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W. D. ROCZKOWRKI, Pr«a. a ■ «
r. W. BOCZKOWgKI, k<H»r 39 M ETAS

ISZ AMERIKOS
AR NORĖJO JAJA 

SUVALGYTI?
ŽMOGEDŽIUI PATIKO BAL

TA MERGINA; NE2INE 
KA JIS NORĖJO SU 

JAJA PADARYT.

New York. — Viola Cooper 
iszplauke isz San Francisco 
nnl laivo aplaikydama dinsta 
knkorkos. Kelione užtruko de
vynis menesius ir per ta laika 
laivas sustojo kone visose pri
stotoje Pietiniu Mariu. Karta 
sustojo prie dideles salos New 
Hebrides ir keli laivoriai su 
kukorka iszlipo pasivaiksz- 
cziot užeidami in abaza žmog- 
edžiu. Vailas žmogedžiu pare
gėjus taip balta moteriszke pa
ėmė jaja už rankos kalbeda- 

tu priguli prie manos!”

kad visi

nui s: “
Mergina isz pradžių taip nusi
gando, kad nežinojo ka apie 
tai manyt, ar jisai norėjo jaja 
vesti ar suėsti, bet matydamas 

yra gerai apsiginkla
vo, paleido jaja ir užprasze vi
sus ant vakarienes, prižadėda
mas padovanoti panai Cooper 
didele sala, jaigu jiji jam pri
siims szilkine skrybėlė. Mergi
na prižadėjo iszpildyti jojo 
pniszyma, 'bet inlipus in laiva 
užmihszo duota prižadejima, 
džiaugėsi kad iszejo isz tojo 
padėjimo giluknrngai ir sveika 
atjilrtuko fn New Yorka.
BEPROTIS NUSZOVE VIE

NA ANT SMERT; 
SUŽEIDO TRYLIKA.

Birmingham, Ala. — 
dares stulxije, Charles 
hard, nigeris, nuszove

l’žsi-
Pi ii- 
an t

stulM>je, 
nigeris,

Hmert szerifa ir paszove tryli
ka paliemonu ir žmonių, kurie 
ji norėjo suimti, -bet beprotis 
szove iii myne isz langu su 
baisioms |>asekinems- Ant galo 
vienas isz palicijantu, insilipes 

medi, paleido beproeziui 
kulka in szirdi ir tokiu budu 
likos suimtas. Palicijc naudo
jo aszarines bombas ir padege 
kelis kartus narna, bet tai nie
ko negialbejo.
PADARE KAIP DEMPSEY 

PADARE, TIK GERIAU.
New York. — Mare Kaspe- 

riene, maloni kaip karvelis 
priesz szlinba, bet po szliubui 
persimainė ant tikro levo ana 
diena, kada josios vyras atėjo 
namo Nedėlios vakara jau 
rai insidrasines namine, o 
da pradėjo ant jojo bartis, ta
sai rėžo jai per veideli. Motere 
neprieme tokio pasveikinimo 
ir gindamasi nuo tolimesniu 
užpuolimu, spyrė su kojele vy
rui žemiau pilvo ir tasai su
griuvo kaip jautis ant grindų. 
Ant rytojaus ponas Kasparas 
negalėjo atsikeli. Paszauktas 
daktaras apžiurėjo Kasparu ir 
persi tikri no kad turi kuila ir 
randasi pavojingam padėjimo 
ligonbuteje.
DARBININKISZKA UNIJE 

SPIRESI GERO ALAUS.
Los Angeles, Calif. — Ant 

seimo American Federation of 
Labor czionais, likos apsvars
tyta ir nutarta, idant valdžia 
permainytu proliibicijow tiesas 
ir duotu žmonim geresni ir 

alų. Su riksmu 
visi delegatai pritarė

m v ne

aavr 7*7

in

ge- 
ka-

ISZGIJO PER Į
STEBUKLĄ

MERGAITE NEGALĖJO 
VAIKSZCZIOT.

MOTINA DIEVO SUGRA
ŽINO JAI SVEIKATA.

< i 

šiai
Dak ta

Ji karsztai 
Nekaltai P. P. 

szv. praszydama gražinti jai

kad Rugsėjo 7 diena 
dideli 

ji meldėsi prie

Chester, Pa. — Du metai at
gal, jauna mergele Rose Avery 
Chicagoje buvo sužeista auto- 
mohilio nelaimėje. Ja sužeidė 

taxicab”. Abi kojos buvo bai- 
sužeislos ir visa laika

v a k szcz i o j o k ri ūkiais, 
ra atsisakė gydyti ir jau nebu
vo vilt ies pasveikt i. Ji buvo gi
liai tinkinti mergele. Apie du 
menesiai atgal ji atvažiavo iu 
szi miestą ir tik kriukiais vos 
galėdavo paeiti, 
meldėsi prie 
k
sveikata, kad ji galėtu instoti 
in kliosztori ir būti naudinga 
Dievui ir žmonėms. Jos maldų 
Dievas ir Jo motina iszklausc. 
Ji sako,
naktis kada jai užėjo 
skausmai, ji meldėsi prie P. 
Szv. ir staiga pamate szviesa ir 
paveiksią Szv. P. Ma:rijos. Po 
to, skausmai praėjo ir pajuto, 
kad ji gali valdyti kojas ir at
sistojus pradėjo be kriukiu 
vnikszczioti. Isz to džiaugs
mo gryžo Chicagon pas savo 
tėvelius ir isz ten rengiasi sto
ti vienuolynan, kur darbuosis, 
kad padėka voti A u kszczia il
siam už gražinta sveikąją.

Tai tin r karta ’in rodei, kad 
tvirtas tikėjimas sveiku pada
ro.

Pa i dar karta inrodo,

už taji 
preziden-

NAUJAS PREZIDENTAS 
READINGO KASYKLŲ.

Philadelphia. — Ant susirin
kimo Readingo kasyklų virszi- 
ninku czionais, likos iszrinktas 
prezklentu Andrius J. Malo
ney isz Chicago, kuris taipgi 
yra virszininku Chicago, Wil
mington ir Franklin Coal Co., 
het dabar padekavos 
dinsta apimdamas
tysta ant Readingo kasyklų.

Maloney gimė mnsn aplinki
nėje, mažam miestelyje Gir- 

* ardville, Pa., (dvylika myliu 
nuo Mahanojaus) 1884 mete, 
kur užaugo ir dirbo kaisvklose, 
o per 25 metus buvo virszinin
ku iniiiksztu anglių kompani
joj. Jisai apėmė prezidento 
vieta ant vietos W.J. Richards, 
kuris padėkavojo už ta (tinsta 

mete iszkeliaudamas in
Europa. Maloney žino gerai 
anglekasiu padėjimu ir kai[) 
girdei yra gergs ir teisingas 
žmogus.

1927

GERAI KAD DA SAVO 
VYRO NENURIJO.

M rs.

Camden, N. J- — Ana diena 
Cooper' ligonbuteje likos pada
ryta nepaprasta operacija ant

Elzbietos Mumford, 30
metu, kuri bando atimti sau 
gyvastį įsu paigialba truciznos. 
Kada daktarai iszpumpavo 
trucMzna, motere skundėsi kati

daktarai

KA VIESULĄ IR VANDUO PADARE MEKSIKE
W!VU
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Yra tai pirmutinis paveikslas parodantis kokias Medes
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Isz Visu Szaliu!ARGITALCĄRiuTE? 
----- ------ BADAI CARO DUKTĖ OLGA 

GYVA; GYVENA PAS 
KAIMIECZIUS.

mire Varszava.

mariu paicraszcziuose Meksiko, 
mariu padare daugiausia bledes

DIDELIS GAISRAS 
OCEAN CITY, N. J.

TRYS BLOKAI ISZDEGE, 
BLEDES PADARYTA ANT 

$3,000,000, APIE 100 UG- 
NIAGESIU SUŽEISTA.

Ocean City, N. J. — Utar- 
ninko nakti kilo baisi ugnis pa
mario mieste Ocean City, kuri 
iszdegino (ris bizuavus blokus, 

gal dau-padaryda iriu “bludes 
giau kaip ant trijų milijonu do
leriu, konia szimtas ugniagesiu 
likos sužeistais, apie 400 pėdu 
Board wal ko taipgi sudege. 

gazoliniu kubilu ei 
plodavojo kas da daugiau pra
platino ugnia. Tame laike bu
vo didelis vejas, 
šiai turėjo nemažai ergelio ge
sinime.

'Miestas ketina atstatyti su
degusius namus pakol atsida
rys vasarinis sezonas 1028 me
te.
MERGINA IR VYRAS ISZ- 

LEKE IN EUROPA.
New York. — Utarninko rv- 

ta iszleke in Europa su eropla- 
nu “American Giri,” 
del* ir George Haldeman. Ero- 
plana mate keli laivai ant ma
riu konia pusiaukelyj ir jaigu 
oras bus geras, tai orinei kelei
vei mano gautis sziadien po 
piet in Europa. Kropiamus tu
rės padaryti daugiau kaip 
4,000 myliu

Keliolika
sudege

ks

todėl ugningo-

Kuta lai

daugiau
— isz tujų 3,600 

mylės per vandeni.

OHAJO OPERATORIAI NE
SUTIKO SU ANGLE- 

KASIAIS.
Cleveland, Ohio. — Ohio an- 

glekasiai norėjo sutikti su ope
ratoriais kasyklų ant tu paežiu 
iszlygu ka 'padare Illinojaiis, 
Indiana ir kiti anglekasiai bet 
operatoriai nesutiko su angle- 
kasiais atmesdami ju užmany
mus ir daugiau visai- 
pins užbaigti st raiko.

turi skausmą pilve. Paėmė ,fa- ISZMETE
ja po eksrei (spinduliais, kurie 
parode buk pilve randasi ne
paprastu dalyku. Daktarai pu-

■ * - • • * * ,

sveikesni 
“veg,” 
tam užmanymui ir padare re- 
zoliucije idant melsti kongres- 
inonu 'kad stengtųsi gera alų 
sugražinti. Uni'je taipgi n.ii- 
sprendė szelpti tuos kandida
tus, kurie <Krl>tu už sugražini-
jna gero alaus. __ ligonbuti.

daro ant josios operacijų ir 
sztai ka iszeme isz josios vidu
riu: szauksztuka, 2 tuzinus 
špilkų nuo plauku, 4 adatas, 
daugybe guziku, keliolika 
szmoteliu pinigu, 2 mažus rak
tus, 2 medal i k us, daugeli vi
sokiu špilkų, keliolika szmote- 
liu stiklo ir stikliniu karolėlių 
ir kitokiu dalyku. Motere da
bar sveiksta ir neužilgio, apleia

t t p

I

nešim-

SŪNELI PER
LANGA IR PATI 
PANASZEI PADARE.

New Yoi<k.— Iszme'lus savo 
szesziu metu suųeli .Leonardli
kti per Įauga isz ketvirto laips
nio, po tam Alina Rosen'baum, 
27 metu pati iszszoko per ta 
pati įauga, iszsilauždama sau 
abidvi kojas ir susižeidė bai
siai, dabar guli ligonbuteje. 
Rosenbaum’'iene 'diena priesz 
tai bandė pasikart, bet josios 
vyras užtiko jaja in laika ir 
iszgialhejo nuo mirties. Kuc^i-
kiis užsimitszo ant vietos.

padare viesulą ir iszkylimas 
Ant paveikslo matome pamarį Mazallane kur iszkylimas

■ '    -—T — -----------------—   — 

PER DAUG NORĖJO NUO 
SAVO MYLEMO.

York.1 -— Fruni'iszka
Brenner

I

mylėjo Mika 
o kad Mikas buvo laibai kudas, 
Frane paliepO'jam, jaigu tru
puti'nutuks t<ii už jojo Ickes. 
Mi'kas pradėjo’daugiau valgyt 
ir in kelis menesius svėrė 22

savo

ISZ LIETUVOS
Aew

Berge,

svarus daugiau, nupirko 
m y lemai puiku deimantini žio
dą už tūkstanti doleriu ir lau
ke paskirtos dienos, kada Fra
ne nuves prie- altoriaus. Kas 
tokis pagedo. Frane iszmete 
Miką isz savo szirdies ir dabar 
Mikas apskundė PTane už ne
dalai kyma duoto žodžio ir už 
nesugražinima žiedo. Sudas 
paliepė Franci 
da.

pagedo. Krane

žiedo.
sugražinti žie-

Paskutines Žinutes.

11 Manila, Filipinai. — Min
danao policija nuszove devynis 
fanatikus

;‘y ventojus
pri kalbinėjo 

suk v Iii no
kurie 

gyventojus ant 
prieszais valdžia.

11 Fairbury, Neb r.
J. B. Ilarvey, 46 melu, nužudė 
savo vyra isz pavydumo kad ji 
nepaveržtu nuo josios kokia

Mrs.

nuo 
Motere likos už- 

kalejime-

11 Chicago. — Ana diena di- 
džiauses policijantas Albertas 
B. P Ugne r, 32
jo už darba. Jis svėrė 280 sva
ru, turi 6 pėdas ir 8 colius dy
džio.

11 Tokio, Japonije. — Vulka
nas Asama-Yama, 
su dideliu trenksmu kuris isz- 
meta pelenus ant 70 myliu to
lumo.

11 Glen Lyon, Pa. -— 
kasyklose kilo strai'ka, nes bo
sai nesutiko ant praszymo an- 
glekasiu, -— 1,500 vyru ir vai
ku sustojo 'dirbti.

1] Philadelphia. — Prohibi- 
cijos agentai sudegino visokiu 
gėrynių paimtu isz laivo “Bui
ko,”
jos, vertes 700,000 doleriu. Bu- 

geriause guzule ir vy

kita motere. 
darvta

mėtu, padėkavo-

atsigaivino

No- 6

< c

kuris atplaukė isz Angli-

v o tai 
nai.

11 Youngstown, Ohio. — Di
delis bosas kuriame važiavo 
aktoriai isz Clevelando, 
dure su kitu. Trisdeszimts 
žmonių likos sužeista.

susi-

11 Los Angeles, (Įalif. — Pa- 
licijantas'John Rayiblick, nu
szove ant smert savo paezia, 14 
menesiu sūneli, uoszvia Hen
dricks ’iene, po tam pats save.
Uoszvo buvo prieiasde 'Szeimy-
niszko nesutikimo.

KAM TIEK TURTO 
SUKRAUTI?

London. — Praeita sauvaite 
t u rt ingus z bravorui n kas

ICarl of Iveagli, pirmedis Gui- 
ness bravoro, kuris paliko 100 
milijonu doleriu vertes turto. 
Isz tosios sumos valdžia paims 
40 milijonu doleriu padotko.

DIDELE UGNIS RYME.
Rvmas. — Ant vietos kur si o- i*

vėjo si-noviszkas “ ( ’irciis M ak
li dabar randasi maga-

garadžiai ir kiloki biz- 
greilai

simus-” 
žinai, 
nei, kilo ugnis, kuri 
prasiplatino. Ugniagesiai po 20 
valandų sunkios kovos su 
liepsna, ant galo užgesino. Ant 
violos pribuvo kunigaiksztis 
Potenziavi, gubernatorius Ry
mo ir kitos ženklyvos ypatos, 
prisižiurinet ugniai, kuri pa
dare bledes ant milijonu dole
riu, liet ant 
pražuvo.

r» i Ii ūko niekas ne

Ne taip senai 
visus laikraszczius buvo suju
dinusi žinia apie neva at.si ra-
dusia caro (lukteri Anastazija 
iszlikusia gyva nuo Bolszeviku 
žudymo ir pabėgusia 
S.S.S.R.

Dabar

ir

Rusu laikraszcziai 
pranesza isz Lenkijos apie toki 
atsitikima.

Jau gerokai bus laiko, kaip
viename 
kaime ;
mergina, 
antra caro (lukteri Olga 
šia bene 1897 ar 1899 nude. Pa- 
naszumas didėjąs ypacz vaka
re, kai vakaro prieblandoj du

jos rusvi plau- 
ji r ils va i t y ežia

- Lenkijos 
atsiradusi 

be galo

“k resu” 
moteris ar 
panaszi in 

, girnų-

li rest i

rosi neaiszkus
kai, kuriuos 
dažanti.

Suliesėjęs jos veidas

SPROGUSIOS BOMBOS AU
KOS PANEVEŽYJ.

Kaunas. — Vakar, Rugsėjo 
21 diena apie 11 valanda pei 
szaudymo pratimus 4 pėstinin
ku 'pulke Panevežyj del 
....^iimv) vai tojimo

neat
sargumo vartojimo sprogo 
BZoinpoline granata kurios sun
kiai sužeistas vienas karinin
kas ir 13 kareiviu. Sunkiai su
žeistasis karininkas, neatgavęs 
sąmones,‘12 valanda mire. In 
invykio viela iszvvko tardyto
ms.
RADO ŽMOGAUS KAULUS.
Jūžintai. (“V.” 

rines kaimo lauke,

MEKSIKAS SZAUDO 
PASIKELELIUS

Meksiko City. — Artimoje 
Vera Cruz, kilo nmarkus mu- 
sžis tarp vaisko ir pasikeleliu. 
Badai pasikehdiai erne virszu 
ant vaisko. Kiek žuvo, tai ne- 
praneszta.

Generolas
kuris
rium

Paulino Fontes 
kitados d i rėk t il

gei ežiu-

metus.

kor.) __ put. 
ūkininkai 

veždami žvyrą keliams taisyti, 
rado suaugusio žmogaus kau
lus. Lavonas galėjo būti palai
dotas priesz dvejus
Tur but koks piktadarys nužu
dė keleivi ir jo kuna paslėpė 
duobėj.

LIETUVIU KVOTA IN 
AMERIKA.

Amerikos Konsulas Kaune 
pranesza, kad nauji kvotos me
tai Lietuvai prasidėjo jau nuo 
Liepos menesio, isz Lietuvos 
Amerikon iki kitu metu Liepos 
menesio insileis tik 344 žmones. 
Kas menesi insileidžiama maž
daug po 10 žmonų. Tuo tarpu 
norineziu iszvažiuoti praszy- 
mu konsulatas turi jau
10,000. ndomu, kada, paskuti
nieji sulauks savo eiles?!

SUĖMIMAI.
Vieszintai, Panevėžio aps. 15 

diena Rugsėjo menesio, naktį 
aresztuoti Vieszintu valscz. 
virszait is Sziaucziiilis, Panevė
žio apstkr. tarybos narys Srolia 
ir kiti.

Spėjama, 'kad aresztai pada
ryti sanryszyj su Tauragės in- 
vykiais.

apie

GAISRAS.
Kivpiszkis. — sz Rugsėjo me

nesio 17 in 18 diena nakti Vil- 
kaviszkiu vienkiemyj gaisras 
sunaikino pilieczio Czerniaus 
visus trobesius. Nuo gaisro pa
siseko iszgelbeti tik gyvulius. 
Nuostoliai dideli. Gaisro prie
žastis nežinoma.

ŽAIZDAMAS UŽSIMUSZE.
Meilūnai, Vabalninko vai. — 

Szio kaimo vai'kinas J. Valec
kas sziu metu Liepos menesio 
1 diena, besisupdama su 'pane
le iszkrito isz supyniu ir mir
tinai prisimusze. Nugabentas 
in Biržų ligonine, 8 dienas pa-
gyvenoj mireiu Supynostbuyo
tuojau užaresztuotos. \

buvo
Meksikoniszkii

keliu, likos suimtas per val
džia ir stiszaudytas drauge su 
18 kareiviais už ptatinima re
voliucijos tarp žmonių.

Lyg sziai dienai valdžia su- 
szaude 18 generolu ir 46 pasi- 
kelelius.

NAUJAS DREBĖJIMAS 
ŽEMES AUSTRIJOJ.

Viednius. — Nauji drebėji
mai žemes davėsi jaust Nedė
lioję, bet szi kart nemažai nu
kentėjo du kaimai Szvadorf ir 
Enzesdorf, keliolika myliu nuo 
Viedniaus. Kone per dvi va
landas davėsi jaust nuolatiniai 
drebėjimai, kurie i n vare žmo
nes in dideliu baime. Kone vi
sos grinezios Szvadorfe sutru- 
ko. Žmones bijo i nei t i m grin- 
czes, todėl verda lauke ir mie
ga. Tik devyniolika žmonių li
kos lengvai sužeisti.

SOVIATAI TRAUKS
MOTERES IN VAISKA.

Moskva/— Jaigu Rosije tu
rėtu kare su kokia vieszpatys- 
la, tai moteres stotu in glitas 
drauge su vyrais, apreiszjke 
kares ministeris Vorpszilovas. 

atidaręs 
proletariszka seimą, 
kalbėjo, buk moteres lavinasi 

szaudo ir 
'erai ir 'bins gerais karei- 
jaigu kada reikės ginti

M misteris
seimą

moterių 
tolinus

kariszkam moksle 
joja g 
vinis, 
Ievyne nuo užpuoliku.
TVANAI PADARE DAUG 
BLEDES; KELI ŽMONES 

ŽUVO.
Zofije, Bulgarije. — Didesne 

dalis Bulgarijos Uikos užlieta 
per didelius tvanus, o ypatin
gai kur bėga upe Varna. Pen
kiolika žmonių nuskendo, keli 
užmuszti per sugriuvimu ply
ti nyczios. Nekurie miestai yra 
užlieti ant keturi u pėdu van
dens. Miestelis Vasilika, konia 
vbwvs užlietas, nes fenais apie 
trys szimtai namu likos sunai
kinti per vandeni.

J

11 Hendye, Iszpanije. 
žmonių likos aresztavoti už 
suokalbi priesz valdžia ir su
kėlimo revoliuoiijos. Jkoli va
dai likos suszaudyti.

rodąs, 
yra iszkentejusi va r-daug

Kūne esą žymus sužaloji
mai ir žaizdos, padarytos Boi- 

sakosf,
tris kart buvę in ja szauta 

gyva.
K? ■ ’

jog 
go.

szeviku suszaudant. Ji 
jog
ir t ris k art ji iszlikusi

Jos pasakojimai apie 
urna caro rūmuose, apie

caru Mikalojų II turi in-
retu tiems dalvkams

gyvo-
”te-

ne

va” 
domiu, 
smulkmenų.

Ji mokanti keletą kalbu, bet 
vieno nemokanti gerai. Kai

ji kalba, matyt, jog jai trūks
ta prieszakinin dantų, kuriuos, 
sako jai iszmuszes raudonai 
mietis. Kai ji pasakoja visus 
tuos sunkius prisiminimus, j<>> 
veidas ir ji visa nerviszkai \ li
panti.

Ji esanti szvelni, mandagi ir 
mėgstanti pasakoti. Jos pasa
kojimu apie caros szeimynos 
iszžudvma esą baisu kiaušelis.

Ji gyvenanti paprastoj, 
r likusio j ūkininko troboj, 
nesą mažiausiu patogumu. 
Taip pat ji neturinti szvies<ex

iles draugystes, vien kaimo bo
beles sueinanezios vakarais pa
siklausyti jos pasakojimu apie 
caru ir jo baisu likimą.

Kartas vakarais ji pasiiman
ti knyga, brangiu akmenų pa- 
puoszta ir skaitanti Lotynisz- 
kai. Vienas prasilavinęs kai
mo vaikinas sakas, jog ji skai
tanti Ovidijų.

Deszincs rankos pirszta turt 
papuoszusi auksiniu, labai me 

iszpiaustytu žiedu:

mažiausiu

500

sū
kiu*

niszkui
aukso dugne iszrežtas rvszkus 
kaip dramblio kaule dvigalvis 
aras. Ji sakosi žiedą nusipir
kusi Sibire, bet ūkininkai kal
ba, jog ta esąs paties caro Mi
kalojaus Žiedas. Todėl ūkinin
kai, bueziuodami “caraites” 
ranka, kiti bueziuoja ir ta žie-

Lenkn laikrr.scziai raszo, 
“caraite” nešimai bu

vusi ir S.S.S.R. pas Bolszevi 
kus, liet Bolszevikai jos nepa- 
gave, nors ji priesz kaimie- 
czius ir nesislėpusi esanti caru 
duktė.

“Caraite

da.
kad szi

r p

“(‘ara i t

kol

” nežinia isz kur 
gauna pinigu pragyvenimui. 
Nuolat isz užsienio ateina jai 
pilni laszkai ir sunkus paklo
tai. Ji girias turinti savo pini
gu, kuriu jai pakaksia,
Bolszevikai Imsią nuveikti. Da
li tu pinigu esanti padėjusi pa* 
savo dede Nikolai Nikolaje- 
vieziu.

Ukinikai už užlaikymu isz 
jos nieko neima nors ji ir no
rinti jiems atlyginti. Be to, jie 
nuolat sunesza jai visokio 
maisto ir kitu pragyvenimo 
reikmenų.

Paskutinėmis dienomis

jai

raito” ruosziantis isz kitimo 
kažin kur iszvažiuoti.

pakraszcziuo.se
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, ADRESAI LIETUVISZKO 
M AMBASADORIAUS IR KONZULU:

I

Lithuanlan Legation
b* 2022 16-1 h Street, N. W..
F7 Washington, D. C.
t 
r Lithuanian Gonanlate, 

21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Coniuiate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas Girdėt
A

užklaus-

Lietuvos Vvriausv- *

Daugelis musu skaitytoju 
praszo informacijų apie Lie- 
tuviszkos paskolos bonu verte 
ir ar galima juosius parduoti. 
Tame reikale raszeme iii Lie
tuvos Pasiuntinybe,
darni apie tuosius bonus. Pa
siimt inylx‘ Washingtone mums 
ant užklaiisymo atsake sekan- 
cziai:

Gerbiamasis:
Atsakvdama in Tamstos sz. 

m. Spaliu men. 8 d. laiszka, 
Pasiuntinybe gailisi negalė
dama suteikti 'INimstai pra- 

‘szomu informacijų, nes L.L. 
Paskolos bonu vertybe biržo
se (stock exchange) nėra žy
mima, o
bes nusistatymui L-L. Pasko
los bonai bus iszperkami tik 
pradislant 193«>m. Liepos me
nesi 1d. Szis nusistatymas kol 
kas nėra iškeistas.

Reiszkiu 'Lamstai 
gilios pagarbos. 
M. Bagdonas, 

Pasiuntinybes Sekretorius ir 
Charge d’Affaires a.i. 

Taigi bonus niekas neperka 
ne kuponu neiszmoka, bankai 
juju nepriima ir žmones turi 
laukt pakol Lietuva t uju bonu 
neatszauks 1935 mete, arba da 
už 18 metu.*

Nesenai likos surastas uolo
je valstijoj Wyoming, kaulai 
didžiausio žvėries, kokis kada 
ant svieto gyveno. Yra tai kau
lai brontosauruso, kuris dingo 
nuo szio svieto tukstaneziai 
metu adgal. Žodis ‘‘'brontosau
rus” susideda isz dvieju žo
džiu Bronte” reiszke griaus
mas o “saurus“ — driežys, 
jojo balsas buvo girdėtas ant 
keliolikos myliu aplinkui, 
kada žengė ant žemes, tai net 
žeme 
kia 27V*; metru ilgio, 
apie 108 tukstanezins 
Bet kaulai tojo milžino, kuri 
surado Wyominge svėrė 3(i,000 
svaru. Kaulai tojo brontosau
ruso yra taip sunkus, kad ma
žiausio negali žmogus pakelti. 
Apie diduma tojo milžino ga
lima sprensti, kad jojo vidu
riuose gali lengvai sutilpti ke- 
turesdesžimts žmonių.

sau rus

O

drebėjo, turėjo jisai ko- 
o svėrė 

svaru.

Vargingoje grinczeleje mies
te Passy, Francijoj, kur jam 
tarnauja tiktai vienas senas 
kazokas, gyvena didysis kuni- 
gaiksztis Aleksamlras isz Ko- 
sijos, szvogeris nužudyto (’aro 
Niką tojaus II, kuris tankiai 

su nužudvtuturi susineszima 
ca n i.

Dvase caro badai pasirodo 
jam du kartus ant sanvaite 
nuo 1921 meto, kuris jam ant 
raszto apreiszke, buk jisai yra 
linksmas ir suvienytas su savo 
mvlema szeimvna. f V

(’aras jarn pasirodo su pa
gini ba senos moteres kuri caro 
dvasia iszszauke. (’aras para- 
szo ant popieros ka geidže sa
vo szvogeriui apreikszt. Pas- 
kiause dvase caro badai jam 
parasze ateiti Rosijos, buk Bo
siję atsigaivys už keliu metu 
po va dovy st a žmonių kurie nu- 
kente daug už savo tevynia, 
nežiūrint kokiu pažiūru jieji 
butu- Daug bus praliejimo 
kraujo pakol Bosiję kils isz 
“numirusiu“ o tada užžydeti 
joje meile broliszka ir sutiki
mas tarp visu.

numirusiu

‘S

NekuPie Angliški luikrasz- 
caiai ir telegramai isz Varwza- 
vos •danesza <buk Lietuvos ir 
Lenkijos valdžios Paryžiuje 
gudgre Pabalti jos “Lokaruo

Hilt art i. 7/inia sako,kad rei4 
kia tikėtis, jog abi valdžios be- 
abejo iižgrirczys tokio sutarties 
sudarymo lakta, bet visgi, ži
nia sako, btivo pasiraszyta pro
tokolas ir<hi hiiszkai; kuriuose 
paiviszkiama szio dalykai:

1. Karo stovis tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, (esesis nuo 1920 
metu, yra paskelbiamas bni 
tu.

2? Vilniaus klausymas ir ki- 
t i gi neza i bus iszri szl i a t sk i - 
rais susitarimais.

3. Jei tarp Anglijos ir Rusi
jos kiltu karas, tai ir Lietuva 
ir Lenkija lieka nei tralus, ant 
kiek ’rautu Sąjungos narystes 
privilegijos leidžia.

Kas gromatose rnszoina, tai 
dar nezhioma. ’I’as yra paslap
tis. Bet visa sutartis, sakoma, 
likos padaryta Anglu spaudi
mu. Anglija, sakoma, prižadė
jo Lietuvai 10 milijonu dolariu 
paskola ir dar 10 milijonu kre
dito, kuriuo remiantis Lietu
va galėtu insitaisyti komerci
ni ir karo laivyną.

Lietuva,
tarti paslapt y*l>eje, 
kad jos

sakoma, laiko su- 
bijones 

sukelt upaskelbimas 
didele protestu audra kraszte.

Nedeldieni 
gailės diena
Praėjusi buvo 

“gailės diena“ ant ntminties 
atėmimo \’ilniaiis per Lenkus 
nuo Lietuviu. Bot Vnrszave 
npvaiksztinojo laja diena link- 

Kalbetojai taja diena 
kalbėjo, buk Lenkije geidžia 
gyventi sutikime su Lietuva.

nm ai.
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LIETUVOS KONSULIS PA- 
JESZKO SZITU ŽMONIŲ:

1. Žiupsnis, Pranas isz Lie
tuvos iszvykes dar priesz kara, 
ilgesni laika dirbės geležies 
dirbtuvėse Wilson, Pa., ir apy
linkėje.

2. Cziapas, Simas, isz Lietu
vos iszvykes 1908 met t*. pri<*sz 
kara gyvenęs Forest City, Pa., 
ir kitose Pennsylvanijos vals
tybes dalyse. Jeszkoja motina.

3. Krutkeviezius, Jurgis, isz 
Lietuvos iszvykes priesz apie 
20 metu tam atgal ir gyvenos 
McKinley, Maim*, 
laiszkai Lietuva 
kariuomenes.

4. KazjikevicZius, Leonardas 
Amerikon atvykęs dar priesz 
kara ir gyvenos Providence, R. 
L, bet kur jis dabar 
nems nežinoma.

Jeszkomieji arba apie juos 
ka nors žinant ieji praszoiua at
siliepti sziuo adresu: 
Lithuanian Consulate General 

15 Park Row,
New York, X. Y.

Paskui inia: 
pasiekė isz

gimi-

ATSAKIMAI.
(’.W \V., Plainsvillo, I 

Apie “ 
no m 
LL,” 
tai mums visai noapeina

a.)

Smurtininkai Baskandi-
Revoliucije ir

Isz Lietuvos. sir,’N0S.

Panrages 
kaip ten buvo ar ne buvo, 

, tik 
tiek, patalpinome žinia kaip ja 
paėmėm isz kitu laikraszcziu ir 
užbaigtas kriukis. Atszaukt'i 
“melo“ kokio mes nežinoihe ir 
negalime ūžt virt y t 
dien Lietuvoje darosi — nema
nome, nes sziadien žinios garsi
na taip, o rytoj kitaip. Iszmin- 
tingas žmogus gali pats ap- 

paduotu

kas szia-

gali 
svarstyt i teisingumą

Kam da žmonis erzyt ? 
Pamišto daneszimo netalpina
me.

V • •ziriui.

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 16 Oktoberio 

$5.00 In ten ir adgalios
Specialiszkas treinas iszois isz 

Mahanoy City 9 valanda Subatos 
naktį. Grįžtant apleis Niagara 
Falls 1:00 popiet. Buffalo 1:15 
valanda popiet.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

VISI SAVANORIAI GAUS 
ŽEMES.
Reformos Viddybn 

ktul
Žemes 

pianesza, kad sziais metais 
bus iszpai’celiuota apie 40,000 
bakel iu dvaru žemes. Nusavin
ta taip pat keliasdeszimts dva
ru kurie askrieziuose bus sa- 
vanonnins iszdniinti. Dar 
sziais metais manoma tuos 
dvarus apinatuot, o kitais mo
tais jau iszdalinti. Paskirtoji 
savanoriams dvaru žeme suda
ro apie 30,000 hakeiiu. ’Tokiu 
budu sekanezinis melais visi 
savanoriai bus aprūpinti žeme. 
Žemes reforma bus vykdoma 
tol, kol bus iszdalvti visi žemes 
reformos instatvnuiis numatvti 
dvarai. Žemes Keformos valdy
ba yra nusistaeziusi naujaku
riams padėti kuo greieziausiai 
i n si kurt i ir tinkamiau aprūpin
ti paszalpomis, paskolomis.
ARESZTAI SZIAULIUOSE.

Kyszyj su Tauragės sukili- 
mu, Sziauliu kriminales polici
jos vi rszin ink o insa'kymu, Rug
sėjo menesio 9 diena tapo su
laikyti irp asodinti iii Sziauliu 
sunkiųjų darbu kalejma szle 
asmenys: Apskr. Valdybos na
rys J. Szvambaris, buvusis Sei
mo atstovas B. Žygelis, Marke
lis, Jonuszkis, I Nuovados Tai
kos Teisėjas Linkeviczius, Po
žėla, Stepaitis, Bedko, Marcin- 
keviezius, Krupavickis ir kiti 
B. Žygeli, Linkevicziu ir Požė
la Rugsėjo menesio 21 diena 
iszleido, kiti visi dar paliko ir 
nėra žinios ka manoma su jais 
daryti. •>

iszdalinti.
manoma

apie 30,000 hakeriu.

SENAS ISZGAMA.
Vieszintos, Panevėžio aps. — 

Pil. Baltuszis Kazys, ganyda
mas gyvulius, kaipo skerdžius, 
Gilvydžin kaime, iszžagino pas 
ji ganiusia 10 metu piemenėle 
N. Baltuszis arcsztuotas.

NUSKENDĘS VIENKIEMIS.
Panevėžio ap. — 

Paklimbalio 
1 nuo senu laiku 
anet inai sausa. Ga-

'S, 
girioje

SAULS

STRĖNOS
GREITAI 

SUSTIPRINAMOS
Jeigu jums skauda strėnas keliant 

sunku daiktu, jeigu jutus skauda 
strenii muskulus, jeigu “sznltis yra 
inredes jusu “strėnose,” nrba jei jus 
keneziate del lumbago, vartokit, Red 
Cross Kidney Plūsteri ir jus gausite

Jis teikiu phgidbii silpniems, sknu- 
dnmiemH muskulams. Jia teikia nuo
latini autoniutiuzka masažu kiekvie
nu kūno judesiu, tuo pasznlina su
kietėjimus ir suteikiu cirkuliacija ap
imtam kūno nttdiny. Gyduoles persi
sunkia per oda ir eina tiesiog in silp
nas, skaudamas vietas, nusilpusius 
muskulus, malszina skausmu, gaivina 
pavargusius nervus ir atstato liuosa 
muskulu veikimą.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster iu rnudona

Sziniony 
Šimoniu 
vienkiemyje 
žeme buvo g 
Įima buvo sėti invairius javus. 
Praeitais metais nei isz szio, 
ne isz to atsivėrė versmes ir ap
sėmė veik visa žeme vandeniu. 
Dabar atrodo lyg butu ežeras, 
pradėjo augti nendres ir viksz- 
riai. Neturėdamas galimumo 
nusausinti, gyventojas privers
tas buvo i szi k raust v t i in kita 
vieta ir apleisti savo žemele,

Ir kitose Szimoniu giriu vie- 
tosep asidare nedideli ežerėliai. 
Matomai, 
aiszkinti tuo, kad požeminiai 
vandens takai pa'keite savo ke
lius ir prasimusze in virszu.

szi reiszkini reikia

Moteres!
BukitJaunos!
Kuna palaikydamas tvarkoje, 
t ui ėsite žydrias akeles, aiszkia 
oda, 
ir sveikaJos.
vandens ir bandykite

L

Sf ’~Ti 1 ' btebuklas
Dįižiuii sziuose laikuose isz- 

Delko tla- 
se-

flandė užpakaly. Visose vaistinėse.
. T- -IĮ.-*- -

PAVOJUS! \
pirmiems'ff..........

J krūtinėje, patrinkite vikriai 
su

Pasirodžius 
ženklams persišaldymo

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLER1U
Vaisbaž^nklis registruotas

S, S. V. l’at. Biure. _/
Persitikrinkite, 
Inkaro 1____

butų ant pakelio.
35c ir 70c vaistinėse, arba 

i rašykite tiesiai i laboratoriją. 
[ F. AD. RICHTER * CO. 

k Berry & So. 5th Sts., 
Brooklyn, N.' Y.

l\

4

t

. kad. X. 
vaisbaženklis i

&

iszvaizda pilna jaunumo
Gerkite daug

HAARLEM OIL ^8*HAARLEM OIL
O A R « U U E, S i

Per 200 m. tai garsus diuretiszkas 
akstintojas. Kepenų, inkstu, pustės 
ir szlapumo bėdos yra prieszai gra- 

Trejopo didumo,
aptiekose gulima pirkti.
Jeszkokite vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkite kitokiu.

žumo. visuose

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

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

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

•»

f
y;

lUJ

LI

PLAYER-PIANOS 
PIANOS 

BABY GRANDS 
Ant Lengvu Mokescziu

Nauji Gvarantyti Plajerei
Nuo $390.00 ir brangiau

DYKAI 36 nauji rollai, duboltava 
ledyne, uždangalu, atvežimas in 
namus —---------------
Priimame jusu sena Piana arba 
Fonografa kaipo dalini užmokesti 

ant bile kokio naujo Prajcrio.

uždangalu,

Raižykite del musu katalogo 
ir prekių.

JOHN LIZDAS
477 S. MAIN ST. 

WILKES-BARRE, PA.

girs t i kalbant, - 
bar nei n vyksta stebuklu 
niaus, sako kaip žmones buvo 
kvailesni tai ir ■stebuklai in- 
vvkdavo.“

'Pai neteisinga yra tokia kal
ba* Stebuklai i...,,......
sziuose laikuose, bet kaip i'a'sž- 
tas szvenlas sa'ko, 
ke's, I 
relini isz grabu keitusi.

I ž tai noriu paraszyti kelis 
žodelius apie st'dbuklus, tai iu‘ 
kokia palaka arba nup kito 
girdėta, bet ka's tikrai mano 
gyvenime atsitiko.

Mano vaikelis ‘buvo sergan
tis nuo pat užgimimo, visokios 
ligos ji be paliovos kankino, o 
kada buvo jau szcsziu metu lai 
ingavo 'baisu rumatizma prie 
to ir szirdies liga, kraujas nuo
lat jam tekėjo per 'burna, ken
tėjo neapsakomas kanezias. 
Visi gydytojai at'sisake gydyti 
ir pasakė kad tam vaikeliui 
nėra gydytojo sziame pasauly
je, jeigu tas vaikelis iszgytu 
tai tikrai 'butu Dievo suteiktas 
stebuklas, 
asz pati taip tikėjau.

Taip vaikelis sunkiose kan- 
czioso iszgidejo lovoje trejus 
metur. Viena karta ateina la
bai dievota sena moteriszke

Aire, ponia Pace, ji atne- 
szventos Rytos k n v- • • 

gele, prasze kad a'sz ja perskai- 
tycziau ir ome mane raginti 
kad asz cicziau in Szv. Rytos 
bažnyczia, darycziau už ta vai
keli novena. Ji sako asz manau 
kad vaikelis pagytu, paskai
tyk ta knyga .o matysi kiek 
žmones maloniu nuo Dievo ap
tarė per užtarymą Szv. Rytos. 
Padėkojau nuoszirdžiai sene
liai, bet eiti in ta bažnyczia ne
maniau, nes netikėjau kad tam 
vaikeliui galėtu pagelbėt i,

4 <

invvksla* "It1

“kas neti
lps netikės norint ir nniui-
• • 1 . 1. 11 _.• 11 I ■'

! I

taip visi kalbėjo. Ir

Hyczia ir po pamaldų pasiliki
te 'bažnyczioj(r, a'sz pailaiminsiu 
su relikvija, nes paprastai li
gonini pasilieku aint pabaigos.

Nusinesziau vaikeli in baž
nyczia labai silpna bijodama 
kad nenumirtu. Po pamaldų, 
paskutiniai priėjom prib alto
riaus, vienuolis palaimino su 
relikvija. Dar pasimeldžiau 
karsztai ir ėjau vaikeliu vedi
na isz bažnyczios. Bet, vos tik 
vaikelis irzejo isz bažnyczios, 
atsistojo ant trepu, pasijudino 
ir sako, “ 
taip gerai jaueziuosi kaip ro
dos niekados nėbucziau <sir- 
ges. ’ ’

h’ eme stipriu žingsniu ženg
ti žemyn ir eiti namo, džiaugs
mo aszaros apipylė man veidą 
ir nežinojau kais su manim da
rosi, maseziau kas ežia, ar tai 
sapnas ar tikrenybe.

Bot persitikrinan kad tai ne 
sapnas bet tikrenybe. Vėliaus 
vaikeli nuvežiau pus gydytoju. 
Gydytojas pareiszke kad vai
kelis yra visai sveikas ir szian
diena aeziu Dievo maloniai per 
užtarvma Szv. Rytos vaikelis 

• tr

yra sveikas ir linksmas. Ta gal 
daug žmonių paliudyti.

Taigi kaip Dievas buvo nuo I

relikvija, nes paprastai li-

mainyte asz dabar

EXTRA! EXTRA'!" EXTRA!

sena
a. a.
sze man

J

vai Kelnu galėtu pagelbėt i, nes 
vis liek butu arba isz grabo 
prikelti ar ta vaikeli užgydyti. 
Bet kažin, kokia jėga mane lyg 
stumte stūmė eiti in ta bažny
czia. Viena Seredos vakara pa
likau beveik mirsztanti vaikeli
ir važiavau in 'Szv. Kvtos baž- •/

FARMA ANT PARDAVIMO.
Gera farma, 45 akicriu, Lo

cust Valley, arti Mabanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirbama. 
Didelis namas su salimu prie 

linksma, smagi
’Uuri but parduota 

isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Wm. Kunsavage, 
Locust V alley

gero trakto, 
a peliuko.

t.f.

Barnesville, Pa.

GYDIK1S SU ŽOLĖMS
Geriausias budus gyditis su žolėm*, 
nes žoles yru tai tyriausias vaistai 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes Žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
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 izlapinb 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir 1.1 po 85c. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms
ka ir suteiksiu ir jumis. Pato mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 apaud* 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas, Adresavokito ssitoip:

M, žUKAITIS, 
Spencerport, N, Y

I <

2$ quiet Rd.

amžių ir sziandiena v ra ir bus. 
Stebuklai invyko seninus, in- 
vykfjta ir sziuose laikuose, tik 
visokiems bedieviams ’kurie 
pameti* tikėjimą, nuklimpe in 
nedorybių purvyną, norėdami 
savo sanžine užmigdyti kur be 
abejones neduoda ramybes, ir 
nuolat ta nemirtina siela, tas 
vidujinis balsas szaukia
gan atmink kas esi ir kur eini, 
atmink kad gausi atsakyti, ue- 
iszny'ksi taip kaip gyvulis.

žmones norėdami 
nuraminti sako

i 4 Xzmo-

n vczia.
Atvažiavus 

pat i kau
Augustina nes toji Ixaznyczia 
yra globojama vienuoliu Tėvu 
Augustinu. Kada priėjau prie 
geri)- vienuolio asz jam pasa
kiau savo lik’.da dulko ežia at
vykau, papasakojau apie savo 
serganti vaikeli. Ir ka girdė
jau nuo kitu kad per užtarymą 
Szv. Rytos Dievas ozia daro 
daug stebuklu. Salkau ir asz at
vykau ežia juszkoti pagel'bos 
savo vaikeliui.

Geri). Vienuolis man pasakė 
— “taip ežia daug i n vyksta 
stebuklu bet visados reikia wi-

gei'b.
pas bažuvezia A 
vienuoli Tęva

Piginu negu fabriko* preke 6 puikus 
daiktai preke dar tiktai $4.90 yra tai 
labai pigi preke nes tie daiktai yra 
verti nomažlaus kaip $12.00. Tik pa- 
mislykit ka gaunate. Gera laikrodėli, 
nikelio akmenuoti viduroi, puikus isz- 
margintl nikelio luksztai, gerai rodo 
laika Ir gvarantytas ant daug metu. 
Gvarantytl balberlo kliperel plaukams 
kirpti. Revolveris B.C. 22 kalibro dru- 
czel Ir grąžei padirbtas, naudoja B.C. 
kulkas, Ir galite apsaugoti savo na
mus. Peilis 2 geri gclcžcis, kamsztus 
traukli Ir stiklą pjauti. Gražus lencu- 
gelis gold-filled su kompasu ir labai 
gera safcty.britva. Tie visi daiktai yra 
gerai padaryti Ir kožnam patiks. Lai
krodėlis pats beveik tiek vertas kiek 
incs norim už visus daiktus. Tik ant 
trumpo laiko. Prisiuskite 35c. stempo- 
mis o $4.90 užmokėsite kaip gausite 
tavora in jusu namus. Adresavokito: 

PRACTICAL BALES COMPANY, 
1219 N. Irving Ave. Dept. G02. Chicago.

k

Toki tik
save nuranrinti sako “Dievo 
nėra, užgrabinio gyveninio ne- 
Va’ 
gu iszniislas.
k i žmones kal’ba kaip vagis ei
damas vogti. Jis gerai žino 
kad jeigu pagaus ji, bus baus
ta* nž tai ai‘bu žmogžudis kad 
turės atiduoti savo gyvybe už 
atėmimu kitiem gyvybe^. Bet 
vichiok daro tokius darbus o 
bedarydami prapuola ir, turi 
atsakyti už savvo bloga darba.

Taip, Dievas buvo, yra ir 
bus ir Jo'darbai niekados nesi- 

Laimingas yra

KREIPKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiata 

Viao* Kroniaako* Ligo*. •
stebuklu nėra, tai tik kuni-

” Taip lygiai to-

baigs, 
szia me

tąsą i 
pasaulyje kuris tiki in 

Dieva ir pildo Jo valia, 'lai
mingas bus ir am’žinastei, 
Kristus pats pasako:

nes 
“•ne tas 

ineis iii dangaus karalyste ku
ris sako ‘Vieszpatie, Vieszpa- 
tie!’ bet tasai kurs pildo valia 
m...„v ......... >> () įeitoje vietojeLevo mano,“

isz darbu ju, pažinsite 
, >

sako: “ 
kas mano pasėkėjai. Nepasa
ko kad isz žodžiu ju pažinsfte 
kas mano pasekėjai, bet, isz 
daUbu-’’

Sziandiena 'daug tokiu yra 
kur žodžiais isz rod o v ra Kris
taus pasėkėjai, o darbais tai 

D '. <• "" daug arszesni už Juda, nes Ju-Bitaikinti su Dievo „valia nes , ° ,n: _ ■ • das viena kartu Kristų pan a-Dievas geriau žino ko žmogui . ... 1 .• i • i> i i *i r ve ir ipasi'kore, o musu laiku reikia. Paklausė vaikelio var- ... . .

pasėkėjai,

asz atminsiu kož-da ir sako, “
na ryta u'ž vaikeli Szv. Miszio- 
se, o jus-melskitus namuose, ti
kiu kad Dievo malone jusu 
vaikeliui sugrąžius sveikata ir 
kita Sereda atneszkite vaikeli 
in bažuvezia.“

Padėkojau gerb. vienuoliui 
už 's u ra minima, nuėjau in baž
nyczia pasimeldžiau karsztai 
prie Szv. Rytos ir gryžau namo 
maustydama gal rasiu vaikeli 
mirusi, gali jis nesulauks jau 
kitos Seredos. Pervažiavusi ra
dau tokiame pat padėjime kaip 
palikau. Lyg

Judai tai savo darbais tuks- 
taneziais kartu Kristų parduo
da ir nieko sau isz to nedaro.

J. Poszkiene.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

kitos •Sereidos 
vaikeliu jau ant tie^k pasveiko • 
kad atsikėlė isz lovos, galėjau 
aprengti ir vesti in ba'žnyczia. 
Bot, vos tik iszlipome isz gat- 
vekario, vaikelis apalpo ir ma
niau kati jau mil's. Sziaipithip 
atsinesziau in vienuolio rašyti
ne, atėjo kitas vienuolis, pa
mate apalpusi vaikeli. Jis su
ko: “Paeitikoki Dievo malo
niai per užtarymu Szv. Rytos 
ti’kiu ju.su vaikelis pagis. Suko,
darykie novena per devynias 
Seredas ir tame laike vaikelis 
lai priima norint karta Szv- 
Komunija, dabar eikite in baž-

■ ii ' u ■■ , '

• •
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Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
tik pajiege 

dirbti. Ap.iaaugokite pavoja**.
Ne Serganti bet ▼ilgi

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

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakara 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

Antra* Flora*,

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusiai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabui paruo- 
szia nuo pnpraseziausiu Pii prakil
ni ausiu. Paršam do automobiliui dol 
laidotuvių, veseliu,. krikastyniu tg 
kitiems pasivažinėjimams.

Bali Telefoną* 1871-lf.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

Pasamdo

Mokame 3-czia proconta 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.

I t

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

J. E. FERGUSON, Kas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$-*----
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tąs Procentas, be jokio 
saugumo.

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

..    m* .....................a i ■ i.   .■■■■ ii—     lamip f   m * — —-  a ................. -  

Dėkite savo

ju.su
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CHORISTE
Viena karta, < kuomet jinai 

dar buvo jaunesne, gražesne ir 
turėjo skambesni baisa, vasar- 
namyj, jos bute sėdėjo Mikas 

s, jos garbejas. Bu v 
nepa keneziamai 
tvanku. Kalpokas tiktai ka bu
vo papietavus ir iszsigeres bu
teli blogo portveino, jautėsi 
esąs liguistas, be geros nuotai
kos. Abudu nuobodavo ir luku- 

kuomet sumažesias 
idant iszejus pasi- 

vaikszcziot.
Staiga prieszkambaryj visai 

netikėtai kaž-kas paskambino. 
Kalpokas, kuris buvo be szvar- 
ko ir tuflose, paszoko ir klau
siamai žvilgterėjo in Poszkai
te.

Kalpokas

riavo, 
karszt is.

karszta
o
ir

Tur but, laikrasztys, ar
ba, gal, drauge, — ture daini
ninke.

Kalpokas nesivaržė ne Posz- 
kaites drauges, ne laikraszcziu, 
bet del viso ko paėmė in glebi 
savo rubus ir nuėjo in gretinu? 
kambarį, o Poszkaite nubėgo 
duris atidarvt. Didžiai nuste
busi ji iszvydo, kad ant slenks- 
ezio stovėjo ne laiszkaneszys ii 
drauge, o kaž-kokia tai nepa
žystama moteris, jauna, graži, 
szauniai apsirėdžiusi ir, isz pa
žiūros sprendžiant, moterissprendžiant 
auksztesnes kilmes.

Nepažystamoji buvo iszblysz- 
kusi ir sunkiai kvėpavo, lig, 
kad nuo vaikszcziojimo auksz 
tais laiptais.

— Ka jus malonėsite ? — 
paklausė Poszkaite.

Ponia ne isz karto atsake, Ji 
padare žingsni pirmyn, isz lėto 
apžiurėjo kambarį ir atsisėdo 
su tokia iszvaizda, lig kad nuo 
nuovargio ar nesveikatos ne
galėjo stovėt; paskiau ji ilgai 
judino iszbly.szkusias lupas, be
sistengiant kaž-ki^ prakalbėt.

— Ar mano vyras pas jus? 
— paklausė ji pagalios, pakė
lusi in Poszkaite savo didele.* 
akis raudonomis, 
siomis blakstienomis.
— Kokis vyras? — susznabž- 

taiga taip 
kad jos rankos ir

Ml

a psi verk u-

kojos 
Kokis

iszeikvojimas ir Alikas pajesz- 
komas. Jis norima aresztuot! 
Sztai ka jus pridirbote!

Ponia pakilo ir didžiai susi
jaudinusi perėjo per kambarį. 
Poszkaite žurejo in ja
baimes nieko negalėdavo 
prast.

ir isz
su

- Sziandien 
areszt imsią, 

gaikszcziojant, 
girdėjosi užgavimas ir piktu
mas. — Asz žinau, kas ji pri
vedė prie tokios padėties! 
Biauri, szlykszti! Žiaurus, pin • 
siduodantis tvarinys! (ponios

ir
gi ji atrasiu 
— tare ponia 
ir tunic balse

lupos susikreivino ir nuo pasi
bjaurėjimo nosis susitraukė). 
— Asz beiege... klausykite jus, 
niekszinga moteris!...
iege, jus tvirtesne už mane, bei 
yra kas už mane ir už 
vaikus užsistoja! Dievas viską 
mato! Jis teisingas! Jis iszjesz- 
kosias isz jusu už kiekviena 
mano aszara, už visas nemiego-

asz be-

mano

tas naktis! Ateis laikas 
mane atsiminsite!

užstojo tyla.
po kambari ir

o Poszkaite vis

,ju.s

Ponia

pasi-

1

nt

r

I

I

i

K0WL00NE, KINUOSE, VIESULĄ SUGRIOVĖ DAUG NAMU.
Paveikslas likos nutrauktas tuojaiis po dideliai viesulai Kowloono, Kinuose, kuri pa

dare milžiniszkas bledcs ir negana to, marios iszkilo užliedamos visa aplinkine o priek tam 
buvo baisus vejai.

pasididžiavimo, ish Orlaivininkystes
Iszsivystijimas

ranki

Poszkaite isz t rauk e viena isz 
tualetiniu stalcziuku ir iszemo 
isz ten iszpusta auksini apy- 

(branzalieta) ir plona 
žiedeli su rubino akyte.

— Malonėkite! — tarė ji, 
paduodant vieszniai tuos daik
tus.

Ponia užkaito, ir jos veidas 
suvirpėjo. Jinai užsigavo.

— Ka-gi jus man duodate? 
— tarė jinai. — Asz ne i'szmal- 
dos praszau, o to, kas priklau
so ne tamstai... kad jus, besi
naudojau! savo padeczia, isz- 
spaudet isz mano vyro., to silp
no nelaimingo žmogaus... Ket- 
virtadienyj, kuomet asz jus su 
vyru uoste regėjau, tamsta tu
rėjai 
apyrankius. Reiszkia, nėr ka 
priesz mam* loszt role nekalto 
avinėlio! Asz paskutini karta 
praszau: ar duosite jus man 
daiktus, ar neduosite ?

— Kokia 'jus 
keistuole..
pradedant užsi 
galiu užtikrini 
Mykolo asz, 
rankio ir žieduko, asz daugiau 
nieko neregėjau. Jis man tik- 

įgaicziu atvež1

virszu-

brangins
Rciszkia

nuskąri us ii

i'sztikrujn.
— tarė Poszkaite. 

aut. — Asz jus 
kad isz jusu 

apart szito apy-

g’

dozių atvež

TARADAIKA

Nepertoli Dcla va rijos, 
Atsibuvo i m e n i 11 o s,

Buvo dvi 'baczkutes alaus, 
Munszaines ir da ko danginus 

O vyno del merginu
Ir moterių.

Tas dėjosi DžcrzOs steite, 
Mažam mieste, 

Lietuviu ten kelios familijos, 
Bet protingos ne vienos, 

Tamsintai visi, 
Seni-ir jauni,

Tai ir vaixluves pakele

Inteview” su Ame
rikos Lietuvaite

Paprasto iszauklejimo, jauna 
apie 20 metu mergai t c, kuria 

jmdiketai toko sutikti, ir kasžin 
kaip užkliuvo klausimas, Del 
ko nevedes? Padaręs excuse, 
parupo sužinoi, del kokios prie- 

nevedus? Sako, I 
married.

Are you speak-

i žasties 
Wil) nevi*r get 

Klausiau: ”
inga nothing but the truth?” 

— Certainly.
How do you know ?
Well, 

that could be trusted. Jit 
vienaip, o daro kitaip, 
myli tik viena, 
daugeliu. Ruko, 
geria kaip k...,

I

WHIMIIIIIHUI

there is no man 
j sako 
Sako 

o vaikszto su 
’till it stinks, 
fighting- No 

respect for his wife.
what about wo-Sakau,

men ?
— 11 men were num, 

women would behave.
kenezia kenezia iki kantrybe 
trūksta.

— Ar ne moterys 
kam jos daro ta

If men were 1 lie
Ka, jos

J

Susirinko linksmai gvre 
Vienas narsnnas atsirado

Ir kibti prie kožno pradėjo,
J

kaltos, 
4‘moonshine”!

— Jei motervs nedarvs na
mie, tai vyrai eis kitur, 
blogiau.

— Sakau, gali

G v rosi su savo drūtumu 
Ir galingumu,

Bet ta'sai galijotas in kaili 
gavo,

Ilgai po tam dejavo
J r jojo bode vos gyvas

(pasiliko
. Ir tas vos neatliko,

Gerai kad toki pataiso, 
Tai nepasilieka ant sauso.

dar

rast toki, 
kuris tokiu ypatybių neturi.

— Kur jie yra?
— Na, pilnas miestas geru 

tik reikia juos pažinti.

būtent isz 
prakilnumo, idant save iszauk- 
szlinus ir choriste nužeminus.

— Gerai, asz atiduosiu jums 
daiktus! — sujudėjo Poszkai
te, szliKistant akis. — Malonė
kit. Tiktai jie ne Mykolo... Asz 
juos esu gavusi nuo kitu sve- 
cziu. Kaip jus norite...

Poszkaite isztrauke
tini komodos stalcziu, iszenis 

su deimantai's,

apyrankius, ir visa tai padavė 
poniai.

— Jaigu norite, tai imkite, 
tiktai asz isz jusu vyro jokios 
naudos neturėjau. Imkite, lob- 
kit! — tose Poszkaite, užgauta 
grūmojimu pulti ant keliu. — 
O jeigu jus skaitotos prakilnu., 
tikroji jo žmona, tai geriau ir 
laikytumėt ji prie saves! Taigi, 
mat! Asz ji nekviecziau pas sa 
ve, jis pats atėjo...

Ponia per aszaras apžiurėjo 
paduotus jai daiktus

— Tatai nė viskas... Czia ir 
per puse nebusią.

Poszkaite urnai iszmote isz 
komodos dar auksini laikrodi, 
lortsigara ir pagulės, ir tarė 
szskot us ra n kas...

— 0 daugiau pas mane nie
ko nebeliko... Kad ir krata pa

niekų nerastumėt!

isz ten sagute 
brangius karolius, kelis žiedus

1 ?

ir tare

J

North ^Carolina

vyru,
Amerika yra melting pot, ga
lima vesti bile human being.

— Yes. Bet su bile kokiu 
apsivedufi, nejausi at home.

— Stebėtina, czia jusu gim
tine ir Lietuvon nevažiuosi, ar 
ne vistiek su kuo vedus? B v 
tik geras žmogus.

— O! Well. Stranger is al
ways a stranger. You must 
learn his ways. He likes that, 
doesn’t like that. Didžiuojasi. 
Jo tėvai buvo toki! Garbin
gai gyvena. Makes you feel as 
if he does a favor marrying 
you. Geriau būti free.

— Del ko free? Jei rastum 
dailu Amerikos Lietuviuką ir 
apsivestum, tai butu aprūpin
tais gyvenimas.

— Try and get it. Jie su 
mumis neina. Pasigauna Airi- 
sze, Žydelka, ar gal kokia ni- 
gerka, bile ne Lietuvaite. But 
often times they get stuck.

— Pull ’em out, make a 
man out of them. Ir turėsi vy
ra!

* * *
Slienadoryje jau antai 

Ir intiligintai,
Su guminiais branktais ant 

kaklu,
Ėmėsi vieni kitus už plauku.

Ir peliukus iszsitrauke, 
Per gerkles pertrauke, 
Tai vymiežiai ne kas,

Tiktai tikras progresas*

Oriaiviniukyste pradėjo vys
tytis nesenai.

Orville Wright 'buvo pirmas 
lėkti. Jis loke 120 pėdu ir isz- 
buvo ore tik 12 sekundų, stip-, 
rus vejas pakilo, ir jis turėjo 
leistis žemvn. Tykiame ore 
maszina butu lekus apie 540 
pėdu nuo žemes. Tai buvo pir
mas lėkimas inžino-varyta ma- 
szina.

Ta isloriszka kelione atsiti
ko Gruodžio 17 d., 19()3m., Kit- 

Hawk ’e,
valstijoj. Gegu'žes 21d., 1927m- 
Charles Lindberg
sujudino jo oro kelione per At
lant i ka. Jis keliavo vienas, net 
3,600 myliu, apie 100 myliu in 
valanda.

Negalime lyginti ta pirma 
orlaivi su 12 II.P. i ūži n u, 
szia'd ienos 
noms. .Ja padare Wright bro
liai savo szaipoje.

Kad nors pirma kelione su
stoju 'beveik 'kaip greitai pra
sidėjo, vistiek parode kad yra 
galima lėkti. Vėliaus seke pa
šokini ilgesni pabandymai. 
Kaip su visais iszradimais, ne
užilgo kiti pionieriai bandė ka 
nors gero pridėti prie pirmo 
iszradimo. 1909m. G lenu Cur
tis's padare orlaivi su 50 H.P. 
inžinn, sveriant 250 išvarų. Szi- 

laimojo greitumo 
Rheims, Erancijoj,

visa pasauli

12 I I.P. i ūži n u 
puikioms

su 
ma'szi-

* * ♦
Ar žinote jus grinorkeles, 
Katros nesenei pribuvote 

mano miteles,
Jaigu jau katros sriubos 

priputia,

(ai saldžiu py ra 
davo.

— Saldus pyragaieziai... mi
si szy psojo nepažystamoji.
Namie vaikams nėra kas val
gyt, o ežia saldus pyragaieziai.

isztiesu atsisakote daik-

visaiis iszradimais Nustokite nors siutia 
Susivaidykite, 

Juoku nedarykite.
I'sztikro ne viena vyro ne gaus, 

Jaigu munszaines gerti 
nepaliaus, 

Žinau ir apie lokes.
Ne įprastas girtuokles, 
Ka vyrus subytina,

darytumėt, 
Viesznia atsiduso 

rankomis

Vėl ei 
vaikszcziojo 
lauže rankas, 
dar žiurėjo in ja bukai, su dve
jojimu, nesiųirasdavo ir kaž-ko 
tai baisaus laukdavo isz jos.

; Asz poniute, nieko neži
nau, — prakalbėjo ji ir staiga 
apsiverkė.

' — Jus meluojate! — su
szuko ponia ir piktai sužaiba
vo in ja akimis. — Man viskas 
žinoma! Asz jau senai jus pa
žystu! Asz žinau, jis paskutini 
menesi, kiekviena 'diena pas 
jus prasėdėdavo!

— Taip. Tai ka-gi? Kas gi 
isz to? Pas mane daug svecziu 
atsilanko, bet asz nieko ne ne- 
vereziu. Kas nori, gali ateit — 
tai valios darbas.

į — Asz sakau jums:
rciszke pinigu iszaikvojimas! 
Jis tarnyboje svetimus pinigus 
iszleido. Deliai tokios... kaip 
jus, deliai jusu jis pasiryžo 
nuskailiina padaryt. Klausy
kite, — tarė ponia tvirtu tonu 
sustojus priesz Poszkaite.
Pas jus negali but principu, jus 
gyvenate tiktai dėlto, idant da
ryt pikta, tatai tamstos tikslas, 

’bet gi negalima manyt, kad jus 
taip žemai nupuolete, kad par 
tamsta žmogiszko jausmo
pėdsako nebeliko. Jis turi žmo
na, vaiku... Jeigu ji nuteisia n 
iszsiusia, 
bado numirsime... .Jus tatai su
praskite! O tuo tarpu yra prie
mone iszgelbet ji ir mus nuo el- 

Jeigu asz 
sziandien innesziu keturis 
tukstanezius penkis szimtirs 
litu, tai ji paliksiu ramybėje. 
Tiktai keturi tukstaneziai pen
ki szimtai litu!

— Kokie keturi tukstan
eziai penki szimtai litu? — ty- 

•paklausė Poszkaite. — 
asz nežinau., asz

ėmiau...
Asz nepraszau isz tams

tos keturiu tukstaneziu penkių 
szimtu litu... jus neturite pini
gu, be man nereikalinga jusu 
pinigai. Asz kit-ko praszau... 
Vyrai, paprastai imant, to
kiom, kaip jus, dovanoja bran
giu daiktu. Sugrežkite man tik 
tai tuos daiktus, kuriuos jums 
dovanojo mano vyras!

— Poniute, jis jokiu daik
tu man nepadovanojo! — su
spiegė Poszkaite, pradedant 
suprast.

— Kame gi pinigai? 
praszvilpe savo, mano ir sve
timus... Kur-gi visa tai dingo? 
Asz jus maldauju, paklausyki- 

Asz buvau “susisielojus ir 
jums daug nemaloniu dalyku 
prisznekejau, bet asz atsipra- 
szau. Jus turite mane neapkęst, 
asz žinau, bet jeigu jus gitlito' 
pasigailėt, tai ineikite in mano 
padėt. Maldauju tamsta, ati
duokite man daiktus! t ’< ■>

— Hm... — tarė Poszkaite 
ir patraukė pecziais.
mielu noru, bet tenubaudžia 
mane Dievas, jis nieko man ne 
duodavo. Tikėkit sąžinei. Abel
nai, jusu teisybe, — nedrąsiai 

: — jis 
kadaisia du niekniekiu buvo

dreban- 
cziomis rankomis suvyniojo 
daiktus in 'skarele ir, ne žodžio 
nepasakiusi, net 
telejusi, iszejo.

Isz gretimo kambario atsida
rė durys, ir inejo Kalpokas. Jis 
buvo iszblyszkes ir nervingai 

, lyga kad butu tik- 
labai 

-ne

A r jus 
tus grąžint ?

N ega v us i at sak y i no,tai asz ir vaikai isz ponia 
atsisėdo ir, apie kaž-ka svajo
jant, nusistatė in viena taszka.

— Ka-gi dabar daryt? — 
prakalbėjo jinai. Jeigu asz ne 
gausiu keturiu tukstaneziu pen 
kiu szinitu litu, tai ir jis pražil
siąs, ir asz su vaikais pražūsiu. 
Ar užmuszt szia nieksze, ai 
pult priesz ja ant keliu, ar ka 
bedaryt ? v

Ponia pridėjo prie veido no
sine skarele ir eme raudoti.

— Asz praszau tamstos! — 
;• i rd ėjosi per jos gaikszczioji-

Mikasvvras...

apie

biauri,
— sumurmėjo ne 
žiūrint in Posz- 

ir pasl-

nieksze,

galva nelink-

getavimo ir gėdos.
innesziu 

penkis

kiai 
Asz... nc-

paprastai

dėjo Poszkaite ir 
persigando, 

isz baimes nutirpo. — 
vyras? — pakartojo ji, 

pradedama drėbėt.
— Mano 

Kalpokas.
— Ne... ne, poniute... Asz... 

asz jokio vyro nežinau.
Minute tyliai praėjo. Nepa

žystamoji moteris kelis kartus 
nuszluoste nosine skarok* isz 
blyszkusias lopas ir, idant už
kariaut vidujini virpėjimą, su
laikė alsavimo o Poszkaite sto
vėjo prieszais ja nesijudinda
ma, kaip inkasta in žeme, ir 
žiurėjo in ja su dvejojimu ir 
baime.

— Tai, jo, jus sakote, czia 
norą? — paklauso ponia jau 
tvirtu halsu ir kaž-kaip keistai 
nusiszy psojo.

— Asz... asz nežinau, 
ka jus klausiate.

— Jus 
szl v kszt v ne...• • 
pažystamoji,
kaito su neapykauta 
biaurejimu. — Taip, taip... jus 
biauri. Labai, labai esu paten
kinta, kad, pagalios, asz tata* 
jums galiu pareikszt!

Poszkaite pajuto, kad in ta 
ponia juodais rubais, piktomis 
akimis ir baltais, plonas pirsz- 
tais, ji daranti inspudžio kaž
ko tai biauraus, szlvksztaus, ir 
jai pasidaro geda del savo 
minksztu, raudonu žandu, pud
ra nudažytos nosies ir gniutu
lio plauku ant kaktos nudribu
siu, kurie niekaip nesidavė In 
virszu suszukuot. Ir jai pasiro
dė, kad jeigu ji esą butu liesu
te, neiszsipudrinusi ir be kuok- 
szto plauku, tai gal butu gali
ma paslėpt, kad ji esanti nedo
ra, ir nebūtu taip baisu ir go
da stovėt priesz nepažystama, 
slaptinga ponia.

— Kur mano vyras? — te
si? ponia. — Abelnai imant, ar prisipažino dainininke:
jb» czia, ar no czia, man vis vie-

Poszkaite

Jis

te!

— Asz

tas orlaivis 
lenkt v nes 
keliaujant 47 myliu in valan
da. Curtiss taipgi 'padare pir
ma plaukianti orlaivi, kuris 
galėjo nusileisti ir pakilti nuo 
vandens. 1909 metai 
daugeli pasekmingu 
Ilenrv Farman su Gnome oro- 
atvesintu i užimi i'sZbuvo 
suvirsz tris valandas-
Bleroit perskrido per English 
Channel. Jo orlaivis ’buvo pa- 
naszus in Lindbergo orlaivi.

Bet žmones nekreipė daug 
a lydos iii orlaivi ninkyste iki 
Pasaulinio Karo. Per kare or
laiviui nk vste 
te. Geresni inžinai padaryti. 
Europos progresas priverto 
Amerika labinus interesuotis. 
Kuomet kare užsibaigė Liber
ty in'žinas ’buvo produkuotas. 
Kasdien vartojama orlaiviai 
su vienu arba dviejais inžinais.

Bet nuo 1921m. iki 1925m. 
buvo nekantrybes laikas. La
imi

Francijoj — You can’t heal a rotten 
egg. Therefore let them be as 
they arc.

— Argi visi tokie blogi!
—- No. But most of them.
— Na, tai tau pateks geras.
— I hope to God, kad pa

Tuziną keliszku in save supila 
Be pasilsiu su vienu kvapu, 

Ir tai prie visu akiu,krate galva 
k a p ri ernes 
kareziu vaistu; jo akyse bliz 
jo aszaros.

Kokius jus man daiktus
- užsipuolė ant
- Kuomet, leis

kite jus paklaust?
— Daiktai... Tatai tuszczias 

reikalas — daiktai! — prakal
bėjo Kalpokas ir pakratė gal
va, — Dieve mano! 
tave verke, lenkėsi...

— Asz jus klausiu; kokius 
jus man daiktus atneszdavot? 
— suszuko Poszkaite.

— Dieve mano, ji, dora, 
szvari... net norėjusi

- - 4*

atneszdavot ? 
jo Poszkaite.

kaz-kokiu pamate 
lėkimu.

ore
Lewis

* * *
O kad prasmegtu, 

Ir gala gautu.
Tas girtavimas, 

Ir su peileis pjaustymas. 
Tas dėjosi vienam sa/lune

tektu.
— Bravo, panele, sveikinu 

už toki atvirumą.
— Life is wonderful, 

you don’t fail.
— I’ll sav so.

you, Lietuvaite.
— God bless you, too. Bye,

it
>

Kur paeziame pasiutime, 
Su peileis susiipjauste, 
Net gyslas pa pjaustė, 
Ir tai kožna karta, 

Kada tik iii karezema 
atvyksta.

Tai mat apszviestunai, 
Tiktai Liet u v isz k i tamsu na i 

Girtuokliai, gyvuliai 
Tai musu Lietuviai.

Piktinasi tuom Amerikonai, 
Kaip tai Lietuviai vadina 

pagonai, 
Tegul, tegul, taip ilgai ne bus, 

Ba Dievas ne skubus’, 
Bausme savo parodys, 

Visus peszttikus isznaikys.
Tai ir bus gana, 
Ba (laojau gala!

God bless<r e> _
mus. — Jog jus-gi 'sunaikinote 
ir pražudete mano vyra, isz- 
gelbekite ji... Jus neturite prie 
jo pasigailėjimo, bet vaikai... 
vakai... Kuo vaikai nusikalto?

Posz kai te i nsi va i zd i no 
žus vaikus, kurie stovi g 
ir verkia isz bado ir pati eme 
raudot.

— Poniute, ka-gi asz galiu 
padaryt? — tarė ji. — Jus sa- 

asz nieksze ir esu 
sunaikinusi, o asz 

kaip priesz
galiu prisiekt, kad jo

kios naudos isz jo neturiu... 
Musu chore tiktai viena Magde 

. ’ . 0 rziaip mes visos diena isz die
nos vos gala 'su galu tesudti
ria m. Mikas Kalpokas apsi- 
sz^ietes ir mandagus ponas, na, 
afcžir'priimdavau. Mums nega
lima nepriimt.
'— A'sz daiktu 

Duokite man daiktus! Asz ver
kiu... nusižeminu... Malonėkite, 
asz pulsiu ant keliu! Malonėki
te!

Poszkaite riktelėjo isz bai
mes ir eme rankomis skesezio- 
ti. Ji jaute, kad toji i'szblyszkn- 
si, graži poniute, kuri manda
giai iszsireiszkianti, nelygi- 

j kaip teatro, isztikruju 
gali pult priesz ja ant keliu,

Ji priesz bye!
žymiai istfsivys- n.

ma- 
'atveje

JI, dora

kote, kad 
Mykolu 
jums, 
Dievu...

’ .° 
Vieszpati

turinti turtinga szclpeja

praszau!

na, bot turiu asz jums pasakyt, man atvožės. Malonėkite, asz nant.
kad esa pasireiszkes pinigu atiduosiu, jeigu norite gali pult priesz ja ant keliu

iszdidi, 
parpult ant keliu priesz.. priesz 
szita merga! Ir asz ja prie to 
privedžiau! Asz. dasileidau!

Jis nusitvėrė <sau už galvos 
ir sudejavo:

— Ne, asz niekuomet sau to 
nedovanosiu! Atsitrauk nuo 
manes szalin... kekszc! — su- 
szuko jis su pasibiaurejimu be
sitraukiant nuo Poszkirites n 
bestumdamas ja nuo saves 
drebaneziomis rankomis. — Ji 
norėjo parpult ant keliu ir... 
priesz ka? Priesz tave! O Dieve 
mano!

Jis urnai apsiverkė ir, pasi- 
biaurejaneziai szalindamos nuo 
Posžkaites, pasuko link duru ir 
iszejo.

Poszkaite atsigulė ir pradėjo 
garsiai verkt. Jai jau buvo gal
ia savo daiktu, kuriuos ji užsL 
karszcziavusi atidavė, ir buvo 
skaudu. Ji prisiminė, kaip ja 
priesz tris metus no už szi, no 
už ta vienas pirklys sinnuszo, 
ir garsiau eme verkt.

Atsitrauk

greitus orlaiviai, produ
kuoti ir Oro Paežio Sistema in- 
steigta, bet civilizka orlaivi- 
ninkyste visai ne progresavo. 
Valdžia 'buvo ūži n teres uola ir 
pervede instatyihus pagePbs- 
tant nauja industrija. Ir atsa
komi ugi iszdirtiejai pradėjo 
pastatyti k o m e re i a l i'sz k 11 s 
laivius.

Kad nors sziadienos moder- 
niiszki orlaiviai turi daugeli 
visokiu vėliausiu i'szradimuj 
bet seka pamatus pirmu orlai
viu. Bris daugiau.

or-

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

19 W. Center St. Mahanoy City

— Bye, bye!...
Isz szio trumpo pasikalbėji

mo iszvada aiszki, kad Ameri
koj gimusios Lietuvaites neitu 
už svetimtaueziu jei Lietuviu 
vaikinai jas imtu. Czia labai 
teisingai pastebėjo, sakydama: 
Try and get them. Jau tas fak
tas už save kalba, jog Amerikoj 
mergaites daugiau dirba prie 
Vycziu negu vaikinai. Daugc- 
lyj vietų jos vadovauja savo 
kuopom, o vaikinai kasžin kur. 
Kiek teko susitikti <su tokiom 
mergaitėm, kurios Vycziuose 
aktyviai veikia, tai yra gana 
aiszkios nuovokos ir sveiko 
proto. Tokias mergaites nerei
kia apleisti. Jei ji gerai dirba 
organizacijoj, tai dar geriau 
dirbs prie pecziaus ir namu.

Vaikinai, kurie ima sveti
mas ir paniekina savas, tai la
bai didele skriauda sau daro. 
Ne paslaptis, kad Lietuvaites 
yra gabiausios mokyklose.

Delko svetimi a u czia i puola 
prie Lietuvaicziu kaip muses 
prie medaus? Jie žino kur yru 
real goods. O patys Lietuviai 
turėdami aukso po nose iv jo 
neinvertina. — Dora Lietuvai 

Telefonas 872. te tai žemiszkas augelis.

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patamayima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. '
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ŽINIOS VIETINES Mount Carmel, Pa. — Arti 
czionais, ant fanuos Jono Ken- 
fil, East Eldrid apskriti, pro- 
hibicijos agentai užtiko samo- 
gonka 2,500 galonu didumo, 
50 galonu alkoholimis, ruksz- 
ties, karbon Iklorado ir kito
kios trucvznos del maiszimo 
munszaincs. Arosztavoti yru 
trys Italijonai Joseph Moretla, 
Louis Muff ir Carlo Perillo vi
si isz M out karmų, už peržengi
mą prohibicijos tiesu.
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— Kasyklos vis dirba po 
tris dienas ant sanvaites.

— Pas ponia Juoziene Moc
kui t iene ant 328 W- Mahanoy 
avo., atsibuvo szeimyniszkas 
suvažiavimas giminiu Seredos 
diena. Poni Mockai'tiene pri
ėmė karaliszkai gimines ir pa
tinstamus. Sekantieji da'lyba- 
vo susirinkime: Ant. Mockai- 
cziai isz Luzernes, Ant. Moc- 
kaieziai isz Mount Carmel, S. 
J. Mockaicziai isz Shenadorio, 
Tpo. Matulei isz Wyoming, Pa.

isz Pittston, Pa.,
Tokie i isz Port Carbon, Pa., ir 
gimines isz miesto.

— Bead ingo kasyki u pre
zidentu likos rszrinktas And
rew J. Maloney, kuris yra gi
nies Gira rd v M lej. Jisai pribuvo 
isz Chicngos ir apsigyvens da
bar Fihulelfijoj.

— Apie treczia valanda 
Ketverge ryta, kilo slaptinga 
ugnis su eksplozije skiepe po 
kuknia Mansion House lietely
je ant kampo Main ir Centre 
plycziu. Eksplozije šukele vi
sus sveczius isz miego. Vienas 
1sz svoeziu iszliegdamas isz lie
telio, susidūrė su kokiu tai ne- 
pažinstamu žmogum 
taipgi 1x¥go isz lietelio neszda- 
nias maža valiza su savim. To
jo nepažlnstamo da nesurado 
ir nežino 'kas jis per vienas, 
irgn ies marszalka padare kra
ta idant dažinoti priežasti ug
nies ir rado dvi 'bleszines ku
riose buvo gazolinas ir dauge
lis skiedrų. Buvo tai aiszkus 
darbas padegimo. Ugnagesiai 
liepsna užgesino in trumpa lai
ka. Bledes mažos.

— Utarninko vakara susi- 
rįfrko pas redaktorių “Saules” 
F.W. Boczkauka ir jojo pa- 
czitilia, draugai ir drauges 
praleisti linksma vakarėli, ku- 
rigme dalylmvo ponstva S. Ge
gužiai, W.D. Boczkauskai, J. 
Mitauckai isz miesto ir Kaz. 
Gibnvjcziai isz Minersville, Pa. 
ir J. Malusr4auckai (McClos
key). isz Shenandoah. Vakarė
lis buvo linksmas ir muzika- 
lisrtkas. Po skaniai vakarieniai 
sveteliai paszoko, padainavo il
su gerais velinimais iszvažia- 
vo namo.

— Neužmii'szkite kad F.W. 
Boczkauskas dabar pasidavė 
ant Independent ti'kieto 
School Director. Balsuokite tik 
už viena, o tokiu hudu tikrai 
isziinkslme savo Direktorių 
Mokslainiu. Tik mes vieni ga
lime iszrinkti saviszkius, 
h ve't i m t a ncz i a i stengsis 
pajėgom sumuszti ateivius ir 
neprileisti prie to dinsto kaip 
patys i»zsitare priesz nomina- 
cije. Todėl turime pasistatyt ir 
svetimtaueziams parodyt, kad 
galime savo tautos žmogų isz
rinkti kad ir kasžin kaip prie- 
szintusi Velszei ir kiti.

mažame
gyveno

Jok ii-

A

■

II

■

ll'tl

I

■ W

r

*B

treczia

kuris

ant

nes 
visom

SHENANDOAH, PA.

Gir-

f Andrius Kaulinaitis, 24,/j 
N..Gilbert uli., mirė Nedėlios 
vakara nuo uždegimo plau- 
cziu. Velionis paliko dideliam 
nuliudimia paezia Ona, tris ve
dusias dukteris M. Žobiene, S. 
Valaitiene ir F. Balevicziene ir 
sunn Andriu namie. Taipgi dvi 
seseris Griszkeliene ir
dauokiene ir broli Motiejų isz 
Georgetown, III. Laidotuves at
sibuvo Ketvergo ryta isz namo 
dukters Balevicziencs, 22G W. 
Penn uli., su bažnytinėms pa
maldoms Szv. Jurgio bažny
czio je.

f Gerai Ižinomas visiems, 
senas gyventojas Adomas Ado
maitis, mirė Panedelio vakara. 
Velionis pribuvo in Amerika 
daugeli metu atgal, laikyda
mas bizni per keliolika metu. 
Buvo prezidentu Szv. Jurgio 
Draugystes ir prigulėjo S.L.A. 
kuopos. Paliko dideliam nuliu
dimia paezia Izabele, dukteres 
Izabele, Mažeikiene ir Mas- 
lauckiene kaipo aunu Juozą, 
kuris lavinasi moksle George
town universitete, ir keturis 
anūkėlius.

z vs 
s

Tamaqua, Pa. — Diena G ()k- 
t o bėrio, likos užniusztas Ka- 

Budris, 39 metu, No. 14 ka- 
yklosia ir likos palaidotas 8tu 

diena su bažnytinėms apeigo
mis. Velionis prigulėjo prie Vi- 
tauto draugystes, buvo vedės, 
nes jojo pati Elzbieta pabėgo 
nuo jojo su I tali jonu du metai 
a<lgal, pasiimdama •su savim 2 
dukreles, Izabele 9 metu ir 0- 
nute 7 metu. Gyveno ant 438 
Elm ulvezios-

ta.

kuris

Warrior Run, Pa. — Panede
lio rvtn atsibuvo laidotuves su 
bažnytinėms apeigoms Antano, 
sūnaus Jurgio Szimonaįczio 
ant Chestnut ulyczios,
likos užniusztas No. 9 kasvklo- 
sia per nukritimu szmoto ang
lies. Pamaldos atsibuvo Sugar 
Notch Lietuviszkoje bažnyczio- 
jv, o kūnas palaidotas ant vie
tiniu kapiniu. Velioniui paau
kavo daugybe puikiu žiedu ir 
vainiku kaipo dalybavo laido- 
tnvesia daug žmonių.

Wilkes-Barre, Pa. — Nešė
mu atidarė ofisą Lietuviszkas 
daktaras Juozas Ažukas po 
107 Hillside ulyczios, kuris už
baigė daktariszka mokslą pa
sekmingai Temple Unuversite- 
te, Filadelfijoj ir buvo Mercy 
ligonbuteje, mieste. Musu tau
tietis taipgi isztarn'avo 'kariu- 
meneje laike švietime kares ir 
vra sunum Kazimieru Ažuku. 
Jaunas daktaras turi gera 
praktika nes daktariszkam 
moksle yra gerai iszlavintas ir 
gydo pasekmingai 
1C1 <<

turi

v i so k es li

Daktaro Ažuko brolis vra zo- 
koninku Saldžiausios Szirdies 
zokonedlarvev 
Lilije
mokina S>

Lake ir sesuo’.S

(zokoninke Kozalije,) 
,r. Kazimiero kliosz- 

torije, Chicago.

St. Louis, Mo. — Sužeistųjų 
tarpe per perėjusia baisiaja 
audra, laikraszcziai paduoda 
1,500 pavardžių, kuriu tarpe 
sekamos yra panaszios in Lie- 

Mrs. Chas. Ozknaskv,
•Joseph Kornowski, 
Twardowski, Floyd Mathis 
Bolzinius, Mrs. Katie Mitsky, 
Evelyn Kozlowski,
Brazui, Magde Stansul.

Czia Lietuviu gana daug bu
vo, bet ju tarpe jau 
v ra
vardes 
kuliais.

tuviu:
Albert

7

Thomas

nemaza 
isztantiejusiu ir savo jia- 

iszvert tįsiu visokiais

Worcester, Mass. — Juozas 
Valangcviczius, 20 metu, inve- 
de nauja mada teisme. Jis pa
sirodė priesz teisėja Pirmadie
nio ryte apsisiautęs paklode, ir 
užsimokėjo $10 pabaudos 

Policija
aresztavo prie Millbury gatves. 
Jis buvo visiszkai nusirengęs 
iki juostai, todėl mielaszirdin- 
gi policijautai suteikė jam pa
klode pridengt savo 
tkuna.

girtuokliavimą.
uz

• •
JI

grieszna

— Panedelio ryte, važiuo
jant keliu ties Leicester, .Juo
zas Puma ras taip pasuko savo 
automobili, kad atsidūrė in 
akmenine siena, ir nusirito in 
ra va. Puma ras iszliko nesužeis
tas, bet važiavęs su juo Pranas 
Janauskas buvo gerokai api- 
piaustytas sudužusiais stiklais. 
Abu nuvežti in miesto iigoni-

Veliaus, Pumaras buvo
aresztuotas už valdymu auto- 
mobiliaus, girtu esant.

ne.

KVITU knygele Draugystėms del lsx- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka-
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu.

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

Preke - - - 25c.

gėrėjosi7 
vamzdeliu

Kruvinoji Francuzu revoliu
cija daug paliko savo žalingo 
veikimo žymiu. Per 'keiks nelai
mingus metus žuvo tukstan- 
cziai, szventai atsidavusiu Die
vui ir Tėvynei, žmonių. Tas di
džiosios revoliucijos laikmetis 
padare daug nepaprastu atsiti
kimu. Isz ju viena papasakosiu 
skaitytojams.

Konvento metu, 
Francuzijos kaimely j 
neturtingas ūkininkas
bas Roit. Visas jo pragyvenimo 
szaltinis buvo ožkos, kurias ga
nė Jokūbo insuni'S Povyhikas. 
Nuo pat mažu dienu Povyliu
kas augo pas gera ūkininką ir 
visomis pajėgomis stengėsi at
silyginti geraszirdžiui szeimi- 
ninkui už priglaudimu ir mais-

Artimai susidraugavo su
szeimininko dukterimi Joana 
ir gyveno visi kaip vienos szei- 
myuos nariai. Nerūpėjo jiems 
kas darėsi visoje Francuzijoje, 
nes žinia apie Revoliucija no- 
pasiekė to užkampio kur toji 
szeimyna gyveno.

Gražu ryt meti gano Povi liu
kas su isztikimu draugu dide
liu Kudliu savo ožkas. Saule 
smarkiai kaitino, tad ožkos su
gulė pievoje ir ilsėjosi. Atsisė
do ir Povyhikas, o prie jo pri
siglaudė ir Kudlius.

Povyliukas sėdėjo 
gamta ir birbino
mylimąsias melodijas. Tik stai
ga Kudlius paszoko, pastate 
ausis ir ome klausytis. Paskui 
piktai susurzge. Povyhikas nu
stebo, nes niekas svetimųjų jo 
nelanko, o savosios Kudlius pa
žino. Tad greitai atsistojo Ir 
nubėgo pakrantėn pasižiūrėti, 
kas tai galėjo būti. Po kojomis 
mate laukus ir gimtoji kaima, 
kitoj pusėj sruveno upelis, bet 
nei gyvos dvasios arti nebuvo. 
Nubėgo kiton pusėn ir pamate 
kažkokį žmogų greitai veržian
tis in kaina pro dygius krūmu:*. 
Povyliukas padavė nepažysta
mam ranka ir padėjo užlipti in 
kaina. Buvo tai žmogus am
žiaus gal 50 metu, veidas malo
nus ir simpatingas, 
apsirėdęs, 
draskyt belipant per dygius 
krumuts, 
kraujas.

Tuo tarp nepažystamasis su
sijaudinės greitai eme kalbeli: 

gelbėk 
mane, pasakyk tiemis žmonoms 
kurie mane atsiveja, 
pro ežia neejau.

Povvlukas mate, kad skubus •k "
reikalas, todėl nieko neklausi- 

nu t voros 
rankos nepažystama poną, 
tempe iii jam vienam težinoma 
urvą, paskui uždengės szako- 
mis gryžo in ožkas. Neilgai lan
ke, greitai pasirodė būrys žmo
nių su teberukistancziais szan- 
tuvais ir raudonom juostelėm 
ant krūtiniu. Jie gretai pribė
go pre berniuko ir paklausė:

— Galngojo konvento var
du, klausiame tavęs, kur nubė
go aristokratas? Povyhikas to
kio žodžio nebuvo girdėjos, tad 
nieko neatsako, nors žinojo ka
me dalykas. Paskiau atsake: — 
Nemacziau nieko ir 
kas tai yra. — Tada vieni eme 
grasinti, kiti szoko jeszkoti ap
linkinius krūmus.

— Tai toks pauksztelis, 
kad mums būtinai reikia ji pa- 

(atsake vienas isz tu 
Tada Povyhikas lyg 

nieko nesuprasdamas nuėjo in 
krūmus ir greitai ksz ten pasi
girdo jo balsas:

— Turiu ji! Eikit czion! Vi-

turtingai 
tik rubai buvo su

o isz rankos laszejo

■Gerasis berneli,

nėjo tik greitai

gauti - 
žmonių.

kad asz

ii ž 
nu-

nežinau

lizdo stovėjo Povyhikas ir kal
bėjo: — O, kad ji! Jau norė
jau griebt, bet paspruko. — Vi
si nusiispiove ir gryžo prie jesz- 
kojimo. Bet nieko nerado, dar 

paaiszkino, kad jie jesz-1 1 • w t • '
konventas paskyrė fe(),0(M) fran
ku dovanu!
Berniukas nuduodamas kvai

lu, rimtai kraipo veideli ir kal
bėjo: — Gaila, gaila! Nors gra
žus veverselis, bot už tiek pini
gu duoeziau ji jums.

Tada žmones nubėgo toliau 
vydamies savo aukos. Povyhi
kas priėjo prie urvo ir pakvie
tė poną iszlipti laukan, nes jo 
persekiotojai jau nubėgo. Gra
fas i'szlipo ir stipriai suspau
dęs berniuko ranka eme dėkoti 
ir susėdo palapinėj grafas pa
sakojo paskutinius nuotikius:

— Esu grafai Queatne, tu
riu nemaža, turto, bet revoliu
cionieriai laike mane turtuolin- 
aristokratu ir paskyrė už mano 
galva G0,000 franku atlygini
mo. Man nuostabu, kad tu bū
damas neturtingu, ka matau 
isz tavo rubu, nepasinaudojai 
ta dovana, juk galėtum ja gan 
ti.

Bet Povyhikas kratė galva h 
atsake:

— Nenoriu pinigu už iszda- 
vima nekalto žmogaus. Ir to 
asz nedariau ir nedarvsiu. Tai

, iszkope 
ir paduodamas kelias 

grafui tarė:—Nieko gardesnio 
neturiu, o tikiuos, kad tamsta 
iszalkes ir nuo bulviu neatsisa 
kyši.

Ir tiesa. Grafas taip gardžia* 
valgo nulupdamas bulves, kad 
gardžiau nei pasztetu savo 
dvare nevalgytu.

Ir sztai prasideda draugavi
mas tarp didelio Francuzijos 
žmogaus-grafo su paprastu so
džiaus piemenuku, 
diena Povyhikas 
sveczia tai,,bulvėmis, tai taip 
kuo nors, o 
vvluka skaityti ir raszvti.

Praėjo pora menesiu. Povy- 
lukas smarkiai atsimaino, 
linksmo boijupestingo berniu
ko virto paslaptingu ir susiru- 
prnusiu. Nieko nesako apie 
grafa nei szeimyniiikui nei ar
timiausiai savo draugei Joanai 
su kuria visad būdavo atviras. 
Pastebėjo tai ir Jokūbas ir Jo
ana, bet nieko neprisiminė. Bet 
atsitiko invykis kurs viską rsz- 
kele aikszte.il.

Grafas eme rūpintis 
gauti pro Francuzijos siena ir 
nuvažiuoti in savo dvarus 
Olandijoje. Tam reikalui buvo 
reikalingas arklys ir todėl vie
na ryta grafas tarė Povyliu
kui : — Reikia arklio, kad gale- 
cziau sumanymus invykdinti, 
tad czia tau pinigą, o sziandie, 
netoli nuo czia 
prekymetis, 
pirk man arkli.

Povyhikas sutiko. Nuėjo in 
miesteli ir eme dairytis geres
nio arklio. Pagaliau jam patiko 
vienas juodas beris ir jis pri
ėjo prie savininko klausdamąs 
kainos. Aplinkui stovintieji 
eme juoktis isz jo, nes netikė
jo, kad toks mažas vaikas nu
pirktu gera brangu arkli. Juo-

karta 1 
ko pabėgusio grafo už kuri

pasakes užkure ugni 
bulviu

Kiek viena 
valgydino

ratas mokino Po-

Fs&

prasi-

miestelyj yra 
Tad nueik ir nu-

J

kosi ir pats arklio savininkas ir 
eme klausti kuo jis pirksiąs 
arkli.

Pinigais — atsake szis.
— Parodyk, nors skatiku— 

toliau sake savininkas.
Tadu Povylukas iszeme visa 

sauja auksiniu luidoru ir tarė:
— Sztai už ka pirksiu ar-

kli.
Tada palaikyta ji už vagi ir

Nelabai Sveika Sziandien.
Kaiip tankiai ta skunda • 

girdi'te isz ž/moniu kurie rods bandykite Gold Medai haar-
Gerkite daug vandens ir pa*

sveiki! Szitokia Imkle gali lem oil capsules (vienatiniai 
Ne- tikrosios). Pripažintas diuro-būti pavojaus ženklas.

LIM 0IL**V

užsileiski to.
lįaugoly at

veju pasirodo 
kad inkstai ne 
veikia kaip rei
kia. Tiems rei
kia pagelbos.

<. a

Jeszkokite vardo GOLD 
MEDAL ant dėžutės ir 
neimkite kitokiu. Visuose 
aptiekose. 35/75. $1.50.

tiszkas tikslin
to jus muo 169G. 
Trejopo didu
mo, po an tapau-
da. Pilnai gva- 
rautuotas kaip 
garsinama.

I
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Pakenčia geraus nešiojimo
‘I < ll'’’ ‘ % ■

šlapiose kasyklose
•o || '

Reikia drutaus gurno pakęsti ilgaus nešiojimo kasyklose ir 
toks gumas vartojamas į “Ball-Band’’ Lopacs ir Himiner rūšyse.

Padai storus ir drūti, su mažu prailginimu ant visų pusių 
apsaugoti viršų nuo aštrų akmenų.

“Ball-Ęand” čebatai ir kurpes smagus nešioti per visą dieną. 
Balti, raudoni ir juodi.

Del visokio sunkaus darbo apie šlapias kasyklas prašykic 
“MISHKO” — “Bali Baiid” Odinio Dsrrbo Kurpčs. “Mishko” padai 
yra vandens nepermerkiami ir galima ilgiaus nešioti negu odinius 
padus.

If
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Žiurčk del raudonos bolčs ant kiekvienos karkos.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street, Mishawaka, Ind.

“Namas Kuris Išmoka Milijonus Del Rūšies”

nuvesta pas teisėja. Bet ir tei
sėjui nepasakė isz kur gavo pi
nigus, bijodamas kszduot gra
fa. Tada ji pasodino kalejiman 
ir nusiuntė pakvietimą Jokū
bui. Kaip nusigando senelis ir 
jo duktė, kada užgirdo apie Po- 
vyhiko suėmimą. Nelaukdami 
nuvyko iti miesteli ir ntiVjo tie
siog in kalėjimu. Povyhikas 
puolė "seneliui in kojas ir verk
damas teisinosi nevogęs aukso, 
bet paklausus isz kur ji gavo, 
nieko neatsake. Baisiai susi rū
pino senelis, bet ant to ir pasi
baigė. Povyhikas sėdėjo kalėji
me ir lauke teismo. j

Tuo tarpu <r n
la-1 

Dar palauke; 
nežiūrėdamas 

in miesteli.

i

rafas Queatne, 
nesulaukdamas Povy 1 u ko, 
bai nusigando, 
viena diena ir 
pavojaus nuėjo
Czia sužinojo isz žmonių apie 
viską ir pasiryžo pats žūti, bet 

. Ir teismo ( 
Investa < j**, ’ *

ir tyla pasidarė.
T)a'' 

klausė kas davė jam pinigus Ir 
paskui ruoszesi skaityti nuta
rimą, bot tuo talpu prasiveržė 
kažkoks žmogus i

dranga iszgelbeti.
in sale.diena nuėjo

nusikaltėlis
Teisėjas paskutini karta

!
ir atsistojęs' 

viduryj sales nuėmė skrybėlė;! 
o isz visur pasigirdo szauks- 
mai: — Grafas Queatne! Tu
rim ji! Suimti! — Pilieczial — 
tarė szis — asz daviau tam ber-

Ir nupasakojo.

Grafas Queatne!

nuku pinigus! 1 
kas atsitiko. Užuojauta kilo 
klausancziu tarpe, bet kaip nu 
paklausyti žiauraus Robespie- 
ro ? Bet sztai in sale ineina vy
ras su trispalviu kaspinu ant 
krutinės ir suszunka:

— Szalin Robespieras! Te
gyvuoja grafas Queatne ir jo 
apginė ja s!

Daug dienu praslinko nuo tu 
atsitikimu. Grafas Queatne su Į 
Povyhiku gyveno Olandijoje 
grafo dvaruose. Greitai jie par
sikvietė ten ir seneli Jokūbavu 
dukterim. Ten buvo atliktos 
vestuves ir dar ilgai g,vveny

i

isztikimas Povyhikas su gra
žiąja žmona, grafo p^(|V^i^v 
tuose dvaruose. ' *

grafo

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke 11. 

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

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. • Preko 15c 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., .
MAHANOY CITY, FA.

I

i

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviazkaa Skvajarit

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

3Z W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PĄ.

| I

fe

Lietuvitskaa Graborlua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa- 
ghl naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterema. Priei
namos prekes.

SIS TV. Sfiraeo Kl..
MAIIOOT CITT, PA. 

3OS MAHKKr ST . taMauva, r a.

HEATROLAJ J

There is only ONE Ucatrola — ESTATE builds it

4

JT U■

M

Yra vienatinis ir tikras 
sziluniosHEATROLA

su patentuotu 
HOT AIR INTENSI
FIES. Temikite kad ant 
duriu rastųsi jo vardas 
ESTATE HEATROLA.

peczius

Preke $169.50 ant 
iszmokesczio $154.50

—■■■ t ■ ________________ _ - . . ■ - _ ........... „

SUNBEAM j Vienas isz geriausiu ir naujausiu 
hiteriu del apszildimo juso namo

ui 
c ••h

PARLOR
FURNACE^ $125

hiteriu del apszildimo juso 
ant 

i.zmoke.cilo $115
kitokį hiterei ir pecziai nauji ir antra

RANKIAI UŽ LABAI PIGIAS PREKES

Degina anglis ar malkas
Yra tai gražus ir drūtas 

kukninis peczius.

$165 ant iszmokesczio
$150 už cash

ESTATE El-O
KUKNINIS PECZIUS

Duro - New Capello - Jasper
Yra teipgi geri kuknini pecziai. Ateikite pamatyti.

11 » >'■ - - 1 - - . — ■  

d

H. J. HEISER & CO.
27 E. Centre St. Mahanoy City, Pa.

* 1 ' ' * J ft'iiAir1 i’ _______
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