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ISZ AMERIKOS VVRA„!
VELA STEBUKLAS
SZV. MARIJ03 PAVEIKS

LAS PASIRODĖ ANT 
SIENOS.

Pittsburgh. — Policija ap
stojo narna Mrs. Christian A- 
mend, 4063 Cabinet Way kad 
sulaikius tukstanezius žiopliu 
kurie veržėsi aplankyt stebuk- 

Paneles Szvencziausios,lo Paneles Szvencziiausios 
kaip sakoma pasiro<le ant sie
nos, namuose Mrs. Amend.

Stebuklas, sako,
ka<la

pasirodo
Amend ’ienos

sako
vienas isz

vaiku parverto st o vylu Pane
les Szvenczlausios nuo staluko
ir susimnszo.

K nu. flames R. Cox, klebo- 
Szv. PaltFrko bažnyczios, 

mano kad tas ženklas ant sie- 
yra pietmas nuo dregnu-

nas

nots 
mo.

Kunigai, Sesers ir daugybe 
kataliku atlankė ta narna kai
po ir tukstaneziai žmonių isz 
visu aplinkiniu.

Nuo žiopliu reikojo apstaty
ti narna policija, nes dideles 
minios žmonių grūdosi aplink 
narna pamatyti taji stebuklą.

Yra tai panaszus
las”
šluboje Hazleton, Pa., kur ant 
lango uždangalo pa^irocle aisz- 
kus paveikslas 'karūnavote 
Kristaus, bet už keliu sanvai- 
cziu dingo.... ir stebuklas din-

' - * . * ■ *■ * ... . » t .

“stebuk-
kokis pasirodo It ai i jono

Mrs.

visai nesirūpino 
pranaszaviinui;

BLOGAS PRANASZAVIMAS 
NESUSTABDĖ JAUNUO
LIUS NUO APSIVEDIMO.
Chester, Pa. — Vienas bur- 

t i ni nikais persergejo
flames Hartley, kad nepavelin- 
tu josios dukreliai Ednai apsi
vesti su tulu Ernest Howard, 
21 .metu, nes patiks juos baisi 
nelaime. Motina intikejo bur- 
tinibkuii ir pradėjo prieszintis 
dukters isztekejimui.

Jaunuoliai 
burtininko
vienok tuoj susitarė sueit ih 
Eduos darbyviete apie tai pa
kalbėt.

Abudu peiJkalbeje dalyka, 
susėdo in automobiliu, pasiim
dami Powell McCracken, nu- 
pleszkino in Chestertown, Aid., 
kur likos suriszti mazgu mo
terystes per Re v. W. F. Cork- 
ran.

Sugryžo in namus apsivedia. 
Motina matydama kad jokia 
nelaime juos nepatiko, davė 
jiem motinisZka palaiininima, 

_ nors tikėdama burbininkui pri- 
kente užtektinai baimes.
SAKO KAD JOSIOS VYRAS 
NORĖJO JAJA SUDEGINT.

Milwaukee, TV is. — Marga- 
rietą Brumm, 52 metu, innesze 
in snda teismą ant persiskyri
mo nuo savo vyro Edvardo, už- 
jnetinc<dama jam, kad jaja no
rėjo gyva ihinesti in dideli pe- 

•cziu j&lepe tiksle sudeginimo, 
; bęt isztriiko isz jojo ranku po 
Sunkiam galėjimui. Vyras taip 

# gi jaszko persiskyrimo nuo sa
vo moteres, sakydamas kad: 
4‘piktesnes bobos nesiranda 
ant svieto kaip jojo, o liežuviu 
mala tie};, kad negali ilgi aus 
nukonDti josios malimo.”

dalvka

i
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MIRE DU EX-MAJOR AL
Indianapolis, Ind. — Le^ 

Shank buvusia majoras miesto 
likos surastas negyvas lovoje. 
Shank pastojo garsiu isz var
gingo vaiko.

Saint Louis, Mo. — Edward

iH m,e.st0
I , pqnptas lovoje negyvas.
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APSISAUGOKITE
UOSZVE, IR DUKTERE ISZ-
PLIEKE ŽENTUI KAILI.

Tulsa, Okla. — Quentin Du-' 
gins dabar žinos, kad vedusiam 
ir turineziam stipria uoszvc 
žmogui noiszsimoka zylioti su 
kitomis merginomis, savo jau
na paezia palikus namie.

Dalykas buvo toks: Dugins 
kelinta karta buvo iszvažiavcs 
automobiliu pasivažinėti, ir 
kiekviena karta, kaip jo jauna 
žmonele sužinojo, pasiimdamas 
del 'kompanijos viena jauna 
mergina, studente. ‘‘Pasipasa
kojo motinai^ Motina, vadinas, 
Duginso uoszve, tvirta mote- 
riszke, sziandie su dukteria ki
tu automobiliu paseko ženteli, 
isz anksto apsirūpinus geru bi
zūnu, ir vidurmiestyj užklupo 
ji važiuojanti su minėta stu
dento, 
szi na,

Sustabdžiusias ju ma- 
uoszvo ir pati isztrauke 

Duginsa isz automobilio ir, mi
niai žmonių žiūrint, eme ji bi
zūnu szventinti. Pliekiamas 
Dugins

szventinti.
maldavo paszaliecziu 

pagclbos, bet žiopsotoju minia 
tik juokėsi. Iszpliekusios'kaili, 
moterys pagaliau insivilko vy
ra ah automobili ir parsivežė 
namo.

NORĖJO ISZNESZT IN 
PADANGES TRUKIUS.

Nice, Fra nei jc. — Prieszai 
Amerikon i «zk u kareiviu kurie 
važiavo nMnto in Amerika, gei
de isžriėsžtj friikiuis in padan
ges ant kuriu* važiavo musu 
boisai namo, bet dinamitas ne
truko’in laika ir kareiviai ap- 
si’saugojo nuo miirties. Valdžia 
jcszko tuja, kurie padėjo dina
mitą aai't sziangu.

40 BANDITU UŽMUSZTA.
Mexico Cit v. — 40 Me*ksiko- 

niszku banditu li'kos užmuszta 
kada banda banditu suside
danti siz szimto vyru užklupo 
ant Southern Pacific trūkio 
tarp Barencas ir Legneama- 
das. Desžimts kareiviu ir daug 
'bamdi'tu sužeista. Pasažieriu 
nes u žeista.
KANADOJ SUIMTAS PINI

GU DIRBIKAS RACZYS.
Montreal. — Kanadoje likos 

suaresztuotas J. Raczys kuris 
kaltinamas už laikvina- intai- 
su dirbimui falszyvu pinigu.

Anais metais Raczys gyveno 
Brooklyne, N. Y. Jis sakvda- 
vo Bolszevikams prakalbas ir 
bendradarbiaudavo ju laikrasz 
ežiams. Taipgi jis ten begyven
damas buvo insitaisės maszi- 
nas falszyvus Amerikos pini
gus dirbti ir buvo suimtas sy
kiu su Bolszeviku veikėja Szi- 
molioniute. Kiek vėliau, Ra
czys buvo paleistas po kaucija 
ir pabėgo. Jam pabėgus ir Szi- 
molioniute likos paleista. Da
bar kaip matosi Raczys vėl pa
kliuvo už ta paezia

” ir ar tik nebus 
Amerikos valdžiai.

Kada Razcys atvažiavo isz 
Lietuvos, tai tūla laika buvo 
apsigyvenęs Bostone ir Baltic 
States Finance Corp, grybus 
pardavinėjo.
KŪDIKIS SU DVIEM GAL

VOM GYVENO TUMPAI.
Chicago. — Ana diena gimė 

czionais kūdikis vyriszkos ly
ties ligonbuteje University (it 
Illinois, ant Polk ir Wood uly- 
cziu. Motina yra isz Chicagos, 
bet daktarai laiko josios pra
varde slaptybėje. Kūdikis bu
vo gyvas tiktai viena diena. 
Daktarai tuom labai buvo nu-

• i l ’ r

iPc9 t^kisjigiimdinrmfr 
vaiku retai kada atsitinka.

sužeista.

ja
‘ ‘ profesi- 
atiduotas

BAISI ŽUDINSTA
JUODAS KATINAS PRIDA

RĖ BAIMES VISAI 
PARAPIJAI.

Cambridge, Mass. — Juod- 
vedžiu bažnyežioje netoli Cen
tral skvero, buvo ana vakaru 
pamaldos už mirusiu juodųjų 
duszias. Staiga po bažnyczia 
pasigirdo nepaprastas bildosis 
ir kažin kas pradėjo vaitoti, 
lyg ir maldaudamas page!bos. 
Visu juodvoidžiu plaukai atsi
stojo piestu ir juodi j u veidai 
beveik pabalo isz baimes. Tn 
skiepą niekas nedryso eiti. Tn- 
sidrasines juoduku kunigą* 
puolė zakristijon prie telefono. 
Neužilgo isz policijos atpysz- 
kejo visas vežimas policmanu.

“Kas ežia atsitiko?”----
klausia

“Žmogžudyste,” 
drebe<lamas juodas 
“Kažin kas skiepe žmogų nu
žudo.”

Policija iszsitraukus revol
verius nusileido in skiepą. Pa
sirodo, kad kampo sėdi juoda r 
katinas, inkiszes galva in kena 
su salmonu, ir bando skardi
no nuo galvos nusimauti. Poli
cija katinu isztrauke isz bleszi- 
nes, ir vika juodvoidžiu para
pija lengvai altsi'kvcpe.

GRAŽUOLE KAZLAUSKAI
TE JESZKOS PERSKYRŲ.
Chicago. — Gražuole Estelle 

Kazlauskaite-McBath, kuri lai
mėjo P Miss. Chicago” 
bet del apsivodimo ta 
pralaimėjo, dabar per 
advokatu Charles E. 
ruosziasi pareikalauti persky
rų nuo savo vyro Earl McBath 
su kuriuo ji apsivedė Birželio 
13 diena, jau instojusi in gra
žumo kontesta. Ji kaltins savo 
vyra žiaurumu, nes per ji ji ne 
tik neteko progos tapti 
America,” 
dovanu, kurias ji laimėjo kai
po gražiausia Chicagos mergi
na; betgi svarbiausia, kad jis 
su ja apsiėjęs sziurkszcziai ir 
net žiauriai. Esą jis savo mo
tinai intaises puikius namus, 
nupirkęs jai brangu automobi
liu, o savo žmona intalpines 
viename kambaryj hotelyj h-

ežia 
seržantas. 

Žmogžudvste, • T — sako 
kunigas.

vardu, 
vardu 

savo 
Smith

‘4 Miss 
bet dar neteko ir

dar vertes ja ruoszti valgi ir 
indus plauti. Jis esąs motinos 
iszlcpintas vienturtis sūnūs il
su tokiu sugyventi esą negali
ma. Kazlauskaite-McBath isz-

. gi.

sikelo gyventi pas savo tėvus, 
kurie gyvena 6255 Grace St.

McBath gi sako, kad jo pa
ežiu ji apleisti prikalbinę jos 
tėvai, kurie buvo nepatenkinti, 
kad ji apsivedimu pražudžiusi 
daug geru progų pasižymėti 
kaipo gražuole. Esą, jei ji gryž- 
tu, tai jis mielai ja priimtu.
NEZALEŽNINKU KIRKU- 

ŽES KELNIORYJ SA- 
LIUNAS.

Trenton, N. J. — Kaip pra
nesza Lenku Nezaležninku ku
nigužis Jajonczkowski susipy
ko su savo zakristijonu ir už
gynė jam po bažnydzia parda
vinėti “moonshina.”

Zakristijonas supykęs ant 
kunigužio gerai apdaužė ’ jam 

Dabar kunigužisszon kaulius 
gifli lovoje, o jo zdkHi'stijonas 
“dželoj.”'

Pereita sanvaite kaip pranc- 
sza, kunigužis rado bažnycze 
uždaryta ir taipgi kelis kartu- 
turėjos szauktis policijos pa- 
gelbos, kad numalszintu jo pa
rapijomis, kurio sueidavo i«z 
po baižnyczio's ir keldavo triuk- 
szma.

Sako, kad “moonshino” biz
niu bažuyoziojo i yra nuo, 1925 
metu. .1 u* I f

UŽTRUCINO SAVO 
VAIKUI IDANT AP-

LAIKYT INSZIURENC.
Blakley, Ga. — Harris Hayes 

ir jojo pati, likos arcsztavoti 
už užCrucin'ima savo dvieju au
nu ir vieno isz juju paezia. 
Tikslas iszgamiu tėvu buvo ap- 
laikVti in«iurenc pinigus, bet 
kaimynu nu žiu rojinius puolė 
ant tėvu, daktarai padare sek
cija ant ’lavonu ir viskas iszsi- 
dave.
ANGLEKASYS ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ SU DINAMITU.
Hazleton, — Michael Billie 

48 metu, isz Drifton No. 
me sau 
dinamito kuri pririszo prie sa
vo galvos. Dinani'i’ta buvo par
isi neszes 'isfi darbo, .szeimyna 
mano kad jam rei'kaiinga buvo 
prie kokio dai'bo.

Eksplozija atsi'tiiko vienam 
kambaryj jo namo kuris tapo 
sunaikinta^ - per
Bi’ll'io buvo naszlvs su 6 vai
kais, vyriausia dūkto, kuri tu
ri 16 motii'ir szoimiain’ke na
mu. Kaimynai saiko /kad kiek 
laiko adgal Billie nesielgė kaip 
savas ir vis kėsino sau atimti 
■gyvastį.
SZUO ISZGELBEJO MER

GYTE NUO BARSZKAN-
CZIOS GYVATES.

Hollywood, Cal. — Policinin
ku veisles szuo, vienu metu se- 
•numo iiszgo'lbcjo nuo barszkan- 
czios gyvates savo szeimininko 
Jack Lloydo, dvieju metu dūk-

ma >

2, ate- 
gyvasti per uždegimą

savo

a t si-
ii

eksplozija.

rolę. Merkyte x žaidė k lemi?.
Staiga szuo, pitolcs, parmoto ja 
a ii t žemes ir,

eme ja vilkti per kiemą
insikandes suk-

nelo,
in namus. Pamatęs szeiminin- 

kad szuo drasko 
griebės pagali,

kas mane, 
dukterį, ir, griebės pagali 
puolė ji. Bet szuo nelanko. Pa
likes mergyte, jis szoko atgal 
antran kiemo galan, pastvėrė 
didele angi už sprando ir, pur
tydamas ir daužydamas ja, už- 
musze.
DVYNUKES KURIOS

SUAUGĘ IN VIENA.
Holyoke, Mass. — Suaugę in 

viena 'kuna, Marijonu ir Mar- 
garieta Gibbs, dabar 14 metu, 
“Siamese” dvynukes, gyvena 
kaipo vienas kūnas, nes abieju 
kūnai yra suaugia in viena.

Viena isz dvynukių pavojin
gai sumirgo “ 
li'ga gresia 'pavoju ir 
dvynu'kei. Gydytojai mane rei
kės daryti operacija kad at
skyrus j u kimus kad palaikius 
gyvastį antros dvynukes nes 
liga gali 
sveikata.

Žinios pranesza ka'd Mari
jona kuri pavojingai sirgo, jau 
pasveiko ir jos sesute Marga- 
rieta atgauna normale sveika
ta. Gydytojai pare'isžke 'kad 
operacijos da'bar nereikes.

Motina dvynukių sako kad 
jos na’kiti^praleido ramiu mie
gu ir tikusi kad greit pasveiks.

Norse dvyilu’kiu bus pr ie j u 
pakol jos gerai pasveiks įr 
vai'kszczio’s. Gydytojai mano 
kad vis'iszkai pasveiks i'n san- 
vaite laiko.

j

infuenza” kuri 
antrai

susilpninti antrai

• I

GASPADINE NUSZAUTA 
LAIKE GIRTUOKLISZ-

KU VABįĄRUSZKU.
Pittsburgh. — Anglinėje po- 

czeje Coverdale, Helena Poste- 
liene, 45 metu, pavieszinejo 
keliolika vyru tarp kuriu ra-

Pittsburgh

dosi ir 'keli anglinei polici jau
tai. Kada visi buvo jau gerai 
inkauszia, kas tokis paleido 
szuvi, kuris pataikė Postelienc
inkauszia, 
i 
ir ant vietos sukrito negyva.

Dabar policijų tyrinėja kas 
szove in motoro, ir >isz kokios 
priežasties. ' '1 ' ' i
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DRASKO ŽMONES
IN AMERIKA PER

4 VALANDAS

!’

VILKAI DRASKO KINU ŽE
MES DREBĖJIMO

AUKAS.

VOKIETIS ISZRADES TOKI 
MOTORĄ, KAD EROPLA- 

NAS LEKSIAS 800 MY
LIU PER VALANDA.

.pro v i nei jojo,

UŽSIDARĖ BANKAS; NU
KENTĖJO DAUG 

LIETUVIU.
Kewanee, Ill. — Pereita san- 

vaitia uždare savo duris Sav
ings Bank of Kewanee, kuria
me savo pinigus laike daugiau
sia svetimtaneziai.

Dėlei užsidarymo szio ban
ko nuken'toio ir Lieituviai, nes 
kone visi Lietuviai, o taipjau 
LuMnviii d raugi jc's lailko savo 
pinigus sziame banke. Speja- 

kad vien Lietuviu yra in
dei a sziame banke arti $100- 
000.

Ban kas, u žd a ry d a m a s 
duris pareiszkc, kad tai dare 
todėl, kad daug žmonių
ima savo pinigus isz banko 
mažai pasideda taupymui. — 
Kvaila priežastis.
UGNIS ARSINOLE — DAUG 

SZUVIU EKSPLODAVO.
Baltimore, Md. — Ugnis ki

lo arsinole Curtfe Bay kur bu
vo sukrauta daugybe visokios 
amunicijos. Aplinkiniai gy
ventojai per visa nakti girdėjo 
szaunancziuis granatus, 'kulkas 
ir 1.1. Ugnis buvo aiszkiai ma
tyta Balti more je.

Curt is Bay randasi kėlės mv- 
les nuo Baltimore's ir guli prie 
Pata.psco upes.

NUŽUDĖ PACZIA IR 
PATS SAVE.

Wilkes Barre, Pa. — Supy
kęs kad jo pati nenori važiuot 
in Chicaga, Oiva Groulund, 34 
metu, girnius Finlandijoj, per
pjovė savo paežiai gerkle po
tam pals sau padaro pahasziaL 
Motelį tame laiko laiko savo 
kūdiki prie krutinės, kuris bu
vo visais kruvinas motinos 
krauju ir tokiam padėjime ją
ją surado ant grindų.

Grouland pergyveno 
nais tiktpi tris menesius ir nuo 
pat pradžių, nuolatos burdavo
si su savo paezia.
FORDAS PIRKO 1,200,000 

MARGU LAUKO.
New York. — C^io'naitiniai 

bankieriai dagirdo, Imk Henry 
Foikl pirko 1,200,000 margu 
lauko aplinkinee Para, Brazi
lijoj nuo kokio tai-Amerikono, 
kuriam užmo'kejo 42,000 dole
riu. Fordas ketina pirkti toj 
paezioj vietoje da 2,800,000 
margu. Manoma, kad Fordas 
angys gurno 
dirbs geležinkeli per Para

Paskutines Žinutes.

czio-

medžius ir pa-

Alek-

11 Groensberg, Pa. — Miko 
la Opsitnik likos užmusztas 
ant vietos o Starenczak, Far- 
kecz ir Kįovalski sužeisti per 
apsivertima automobiliaus ka
da pagedo styras.

1[ Wilkes-Barre, Pa. — Ma
riute Kondravicziu 4 motu mer 
gaite likos mirtinai sužeista 
per automobiliu kuri vare Tho
mas Gill isz Pa r so no.

1[ Philadelphia.
sandra Sadovs kieno dingo isz 
namu su savo ketureis vaikais 
palikdama namie savo vyra 
Joną, kuris ju dabar jeszko.

Shanghai, Kinai. — Tarp 
Kiniecziu kilo musziai 21 die
na Septemberio, buriuosią už
muszta 1,600 ant1 abieju szaliu 
o daug sužeista.

1f Chicago. —Franas Szlei- 
ben, 19 metu, miszove am 
sinert Steania Cioleo, 16 ibetu, 
už tai, kad priėmė 15 centu am 
karuko nuo kito vaikino.

11 Leningradas, Rosije. —

o daug sužeista.

sinert Steania Čioleo, 16 įlietu

Keturi augsztos kilmes Rusai 
“baltos” armijoj — Sols- 

ki, Samolinoff, Strovov ir Bal-
isz

masoff bus susžaūdyti už ine

Shanghai, Kinai. — Ameri
kietis Dr. L. P. Raiwl, China 
Inland Mission direktorius to
limoje Kansu 
pranesza apie baisu varga žmo
nių i>o invykusiu toje provin
cijoje katastrofingu žemos dre
bėjimu Birželio ir Liepos me
nesiuose. Savo praneszime Dr. 
Band sako:

“Užniusztu per žemes drebė
jimus žmonių kūnus drasko’ 
iszalke vilkai. Del atsikurto- 
janeziu žemes supurtymu maža 
kas drysta miegoti viduj,
džiausios pragaisztios drebėji
mas padaro Liangczofu apie- 
linkeje, penkių dcszimcziu my
liu radiuse, nors taip pat nu
kentėjo Langczau ir Ninghau- 
fil. Kulangas ir kai kurio kiti 
mažesni miestai visai sunai
kinti.

Oficialinia'i

Di

Londonas. — In Londoną 
atvyko isz Dresdeno vienas C. 
H. Rosenthal suinteresuoti Bri
tu kapitula nauju eroplano 
motoru, turineziu tokia jėga, 
kad eroplanas galėsiąs skristi 
greitumu 800 myliu per valan
da. To motoro iszradejas esąs 
Dresdeno ininierius Arno Bo- 
erner.

Rosenthal sako, kad su nau
jai iszrasto motoro pagelba 
eroplanai gulėsią persk rišt At
lanto vandenynu per keturias 
ar penkias valandas. Pritaikins 
gi motorą automobiliams, bu
siąs paszalintas krumpliui u 
kaitaliojimas.

visai

‘ ‘ (>f icialiniaii katast rofos 
skaitmenys paduodami toki: 
35,5.% žmones sužaloti: 43,218 
namu sugriauta; 25,318 uklu 
sunaikinta; 19,400 žmonių at
sidūrė baisiausiame varge ir 
78,950 žmonių pusėtinai skurs
ta.”
LIŪDNAS LIKIMAS

APGAUTOS MERGAITES.
tJMagdeburgas, Vokieti ja. —

r>

BULGARAI SUBAMBARDA- 
VO TRUKI ANT JUGO
SLAVU GELEŽKELIO.
Belgradas.' — Banda Bulga- 

riszku razbaininku meto bom
ba ant geležkelio kada prisiar
tino trūkis. Jugoslavu policija 
seke bombordavima ant gelež
kelio nuo Govegueli in Skoplie, 
arti Strumitza.

Policija suėmė banda 
baininku nors reikėjo U ... dh J n i if r1 * '

raz-
su jais

3imyna,

Mandyhleje Satzelman, 18 me
tu mergaite, užslėpė nuo tėvu 
kad yra neszczia ir neužilgio 
gim's įjos 'kūdikis. S 
pas kuria mergaite tarnavo,
nesulaukdami ateinant nuo 
vir.szaus (tarnaites, nuėjo jaja 
pabudint, o kad negalėjo ati
daryt duris, turėjo iszmuszt. 
Viduryje kaanbarelio pasirodė 
liūdnas reginis: mergaiite klū
pojo prie lovos rodos poteriau
dama, 'bet negyva, o ant lovos 
gulėjo naujai gimęs kūdikėlis 
silpnai veikdamas.

PENKI UŽMUSZTI PER 
NUPUOLIMĄ EROPLANO.
Berlinas. — Pemki žmonos li

kus nžmuszti tarp kuriu ran
dasi ir ’baronas Von Maltzan, 
am'bafadoriu’s in Suv. Va'lst., 
ka\la pasažierini's eroplanas 
nukrito žemyn artimoj Sehlei- 
zo. Ambasadonius Maltzan at
važiavo in Berlina ant vakaci- 
jos .Julajaus menesi ir ketino 
už keliu dienu •sugryžti in A- 
merika apimtu savo dinsta.

VAIKAS PERSIMAINĖ 
ANT GYVULIO.

Lodžius. — In czionais at- 
njotere 'turtingo k up-važiavo :

cziaus Lipnumo, pas daktarus 
su savo septynių metu šuneliu, 
įkuii’s serga 'nepaprasta liga. 
Vaikas isz pradžių buvo svei
kas'kaip ir kiti vaikai, bet ka
da daejo septynių metu, iszpu- 
to, pradėjo vaik'szczioti ant 
kdluriu ir vietoje kalbeli, pra-
dėjo baubti.

Daktarai negali isztyrineti 
priežastį ligos ir nežino kolkiu 
l)udu ji gydyt.

tinta bombwaiitd •lOoinnnistiifkiv'knn.
Susirinkimo. nJI I ■ M1

kovot per nakti.,Nusiusta dau
giau policijos saugoti 
nuo tolesniu tokiu atsitikimu.

Kada bomba explodavo, da
lis trūkio likos nutraukta 
versdama
kranto. Tankis likos sulaikytas 

mažai bledes padaryta, 
žmonių nesužeidė. Žinios pra- 
nesza kad nedora darba iszpil- 
do revoliucijonieriu rėmėjai.

lokomot i va,

vieta

pn - 
nuo

ir

12 RUSU BANDITU PA
SMERKTA SUSZAUDYTI. •

Odesa, S.S.S.R. — Apskri
ties teisme sziandie pasibaigė 
byla* plesziku bandos, kurios 
vadu buvo paskialbes bandi
tas Loszno. Byla tęsęsi per pen
kias dienas. Dvylika kaltina
mųjų buvo pasmerkta suszau- 
dyti, trylika kitu įjutoisti in- 
vairiems terminams kalėjimo. 
Banditai buvo pripažinti kalti 
del daugelio žmogžudybiu, plo- 
szimu ir užpuolimo moterų, 
teka tyras vanduo. Skaitinei to 
vanduo apylinkėj laikomas ste
buklingu.

Apylinkėj yra daug 
džiu, kad po vieno kito tuo 
vandeniu apsiplovimo, 
visiszkai pasvoikusios.

navvz-
viono

akvs

NUTEISTAS ŽMOGŽUDYS.
Szi treczadieni, Rugsėjo

Re-
(J

*> l

diena karo teisme buvo nagri
nėjama Husu emigranto 
danskio byla. Keidansl’is bu v v v
kaltinamas del vienos Žydaites 
nužudymo. Byla buvo nagrinė
jama prie uždaru duru. Teismo 
sprendimu Keidanskis nubaus
tas septyniems metams sunkių
jų darbu kalėjimo.

............ •

II Chester, Pa. — Du vaikai 
persta t i nėjo Dem psey-T u nney 
muszi, vienas isz ju Antanukas 
Zaladaviczius, 10 metu aplaike 
kumszczla in szirdi 
mirė.

U New Yoidc. — Popiežius 
Piuszas XL prisiuntė 100,000 
doleriu del Mississippi tvano 
nukentėjusiu žmonių, ant ran- 
___ 1_. Wrtlsh 
UniYeMitctb. ',J'r ! ' '

PAJESZKOJIMAS.

ir nuo to

nt ran

Pajovjzkau Agota ir Vinca 
Karusavicziu, 20 metu atgal 
jie gyveno Scotland, England. 
Jeigu kas žino ar jie gyvi ar 
mirė, malonėkit praneszt ant 
szio adrc'so. Ona A Ii sau skinte, 
po vyru Mazurkeviczione, pa- 
joszko ju.

Q. Muznrkevicziute
lt.

lil 6J«um S|
,rl ‘ Pa.# * If t
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BAULK
ADRESAI LIETUVISZKO 

AMBASADORIAUS IR KONZULb:

I

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

Washington, D. C.
••

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, Hl.

Kas Girdėt

Sztmadoryjp ir 
Svctimtaucziai 

pjiidino visokiais budais 
suarzint. Maliano- 

padeįima kožnas žino 
Liktorius

Rinkimai pasibaigė, noku- 
rie kandidatai turėjo laime o 
kiti nelaimėjo. Daugeliose vie
tose ypatingai Pennsylvanijoj 
kur raudasi daug ateiviu, bego 
ant likietu daug mu.su tautie- 
ezin kaip 
Mah anoju j. 
juo
idant juo? 
f •

JlllH pili i’ J* Ill'l oiuv,

kad n daktorius “Saules” ėjo 
ant mokslainiu direktoriaus, o 
reikia žinoti kad už tai noap- 
laiko jokios algos tiktai del 
garbes, bet ir tai pavogė ar už- 
mirszo duoti jam viena baisa 
ir todėl nominacijos negavo. 
Idant Lietuviai gautu savo tie
sas ir iszrinkti ji ant tojo urė
do, paeidavo dabar ant Inde
pendent tikinto, todėl turės 
proga parodyt prieszams kad 

iszrinkti. Todėl, lai 
pasirodo Novem'be- 

rio menesi kad gali savo kan- 
didala iszrinkti ir apgavikus 
iszrodvt.

ji gales
Liet 11 viai

I
H i TE15/ĄE prięsaikos, prasidėjo kaltina-

rt tjUWtnw*
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kožnas
Saules

r>

važiavoDu vvrai važiavo ana diena e 
strvlkarin in Sbenadori. Vie- 
nas isz juju buvo užsimerkęs, 
rodos miegojo. Jojo draugas 
stirktelejo jam in paszone, kal
bėdamas: “Jonai, nemiegok,

< < J
matai st ryt kary j 

asz ne-

“Jonai, 
juk ežia ne kotelis.

Jonas atsake: 
gu Petrai, 
stovi daug moterių o 
galiu to regejimo nukensti.

sz n eini e-

T rumpos szlebes iszgialbejo 
daug gyvaseziu mot eroms New 
Yorke, kalbėjo Dr. Batten isz 
National Surety kompanijos 
ant susirinkimo Kotarv kliubo 
mieste Lancaster, Pa. Trum
pos szlebes sumažino nelaimes 
ant penkes-deszimto procento. 
Dr. Batten kalbėjo: “
atsimena diena, kada moteres 
nesziojo ilgas szlebes ir su jom 

•'t sziadien 
o ir

Gal visi

szlave ulyczias, b< 
szlebes yra lyg keliu 
augszcziau keliu. Motore ture-

• dama trumpas szlebes, 
groieziau pabėgt nuo automo- 
biliaus, ne kaip su ilga kuria 
turėdavo pakelti bėgdama ar

v ra

szlebes gali

r

r.nu“ill
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eidama tropais.
'I’ula kompanijų 

Aineri-koj<‘ 
lenkt vnimu

> 1 4

pirko 
arkliu, 1

nas isz ju Patrikas Broderick 
atėjo in

do, o

Pietinėje 
keliolika 
kuriuos 

siuntė in Amerika isz Anglijos 
po priežiūra keliu vyru. Vie-

kancelarije laivines 
kompanijos, priesz iszplauki- 
ma laivo, kalbėdamas, Įnik at
sisako plaukti in Angliję, nes 
sapnavo, kad tasai laivas ant 
kurio kdtino plaukti^ nusken- 

taipgi sapne mate savo
mirusia motina, kuri jam už
draudė plaukti ant tojo laivo. 

Agentas isz juoke Patriką ir 
tasai sugryžo namo, bet ir ta 
linkti sapnavo 'kad ji ta nakti 
sapnavo kad ji patiko nelaime 
ant geležinkelio. To jam buvo 
per daug.

Patrikas pasiliko Anglijoj. 
Visai nenu&iWtebcjo tuom, ka
da in tris sanvavtes vėliau 
skaitė laikrasztyje, buk Kana
doje trūkis riuszo'ko nuo sztan- 
gu, kuriame radosi dvide- 
szimts arkliu. Vyrai kurie da- 
žiurinejo tuos arklius likos už- 
muszti.

Gminoje Forteaneszte, arti 
Galaczo, Kumunijoj, kur gyve
no malsziai darbszuis ūkinin
kai, vieszpatavo per ilga laika 
sausuma ir dideli karszcziai.

Ūkininkai susirupine apie 
ruigepjute, pradėjo maustyti 
kas galėjo būti do priežastis

M. apskrities mieste, tam
si nose 
so, 
< 
dos teismas, ūkininko, gery
mo, karo ir daugelis kitu susi
rinkimu, viena ūkanota rudens 
diena buvo svarstomos apy
gardos teismo bylos. Apie

valstybiniuose namuo- 
kur, pąsikeiez-iant, pose- 

Ižiauja miesto taryba, apygar- 
los ti’ismas,

lietui buvo svarstomos
1 bylos.

v i r sz m i n e t u o s i u s tamsiu osi 1 rs 
mimus vienas vietos adminis
tratorius iszsireiszke: Czia ir 
justicija, ežia ir policija, czia ir 

— suvis institutas 
instaiga) prakilniu

mojo akto skaitymas. Siauros 
krutinės, iszblyszkusio veido 
sekretorius, drueziai suliesė
jęs savo m u nd iro j ir su plois- 
teriu ant žando, skaito negar
siai, tirsztu balsu, 
kaip klapcziukas, ncpaaukflz- 
tinant ir nc'pažeminant balso, 
kaip ir b'ijodamas apsunkinti 
snvo krutinę;
ventiliacija, be paliovos bir
bianti už teismo stalo, ir obel
imi gaudavosi garsas, priduo-

, nar-

sekretorius,

skubiai,

jam turavojo

vylie ji IciHo.aq.gywAwviwtyM gfoiiB tmsnK....'JSuri■•pie-p»n^i S

grynais

MILIJONIERIUS ATIDAVĖ 
ALIEJAUS SZULINI.

T. G. Shaw, jaunas karinin
kas. milijonierius isz Fort Tex
as, įkuris dalyvavo Švieti nėjo 
Karėjo, paaukavo aliejini szu- 
lini nuo kurio visas pelnas eis 
ant pastatymo 50 namu ant 
Kerryville kalno del paliegu
siu Amerikoniszku kareiviu ir 
j u szeimynu.

užklotas dulkiu
menu-

nubaudė dangus.kad juos “nubaudė dangus.” 
Storasta tosios aplinkines, ko
kis tai dalba, suszau-ke visus 
ūkininkus ir pradėjo jiems ap
šilki net savo nuomone apie 
prieža^ti. Sztai nesenai kaimo 
likos palaidotas kokis tai Kos
ta Iluzuna, kuris mirdamas 
melde idant jam paduotu gert, 
nes labai ji troszkino. Tojo 
praszymo noiszpilde ir Iluzuna 
mirė be vandenis. Matoma, kad 
nebaszn'inkas dabar atkerszina 
tokiu ’budu, kad nusiuntė ant 
ju sausuma, idant jojo kaimy
nai dabar suprasiu, ka tai 
roiszkia kentet ’be vandens.

Isz pradžių žmonos nenorėjo 
tikuti in apsakymu .laibos bot 
kada 'tasai pradėjo karsztai 
juos perkalbinot, ant galo inti- 
kojo in jojo iszroiszkima ir 
pradėjo apsvnrstinet ka turi 
dabar daryt, kad sausuma pra
šalint. Tada Storasta paszali
ke kad jam Dievas npreiszko 
tokia rodą: idant .nebaszninka 
isz k as t ir aplaistyt vandeniu, 
o visi žmones melstųsi prie jo 
per visa para.

Taip ir atsitiko. Visi žmones 
su procesije nuėjo ant kapiniu, 
iszkase Iluzuna ir padare taip, 
kaip jiems .laiba darode.

Ta laukiniu ceremonija pa- 
temino žandaras, kuris praei
damas pro ta vieta, girdėjo 
maldas ir dainas ir mato pa
niekinta lavona. Greitai nuėjo 
pas kitus žandarus, apsiaubė 
kapines ir po sliectva'i, aresz- 
tavojo Storasta Jaiba ir kitus 

■“iszminczius. ” 
szeimyna, kuri nieko nežinojo 
apie isZkasima Iluzano, 
skunde visus už paniekinimą 
numirėlio. Golacze atsibuvo 
teismas ai/t kurio suvažiavo 
daugybe žmonių, 
veikslas žmogiszkos tamsybes 
sziam dvideiszimtam szi m t mo
ty, jo.

inilieija 
(nui'ksl'o 
mergeliu.

Bei, matomai, sulyg priežo
džio, kur septynios aukles, ten 
vaikas be akies, tie namai nu
stebina ir slegia szviežia, ne 
valdininku žmogų savo pami- 
rusia, karoiviniszka iszvaizda, 
apsileidimu ir nebuvimu ko- 
kio-nors komforto, kaip isz 
lanko, taip ir viduj. Net gied
riausiomis, pavasario dienomis 
jis rodosi
sluogsniu, szviesiomi
Ii ui sZviecziant, naktimis, kuo
met medžiai ir paprasti gyven
toju nameliai, susiliejo in vie
na dideli szeszeli ir tykiai 
snaudžia, 
betiksliai ir ne vietoj slegian- 
cziu akmeniu riogso ties kuk
liu vaizdu, gadina bendra har
monija ir nemiega, tarsi nega
li atsikratyt nuo sunkiu praei
ties atsiminimu, nedovanotu 
nuodeaniu. Viduj viskas atro
do, kaip daržine ir daro labai 
nejauku inspudi. Keista buna 
reget, kaip visi tie gražiai pa
si p 11 osz u s i e j i į > ro k u ro ra i, 
mo nariai, ’bajoru vadai, ke
liautieji savo namuose skanda- 

galvos nuga ra
vimo arba taszke'lio ant grin
dų, czia pigiai susitaiko su dir- 
baneziomis 
bjauriu deginamųjų žvakių 
kvapsniu ir purvinomis, amži
nai prakaituojaneziomis sieno
mis.

Apygardos 
prasidėjo' (lesžinila

szeszeli ir 
jis vienas kaip tai

his del lengvo

Xe'baszninko

ap-

kaipę pa

gino not 
mes,

ugnis iszde- 
v ze-
ant

Su v. Valstijų žemdirbystes 
Departamentas pranesza, kad 
per 192(»m. 91,793 

24,300,000 akru 
aiba padare b led e s

$20.900,000.
Žmogus kaltas už suvirsz 

procentą tu agniu, žaibas už 
kita 12%. Rūkytoju neatsar
gumas, 'gelžkeliu deginimas 
krūmu prisidėjo prie sziu gais
ru.

.Mississippi valstijoj buvo 
net 23,170 agniu; Alabamos 
valsliijoj 14,953; Georgia 6,446. 
Kiton pusėn Delaware valsti
joj tik 37, RIhxIo Island 43, ir 
Vermont 73.

oi J

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANQY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz 
ciniu vėsai i j u, pasivažinėjimo Ir t. t.
520 W. Centre St., Mebanoy City, Pa.

te iš

ventiliacijomis, 
deginamųjų

teismo posėdis 
valanda.' 

Prie svarstymo prieita be del
simo, su žymia skubumu. By
los viena už kitos sumirgėjo ir 
pasibaigė greitai, kaip miszios 
be vargonų, taip, kad joks pro
tas nebūt u galėjęs sau susta
tyt tikslu,

visos tos margos, began- 
kaip paleistas vanduo, 
veidu,

vaizdinga inspudi

das sales tylai migdanti 
kotiszka charakteri.

Pirmininkas, ne senas žmo
gus, be galo nukamuotu veidu 
ir arti malas, sėdėjo savo ko
joje, nesijudinant ir laikant 
delną prie kaktos, lyg kad pri
dengiant akis nuo saules. Bir
biant ventiliacijai, 
sekretoriui,

Kuomet sekretorius 
truputi sustojo, idant pradėjus 
isz naujo puslapio skaityt, jis 
staiga sujudo ir apuoko aki
mis apžiurėjo publika, paskiau 
pašilenke in ausi savo kaimy
no — nario ir giliai atsidusęs 
paklauso:

—- Jus, ponas Motiejau, pas 
Domi joną atsistojo! ?

— Taip, pas Domijona, — 
atsake narys, irgi sujudės.

, rasit ir 
ji sustosiu. Insivaiz- 
pas Tipika suvis ne- 
sustot 1

nesijudinant ir

jis apie
skaitant 

kaž-ka

— Sekanti karta 
asz pas 
dinkite, 
galiima sustot! Triukszinas, 
gvoltas per kiaura nakl i! stivk- 

vaikai verkia... Nc-si, kosti, 
galima!

Prokuroro padėjėjas, (liktas, 
stambus vyras, auksiniais aki
niais ir gražia isžlcpinta barz
da, sėdėjo nesijudinant, kaip 
stovylas, ir, žanda kumsztimi 
paremos, 

y y
skaitė Bairono “Kai-

Jo akys buvo kupinos go
daus domesio ir antakiai nuo
stabiai kildavo vis auksztvn ir 
auksztyn... Retkarcziais jis al
si loszdavo kedeje, minute be
prasmiai žiurėjo prieszais sa
ve ir po tam volei insigilinda- 

skaityma. Gynėjas ve-

na.

kokia tai, Dievas žino kuomi 
u žvo s t a m a sz i n k a...

Nusiraminęs sodietis nesu
prato, kad prie gyvenimo dra
mų ir tragedijų czia taip in- 
prasta, žiūrėt, kaip ligoninėje 
pri(‘ mirties, ir kad bntent t a-r 
mo tai maszinu abojotinume ir 
slepiasi visa baime ir visa jo 
bevillinga padėtis. Rodosi, jei- 

, o pa
ir pradėtu maldaut, 

szaukl su a sza romi s prie pasi- —
♦ I • • 1 • • • t 1 •

genu užgavimo.
Kuomet daktaras pa bu i go, 

pirmininkas pažvelgė in tania 
i 1 • • < Tr l» 
šildę:

gu jis ramini nusėdėtu 
k il't u ir pradėtu

karcziai gailet is

į

szimtus iukstaneziu 
pinigais. 

%
Ka, brolyti,
t lauka padaryt? .,

— Baigsim apklausima, tai 
jau tuomet.

— Kaip žinote...
pakele pirmininkas in gydyto
ja akis. — Tai jus atrandate, 
kadm’irtis buvusi jnomentali- 
ne'!

Taip? Matyt isz figūros, 
ar no metas per

Na? X.

•>... VTJ.IbA LV A,,. . ....... ....

Tasai sistematinis nepasiti
kėjimas ir 
matomai,

nęnpras Ųausyt, 
suerzino ir užgavo 
Jis pradėjo mirk-
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4Taip, deliai žymus smį'-
■gailėjimo, 

kad ir numirt 11 isz nusimini-
1110 11 *
bukintus dirksnius ir paprati- tarp prokuroro ir gynėjo ir pa
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visa lai sudužtu in at-

ma, kaip banga
Kuomet sekretorius Vpabaige, 
pirmininkas nežinia delko pa
glosto pri(‘szais save stalo, il-

i'n akmeni.
— Ar neturite ko paklnusi’.' 

Padėjėjas pakrofte galvn; ad 
vokalas gi md i ketai sujudo ir,

žaibo greitu- 
irda pat r

gai merkė akis in kaltinamoji atsikosėdamas, paklausė:
ir paskiau jau paklausė, tin-, 
giai judinant liežuviu:

— Kaltinamasai, ar prisi- 
pažystat save kaltu tame, kad 
vakare 9 diena Birželio jus už- 
muszet savo žmona ?'

— Visai ne, — atsake kal
tinamasai atsikeliant ir prilai
kant ant kratines chalatu.

Po to teisinas skubiai pradė
jo apklansinet liudininkui. Bu
vo apklaustos dvi moterį, pen- 1 ‘ 
k o

— Sakykite, p., daktaro, pa
gal žaizdų dydi ar galim.'', 
spręst apie dvasine nusikalto-

Tai yra asz noriu 
ar sužalojimo dydis 

duodas teises manyt, kad kal
tinamasai buvo efekto 
t y j ?

Pirmininkas pakele 
mieguistas,

pa

m

lio padėti?
paklaust,

pėdė-

savo 
vienodas akis iu 

advokate. Prokuroras atitrau- 
ir in pi r-

Kariama, 
cziot akimis ir ant jo .žandu 
raudoni taszkai iszkilo.

— Kaip priesz Vieszpati 
Dieva! tese jis, isztiesdama- 
kakla. — Jeigu netikite, lai 
malonėkite sūnaus Petro pa
klausyt. Petruk, kur kirvis? — 
staiga paklausė jis storu balsu 
ryszkiai pasisukęs in sargybi
ni : — Kur?

Tatai buvo sunki valandėlė! 
Visi lig kad prisėdo, arba tapo 
žemesni... Visose galvose, kiek 
jn buvo teisme,
mu sužibėjo viena 
baisioji negalima mintis, min
tis apie galima but nelemta 
nuotiki, ir no vienas žmogus nu * 
atsivožino ir neiszdrvso
žvelgt in kareivio veidą. Kiek
vienas norėjo savo mineziai ne 
tikėt ir mano, kad jis esą apsi- 

i rikes. »
— Kaltinamasai, su sargy

ba kalbėt neleidžiama... — pa
siskubino pirmininkas atsakyt.

Niekas neregėjo sargybinio 
veido, ir baime perioke per sa
le nematomai, kaip szydo. 
Teismo antstolis tykiai pakilo 
isz vietos ir galu pirsztais, ran
ka balansuojant, iszejo isz sa
les. Už puses minutes pasigir
do kurtus žingsniai ir garsai.

sargybiniam besi-
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Dke akis nuo “Kaino” ir in pir

mininką pažiurėjo. Tiktai pa
žiurėjo, bet ne szypsos, ne nu
sistebėjimo, no nesusipratimo 
— nieko neroiszko ju veidai.

— Rasit, — mikeziojo dak
taras: — jeigu priimt domėn 
joga, su kokia...
kalt <‘lis užduodavo
Abelnai...

ki vyrai ir policijos virszinin- 
padejejas,

m a. ir kvota.
aplaszkyti, 'keliones nukamuo
ti, paniuro ir pavargę viena ir 
ta-pat parode. Jie parodo, kad 
Kariamas su savo senule esą 
“gerai” sugyvendavo, kaip ir 
visi: ja muszdaves tiktai tuo
met, 
diena Birželio, kuomet leidosi 
saulute, buvo atrasta priemo
li ioj senute su praskelta galva, 
szalia jos kraujo baloje gulėjo 
kirvis. Kuomet buvo pasiryžo 
joszkot Miko, idant prnnoszt 
jam apie nelaime, jo nebuvo ne 
grinozioj, no galvoj. Jeszkola 
jo po visa bažnytkiemi ir po 
visas kareziamas ir stuboles, 
bet jo niekur nesurasta. Jis isz- 
nyko ir už dvieju dienu patsai 
atėjo in policija, iszblyszkos, 
apiplyszos, visu kimu drebėda
mas,
Ji surišzo ir ‘m szaltaja pasodi
no.

pravedės tardy- 
Visi jie, purvais

imsi-
gerai: 1 ?

kuomet pasigerdaves. 9

e-e-e...
smūgi.... 

dovanokite, asz no 
suvis jusu klausima supratau...

Advokatas negavo atsaky
mo in savo klausima, bet jame 
nejauto reikalo. Jam paežiam 
buvo aiszku, kad tasai klausi 
mas instrigo jam in galva ir 
nuo liežuvio nutruko tiktai po 
intokmo tylos, nuobodumo ir 
birbejimo ventiliacijos.

Atleidęs daktaro,
pradėjo apžvalga esminiu in- 
vardymn. Pirmiausia buvo ap
žiūrėt sermėga, ant kurios ran
koves juodavo tamsiai rainas 
kruvinas taszkas. Apie szio 

kilimą paklaust asai
Kariamas parode:

— Priesz tris dienas ligi 
senukes mirėžiai Pinkus savo 
kumelei krauja nuleido... 
ten buvau, na, žinoma,

kokic esti 
keieziant.

Visi pakele galvas ir, steng
damos žiūrėt taip, lig kad nie
ko ir neatsitiko, tese savo dar
bą...

(GALAS.)

LIETUVISZKAS KONZULIS 
PAJESZKO:

t eismą s

Dzigmantavicziiks, Jonas ki
los isz Panevėžio miesto. Ame
rikon atvykęs pirm 30 metu, 
gyvenęs Now Yorke ir kituo
se miestuose — eina gandai 
buk jau esąs miros — gimi
nėms norėtųsi apie jo padėti 
arba palikimus žinoti.

Plekaviczius, Jonas, dar 1922 
metais gyvenos Waterbury, 
Conn., dabar giminėms nesąs 
žinomas adresas — norėtu ži
noti.

Miarpildas, Jonas, gyvenos 
New Yorke, o vėliau New Ha
ven, Conn., bet kur dabar jis 
yra, žinių nėra — jeszko sesuo.

Pabendinskis, Benediktas, 
kilęs isz Naujamiosczio, Pane
vėžio npskr., gyvenos apie Czi- 
kaga ir Kanadoje — 1920 mete 
jokiu žinių gimines neturi.

Diktonis, (Diktancs) Anta
nas, mirė Blissville, N. Y., ir 
paliko nemaža turtą. Jo turto 
apsaugojimu Generalinis Kon
sulatas rūpinasi ir giminiu at- 
siszaukimo arba ju tikslu ad
resu praneszimo lankia.

Jeszkomieji arba apie juos 
ka nors žinantieji asmenis nuo
lankiai
sziuo antraszu:
Lithuanian Consulate General, 

15 Park Row, 
New York,.

FARMA ANT PARDAVIMO.
Gera farina, 45 akicriu, Lo

cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apelinko. Turi but parduota 
isz priežastips nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Win. Kunsavagc, 
Locust Valley 

Barnesville, Pa.

I

v o in
džiojo po stalu buku paiszelio 
galu ii’y galva nulenkęs ant szd- 
no, svajojo...,.Jo jaunas veidas 
nereisžke nieko, apart nejudo- 
mo, szalto nuobo'dumo, kokis 
esti veiduose mokiniu ir tar- 
naujaneziu žmonių, kurie die
na isz dienos priversti sėdėt 
vienoj ir toj paezioj vietoj, re
gėt vis tuos paežius veidus, tas 
-paežius sienas. Laukiamoji 
|n*akalba ji ne kiek nejudino. 
Na, ir kas tokio toji prakalba? 
Su lyg vyriausybes insakymo, 
pagal senai investa szalilona 
(pavyzdi), jaueziant, kad jinai 
bespalve ir nuobodi, be gaszlu- 
mo ir ugnies jis ja iszdestysias

kaip drugio krecziaman. taszko

— Kaltinamasai, 
kreipe pirmininkas

nuo 
ežios, kaip paleistas vanduo 
mases veidu, judesiu, prakal
bu, nolaimin, tiesos ir melo... 
Ligi dvieju 
daug nuveikta: 
priteistas aresztas, vienam 
privilegirnotam atimta teises 
ir nuteista kalėjimo uždaryt, 
vienas iszteisintas, vieno byla 
sekaneziam posėdžiui atidėta.

Lygiai antra valanda teismo 
pirmininkas pareiszke apsvar
styt byla “ 
Kariamo, kaltinamo nužudy
me savo žmonos.” Teismo san- 
statas pasiliko tas pats, kurs 

i’buvo ir pries^paskutinej by
loj, tiktai gynėjo vieta užemo 
naujas asmuo — jaunas, be 
barzdos kandidatas teismo pa
reigoms 
ku szviesiais knypkiais.

— (Inveskite kaltinamaji! 
—davė parėdymą teismo pir
mininkas.

Bet kaltinamasai, iszanksto 
pasirengės, jau ėjo prie savo 
suolo. Tatai buvo auksztas, po- kamavo jo dvasia, kuomet jis 
tingus, kokiu 55 metu sodietis, sėdėjo kalėjimo, dalbai* in ji 
visiszkai plikas, 
plaukuotu veidu ir didele rus- czia sutiko suvis ne tai, ko ga- 
va barzda. Paskui ji seke ma
žiukas, liesas’ kareivėlis su 
szautuvu. , •

Beveik prie pat suolo su sar-, 
gybiniu invyko mažas nesma
gumas. Jis staiga paslydo ir niu apie kerszta, ne sanjausmo

valandų buvo 
dviem buvo 

a reszt as,

ūkininko Miko

re i smo sau-

eit, apsivilkės szvar-

a pa t i sz k u

liesas’ kareivėlis

i szin^to ‘ Akz Vaide u sza u tuva, 
bet t nujaus gi ji bepuolant nu-

•

priesz advokatus, o ten toliau 
—važiuot per purvą ir po Re
tumo stoti, isz ten in miestą, 
idant netrukus vėl gavus insa- 
kyma važiuot kur-nors in ap
skriti, skai'tyt nauja prakal
ba... nuobodu ir dar kaip nuo
bodu.

Kaltinamasai pradžioje ner
vingai kosėdavo in rankove ir 
isyJblankdavQ, bet netrukus ty
la, bendras monotoniszkumas 
(vienodumas) ir nuobodumas 
ir jam persidavė. Jis bukai- 
garbiai žiurėjo in teisėju mun- 
dirus, ir nukamuotus advoka
tu veidus ir ramiai mirksėjo 
akimis. Teismo tvarka ir pro
cedūras, kuriu laukimas taip

»•

sodejo kalėjime, dabar in ji 
ramiausiu budu paveikė. Jis

Įėjo tikėtis. Ties juomi karojo 
kaltinimas žmogžudystėje, o 
tuo tarpu jis czia nesutiko no 
žiauriu veidu, no nerimstan- 
cziu žvilgsniu, ne garsiu saki-

prie Mavo nepaprasto likimo; 

įvore, prie to stipriai sudavė sistojo ant jo ilgo, žrngoidau-
keliu in kullbe. Tarp publikos 
pasigirdo lengvi juokai. Isz

- A a a * a * a

skaudėjimo, ir, gal but, išz go
dos už savo noranguma karoi-
vis paraudo, kaip vėžys.

W-k * 4 < ' V i •

Po paprasto kaltinamojo ap- 
klausymo, advokatu ginezu,
liudininku perszaūk imo

no vienas isz teisianeziu. neap-
• i • 1 « • V »' J • 1

janezio žvilgsnio... Apsiniau
kusieji, szarma aptraukti lan
gai, sekretoriaus balsas, pro
kuroro poza. — visa tai buvo 
porsisun'ke kancoliariszku ne-,

visa Ui buvo 
< .

atbojimu ir alsavo szalcziu, 
tarsii žmogžudys buvo sudarus 

i nuosa-papnista kanceliarijos

— at si- 
in Karia

ma: — ar jus negalėtumėt teis
mui paaiszkint, kur jus buvote jau, ir... ir susitepiau, 
per tas dvi dienas po užmuszl- 
mo ? x

— Vaikszcziojau po lauka...
Nevalgęs... negeros..

— Kodėl gi jus
* “ * v

šlepetes, 
jeigu no jus užmuszet ?

Bijojau,

ke.

— Iszsigandau... 
kad nepasmerktu.

— Aha!... Gerai, sėskite!
Paskutinis isz eiles buvo ap

klaustas apskrities gydytojas, 
revidavojes nabaszninke senu- 

Jis pranesze teismui visa,
ka tik buvo atsiminęs isz savo 
revidavojimo protokolo ir ka 
buvo suspėjąs sugalvot, einant 
isz ryto in teismą. Pirmininkas 
kreipe akis in jo nauja, 
ginezia juoda eilute, in puiku 
kaklaraikszti ir besijudinan- 
czias lupas, klausėsi ir jo gal
voje kaip tai savaime judinusi 

“Dabar visi 
szvar-

tingi mintis:
vaik szcz i o ja t. r u m [)a i s 
kais, delko-gi jis pasiuvo sau 
ilga, o ne trumpa?”

Pirmininko užpakalyj pasi
girdo atsargus batu girgždėji
mas. Tatai prokuroro pagelbi
ninkas priėjo prie stalo, idant 
kokia tai popiera paimt.

— Ponas Mykolai, — pasi
lenkė prokuroro pagelbininkas a * a* 1 I

in pirmininko ausi: tasai No
reika visai netikusiai (ardymu 
pravedės. Tikras brolis neap- 
klaustas, seniūnas neapklaus-
tas, isz aprasžymo stubos nie-
ko nesuprasi...

Ka padaryt... ka pada-
— atsiduso pirmininkas,ryt 

kedoje atsiloszdamas. — Szien. 
karte... Nevykėlis!

— Prie progos, — sznabž-
dojo prokuroro pagelbininkas:

4 < * —. la , *

— atkreipkite savo dome — 
publikoj, pirmajam suolo tro- 

• -a . . a - _ežias po deszinei 
zionomija...

aktero fi-
Tatai vietos pinl-

I

Asz 
pade-

rinkus tik-ka
S

— Tacziau.
dabar parode, kad ji 
nas,
prie kraujo nuleidimo...

— Negaliu žinot.
— Sėskite!
Pradėjo apžiūrėt kirvi,

nepamr-
kad jus būtumėt dalyvavo

ku
riuo buvo užmuszta senuko. •

— Tatai ne mano kirvis, — 
pareiszke kaltinamasai.

— Tai kono-gi ?
— Negaliu žinot... Asz kir

vio neturėjau...
— Ūkininkas no viena die

na negalįs be kirvio apsieit. Ir 
jusu kaimynas, Jonas Tamo- 
szaitis, su kuriuo judu rengda
vo! roges, parode, kad tatai 
būtent tamstos kirvis...

— Negaliu žinot, o tiktai 
asz, kaip priesz Vieszpati Die
va (Kariamas isztiese prioszai 
save ranka ir iszskete pirsz- 
tais)... kaip priesz tikraji Su
tvertoje. Ir to laiko nebopa- 
menu, kad asz bueziau turėjos 
kirvi. Buvo pas mane toks pat, 
lig kad mažesnis, bet sūnūs Pe
tras pamėto. Du metu priesz 
tai, kaip jis buvo paszauktas 
karinei prievolei atlikt, nuva
žiavo malku parvežt, pauze su 
vaikinais ir pamote...

praszomi atsiliept:

L Y.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
• moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

I

l

' *

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savodel žmogaus kuris dirba ir czedina, 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
1 _ f" . 1 • F • ' ♦ 1 •• » K .ikaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Kaukuole
If 'fe

— ......— *

niekas

I

Sekanczia diena means ne 
butu pastebėjęs tos scenos ant 
.Jurgio veido. Buvo ramus, abe
jingas, szypsantis ir indomin- 
gns kaip visuomet.

Po kiek laiko Jurgi aplanke 
vienas isz draugu, 
Filologijos fakulta; 
jes kaukuole, pavarte ir 
klausė:

— Ar skaitei Bairono eiles 
apie kaukuole, kuri buvo var
tojama vietoje czerkosf

— Asz neskaitau tokiu nie
ku — atsake Jurgis.

— Visai ne niekai, miela- 
sjsi — atrėmė filologas — pui
kios eiles, kas labiausiai stebu
klinga poetini* pinti 
na isz kaukuoles.

— Nesuprantu tavo poezi
jos; bet jeigu.Baironizmas taip 
tau patinka, kodėl gi sau n< 
taisai viso servito prie stalo 
ir — arbatos isz mirusiųjų 
kaulu f

— Tas perdaug! bet duok 
man szia kaukuole; padarysiu 
isz jos puodeli.

Pasiimk ja, pasiimk 
poete! Labai esu paten 

kintns, jog galiu tau patarnau 
senai jau 

iszmest i

VISO
— arbatos

mano

isz

fas perdaug!

ja.

lankantis 
pastebi*- 

v uz-

gerti vy

*sn

norėjau tati, nos
kaulu palaiki iszmesti sziuksz 
Ivnan. Nemažai jis man suanh 
ramumo.

Poetas
indomus žinoti svetimu istori 
jas, ne todėl kad kitu likimai 

bet tam, jop 
pasakoj i muos< 

>s 
oiluczin ai 

sugauti kokia — 
paklydusia

buvo neapsakomai

ji giliai liestu, 
panasziuose 
dažnai galima rasti medžiagt 
pnraszymui keliu 
apysakėlių.
nors 
minti arba reta iszsireiszkima 
Taigi neapsakomai prasze pa 
pasakoti kaukuoles istorija.

Atpasakojo Jurgis savo kai 
ba su Žydu, Jonu, bažnytiniai 
sargais, klebonu ir viską už 
baigė juokingu posakiu api< 
sena boba, kuri vakare parda 
vi nedarna silrtus pas ji užkly 
do, pastebėjusi deganezia žvn 
ke kaukuoleje, bemaž nonumi 
re isz baimes rėkdama, jog ta> 
farmazonas velniui siela par 
davės.

Isz pradžių 
draugo 
tenkintas ir juokėsi net už szo 
nu tverdamas, 
ringai pamėtė linksmumą, 
kakta susiraukė, abejingai 
Jurgiu 
atsiusti t a ima kaukuoles. 
gi neatsiuntė.

— Dar vienas fanatikas' 
Po keleto dienu tarė sau Jur 
gis; nieko ypatingo!
Tokio ponai kuria neužmirsz 
tama kvailiu gimine. Kiekvie
na kiloki kvaili su laiku gali 
ma intikinti, 
na i szaukiasi

romantini

Filologas save 
pasakojimu buvo pn

toliau propor 
J< 
su 

atsisveikino ir žadėjo 
Bet

Poetas

po<‘tas gi amži 
prie szmotelio 

mėsos, atmerkto krauju — pri< 
szirdies. Pas ji protas nieko m 
reiszkia. jis turi savoliszkm 
jausmus, instinktą, vaizduote, 
idealus ir tūkstanti kitokiu da 
liu neatsaknncziu dalvkui. Po- 
ezija tai yra pritaikymas prie 
deklamavimo ir variacijų, dau
ginus nieko.

Kaukuole vėl mėtėsi akade
miko kambaryj. Laikas bego. 
Jurgiui beliko
šiai ligi kurso užbaigimo. Vie
na karta i nėjo pas

tik keli mene-
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va dažnai gimdė naujas siste- stojo ant Jurgio. Buvo matyti, | ;

miszka minti in amžinybe. Jur
gis bemaž uoverke 
ežio.
žmogus taip jam nerūpėjo, 
kaip tas senis. Perniek sau 
aiszkino įa pasireiszkima ner
vu su,judinimu, intaku vaikisz- 
ko supratimo apie mirti, y pa
auga senatve ir taip toliau. 
Alsi mini inas p. Jarombos ii- . . • , H »!

mas Patologijoje ir Ferapijoje; jog senis neszesi su savimi žc- 
dažnai leisdavo
per teisina Proszkos, bet senas 
daktaras retai jas aprobavo. 
Gana jau jis prisižiūrėjo savo 
gyvenime inžuties inšivaizda- 
vimo medicinoj pasekmes (pra- 
žutiųgiausio isz visu rusziu isz-

• • 'l • \ 4 J 1 ? 1 1 Y •
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savo mintis
isz gailes- 

Nesuprato kode! jokia 
žmogus taip jam 

. Perniek

II

I
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Paveiksle matome croplana jn’itaisytas ain't Jackson 
boulevard, prie Chicagos paszto, kuris buvo naudotas neszio- 
jimui }»aszto, padarydamas 60,000 myliu oru. Buvo paaukuo- 

Leuder po kuriuoim 
eroplanas irgi tapo užvardintas. Szita eroplana daugiau ne
naudos, to<lol pritaiisytas iszga rsiirimui ori'nio paszto, jei kas 
nori galviu pasiunsti laiszkus ir kitus siuntinius eroplanu.

tas per v irsz.ini nik a paszto Arthur C.

jusu. y i?ms aUa’Iww 
svietui iszrodysiu. 

Katros dorai darbuoti tęs 
gražiai asz dainuosiu, 

Katros blogai darysite, 
kocziolu suduosiu,
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62
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si vaizdavimo), fir todėl dažnai 
* ‘ ‘ ‘ : —■ Mano jau
nas drauge! saugokis fantazi
jos medicinoje, nės ežia daly
kas — žanogaus gyvybe; mesk 
garbe ir poeKijft, bet laikykis 
iszradiin^u ir Krikszczioniszkos 
meiles artiipo.

Iszoriai Jurgis nusileisdavo, 
bet dvasioje užsigaudavo; už
sigaudavo juo labiau, jog aĮp- 
1 inkybj u su va ržy tas, 
savo plftnu patvirtinti 
prasta, garsia ir laiminga ku- 
racija. Kente lig laikui; paga
liau, kai pamato, jog jau galis 
apsieiti be seno daktaro pro
tekcijos, nutarė iszskristi lais
vėn. Pati proga pasitaiko.

Turtingas dvarininkas 
zemba, paeinąs isz Liublino, 
turis apie seszias deszimtis mo
tu; sunkiai apsirgęs paszankc 
pagelbon p. 
kaip visuomet 
Jurgiu. Apžiurėjo ligoni ir nu
tarė atspėti liga, bet terapen- 
tikos dalykuos kilo tarp ju 
kurs/tas ginezas. Jurgis tyczia 
kele savo baisa, iszkilo ir smar
kiai iszsiliuosuodavo. 
daktaras stebėjosi tokia 
maina, nors jau priesz tai tu 
rojo ko panaszaus tiketies. Li 
jniTs gilinosi Jurgio brnožos, 

seke kiekviena jo judėsi. Kad 
ir nusilpęs karszeziu, mažai ka 
suprato isz j u ginezo, vienok 
iszticse savo rankas prie Jui- 
jo, tuo pareiszke jog atsiduo

da jo kuracijai. Proszka nepa
rodė to, kiek ji tas užgavo, bet 
nuo to laiko važinėjo• pas ligo
nius be draugo. .Paskesni Jur
gio pasielgimai smarkiai 
erzino seni, 
nuplaukė 
skruostus, bet niekas jos neina
te; Kada, .jo Jdausta:. kodėl. jik 
apleidęs savo dranga? Atsa
kydavo, jog Jurgis užtektinai 
ingi jo praktikos ir dauginus 
globos nebereikalaujas. Isz jo 
lupu niekuomet noiszplauke 
joks blogas žodis priesz jauna 
daktaru.

Tuo laiku Jurgis pajuto kaž
kokia nesuprantama simpatija 
>rie .Jarembos.

buvo pirmuoju pacientu jau
nam daktarui kuris sulyg savo 
nuožiūros ome ji gydyti, ir žiu
rėjo- iii jo su tokiu jausmu, 
kaip autorius in pirmaji savo 
veikalu iszejusi isz spaudos; 
bet szale to Jurgis jaute kažka 

Pacientas matyti 
slėpiningo, 

iki

Jurgiui Kartojo:

negalėjo 
nepa-

Jn-

il

i <1 
/I‘O 
‘1 
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gai vargino jo protą.
Jurgio reputacija 

nuo to nenukentėjo. — Laikas 
buvo senini mirti! — sake 
žmones — duok, Dieve, kiek
vienam susilaukti tokio am
žiaus. — Pats Jurgis ir-gi bjivo 
tos minties. Tas atsitikimas ne 
kiek neaptaise Jurgio; jis gili
nosi ir tvere naujas metodą. 
Nek u r i e m egi n i ma i pa s i se k d a 
vo praktikoje ir aiszkiai garsi
no jo garbe po Varszuva, kiti 
blogai baigėsi, ir apie tuos ne 
žinota arba greit buvo užmirsz- 
tama: nes žmonių gimine yra 
pratusi žiūrėti in mirti ir bai
sias ligas. Isz skaieziaus nelai
mingu gydymu, vienas netikė
tas ir tikrai stebinantis turėjo 
tikra intaka in jauno daktaro 
tikslą.

J u r gi s 
pulkininko žmona 
mane jos dukterį 
skausmo lovos, melsvomis aki
mis pilnomis neiszpasakyto 
gailosezio. Dukters aszaros', bi- 
janezios netekti motinos, yra 
gražiausios isz visu aszarn ’ku
rios krinta ant musu žemes, 
iszskyrus motinos aszaras d(*l 
savo vaiku. Tai yra tokios gry
nos perins, jog vainikas isz j u 

nesuteptu kaktos 
dangaus angelui. Jurgis, kurs 
kadaisia chemijos redordoj da
re aszarn analizi, sake sau, jog 
jos dauginus nieko kaip sum 

, o 'dabar negalėjo 
priesz inplaukian- 

czius jausmus in suakmemjii- 
sia jo szirdi, del aszarn pavi
dalo vaiskiu briliantu Elizos 
akyse. Slaptingu jegu sroves 
porojo ji kiaurai ir bure iszsi- 
skirseziusias kibirksztis in 
viena didele liepsna. Jurgis ko
vojo visomis szalto proto jogo
mis, bet džiovino tik savo jė
gas toje kovoje. Lig sziol jam 
nepažystamas žmogiszkas jaus 
mas paėmė virszu. Jurgis my
lėjo Ėlize.

Pulkininko žmona 
verkta, 
stebuklu nuo mirties vartų ve! 
in gyvenimą buvo sugražinta. 
Ir vėl žibėjo aszaros ant Elizos 
skruostu, aszaros dėkingumo^ 
materialis iszreiszkimas auksz- 
cziausios padėkos. Laimingoje 
szeimynoje Jurgis nuo to laiko 
buvo angelu globėju ir 
dažnai lankytis.
ninkas negalėjo atsidžiaugti jo 
protu ir mokslu. Eliza jam ro
de tūkstanti smulkiausiu 
žvilgsniu; tik viena pulkinin- 
kiene prie dėkingumo, prie pa
garbos jo talentui, jaute kažko
kia užgaule nuo jauno daktaro.

Motinos szirdyje yra jaus
mai, kurie reisz’kiasi kada yra 
dalykas apie dukters laime! 
Rodosi, jog angelas sargas, ku
ri kiekvienas turi, perkiek per
sergėdamas vaiku, nenorinti ar

ne kiek

naujas metodu.

BALTRUVIENE

Kas da szilo nežinojo, 
Prnszau paklausyti,

Ar reikalas už gaziel.ii 
reike jum pykti.

Reik žinoti isz gazietos 
kokia yra nauda, 

Kaip daugeli paklydusiu 
kas diena suranda.

Asz del saves vieta gavus 
turiu ja daboti, 

Kaipo tikra darbininke 
turiu gerai daboti.

Asz atlieku savo darini 
kaip galiu geriausia, 

Kada in kur mane szauke 
einu nors toliausia.

Ka užtinku nemieluoju kad 
ir užmokėtu,

Arba kaltas už arsziausia 
mane palaikytu.

Prie gazietos asz tarnauju 
kaipo darbininke,

Ir ne noriu būtie sviete 
kaipo veidmainyke.

Gal ne visi supranta kaip 
redos gazietos,

Tiktai matot, kad jus darbai 
vra ant baltos vietos.

Visi matom kaip paveiksią 
mus lengvai padaro, 

Tik dalote ezyato stiklo 
ba'ksukyj uždaro,

Pasilieka ant jo veidas 
ir visa grožybe, 

Kai j) sutverta paties Dievo 
inteikta gyvybe.

Kur paveiksią mus nutrau
kė vadina fotografije, 

O gazietos kur atspaudžia 
.. ,, .,.„.tai,.typografije.
Tos abidvi maszineles turi 

ta galybe,
Kas arti prie j u prieina 

parodo jos vertybe.
Kas paveiksiu savo gražu 

geidžia pamatyti, 
Tas isz laiko turi pasidabyti.
Kaip purvinas, susivelės 

prie fotografijos stos,
Kas pamatys tavo būda tai 

isz tafvos juoką!
Taip ir typografije tau 

ant kelio stoję, 
Isz tavo darbu ir žodžiu 

visados naudoje.
Kaip patsai save dabosi ir 

gražiai kalbėsi, 
Atspaudyta ir gažietoj 

ta pati matysi.
TX _ i i •  ________ y_ ji y • 

iszleidi ant oro

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

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

J. E. FERGUSON, Kas.
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.
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lyg kad I Neužilgo po to kaukuoles li- 
Jurgis 

telio sprendęs apie to jauezio [pradėjo medicinos karjera; se
kėsi jam neblogai. Turėjo gera 
butą, gana gerus baldus, h 
jeigu kambaryje stokavo ypa
tingu papuoszalu tai ta truku
mą dalinai pateisino tvarka su 
Olandu szvara. Kaukuole gu 
Įėjo ant stah*lio tarp dėžutės su 
taboka ir bronzo szunycziu pri- 
slegimui popierių.

— Commec’est piquant ! — 
tare syki vienas isz pacientu — 
une t et e de mort tarp žaislu 
c’est a 1’Egyptienno, a la Rod 
cliff!

Jauns daktaras mėgo patar 
nauti, jeigu jam nieko nekai
navo; taigi paaukojo kaukuoli 
savo paciento kabinetan.

— Ne, daktare! — atremt 
pacientas labai mandagiai — 
pas si bele! vestuves keliu; no 
noriu kabineto statyti baidy 
klės paežiai. Priimsiu dovana 
kada draugyste mano paeziu- 
les ypatingai nusibos. En a ten 
dnt, j’admire voter idee, dan 
giaus nieko.

— Vėl ta pati istorija! — 
pamanė sau Jurgis.

— Tas burtas tur tuksi an 
t i formų, ir visuomet iszeina 
aikszten, lyg yla isz maiszo.

Kada žmogus turi stipru 
valia lengvesniu 
prie siekio (tikslo), tai visuo 
met ja ras.

Jurgis isz pirmu žingsniu 
pastebėjo, jo 
ta vaga, 
reputacija; taigi prisikalbino 
prie zuiniausio Varszuvos dak
taro; rado būda būti jam nau
dingu; palankumu, mandagu 
mu ir pagarba pamažu suėjo lu 
artimus santykius ir pagaliau 
taip atsižymėjo, jog pagyvenęs 
ir prityręs medicinos vetera
nas, matydamas jame gabu gy
dytoja, visur vežiojosi ji su sa
vimi. Kaip tik atsitikdavo ne 
laime, daktaras Proszka ati
duodavo pacientą jaunam savo 
draugui del patyrimo kūrei jos. 
Tokiu budu Jurgis davėsi save 
pažinti isz geriausiu pusiu pir- 

Varszuvos namuose.
Seke budus sulig savo metodos 
prie skausmu guolio ir bemaž 
kiekviena ligoni padarydavę 
trimitu garsinaneziu didelius 
jo medecinoje gabumus. Po ke
leto metu Jurgis visai nusikra
tė bėdos; kas liete reputacijos, 
stojosi lygiu su p. Proszka, o 
gal ir ankszcziaus: nes apie 
ana sakydavo nors žmogus ir 
gabus, bet jau per senas. Tei
singas Proszka lyg suprato 
kokia tai atmaina žmonių opi
nijoje, nesustodavo vienok prie 
to niekad, argi tas jam padėtu? 
Papratęs prie Jurgio, mylėjo ji 
kaip sunu, neintarc jame nieko

(losi taip juokingas, 
būtumei isz kepto mėsos szmo- jkinias žymiai pagerėjo.

jėga pirm jo užmuszimo. Kada 
nori pažinti žmogų, žiūrėk in ji 
savo akimis ir žiūrėk ne tuo
met, kai jis yra sveikas, nes 
sveikame 1h* intariino, melo ir 
niekszystes, dauginus nieko m- 
matysi, bet spręsk ir gilinkis 
tuomet, kai liga ji pakerta, ka
da silpnumas ir mirties baime 
atima jam norą apgaudinėti 
kitus, žodžiu, spręsk apie žmo
gų tada, kada fizines kanezio: 
Ivg szaszai iszmeta visus mora
lius purvus. Prie serganczic 
lovos, mano kranoskopai, gali 
ma numanyti žmogaus būdas.

Kranoskopas lyg atszalJs sa 
vo sistemai u, sudrėbėjo priesz 
ta nauja be s

norą

usi mi limo mest;, 
daktariszka minti. — Nenore- 
cziau būti tokiu mediku! — sv.

valandėlės susimassznko po 
103.

— Nes nesupranti, kaip yra 
svarbu žmogui pažinti tuos, su 
kuriais klajoii žemoje. Kad nu- Ii • V • 1koptum vieno žmogaus sielo> 
gilumon, kad protingai supras 
tumei vien tik būda, kad tai 
butu ir tavo paties, tikėk man, 
jog ligi mirties nosiliautumei 
tyres žmones invairiais bpdais. 
Be tikriausios naudos, yra ta
nu* neiszpasakytas linksmu
mas matyti kaip ant delno nie
kus ir hiekszyste asmenų, 
r i as 
nimu pagerbia, 
pranti, 
nu turėti

k u- 
kiti pagarba ir nusižemi- 

() tu to nesu- 
kaip patogu ir malo- 

kiek viename laike 
antidotam priesz meile, užuo
jautai, pagarbai, admiracijai 
ir bendrai priesz visas miglas, 
kurios temdo mums sveika vai
dentuve, varžo laisva valia ir 
iszveda isž kelio, kuriuo eina
me prie savo siekiu.

Klausyk, Jurgi! — t are 
kranoskopas — tu 

girtas, ar pradedi 
kraustytis isz galvos, 
man aiszkiai prisipažysti su 
panasziais savo dėsniais. Kur

nustebės 
sziandie ar

kad

I SZSi- 
Kra-

muose

ir visuomet

turi 
keliu prieit

g eidamas papras 
negreit padarys sau

kuris, 
nUvažiavo su

Proszka,
J

S(mas
per-

su
No viena aszara 

per suvytusius josuvytusius

Teisybe 1 .jis

gydydamas
y

y

pilnomis

nupintas

kas vanduo 
atsispirti

viono 
kasdiena 

101 iže, prie

ant musu

, visu ap- 
Jurgio stropumu lyg

hzbalsamuoja Ir laidoja mirusio* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
■zia nuo papraseziauaiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* del 
laidotuvių, vesciiu. krikaztyniu fe 
kitiem* paaivažinėjimam*.

Bell Tajefona*

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

Geriausia* būda* gyditl* su iolema, 
nes žole* yra tai tyriausia* vaiata* 
gamtos surėdytas ir tik told vaisiai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra rveikiaasl 
vaistai vartoti dol žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome iuTai- 
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, pcrszalimo, rumatizmo ir LL 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyae 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite* 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud' 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po >4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietu visi Iras 
kolonijas. Adresavokite szitelp:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd. SpencemcrL N. Y.
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

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

sprendė ka tokio 
ko jaunas daktaras nieko 
sziolei nepatyrė. Senis, būda
mas sunkioje ligoje, kiękvienn 
syki ji Ųgiaus užtūrėdavo pas 
save, kalbėjosi su juo slėpinin
gu maloniu balsu ir be persto
jo žiurėjo jam in akis. Kelis 
syk užklausė Jurgio, kas buvo 
jo gimdytojais? bet jaunas 
daktaras nuo senai turėjo gud
ru atšaka in panaszius klausi
mus, sake, jog jo tėvas buvo 
pulko vadas ir žuvo prie Lips- 
ko. Senis susimąstydavo, dusą-. 
vo; dažnai žibėjo aszaros pati
nusiuose 1 nuo karszczio pa
akiuose; buvo matyti, jog koks 
tai skabdus atsiminimas bastė
si užkampuose jo szirdies. Po
nia Jarombiene sėdėjo prie lo
vos. Jie vaiku neturėjo. Vienok

erne
Senis pulki-

negalinti jo suprasti, kreipiasi 
prie motinos ir sako jai iszga- 
nymo mintis. Tol. bus.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Kada bjaurius savo žodžius

Atsimusza in gazieta’ ir 
*be tavo noro.

Patys tame kalti esat, o ne 
redaktorius, 

Katras dirba savo darba 
kaip aptiekorius.

Kaip receptas paraszytas, 
taip jis ir sutaiso, 

Kas gyduoles sunaudos to 
jisai nepaiso, 

Aptie'koriui vale duota, ka 
-daiktaras paraszo, 

Redaktoriui vale garsinti ka 
jam žmones raszo.

Kožnas vienas szitoj szalyj 
isz laisves naudoja, 

Ar kas gero ir kas blogo 
padare, daboja.

Ruskio žemėj žvėrių vilnas 
padlepe kavoja, 

O czionais, jau Amenike ant 
\4rszaus neszioja.

Kožnas matom kokio žvėries 
ir kokia jo preke, 

Tiktai sVei'kai pamislyt szia- 
dien mums reike.

Del to szindieu trumpai del 
jus asz ir pakalbėjau, 

Ant paskirtos man vietos 
gažietoj indejau.

Gerai visi susipraskit, 
sveikai apmislykit,

Kada už bloga jus barsiu, 
tai praszau nepykit.

Asz paskirta saVo vieta, 
gazietoį dabosiu,

Mainieriu asthma. Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklini* kosulis, Plauti*, 
Sunku* atgavimas kvepo, Katariszka* 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszaklo galvot skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama au 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta U 
parduodame vien tik per

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

gi prasidėjo tavo atsargumas f 
Jurgis pakando apatine lu

pa ir pamanė sau: — 
plepėjau nereikalingai! 
noskopas, — nerodydamas sa
vyje jokios permainos, ramiai 
tarė: — Aaa! pajudinau paga
liau Tamstos szirdele. Matai 
ligi ko prieitu, kad Kranosko- 
pija butu populiariszka. Matai 
koki dideli pavartojimai gali 
būti moksle apie žmogų.

— Kas gi tai vėl* — taVe 
nustebės kranoskopns — argi 
tai buvo tik juokai ?

— Ne juokai, bet mažas pa
mokinimas tau.

— Sudie, Jurgi!
— Sudie, ka, ka, ka! Kai

ji jaunas 
žmogus, kurs su dideliu atsi
dėjimu mokinosi Kranoskopi- 
jos Gaila. Kranoskopas pstebo- 
bejes palovy j kaukuole, paemt 
ja in rankas, ant jos kaktos pn 
•žymėjo organolognes
/ i - - i i • _ a y •

su patenkinimu:
— Tai yra galva moterisz- 

kes, labai jautrios, dievobai
mingos, neapsakomai prisiri- 
szusios prie vaiku...

Jurgis nedavė jam užbaigti.'numirsiu, apžiūrėk mano kau-l
•• 4 J. - * « . f „

i linijas, 
padare kelis matavimus ir tarė

I"

— Gaila man tavęs — suszuko kuole, sužinosi tikrai 'mano bu- blogo ir buvo nesiszalinanczlu
pajuokdamas — silpnas siste- da.

. • « • M «■»«* f — . *

matikai su tavo Frenologija, I
M * * * a —

. Juokingas isz
jo globoju. Tas malonus seniu? 

tavęs sanrysžis negalėjo ilgai klostė
Kranologija, Kranoskopija, ar žmogus, Jurgi! Nežinau tikru-* U, nes kiekviena ‘klaida, kiek-
,1. ... 4 Ii įpits ui v V JI1UI1V ii? |vienas nepatenkinimas vėliau#'

Geriausia visai apie ma- ar ankszcziaus iszkyla aiksz-1
■ j d . • 1 ’ ‘ • t • *

kaip ja ten vadina.
naszavimas isz kaulo mirusio | —

Tavo pre.- moję apie tave manyti ? vienas nepatenkinimas vėliau#

senis dažnai lauke kažko isz 
ypatų jam brangiausiu. Jurgis 
tikriausiai turėjo vieta jo szir- 
dyje. Norėjo jis užbaigti gydy
mą, bot norėjo tikslą pasiekt: 
sulyg savo metodos. Ne už ka 
pasaulyje neatsisakytu nuo sa
vo užmanymu, nes norėjo pri
rodyti savo auksztosniu u« 
Proszka.

Pirmieji receptai davė ge
riausiu vaisiu. Jurgis triumfa
vo. Paskiau liga vėl suome se
ni. Paszaukta kleboną — (ku
nigą). Jurgis nesutiko ant kon-

žmogaus apie jo būda man ro- no nemanyk.
/

. i ten. Jurgis nemėgo’eiti papras-
siliuni ir padidino dožas (kie-

(
s

kius). Pagalinus Jurom ba mir

f

Jf »

KANTICZKO3 arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke >1, 

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

EKSKURCIJA 
in New Y orka 
NEDELIOJ 2 0KT0BERI0 

$4.00'Uu^e^a,;os TiAtietac 
-I ‘ 

Treinas apleis Muhanoy City 4:40 
valanda ryte ir grlž isz Jersey City 
8:45 valanda vakaro Standard Time. 
Baseball Giants su Philadel-
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phia, New Yorke 2 0‘ktoberio
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nJOS. P. MILAUSKAS
Lietuviukai Skvajeri*

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY OITY, PA.
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Lletuvbzke* Graboriu* 
K. RĖKLAITIS

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

SIC W. Npmfr St.,
■AHAMOY 

SO* HAHKKT ST -
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du Naujas Metas vadinamas
Rosh Hashanah, kuri skaito du kaip Txmku, 
5688 metu. ' (L* * '

Utaminke pripuola Žy- — Ir czionais buvo dauge
lis kandidatu ant visokiu ure- 

, Lietuviu ii 
5688 metu. ' į Slavoku, bet ne visi turėjo gl-

— Meizvilles naujas plen- lūki laimėti, 
tas jau likos atidarytas del au
tomobiliu. Naujas kėlės eina
isz Frackvilles in Gilbertona. į Dempsey

— Nętikros $20 dolerines

— Antanas Millcris susibe- 
czino su Klemu Kubilių kad 

laimes kumsztinea.U | .1 /rilipjsvy ICMIIIVr*

— Netikros $20 dolerines bet kaip visi žino Tunney lal- 
bumaszkos pasklydo po musu mojo.
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MOTORAI EROPLANO SIKORSKY.
Du motorai naujo Sikorsky erophvno kurie likos padaryti del kapitono Rene Fonde,

INFORMACIJOS APIE KA- 
NADOS INFORMACIJOS 

REGULACIJAS.

ku pulku. . . % .
4) Turistai ir keliauninkai,

kurie pervažiuoja per Kanada 
in kita szali. . *

5) Studentai, kurie važiuojaRegnlaciijos P. (’. 183, kurios 
žeminus paduotos ypatingos ir Kanadon mokintis universite- 
interiuingos nes paduoda žmo- te, kolegijoj, augszteenej mo
lies, kuruos Kanada inleidžia kykloj, kuri ministerio pripa- 
kaipo in/mjgram’tirs. DMy.-i 7 ir žinta.
8, ir pirams aprūpinimas,, buvo Į 6) Nariai dramatiszku,

Nuo ir po Vawario 1.5d. 19- nasziu organizacijų, kurie va- 
23m., ir pauol kkaCp insakyta, Muoja in Kanada laikinai tifcB-

p;ėd(‘ti 1926m.
A A

ar-
Įtistitizku, atletiszku ir kitu pa-

Už tai Kubilius turėjo 
• uly- 

12 valanda nakti, isz ko 
turėjo užjok tinai jno-

aplinkiniu, kur papina isz 1914 Milleri vežti karukn po
metu su Klivelando paveikslo 
ir yra gerai padaryta. 'Lodei 

- gerai apžiūrėkite dvideszimti- 
nes pakol paiimsite nuo žmo
nių.

kurio— Automobilistai 
važiuos pei* Ashland in Mount 
Carmel tegul neužmirszta, kad 
tasai kėlės likos uždarytas, nes 
daugoliuosia vietosią kėlės in- 
griuvo in kasyklas.

t Praeita Ketvergą Shena- 
dorio ligmrbuteje po trumpai 
ligai mirė pati .Jono Minaldo, 
434 E. Mahanov Avė. Velione 
gimus Lietuvoje, pribūdama 
in cznonais apie 17 metu adgal. 
Paliko vyra, aunu Edvardą ir 
dukteivs Ona ir Marijona ir se- 
‘sfu'i Dalinskieiie po No. 901 E. 
Pine uli. Laidotuves atsibus 
Utarninko rvta su bažnytinėm 
apeigoms Szv. Juozapo bažny
čioje. Gra'boriuis Sakalauskas 
laidos.

— Ant daugelio praszymo, 
r.monys reikalauje, kad F. W. 
Bocicauskas iszeiti dabar ant 
Independent tikieto ir taip pa
dare, nes proga yra gera ir su 
pagelba musu Lietuviu, galėsi
me lengvai iszrinkti savo 
School Director!.

— Musu tautietis dentistas 
J. F. Baneviczia jau yra at ida
ręs savo ofisą ant antro floro 
Refaviczians name 107 \V. 
Centre uli. Laike pareikalavi
mo kreipkitės pas saviszki.

f Nedėlios ryta, apie 7 va- 
ligonbuteje, 

uždegimo

lengvai

Aslilamlo 
ligai

i./ic ima isz

landa, 
po trumpai 
plaucziu nuo užsrszaldimo ka- 
syklosia, mirė gerai pažineta- 
mas Juozai A leksa nd raviezius 
apie 44 metu, nuo 318 W. Pine 
ulycziots. Velionis gimęs Kros
nos parapijos, Suvalkų pavie
te. Paliko didžiausiam nuliū
dime paczfa, suinii Joną, ■dnkte- 
res Magdalena ir Marijona, du 
po-vai'kkis Vinca ir Ona. Taip
gi paliko tris brolius f
Uillso, Petra ir Kazimiera isz 
miesto, seseris Ona Jogiene ir 
A gniesJka K vedera vieziene 
isz Shenadorio kaipo ir du bro
lius ir seserį Lietuvoje. Laido
tuves atr'bus Ketvergo i*yta su 
Ifližuytinrms apeigoms. Grabe
lius Tra'skanekas laidos.

— Nedelioj Msibuvo kriksz- 
tas (hikrekis p. Florijono Bocz- 
kaucko, kuriai duota vardai 
Jrcna-Ag;iieszka. Kūmais bu
vo p. Teofile ir Romanai Bocz- 
kau4kai.

— Varydamas fordnka bū
damas ^Irtu, Vincas Szmaksz- 
t utis isz Shenadorio, trenkė in 
telegrafini stulpą po tani tren
kė ir Dzliadoszo porezius ant 
kampo B ir 436 \V. Mahanoy 
avė., Suimtos vakaru. Karu kas 
likos suteszkiiHas o
iszsilauže petini kaulu ir 
gulės kelis menesius Ashlando 
ligon'bivtej. Palieije ures^tavo- 
jo Vincu n ž varymu karu ko 
būdamas girtu ir už neturėji
mu lai'snu. Kokiu bialu jisai 
i^zli'ko gyvus, tai niekas neži
no nes trenksmas karuko buvo 
girdėt gana tolli.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 
t

331 W. Centra St

Vincukas 
pa-

i czes 
žmonvs 
ku.

New Philadelphia, Pa.
Ludvikas Dobrovolskis, 21 me- 

likos nžmusztas Silveružmuaztastu
Creek kasyk losią per nukriti
mą anglių. Velionis paliko di
deliam nuliudimia savo tėvus, 
kelis brolius ir seseris ir prigu
lėjo prie Lietuviszkos parapi
jos ir keliu drauguviu.

— Ta paczia diena Rober
tas Sebar, 37 metu isz Brokto* 
no, likos
kasUklosia IMrt CaMone.

nžmuiszHas 'Luciano

Frackville, Pa. — Matre Be- 
dak jMigriebes kirvi norėjo su- 
kapot Frann Kodika, už tai- 
kad jisai jam pavogė vienuoli
ka doleriu. Bedakas likos pa^ 
.statytas po kaucije, nes savo 
draugui perkirto galva kebus 
ypais.

Newark, N. J. — Rugsėjo 5 
diena ežia pasimirė nuo plau- 
cziu ligos Antanas Kairuksz- 
tis, 52 metu amžiaus. Sirgo tik 
viena savaite laiko. Paliko di
deliame nubudime žmona ir 
tris vaikus. Gyveno po nume
riu 214 Van Buren St. Palaido
tas 8 diena Rugsėjo Szv. Kry
žiaus kapinėse Arlingtone.

Worcester, Mass. — Adomas 
Karaliūnas staiga mirė praeita 
savaite. Jis gyveno pas gimi
nes So. Barre.

- Adele Tuliene, gyvenan
ti ra f t onet i Graftone padavė tiesmui 

praszyma atsiskirt nuo Petro 
Tūlos, taipgi gyvenanczlo 
Graftone. Tūlos byla gins ad- 

Mendelsohn, 931 
A. L.

vokatas B.
Slater Bldg.

Haverhill, Mass. — Rugsėjo 
G diena ežia persiskyrė 
sziuo pasauliu Jonas Paltana- 
viezius, sulaukės 45 metu am
žiaus. Amerikoj iszgyveno 23 
metus. Velionis buvo laisvu pa
žiuro. Isz Lietuvos paėjo nuo 
Senos Rudos, Mai'iampoles ap- 
skriezio. Liko dideliam nuliū
dime moteris, dvi dukteris n 
trys sūnus, vyriausia 19 metu 
o jauniausis 10 metu. Taipgi 
paliko broliu Vincą ir Kazimie
ra, soseri Ona 
Anglijoje.

ežia šu

ir viena broli 
Velionis prigulėjo 

prie Kryžiaus draugijos.
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NEDELINE EKSKURCIJA 
. — IN —

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 2 OKTOBERIO
Specialia trclnas Nuimtos naktį.

Iszeis 
. 1:80 
,. 1:30 
. 2:21 
. 2:28 

. .. 2:00

••

(Bell Phone 872)
Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojimą 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

‘ Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
dessimts niautu.

Isz
Shamokin .... 
Mt. Carmel ... 
Ashland...........
Girardville ... 
Shenandoah ..
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apjeis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

$3.50
Ant Readingo Geležinkelio

DU SELIAVAS 
DUETAS

Telefonas 872.

KV1TU knygele Draugystėms del Iss- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 26c 
KVITU-knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėta pinigu ant 
susirinkimu. Preke • - - 26c.Preke • •

visu kliasu ir uždemhnu ?xnmi- hii duoti visuomeniszkas paro- 
grantai draudžiami iovaliuoti das arba perstatymus; aktoriai* 
in Kanada, ir tik sekantieji in- artistai, pamokslininkai, kuni- 
leidžia mi.
“1

Ii, nepaiyinnt aprūpinimo P. C. profesoriai, pripažinti
-fe « —. * A ___Ji* j! 1 1

3’aszy tojai,gai, ir ministrai, jaszytojai, 
Immigracijos afieieriua ga-1 advokatai, gydytojai, kolegijų 

i atsto- 
23 hz Sausio 7d., 19J4m., in- vai tarptautiszku darbo uniju, 

ir komercinius keleiviai kurio 
laikinai apsistoja Kanadoj.

— F. L. I. B.

lebti Kanadon immigrantus, 
kurie sutinka -su Immigracijos 
Akto aprūpinimais, jeigu jam 
arsz'kiai darodyta, kad immi
grant as yra —

kuris yra vienas isz Francijofc geriausiu lekiotoji!. Eroplanas yra peržiūrėtas ir bandomas 1) Ūkininkas, kuris važiuo-
«• « « « . <4 JI 1 • i 1 ...... . . a > J-IkJ • T JT M M • • « . • • . aFcrnck kartu lėks leitenantas Lawrence Guntis, Amerikos k in Paryžių be perstojimo. Su
(’artis Field, Long Ilsia nd, kad bintu tinkamai užimt1! kelione oreivis.

iszlTetuvos
LIETUVOJ YRA 4,000 

RADIO ABONENTU.
Kaunas. — Sziuo metu jau 

yra inregistruotu visoje Lietu
voje apie 4,000 radio abonen
tu. Tas rodo, kad Lietuviai 
rimtai pradeda vertinti radio 
svarba ir nauda.
MIRTIES BAUSME UŽ NU

ŽUDYMĄ.
Vakar karo teismas nagrinė

jo byla pilieczio Kunevicziaus 
Prano, sūnaus Jono, 

apskriezio, 
valseziaus

PERKŪNAS UŽDEGE 
GRINCZIA. ■

Osziszkiu kaime, Jezno vai., 
Alytaus ap. ■— Jannlyno Kazio 
perkūnas uždega tvartus, klo
ti ir gyvenamoji narna. Subėgo 
v i et i n i a i gyvo n toj a i 
maji narna užgesino, tvartai ir 
kietis sudoge. Nuostuoliu pa-

Trobesiai

gyvena-

TUNNEY LAIMĖJO
DEMPSEY SUMUSZTAS. 
150,000 ŽMONIŲ PRISIŽIU- 

RINEJO MUSZIUI.

8 MIRĖ 
SUSIJUDINIMO.

NUO

darvta.
buvo neapdrausti.

10,00 litu.

, ............ „vz...,, kilusio 
isz Kėdainių apskriezio, Jos
vainiu valseziaus, Sriliu kai
mo. Kuneviczius buvo kaltina- 

kall karo stoviui 
esant sziu metu Sausio 29 die
na jisai nužudė peilio nuduri- 
mu savo tikra teta, 
sinaudot po jos mirties 
turtu. Karo (eismas pripažino 
Kunovicziu kaltu ir 
miant Bautsmes 
straipsni 12 paragratija nu
sprendė kaltinamoji nubausti 
ankszcziausia bausme; 
mi, suszaudant.

mos tame

tikslu pa- 
visu

pnsirc- 
>Sta( ynv» 

pa ra g ra f i ja
M 

/<).)

mirti-

GYDOMASIS VANDUO.
Mažmožiai, Vilkaviszkio ap.

— Sziame kaime netoli 
žinkelio, p. Jasaiezio pievoje
yra mažute koplytėle. Ji pasta
tyta ant szaltinelio, isz kurio

prie<)

Ne-
Kaloles vals., 

szn-

NUSISZOVE POLICIJOS 
VALDININKAS.

Szio menesio 6 diena 
mirsates ka nuo, 
nusiszove vienu revolverio
viu in galva Pasienio Policijos 
pirmo Komisiariato 3 rajonu 
valdininkas Jonas Rėkus. Nu
sižudymo priežastis nežinoma. 
Prięsz tai jis skundėsi savo 
draugams del kvotimu isz pa
sienio policijos tarnybos noi.sz- 
laikymo. Sziaip jis buvo žino-

DIDELIS GAISRAS.
Kėdainiai. — Rugpiuczio 19 

diena apie 4 valanda Kėdai
niuos!' kilo didelis gaisras. Už
sidegė malku bei lentų sandelis 
ii’ ugnis tuoj persi mote in sza
li ji. stovinti dvieju auksztu na
rna. Antrojo aukszto gyvento
jai suspėjo pabėgti vienmarsz- 
kiniai, palikdami visus daiktus 
ir pinigus.

Greitu laiku atvyko antro 
Artilerijos pulko kareiviai ir 
gaisrininkai. Sujungtomis pa

pusi sek e 
gaisro

Bet gi sandelis sudege 
kai, 
aukszto dalis.
klausas piliecziui Vulfavicziui 
buvo apdraustas
namai — pilieczio Smilgio — 
25,000 litu.

Gaisro priežastis 
Policija tuo reikalu veda kvo
ta.

jėgomis 
tolimesni

sustabdyt t
lilcitojinuisi.

visisz-
o namo pasiliko (ik pirmo 

pi'i-

12,000 liti*’

Sandelis,

nežinoma.

ATSAKIMAL
M.S. Pittston, Pa.

mergina czionais gimus ir tu
rinti 21 metus yra Amerikonka 

norint s 
“grino- 

kuris da neturi popieras.

— Taip,

ir turi tiesa balsuoti 
ji ir butu vyruota su 
riu”
Motore taipgi turi tiesa bal
suot jaigu josios vyras turi 
pilnas popieras, nes jis pa'sili- 
kias citizinu duoda jai tas pa-

mos kaip geras valdininkas. ežias tiesas balsavimo.

GUBERNATORIUS ANT PASILINKSMINIMO

I

KELIONES.
Gov. Dennis Murphee isz Mii'ssissippi Valstijos, važinėja 

po Suvienytas Vailstijas ir Kanada «u savo “jazz band.” 
Paveiiksle jnatome gubernatorių su dviem isz muzikantu Mar-
po Suvienytas Valstijas ir Kanada

gardt Thatch ir Galbrielle Anderson. 'Paveikslas imtas Los 
Angeles. L . ......... ...

I

II
ja Kanadon ūkininkauti ir turi 
užtektinai pinigu pradėti ukl- 
ninkysto Kanadoj.

2) Ukes darbininkas, 
važiuoja in Kanada sekti savu 
paszaukima ir kuris turi daro- 
dyma kad gaus darbo.

3) Namines tarnaites, kurios 
važiuoja in Kanada sekti savo 
paszaukima, 
darbas prižadėtas.

4) Žmona arba vaikas, netu
rintis 18 metu senumo, bile 
asmens kuris legaliszkai inleis- 
tas in Kanada, jeigu tik tok.- 
asmuo gali priimti ir užlaikyti 
tuos atvykstanezius immigran- 
tus.

5) Suv. Vai. pilietis, 
važiuoja in Kanada isz Suv. 
Valstijų, kuris parodys immi- 
gracijos oficior'iui invažiavimo 
uoste, kad turi užtektinai pini
gu save užsilaikyti pakol randa 
darbo.

6) Anglijos pavaldinio,‘kuris 
atvažiuoja Kanadon tiesiog ar
ba netiesiog isz Did. Britani
joj, arba isz Airijos, New
foundland, Amerikos Suv. Vai-

kuris

kuriom taipgi

576

$2.50

MALDAKNYGES
No. 185 Balsas Balandėlis arba 

Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausis spaudimas su Officium su
dadčjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencžiausios. 
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minkytais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztaį.

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais.......................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drucziai apdaryta minksztais sku
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz- 
tai, preke tiktai.......................... $1.50

No. 168 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai....................$1.50

No. 189 Vainikėlis,
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minksztl 
apdarai, auksuoti lapu krasztaį, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloidee apdake
liais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virssiaus, auksuoti lapu krasztaį be 
kabutes. Puiki knygele de) dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms........

No. 191 Kanticzkos arba giesmių 
knyga, paprastais kietais apdarais 
Preke .............................................$1.00

No. 193 Gyvenimas Szv. Marijos 
Panos, 95 pus. Popierlnais vyr. . .25c

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekureis naudingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele
Szvencziausio Veido Viesz. Musu 
Jėzaus Kristaus.............................. 10c

4 *

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viesz., Jczuso Kristuso. .............. 10c

No. 197 Graudus Verksiąs! arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Khygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda...............................

kaip du vy
ki ta 
“ka

su-

viens

(‘Iricago. — Szimtas penkes- 
deszimts t ukutaneziai žmonių 
pi\s‘rž:iii<nejo mirsziui praeita 
Ketvorgo va’kara, 
rai kumszcziavo
kaip lauki’niaii. Dempsey, 
ralius mwsz'lrJku” likos 
mnsztas pei' Tunney, nes aplai- 
ke 'dvi mėlynas akiis ir negalė
jo matyt ka daro.

r

musz'hliku

rminey pasdliko (labor ka

Jv

GENE TUNNEY

i'aliium ir aplaike vimia milijo
ną doleriu o Dempsey $450,- 
000. Badai viso surinkta už ti-
kie-tu-Y $2,658,660.

Chivagas buvo taip užgrūs
tas svecziais kad neturėjo del 
ju violos. TiikstanOztiai svecziu 

’ gc‘
ložkeliu stotyse ir kur tik ga
lėjo atsisėst. Daugiau kaip 60,- 
000 žmonių prabuvo isz tolimu 
miestu.

praleido nokti parkuosią

ii M
■ ii

fe

kuris

katalikiszka

-t

>

i.

C

< ■ w I 
$

Miju, Naujos Zelandijos, Alis-
. • • • « w-x* . • < /i • »tralijos arba Pietines Afrikos, 
iiivažiuojant tur užtektinai pi
nigu save užsila'ky't pakol ran
da darbo, ir aprūpinta, kad szi-
.A m« •tie asmenys turi būti Anglijos 

pavaldiniai arba naturalizuoti 
piliecziai Did. Britanijos, Airi
jos, Newfoundland, Nafijos Ze- 
landjos, Australijos arba Pieti
nes Afrikos.

7) Žmogus,

$1.60

Arcibrostvos

kuris parodo 
Ministeriui, kad jo darbas arba 
jo tarnyste reikalinga Kana
doj.

8) Tėvas arba motina, neap- 
sivedes sunus, neisztekejusi 
duktė asztuoniolika onetu arba 
\ irszaus, neapsivedes brolis ir 
neisztclkejus sesuo bile asmens 
legaliszkai inleisti arba apsi
gyvenusio rezidento Kanadoj, 
jeigu jis patikrins Minister! 
kad jis tas gimines priims ir 
prižiuręs.

i Bot Kanadoj legaliszkai in- 
leistas arba apsigyvenęs turi 

Į pats prie visu reikalavimu pri
silaikyti.

Kanados Immigracijos Ak
tas paaiszkina žodi “immi- 
granta ir parodo ka skaityti ne 
immigrantu.

Asmuo, kuris invažiuoja Ka
nadon su noru ingyti apsigyve
nimo vieta tonais, yra “immi- 
grantas”, ir szio akto tikslams 
kiekvienas invažiaves in Ka
nada asmuo skaitytas 
grantu, * ’ 
vienos 
kurie vadinami

■;)

JACK DEMPSEY
Milijonai žmonių girdėjo per

apie, mti’sdi, o ne kurieradio
taip užjsi'karszcziavo ir nusimi
nė kad asztiioui mirė kiaušy-

« * i a « e i A edarni-prie radio. O gal mirė isz 
’baimes kad pralaimėjo pinigus 
ant žandapiszkiu.

I

Valgiu Gaminimas
I 4 Jr*—ir——» -v

Namu Prižiūrėjimas
i i

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knjrg 
ir ji turėtu rastis kiek 
vienam namo. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audokliiiais apdarais'.

Preke tiktai $1.50

k 
$k-

W. D. BOOZKAUSKAS OO- 
MAHANOY OITY, PA.

“imml- 
tik jeigu priguli prie 

isz sekanoziu kliasu. 
“noimmigran- 

tais” (pon-immigrants).
1) Kanados piliecziai; ir an- 

mony^ kurie apsigyveno Kana
doj.

2) Diplomatiszkus ir konsu
liniai ofi<?ioriai, ir visi pripa
žinti atstovai ir ofioialai Brit- 
tu ir svetimu valdžių, ju darbi
ninkai, szeimynos ir svccziai^
kurio Važiuoja Kanudon apsi-
gyvent arba aiblikt kokia oficia 
liszka priederme, arba tik ku
rio pervažiuoja per Kanada.

3) Aficieriai ir vyrai su sa
vo žmonoms ir szoimynoms, 
kure priguli arba* prisijungė 
prie Jo Augsztenybes reguja- 
riszku laivyno arba militariszr

IDc
No. 198 Gromata arba Muka Mu 

ka musu iszganytojaus Jazuso Krislu- 
so, peraszyt* isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus Jeruxolime. 
Užgyventose szalyse per katalikui, 
kožnas nezioja ta gromata apsiūta in 
puiku ceiki ant stuczkelcs pakabina 
kaipo szkaplari. ..........................

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

Daugiau neturime.

•f

Pasiskaitiino Knygele No. 199 
visos jau likos iszparduotos ir 
ju daugiau neturime. Todėl 
neužsisakykite szitos knygeles.

W. D. bpczkauskas- co., 
MAHANOY CITY. PA

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
' :l' * * » *• • 1 >4

Gatavas
* •

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, bu dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiezkina visokius sa- . 
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot, 
puikiai drucziai apda- ;

Knyga

ryta kiętais audeklineia i
apdarais. Preke su nu- : 
siuntimu tiktai $1.50.
R 8 ■ ' • * *

4^1

D. Boczkauska^Co.
Mahanoy City, Pa.
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