjėlio už
verkto veido, negu szimto tei-
singuju. Jeigu jus iszsinesžet 
isz tos kaneziu vietos pykti ir 
neapykanta priesz žmones, jus 
verti pasigailėjimo; jeigu jus 
jszsineszet nusižeminimo ir 
taikos jausmu — jus geriail-

. . . .----------- ; e
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ta Augusto. Szis sztamas Indijonu paeina nuo garsaus Sitting
Bu’11. Duktė Ydllow Robe yra patogiausia 
sztamo.
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sias isz musu visu.
Tuo laiku ponia Magluar at- 

nosze vakariene.
Vyskupo veidas, kaip 

szingo szeimininko, staiga 
szvito.

— Praszau už stalo, — pa
kvietė jis, kaip paprastai kvie
tė sveczius.

Vyskupas sukalbėjo malda, 
pankui pripilstė sriubos.
ežias

y ponia Maginai

rinkinius, 
paprotį 

o k a:, 
visus szeszius

Svc- 
godžini griebėsi valgyti. 
Man rodosi, kad kaž ko 

trūksta ant stalo — staiga tari- 
vyskupas.

Isztikruju
padavė ant stalo tik tris reika
lingiausius Indu 
Tarp kitko, i nėjo in 
paduoti, kai vakarioniav 
nors svetimųjų, 
indu rinkinius.

Ponia Magluar suprato, pri
minima, tyledąipa iszojo ir pęr 
valandėlė, vyskupo pa reikalau
ti indai, spindėjo ant staldeng
tes, ‘sz kiok-lygiai padėti prie 
viena sodinti už stalo.

Po vakarienes vyskupas pa
ėmė nuo stalo viena sidabrine 
žvakyde, kita padavė savo svo- 
cziui ir pasakė:

— Asz palydėsiu jus in ju
su kambari.

Kalinys nuėjo paskui ji. Tuo 
laiku, kai jie ėjo per miegama- 

sida- 
bra in sienine spintele, kuri 
buvo virsz galvos vyskupo lo
vos. Ji tai daro kiekviena va
karu, ankszcziau, negu eiti gul
ti.

Vyskupas privedė 
kuriame buvę 

pastaU- 
, palin- 

nakties,

ji, Ponia Maginai’ šlepe 
spintele,

1

sveczia

mergaite. Sioux

galvojo, 
, na- 

Insiki-

jo krepszi, numesta in kampa, 
paskui nuleido kojas ir atsisė
do.

Keletą minueziu 
paskui atsistojo, klausosi 
mas skendo tylumoje,
sze batus in kiszenes, užsidėjo 
krepszi ant pecziu. Sulaikyda
mas kvėpavimu ir, atsargiai 

, nuėjo in gretima 
vsykupo miegamąjį, 

kamba rio

žengdamas 
kambari, 
Miegamojo kambario durys 
buvo pridarytos: vyskupas net 
gi neuždaro ju iszeidamas. Za
nas Valžanas užsismaukė ant 
kaktos ’kepure ir greit, nežiūrė
damas in vyskupą, nuėjo tie
siog prie spinteles. Raktas bu
vo durelėse; jis atidaro jas; 
pirmas daiktas, 
akis, 
jis paėmė ja 
perejo per kambari ir, nepaisy
damas in paties keliama .Jiiln 
dėsi, priėjo prie lango; sueziu- 
pes lazda, inkisze sidabrą in 
krepszi, iszszo’ko per Įauga ir,

jis atidaro 
krites jam iii 

buvo pintino su sidabru;
y greitu žingsniu

1
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greit perbėgės soda, dingo.
I Kita ryta, saulei tekant, vys
kupas vaikszcziojo sodo. Ponia 
Magluar labai nusigandusi at
bėgo pas ji.

— .Jusu szventenybe! jis 
iszejo ir isznesze musu sidabrą.

, jis ežia perh-

szventenybe!

reikia pa-

sileides? O jus atvedate 
ežia? Tai nesusipratimas!

— Vadinasi, mos galime ji 
paliuosuoti?

— Be abejones 
vyskupas.

Žandarai paleido Žanru Vtil-f- 
Žana, kuris pasitraukė atgal.

— Ar iszti'kruju mane pa
leidžia? — prakalbo jis tik gir- . 
dimai, 'kaip kalba sapne.

— Taip, tave paleidžia.'Ar-
— paklauso

? — atsake

gi tu negirdėjai ? 
vienas žandaru.

— Mano broli, — kreipėsi 
, — ankszcziau 

negu iszeisite, pasiimkite jusu
žvakydes. Sztai jos.

Jis priėjo prie poeziaus pa-

t'0 A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimą. Palaidojimo 
atliekam rūpestingai ir^gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man tclefoliuoti o pribusiu in 
deszimts miliutu.

.......... .......-... —

L ei

ia ji vyskupas

enie ir pa,davė jas Žanui Va Ižą 
nui.

Žanas Valžnnas drebėjo visu 
kunu. Jis maszinaliai paenu, 
žvakydes isz vyskupo ranku Ir 
iszsiblasz'kusiu žvilgsniu žiurė
jo in jas.

— Eikite ramybėje, — tarė 
jam vyskupas. — Tiesa, mano 
broli, jeigu dar jus aliosite, tai 
nėra reikalo eiti per soda. Jus 
galite visuomet ateiti ir iszeiti 
pro duris isz gatves: 
diena, nei. nakti neuždaromos.

Paskui, kreipdamasis in žan
darus, pridūrė:

- Jus galite eiti, ponai.
Žandarai pasiszalino. Žanas 

Valžanas tik ne alpo.
Vyskupas priėjo prie jo ir 

pasznabždomis pasako:
— Nenžmirszkite, 

met noužmirszkite savo pasiža
dėjimo; jus davėte žodi panau
doti sziuos 
pasidarius teisingu

Žanas Valžanas 
damas jokiu pasižadėjimu, su
sigėdo.

jos ne*

J ponai.

niekuo-

pinigus tam
žmogumi, 

neatsimin-

J kad

Tuos žodžius vyskupas pasa
ko ypatingai primygdamas. Jis 
iszkilmingai tose:
• — Žanai Valžanai, 
mano, nuo szio laiko jus nusto
jote priklausė piktam ir inžen- 
giate in gero karalija. Asz pir
kau jusu siela. Tszvariau isz jos 
piktos tamsybes dvasia ir in- 
teikiu ja, gryna, Dievui.

broli

r * • p

Nors da jauna, bet yra 
gera biznierka
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Broliuk, jaigu ant girto 
užstavosi,

Tai isz tikro, pro’to mažai 
turėsi,

Juk žinai, kad žmogus girtas, 
Ne yra ant svieto pagirtas.
Girtuoklis svyrmija in szaiis 

ir trankosi, 
Kaip morkus po pekla daužosi, 
Ne vienam taip galva užsuka, 

.Jog puolia ir sau sprandą 
nusisuka.

Viename pleise maeziau kaip 
vienas varva liūs, 

Kaip mistino didis mandralius, 
< Girta žmogeli su t oriojo, 

Ir da purvais apvalojo.
To<ki’S žmogus, tai ne kas, 

Taip 'kaip swldotas žydiszkas, 
Kaip szamia, užmerkia abi 

akis, 
Mistiną, kad geriau palaikis.

* * *
Tu visu vailkinu, 
Sportu narsunu, 

Visada, 
Niekai pabaiga.

Kol da jauni ir nepaeziuoti y

Tai dali buk, visi bagoti 
Ūsai nugramdyti, 

Su mi'l'tais apibarstylti.
O kad ir neyra spangiai, 

rfai vis aut akiu akuloriai, 
O jaigu*katras ir apsi- 

'paeziuoja, 
Tai sunkiai vargu skiepe 

vargauja.
Pinigu suvis neturi,

Kelt ne rei'ke,’tai gu'li, 
Atsikėlė, kelnes iszkrato 
Bet ir kiszeniuosc nieko 

ne mato.
Jus-gi mergaites neaipsirikite, 
Su ži’banczia panosių neimkite, 

Ba ndturesJte naudos, 
Isz tinginio niekados.

Norėtu kad pati sunkiai 
falbrike dirbtu, 

Burdingioriu daugybe 
įpriimtu, 

Ir da ’toki kumelį maitytu.

y

Telefonai) 872.
.i

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA. ■'

iHzhnlHamudja ir laidoja mirusius 
•irit visokiu kapiniu. Fagrabus paruo
šia nuo papraacziausiu prakil
niausiu. Parsamdo automobilius dal 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu h 
kitiems pasivažinėjimams.

Roll Telefonas

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimus kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, UŽymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ir 
parduodama vien tik per

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

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

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

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

J. E. FERGUSON, Kas.

d

prie kambario, 
p r i r tm g t a s patalas, 
žva’kyde ant staliuko ir 
kojos svecziai geros 
pasiszalino.

Kai bažnvezios bokszto 
laikrodis iszmusze antra 
Linda nakties, Žanas Valžanas 
pabudo. Lova buvo per daug 
minkszta ir tas ji prikėlė. Jau 
dvideszimts metu, kaip jis ne 
miegojo tokioje lovoje, nors ir 
atsigulė nenusivilkęs, bet kaž 
koks jausmas trukdo jam sti
priai miegoti. Daug invairiu 
mineziu slinko jam in galva, 
bet viena nuolat sukosi ir sza- 
lino kitas: jis pastebėjo sze
szius sidabriniu indu rinkinius 
ir dideli sriubos szaukszta, pa
dėtus ponios Magluar ant sta
lo. Tie indai nedave jam ramy
bes. Jie gulėjo ežia, netoli, ko
letą žingsniu nuo jo. Praeida
mas pro miegama j i jis mato, 
kaip senoji tarnaite slopo juos 
in spintele. Ji randasi po de- 
szines iszoinant isz valgomojo. 
Indai buvo sunkus, senovinio 
sidabro; juos pardavės galėjo 
gauti du kart tiek, ka uždirbo, 
būdamas <kalejimo, per devy
niolika metu*

Jis ilgai kovojo su savimi.
Iszmusze treczia valanda. 

Pravėrė akis, pasikėlė lovoje, 
pratiesė rankas ir apeziupine-

bažnvezios •>
va-

Žiūrėkite, sztai 
po!

Vyskupas valandėlė stovėjo 
tylėdamas, paskui, užsimąstęs, 
pakele akis ir szvolniai pasakė:

— Pirmiausiai,
klausti ar musu buvo sidabras? 
Asz jau nuo seno neteisėtai 
laikiau ji pas save: jis prigul; 
vargszams. O szis žmogus yra 
vienas tu vargszu.

Greit po to, vyskupas sėdosi 
pusrycziauti už to paties stalo, 
kur ana vakara sėdėjo Žanai* 
Valžanas.

Jis tik ka rengėsi atsistoti 
kaip in duris pasibeldė:

— Ineikite, — atsiliepe vys
kupas.

Atsidaro.durys. Trys žmone? 
laike už apykakles ketvirtąjį. 
Trys žmones buvo žandarai 
ketvirtasai Žanas Valžanas.

Vyskupas prisiartino prie ju 
taip greitai, kaip leido jo am
žius.

y

— Ak, tai jus! — sake jis, 
žiūrėdamas in Žana Valžana. 
— Labai malonu jus matyti. 
Klausykite juk aflz jums dova^ 
nojau ir žvakydes: jos sidabri
nes, kaip ir kiti daiktai. Kodėl 
jus nepasiemet ju draug su 
indais? ,

Žanas Valžanas pakele akis 
ir pasižiurėjo in vyskupą tokiu 
žvilgsniu, kurio joks žmogaus 
žodis negali iszroikszti.

— Tai szis žmogus teisybe 
sake, Jusu szventenybe? pa 
klausė žandaras.

rodo pabėgąs, sulaikome ir, 
kratydami, radome sidabrą.

— Ir jis pasakė jums, — 
szypsodamasis perkirto vysku-

in Žana Valžana.

Mes sutikome ji; jis isz-
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Pana 
Charlotte, N. C

JI

Nancy Alexander isz
yra vienatiney

motore Amerike prigulinti prie 
Southern 
Dra uguves

* * *
Žinomam pleise veselka 

atsibuvo,
Daug svoeziu ir pribuvo 
Lietuvis su ungarka 

apsipacziuoit norėjo, 
In bažnyczia pasirengia 

eiti turėjo.
Sztai motina szokoiprie 

dulk terš,
Suszuko: “moja cera za tobe 

nepui’dze'ti somare,” 
Ir viskas tuojaus užsibaigė.

Bet jaunikis tuom nopasi'baide, 
Draugams susirinkusiems 

isžkele balių,
Gere namine, vyną ir alų, 

Kožnas smagiai pasilinksmino, 
Ir užganadinti nuėjo namo.

I

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

DealersLumber
kuri yra ir josios 

pirmi'niiuko. Nors vos turi dvi- 
deszimts pirmus metus, bet ge
riau supranta t'aji bizni ne 
kaip senesni sąnariai.

J

EKSKURCIJA 
in New Yorka
NEDELIOJ 28 AUGUSTO

^4.00^u^e^<>(,<is
Treinas apleis Mahanoy City 4:40

• • •
Kansas City sustojau, 

Ne ka gero apie vaikiuelius 
girdėjau, 

Badai kaip varles szokineja, 
Koznam in a<kis kabineja.

O už tai, kad da ne>turi tproto
Po nosių turi smdtonos szmota.

Vaikeliai geriau apsi- 
■malszykit 

Sau gera prižadėjimu 
padarykit 

O bus viskas gerai, 
Myles jus davatini vyrai.

i'

!

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir L L 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time, 
Baseball Giants su St. Louis 

Now Yorke 28 Augusio

LehighWney 
Railroad

A
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KANTICZKOJJ arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
/ ' ' MAUAIUAV /'Itv DZMAHANOY CITY. PA.

s
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|) Lietuvlaskas Graborlus I 
r K. RĖKLAITIS < 

Laidoja numirėlius pa*
x gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagalbi*
1 ninke moterems. Priei

namos prekes.
SIS >V. Npruce Nt., 

MAHANOY CITY, PA.
806 MAHKKTSr, 

TAMAQUA, PA.

S

*

V1
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Geriausias budaa gyditia bu žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del Žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus kraują nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikomo inval- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir LL 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma* 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata* 
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virta 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams šutei* 
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas ihane ' 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais mink* 
eztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto* 
ju musu Žolėms po visus lietuviukus 
kolonijas. Adresavokito tziteip: 

•M.ŽUKAITIS,
Spencerport, N* Y.25 Glll.t Bd.

/
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ŽINIOS VIETINES
I 4^—. 
hibicijos sznipai

Netikėtai užklupo pro
ant namo 

1239 E.JuozO ? Sakihaucko, 
Pine uli., aresatavodami Juo-
zą ir jojomdteri kaip ir Juozą 
Dnnielovsk^už dirbimą ir par- 
davinėjinM nžcA’ansto sztopo. 
Agentai paėmė 180 galonu gc- 
rymu, du baksus alaus ir dide
li bravorėli.

— Magdalena Szermuksz- 
niene ir Marijona Miliauskiene 
su savo vwyru isz Nanty Glo, Pa. 
atlankė Lietuviu Diena ir sve- 
eziavosi pas Katre Marcziu- 
lioniene, 533 W. Mahanoy A v., 
taipgi pas gimines A. Tamuho- 
nins ir P. Dunczikus. Sveezia- 
praleido linksmas vakacijes 
gryžo in namuezius Petnyezio- 
je. Magdalena ir Marijona yra 
sesers p. K. Marcziulionienes.

— Julije Urbanavicziute, 
norse isz Frankford ligonbuten 
Filadelfijoj, lankosi pas Domi
nikos Boneviczius ant W. 
Centre ui vežios.

— Pana Aniele Labinskiu 
te isz Balt i mores, lankosi pas 
savo sesutia ir szvogeri Aneo- 
revieži u.

— Pas p. Grinevieziene ant 
W. Pino uli. per kėlės dienas 
lankosi josios sesute .Margarie
ta Le Vassenr (Abraezinskin
to) isz I*etersborough, Ont. Ka 
nados. 
viena isz

ant

ANT SENATVĖS APSIVEDĖ

77 motu žmogus, žinomas “Tėvas(\ K. Flint
? y

♦ 
apsipaeziavo ana diena su

37 metus ir vi a duktė tek
• - -* I -

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Trust u
Yorko kuri turi

kaipo
Szalota Reeves isz New 

jgrapisto.

ISZ LIETUVOS
SUGAUTA PLATINANT 

PROKLAMACIJAS.
Pranesza isz Kėdainių, kad 

ten Liepos 23 dienos nakti ka
reiviniu ra jone' gimtas Į^epla- 
tinas Kpmunistihiuš atsiszaU- 
kimus pilietis Inchiltas Damba- 
kis, teroristo Dambskio brolis. 
Jo bute rasta pundas i n vairios 
Komunistines 
apie 100 egzempliorių atsl- 
szaukimu “Ginkime Rusijos ir 
Kinijos revoliucija.”

KALĖJIMAI LIETUVOJ 
PERPILDYTI.

Kalėjimai Lietuovje perpil
dyti. Varnių koncentracijos 
stovykloje buvo ligi 300 žmo
nių, iszsiusta in kitas vietas 
bus dar daugiau. Inskuhdejai 
daugiausiai yra vietos kunigai 
ir ju geri sėbrai. Inskundžia 
žmones suvesdami savo asme
nines 'sanska i tas. Todėl labiau- 
šia reikia saugotis kunigu. Bei 
yra daug sznipu. Sznipai būna 

samdomi

tinas Komunistinius atsiszau-

1 i tėra tu ros ir 
100 egzempliorių

... ........................... M
V . ii r *i*
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Graži
Moteris

; I * . . •• . ' ’

rw
Verte VLADAS MILASZIUS.

I1 I < 1
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Vaikszcziodamas po mįszka, jai susirinks. Man tai niekas, i 
iszejo | asz vaikas — primusz, už au.su 

; bet-gi tamstai ant 
žiurėjo, kas dedasi vandens pa- j visos vasaros, — koks nemalo

numas busi Tamsta senas žmo-
* gus ir dar, sakys, tokiais niek-

valdininkas Petraitis i
prie kranto upes ir atsistojęs j patampys;
fjlUiujlJ) Kuh AltJlIUnl VcIllUvlln i 
virsziuje. Trumparegis Petrai
tis pamate kitame kraszte j 
upes, maža, geltona maudykle 
ir stovinezia iki keliu vendenyj 
kokia tai moteri.

— Moteris! — pamanė Pet
raitis ir suspaudęs alps taip, 
kad jos pasidarė panaszios tn 
du plonu brukszneliu.

— Kaip Diedas dangui,

♦«

niekiais užsiimi...
— Dabar ji vėl pasuko kru- 

Nori, asz tamstai pasa
kosiu viską, ka pats matau?

— Eik po velniais!
— Pats eik tonais! — szal- 

tni atpake gimnazistas.

tine

St. Clair, Pa.
Lietuviai Szv. Kazimiero 
rapijos nusipirko savo kapi
nes. Vieta tarpe St. Clair ir 
Port Carbon žinoma kaipo 
Grovs farma. Tszsipildžius 
troszkimai parapijos visi yra 
Inksmi ir rengėsi prie paszven- 
tinimo kuris atsibus Pancdeli 
5 Septemberio per Labor Day. 
Dienose bedarbes žmonys ap
tverė jau tvoras ir inžinierius 
Geary prižada parūpinti pla
nus ir iszmieruoti lotus. Kuni
gas Matulaitis pagarsino perei
ta Nedelia susirinkimą moterų 
parapijos kurios apsiėmė pa- 
viesziet sveczius, laike szven- 
tinimo atsilankanezius Įlietais. 
DaroYna pastanga kad visos 
apielinkines parapijos ir drau
gystes galėtu pribut ant szlo 
nepaprasto ap va i k szcz i o j i mo. 
Užpraszymai jau iszsiuntinet; 
in visas puses ir

Pana Vanda Džiuginto,- prielankaus atsiliepimo. Apie 
programa dienos bus pranesztu 
vėliaus, todėl temykite laik-l 
r a.szcz i u s.

Poni Le Vasseur buvo 
“Saules ’’ darbinin

kių apie dvideszimts metu at
gal.

— Jurgis Koniauckas, bu 
czeris, 826 E. Centre uli., su 
pacziule kaipo ir Pi juszas Juo- 
deszka su szeimyna sugryžo isz 
savo vakacijosį atsilankydami 
pas gimines ir pažystamus 
Newarke. New Yorke ir Brook
lvne. Kelione atbuvo automo- 

v

bilium.
— Mare Pa.«erpskieno, Ona 

Cisarikiene, Elzbieta Vilkai- 
tiene ir Zuzana Barkauskiene 
lankėsi keletą dienu Niagara 
Falls ir Kanadoje.

— Girdėt, kad Maderos 
Hill kasyklos New Bostone ir 
More joj pradės geriau dirbti 
po pataisimui brekeriu ir kasy
klų.

826 E. Centre

pažystamus

E. Market uli., lankosi por dvi 
sanvaites Quebeck, Kanadoje 
ir prie tos progos atlankė ste
buklinga vieta Szv. Onos. Ilga 
kelione atbuvo 
su savo broliu.

— Plentu kamisije pradės 
daryti musu paviete daug nau
ju konkretiniu plentu ir statys 
naujus tiltus Locust Creek ir 
prie East Mahanoy Junction.

— Pana Margarieta ir Ma
re Sklariutes isz Wilkes-Barn 
praleidže keliolika dienu su gi
minėms ir pažystamiems.

— Sausieji sznipai padare 
ablavn ant saluno Mikolo Lav- 
ravieziaus ant !MM) E. Centre 
uli., kur užtiko daug sztopp sa- 
mogonka, brogos ir daug nami- 

, nio alaus.
— Pacziule

automobili ujo

redaktoriaus 
“Saules0 F. W. Boczkausko, 
iszkeliavo automobili imi in To
ledo, Ohio, atlankyti savo sc- 
sutia, kaipo ir sesutia Chicage 
kur lankosi szia sanvaitia. Su- 
gryžtnnt sustos Indijanapolis, 
Ind., atlankyti siinu Hilara. 
Svecziuosis kėlės sanvaites.

«

Carbon 
l'arma.

Pagal i aus 
pa-

laukiama

Tamaqua, Pa. — Po ligai ke
liu menesiu, mirė Mikola Szim- 
konis, 38 metu, palikdamas di
deliam nuliudimia paezia ir 
penkis vaikus. Velionis pagy
veno czionais 16 metu ir dirbo 
kasyk losi a. Paliko taipgi tęva 
ir du brolius Mahanojuj.

Pittston, Pa. — Motiejus Ali- 
konis, 53 metu isz Exeterio, li
kos užmusztas Exeter kasyklo
sią per nugriuvimą anglių. Ali- 
koniui baisei sudaužo krūtinio 
nuo ko mirė Pittstono ligonbu- 
teje trumpam laike. Paliko pa- 
czia ir septynis vaikus, 

f
Frackville, Pa. — Tarp dau

gelio kandidatu ant visokiu 
pavietavu ir miestiszku urėdu, 
jszeina du musu tauticcziai po-, 
nas Valteris Zatanckas 
Recorder of Deeds ir
Adomas Szaltauckas ant Kon- 
sulmano. Abudu sztant vvrai 

9^

ant 
ponas

LAKESIDE
PARKE

KETVERGE 25 AUGUSTO
At'Frddman ir jo garsinga Orkestrą kuri 
grajina per Radio WJZ stacija tiesog nuo 
Broadway, New Yorko grajis ketvergo va
karu 25 Augusto, Lakeside Parke.

Szokiai nuo 8:30 iki 12:30.
INŽANGA ANT SZO KIU SALES 50 IR 75c.

U. '. 4 W . ufll ... ...* . ... .

T

ir tinkami ant tu urėdu, lodei 
musu tauticcziai privalo juos 
suszelpti savo balsais 
rinkimu.

Jonas Gradutis isz John 
suplakė savo

savo laike

prisiegeliauli., 
Maro ir užtai buvo uždaryta?- 
kozoje isz kurios likos paleis
tas ant rytojaus užmokodama> 
bausmia.

Juozas Gar- 
niszius ir Simas Gverdis suma
nė aplankyti draugus Pittsbui- 
ghe. Jiedu sėdo in ^Onos Jara- 
szunienes automobili ir leidosi 
kelionėn. Aplanke Pittsburgha 
jiedu gryžo namo. Pakeliui jie 
sustojo Monongaheloj,
viename isz restorantu paval
gė vakariene. Czia Gverdis 
pradėjo nraszvti Garnisziu

Courtney, Pa.

k u r

Czia
praszyt i vj<h mnz.i «.■, 

kad važiuotu in Donora. Gar- 
niszius sutiko. Važiuojant in 
Donorą ir patiko juos nelaime. 
Apie 2 valanda ryto, 7 diena 

automobilis visu 
rože in stulpą ir 

užmusztas ant 
vietos, o Garniszius, kuris val
de automobili, 
siamas už neatsargu 
ma.

Gverdis buvo senbernis, 
metu. Lietuvoj yra jo motina, 
o Brooklvne brolis. — K. 

9 T .

Rugpiuczio, 
smarkumu 
Gverdis tapo

dabar bus tel- 
važiavi-

38

Lietuviai Schulykill Pavieto 
Balsuoktie už

James H. Kirchner
Ant Pavietavo Kamisoriaus 

Praszo juso balso ir intekmes 
Prižada numažinti taksus.

◄ Reading 
linės

k

$4 .oo
IN

NEWYORKA
NEDELIOJ 28 AUGUSTO

Dubeltavas 
Tikietas

Speciali. Treinea Subatos Nakti

Isz Ryte
Shamokin ........................ 12:01
M t. Carmel . . 
Ashland........
Girardville . . . 
Shenandoah .. 
Mahanoy City 
Tamaqua ...
New Yorke pribus Liberty St. 6:35

.............. 12:10

................. 12:47
.................12:55
.............. 12:35
................ 1:16
....................1:45

New York pribus W. 23rd St. 7:40 
GRĮŽTANT—-Apleis New Yorka 

nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlantic City, Ocean City ir t.t.

Ketverge 1 September!© 
$7.20 Dubeltavas Tikietas 

Isz Mahanoy City
Tikietai geri Ir ant Pullman karu 
primokant regulariszka Pullman 
preke. Tikietai geri ant bile kokio 
treino dienoje ekskurcijos. Gali
ma sustot Philadelphijoi važiuo
jant ir grįžtant. >

Ant Readingo Geležinkelio.

etatiniai laisvai
a k o rd i n i a i d i r ban t i e j i.
muoso laisvai samdomi
pai, kurie
žmonių u pa ir iszdavineja apy-

nuo

praneszineja

ir 
Kai- 
sznl- 
apie

iuvyko baisi

1 i n koše gyventojus, gauna 
20 iki 100 litu menesiui.
BEPROTIS PAPILDE

ŽUDINSTA.
Kumiszkes, Traku ap. — 

Pirma Sekminių diena sziame 
mu'sn kaime, pas ūkininką Jo
ną Stamipa us k a
žmogžudyste. Minėtas ūkinin
kas turėjo beproti sunu, kuris 
labai neapkentė tėvu ir vis ren
gėsi juos nužudyti, ka per Sek
mines ir padare.

Ta diena du Stampausku Sk- 
nus buvo įszeje in atlaidus, gi 
beprotis ir pats Stampauskau 
buvo like namie. Stampauskie- 
ne irgi buvo iszejusi 
czion ir sugryžusi,
prigulė pasilsėti, senis Stamp- i 1 j • ’ ' t i • 1 T'x

bažny- 
po pietų

kauskas taip pat atsigulė. Da-
bar beprotią paemes storoka pa. 
gali, smarkiai kirto miegan
tiems iii galvas ir keliais smū
giais užmuszo abu tėvu. Atli
kęs kruviną darba, iszvilko la
vonus in netolima puszyna ir 
pats pasislėpė ant pirkios 
aukszto. Atyykusi Žaslių poli
cijai nors ir sunkiai, bet pasi
sekė paimti beproti ir 
Kaune eina tardymas.
GELEŽINKELIU STOCZIU 

PAJAMOS.
Geležinkeliu stoeziu pajamų 

už Birželio menesi grynais pi
nigais inplauke 2,480,000 litu. 
Isz tos sumos placziuiju 2,245,- 
000 litu ir siaurųjų 235,000 lt. 
Be to geležinkeliai dar turi 
gauti už invairius pervežimus

tia bar

" i1 _

apie 500,000 litus, taip kad vi
sos geležinkeliu pajamos už
Birželio menesi bus virsz 3,000- 
000 litu.

’ ’ 'i'"'

APGAVIKAS VIENUOLIO 
RŪBUOSE.

Šziomis dienomis Vilniaus 
policija suėmė kaž koki vienuo
li, kuris pasivadino save K. 
Szaszkowskiu. Szisai “vienuo- 

” apsivilkės storu habitu ir 
persijuosęs virve, atvyko su 
maldininku grupe isz Valiunes 
ir czia pasidaręs kalvarijos 
stoeziu vadovu, vedžiojo mal
dininkus po Kalvarija ir saky
damas graudžius pamokslus 
rinko aukas. Policija pastebė
jusi klasini vadova vienuolio

lis

moteris! Ir jauna rodos!
Jo iszdžiuve keliai nuo 

natves pradėjo drebėti ir per 
nugara, plonu sluogsniu perbė
go sziurpuliai,-

— Ach! — suvaitojo Pet
raitis. — Prakeikta trumpa —- 
regyste!.. Kas per kvailas pa
protys, neimti su savim žiūro
no — ir patrynęs sau akis tarė-. 
— Matau ka tai balta, 
raudona, bet ka, nors užmuszk 
negaliu suprasti. Eisiu ton to
liau, atsisėsiu po krumu ir pa
lauksiu, 
cziaus:

Užlipęs in augsztuma ir isz- 
sklaides drebancziomis ranko
mis tankiai užaugusius krū
mus, jis pamate gimnazistą giv 
linti ant žoles su juodu žiūro
nu rankose, nustatytu in kita 
krantu.
Gimnazistas atsigryžes, drau- 

giszkai mirktelėjo Petraicziul 
ir nusiszypsojes sake:

— A, ir tamsta ir-gl!... •
— Szunsnukis! Dar juokia

si, sumurmėjo sau Petraitis Ir 
norėjo nutraukti -gimnazistą, 
bet atsiminęs apie žiūroną, at 
sigule szalia jo ir pradėjo žiū
rėti in kita upes k ra n ta.

— Gražuole! 
nazistas.

— Kas per szlaunys! Keliai 
ir-gi: tiesus, balti! Garbes žo
dis.

gai

so-

k a tai

priplauks ar

— tarė gim-

— O krutinę... O krutinę? 
—drebancziomis lupomis ty
liai pakartojo Petraitis.

— Graži krūtinei Biski di
doka, bet matyt labai kieta!

— Kieta! — drebancziu 
balsu tarė Petraitis.

— Ar negalėtum tamsta... 
minutei... paskolinti man žiū
roną ?

Gimnazistas gi nenutraukda
mas nuo akiu žiūrono, supurtė 
galva ir tarė:

— Ne, dedol Szis numeris
— nepraeis! Reikėjo savo pasi
imti.

.Petraitis iszkiszes dreban- 
czia ranka, prasze.

— Duok! vienai minutei.
— No-ne! Dykai, ar ka, asz 

ji isz savo te'tos komodos isz- 
traukiau! Kad tamsta turętum 
žiūroną, tai ir man neduotum?

— Na, duok!
— Nemaiszyik, tai duosiu. ’
Jis pasitraukė pirmyn ir 

dar labiau prispaudė prie akiu 
žiūroną.

— Oi-oi-oi! Nugarą pasu
ko... Kas per nugara! Asz vis
gi nemaniau, kad ji titri tok*

•rūbuose pradėjo sekti ir galop gražu pnkauszi
suome. Suimtąjį nuvedė kuri- 
ion, kur nuvilkus jam habitu ir 
kapszona, nuvožė arosztuota 
Luckan isztirt, kas per pauksz- 
tis tas tariamasai vienuolis.

------------------- ■ ■ - ■ ----------■ ........ .............. . - I- JI 
■"......................................... 11 7 r l

BALSUOKITE UŽ

JOSEPH P. DANDO
ANT COUNTY TREASURER

i

1 —-. ...............................   ■■■■T1 "■ll" ■■ 1 >

KVITU knygele Draugystėms del Įsa- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sierlaus nogi sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • • • 2Se.

W. D. BOCZKAUSKAS - OO., 
1 MAĘANGV CITY, PA;-----

iį’Uj ®

26o.

k ",

Petraitis nusprendė — da
vus gimnazistui per pakauszi, 
tuojaus eiti namo, bet vietoj t<» 
prarijo seile ir atsinukeĄ in ji 
tarė: H ,w

— Sztai kas, 
gus: jeigu nenori paskolinti 
tai... parduok!

tarė:
mano bran- -11. A.

I
MISS BALTIMORE'’^

Goldsbo-

<

I

I

Miss Buelah C.
iszrinkta kaiporough, likos 

patogiausia mergaite ir dalv-
• A1- 

inenesi.

— Taigi... parduok... Tuo
met teta man ; _ _ _ . .
svetimas žiūromis pnrdaVinet ‘ baus patogumo parodoje

— Asz tikiu, — tnre pPf. | l»ntie City atcinnnli in<.nl 
raitis, — knd jusu totri' ir ne

parodys/ kaip

pamanys ant tamstos! Dabar 
tarnaites tokios vagilkos... 
Asz-gi tau pilna kaina tuo
jaus...

Gimnazistas užsimąstė.
— Gmm.

man duosi ?
— Deszimts litu.
— Deszimts litu? Tamstai 

reikėjo pasiūlyti 50 centu. Jis 
krautuvėje dvideszimts penkis
— kainuoja.

; — Tai žiūrėk, penkiolikos
— nori ?

— Duok trisdeszimts!
— Czia jau kiaulyste. 

Pats sakai, kad naujas dvide- 
iszimts penkis — kainuoja, o isz 
manes'trisdeszimts lupi!

— Maža kas! Kartais ir 
penkiasdeszimts atiduosi...

— Dabar ji vėl pasi lenke 
krutinėjo!
žu!... Perėjo in negilia vieta ir 
matyt kojos.

Pirmiau gimnazistas žiurėjo 
be tikslo, bet dabar jis ta darė 
su komercijos tikslu.

— Kas tai pas ja? Ant susi- 
lenkimo Jdobutes... Teisybe!

— Kas per anku baltumas.. 
Alkuniu gražumas!!!

I • *

— Tamsta — tarė Petrai
tis, nori... asz duosiu dvido-

Tai kiek tamsta

jau

Pasiust irsią i gra

Kas per anku baltumas..

szimts penkis litus... asz.. dau
giau neturiu... Sztai pinigine... 
dvideszimts penki litai su de- 
szimczia centu. — Imk... su pi
nigine! Pinigine nauja, tris li
tus kainavo.

— Taigi, nauja! — bet se
nai, kokia kaina? — 50 centu:

— Petraitis norėją pasaky- J t 1 1 • • 1 v v •ti, kad jis pats už seijiq žiūroną 
dvigubai nori, bet 'pabijojo, 
kad jis nesupyktu.

— Vėl pasuko nugara ir su
silenkei

— Kas tai! Maudymuisi 
kostiumas atsisegęs. ir...

— Klausyk! — drebjineziu 
balsu suriko Petraitis. Asz tau

• Ji im| 

duosiu apart dvidesziqits pon-
kiu litu su pinigine, daį' nauja 
peiliuką ir negražia atvirute!

— Ar asztrus peiliukas?
Tik

peiliuką ir negražia ątvirute! 
A 1 1 M

— Asztrus, asztrus! 
vakar pirkau!

• * 
BU? /

— Turiu, turiu; gal lci...si
- * i . _ < ’ • «« '

. Ne; tamsta man visus 
neturi teises žiuret in bosimąu- atiduok. Iri -r- odini portsiga- 
danezias moteris. ra... ‘ '

— Petraitis gulėdamas sza- 
lia, atsisuko.

— Klausyk, — pradėjo jis 
visai permainiusiu balsu:

• •

■ — Jeigu taip— tai tamsta

— Bet tąmsta mano taipgi 
praszei žiūrono!

— Paežiam galima,, b man 
ne!

Petraitis nutilo.
— Užsinorejes, atimsiu žiur

kia.
Nenori mainyti — nerei

... Sztai tau, 
gali perskaityti, dvideszimts 
penki litai — deszimts centu!.. 
Sztai peiliukas. Klausyk... — 
Ar ji dar... nenuėjo?

— Stovi pilname gražumo. 
Dabar szonu... Sztai žiūrėk.
’ Gimnazistas suomes visus 

.gautus daiktus nuo Petraiczio 
džiaugsmingai suszvilpe ir pa
sislėpė miszko tankumyno.

Petraitis pristato žiūroną 
prie akiu ir insižiurejes pama
te: negiliai vandenyj prie mau
dykles margame kostiume sto
vėjo jo žmona, Mare, ir užme
tusi rankas už galvos, taiso sa
vo plaukus.

' Petraiczio akvso

Imk, imk

1

o

l’

Ar tamsta turi popero-

te pasiūlyti 1

pasirodė 
raudoni rutuliukai. Jis ka tai 
sumurmėjo ir pykdamas mete 
nereikalinga žiūroną in vande
ni.

♦ ♦ •

Iki tilto, per kuri jam reikė
jo pereiti in kita upes krauta, 
kur stovėjo jo vasarnamis: rei
kėjo eiti trys kilometrai; kojos 
skaudėjo, norėjosi rūkyti, 
poperosu nebuvo.

be;

APSIAVIMAI DEL 
DIKTU MOTERŲ

Yra tai speciali apsiavimai 
padaryti del diktu moterų ir 
nesziodami tos apsiavimus 
placzios kojos iszrodo daug 
siauresnios. Rasite musu sztore 
keletą naujausiu madų ir yra 
isz ko pasirinkti.

Szitie apaiavimai vadinasi 
“Stylish Stouts’’ 
spaudžia jusu kojų ir smagiai 
nesziojasi. Diktos moteres ku
rios negali rasti sau tinkamu 
apsiavimu, ateikite in musu 
sztora o busite užganėdintos. • *

lęiTYUSH STOUT1 
r rr. - OOutSIZEsJL^C 

rwAoa mauk

ir visai ne-

TREGELLAS
. Shoe Store
33 EAST CENTRE ST. į 
MAHANOY CITY, PA.

— Sztai

pinigine, jai tuomet atiduosiu

Petraitis

jeigu popirosuk, 
^ atvirute ir pinigus s»; 
J A k k A • k

ziurtWf.

— Užsinorejes, atimsiu žiur 
rona ir dar primusziu. Žinai) 
asz tvirtesnis;..

— Nagi! Pamėgink atimti.. 
Asz toki triukszma sukelsiu, 
kacF vtHb-vusapnami^-gy

i ■ ' „ _ “ į, r ' . . . \ -

norėjo iszkoliott 
gimnazistą, bet vietoj to tarė; 

Gerai... Tik tamsta man 
pora poperosu palik... ant ke
lio.

— Dar naujiena! Ju iszvl-
JL—JLM.-----------

110.
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«o4ik-azeazi
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Lietuviai, Schulykill Pavieto
• Balsuokite už

G. FRANK BRUMM
Ant Judge of Court of

ip
Common. Pietų, ......ąJUli.a *

au.su



