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W. D. BOCaSOWMU, Pre*. A 
V. W. BQazKOWBKt. Iii U r M 39 METAS

NUŽUDĖ LIETUVI
BANDITAI NUŽUDĖ 

SEKRETORIŲ LIETU- 
VISZKOS PASKOLINI

MO KOMPANIJOS.

APREISZKE SAVO NEPRI- 
GULMYBE PAOZIULIAI, 

ARESZTAVOTAS, BET 
LAIMĖJO IR YRA 

LINKSMAS.

ŽOKININKES

apiplėšo

Cleveland, Ohio. — Steponas 
Zaborskis, sekretorius Lietu
viško Paskolinimo ir Taupini- 
nio kompanijos banko, likos už- 
musztas per banditus, kurie at
ėjo in banka kuria 
ant 5,000 doleriu.

Zalmrskis likos uuszautas ta
me laike, kada banditai paliepė 
jam ir rasztininkui eiti in skie
pą. Zaborskis nepaklauso pa- 
liepųno ir atsisuko pažiūrėt ar 
tikrai banditai eina paskui 
juos ir tame laike likos nuszau- 
tas.

Banditai gavosi in banka ka
da jame nieko nosirafdo. Po nu
šovimui banditai pasienio 
5,000 doleriu ir dingo.
FORDO ORINE KELIONE 

ISZ DETROIT’O IN 
PHILADELPHIA.

Detroit, Mich. — Fordas su
organizavo nauja orine kelione 
isz Detroit’o 
naudodamas tik savo iszdir- 
bystes eroplnnus, kurie lėks 
tarp Philadelphijos, Pittsburgo 
Cleveland© ir Detroito. Eropla- 
nai pradės lekioti szia vasara o 
gal nevėliau kaip rudeni. Ero 
planai gabens pasažierius, ta- 

p s

in Philadelphia, 
tik savo

vora ir parzin:
TRYS ISZ SZEIMYNOS

UŽMUSZTI PER TRUKI.
Detroit, Mich. — Kada juju 

automobilius sustojo ant Wa
bash geležinkelio, atlėkė trū
kis ir trenkė in ji su baisioms 
pasekmėms užmuszdamas Juo
zą Valczaka, jojo paczia ir kū
diki ir motore Mavrczicne o 
penkta y pa t a likos mirtinai su
žeista.

PENKI UŽMUSZTI PER 
EKSPLOZIJE.

Newton, Mass, 
ypatos likos užmusztos 
eksplozijc kuri suardė 
Frano Gorgone, West Newto-

Eksplozije kilo isz nežino- 
priežastios. Gorgone su 

griu
vėsiu gyvais bet baisiai apde
ginti.
NEGRAS NEŽINOJO TURIS 

$10,000,000 TURTO.
Tom John-

Penkios 
per 

narna

ne.
mos
kūdikiu likos iszim'ti isz

Mavfield, Kv.
son, 54 metu amžiaus darbinin
kas, negras, gavo isz Tulsos, 
Okla., praneszima, jogei Okla- 

geras 
gabalas žemes, kurioj yra apie 
koturiasdeszimt ar daugiau 
aliejaus szuliniu.

O

homoje jam priklausąs

ar
Tasai turtas 

esąs vertas tarp deszimt ir dvi
dešimt milionu doleriu.

Ta žinia negrui pranesze ad
vokatas Ben Axley, kurs sako, 
kad Johnsonas buvęs jcszko- 
ma jau per keturis metus. 
Johnsonas gimęs Creek Indi jo
nu teritorijoj, ir 
motina buvo Indijonka, 
skirstant žeme buvo ir jam pa-* 
skirtas gabalas, bet netrukus 
po to Johnsonas isz Okla homos 
iszkeliavo in Kentucky.

NUŽUDĖ DRAUGA KAD 
GALĖTU VESTI JO 

PACZIA.
Springfield, Mo., — Policija 

areštavo Ckarlesa Edwardsa, 
28 metu vyra kaltinama del 
žmogžudy be*. Suimtasis, kvo- 
cziamas, prisipažino, kad jis 
nužudęs savo dranga, Shorma- 
na Thompsona, kad pats galė
tu vesti jo jauna paczia, kuria 
jis mylejes.

kadangi jo
t ui

Baltimore, Md. — Insidrasi- 
nes per iszgervma kolos “ra
mybes, ’ ’ 
ke savo neprigulmybe ir parei
kalavo nuo savo pacziules du 
doleriu ant nusipirkimo czeve- 
ryku. Filipo prisiegcle kuri vi
sados buvo “bosu” namo, nu
sistebėjo staigiu apsiszaukimu 
neprigulmybes savo Fili pūko, • • •• * • ••

< c
Filipas Nagle apreisz-
iszgeryma kolos

bosu

pasiuto isz piktumo ir ji ap
skundė už
riszka” pasielgimą su jaja.

Kada Filipas stojo priesz sli
džia pasako jam: 
savo koperta su pėdo be atida
rymo savo paežiai. Isz mano 
uždarbio miela prisiegcle man 
tik duoda keturis paperosus 
ant dienos ir du strvtkarinius •k 
tikietus, nuvažiuot ir parva
žiuot isz darbo. O kas kiszasi 
gerynio, tai tik tada iszsigeriu 
kada man duoda mano draugai 
ir tik tada gaunu drąsą pasi- 
prieszinti prieszais savo miela

pasigailėjo žmogelio 
“o tu ncvalninkas, 

Igana jau iszkentcjai ir eikie 
sveikas namo.” 
kejo kasztus ir iszejo isz sūdo 
keikdama.
GREITAS AUTOMOBILIUS.

Buffalo, N. A". — Kapitonas 
Malcolm Cambell isz Londono 
atvežė su savim nauja automo
biliu su kuriuom dalyvaus 
lenktynesia Daytona Beach, 
Floridoj, ir tikisi su juom pa
daryti 204 mylės in 
laiko.
NAUJA KRUTAMUJU PA

VEIKSLU ŽVAIGŽDE.
Hollvwood, Calif. — Susivic- 

nijimas Western Associated 
Motion Picture Adver., iszrin- 
ko trileka nauju “žvaigždžių” 

Tosios

nepadoru ir < < .»zve-

1l Atiduodu

prisiegcle. 
Sudže 

ir pasako:

— Pati užmo-

Va landa

“Žvaigždžiu 
k r u t a m u j u pa ve i ksl u. 
žvaigždes arba geriausios ak- 
torkos, lyg sziam laikui turėjo 
darba kaiipo ekstra aktorkos.

Tarp nauju žvaigždžių ran
dasi Lenke, duktė Frano La
pinsko isz Hastings, Nebr., ku
ri yra žinoma ant k r u t am u j u 
paveikslu kaipo Gwen Lee, 22 
metu senumo, patogi mergina 
ir kaip rodos atsižymės neužil- 
gio kaipo viena isz geriausiu 
akt orkų.
KUNIGAS MIRĖ TURĖDA

MAS 111 METU.
Meadville, Pa. — Kunigas 

Eugeniuszas Congeville, se
niausias katalikiszkas kunigas 
Pennsylvanijoj mirė Seredoje 
turėdamas 111 melu. Buvo ji
sai prabaszczium Szv. Hipoli- 
to parapijos Frenchtowne per 
penkesdeszimts met u.

BROLIS NUŽUDĖ SAVO 
SESERĮ.

W ilkes Barre, Pa. Po v v- 
las Miluszauckas likos uždary
tas kalėjime kaltinamas už nu- 
žudinima savo sesers Marcelos 
o kitas brolis Antanas likos 
pastatytas po kaucija kaipo 
Budintojas. Marcele likos su
rasta negyva Nedėlios vakaru. 
PABĖGO SU GIESMININKE.

Patterson, N. J. — Policija 
jeszko Rev. Luther L. Holes, 
pastoli First Baptist bažny- 
czios ir pana Katre De Brulye, 
giesmininko, kuri giedojo korė
jo bažnyčioje.
Holes turi 45 metu o Katre 20 
metu. Past oreli s paliko vargo 
paczia, kuri iszvažiavo pas sa
vo tėvus in Bostoną.

Reve vendas

APGAVO
RAZBAININ^US

GIRDĖJO KAIP JI KETINO 
NUŽUDINT, APIPLESZT 

IR UŽKĄST KAPE 
KURI JAU BUVO 

ISZKASE.

() reuse, 
t is

k 
NET PARAUDONAVO ISZ 
SARMATOS KADA APLAI

KE PAVEIKSLA KOKIO 
VISAI NESITIKĖJO.

" * 

r. r •- utr- r .

Paryžius, Francije. 
c 11 z i szk < ks zo k on i n k e s 
užvedė nepaprasta teisina, prie
szais žymu maloriu, kuris jai- 
ses nužemino, susarmatino ir 
paniekino. Dalykas buvo szi- 
tokis:

l ’ rsz u la n k u k I i osz t o ry je 
dosi tuszczia vieta ant sienos 
koplyczios. Po nutarimui zoko
ninkes sumano ant tosios vie
tos pakabinti dideli paveiksiu 
ir nutarė pargabenti žymu ma
loriu 
idant joms padirbtu paveiks
lu.

LENKAI SUIMA LIETU
VIUS UŽ GIEDOJIMĄ.

Adutiszkis. — Suimta szie 
asmenys už giedojimu Lictu-

LIETUVOS-VOKIETIJOS
PAKTAS PASIRASZYTAS.
Kaunas. — Girdėt, kad Vo- 

kiecziu užsienio reikalu minis- 
teris Stresemannas ir Lietuvos 
premjeras Voldemaras pasira- 
szė Lietuvos-Vokietijos arbi-

ORO BIURAS UŽDĖ
TAS 17 VASARIO 

1801 METE

Franci,je — Fran- 
l'rszules

ra-

Dongen isz Pa ryži aus

Su džiaugsmu artistas Don- 
gen pribuvo ir prižadėjo isz- 
maliavot : dideli paveiksią 

” Po

isz'girdo 
. nes tai

Iszpauije. — Sckan- 
alsitikimas skamba kaip 

kokia pasaka, o bet yra tikras. 
Francisco Rodriguez Alva

rez, kupezius, ėjo pažiūrėti sa
vo farmos ir gyvuliu neszda- 
masis su savim gana didele su
ma pinigu. Tame laike jau ge
rai sutemo, ant kelio sulaikė ji 
du razbaininkai apipleszdami 
ji nuo 150 pesetų arba 25 dole
rius.

Kupezius sustojo viesznamy- 
je, nes bijojo toliau eiti ir ap
sakė szinkoriui kaip ji apiple- 
sze du razbaininkai, bot juos 
apgavo, nes (turi daugiau pini
gu pamuszale skrybėlės.
, Apie pusiaunakti 
balsus, kuriuos 'pažino
buvo tieji du razbaininkai, ku
rie kalbėjosi su szinkorium ku
ri vadino “tėvu,” ir mate jog? 
kasa duobe ant kiemo, kuri isz
rode kaip kapas. Kupezius pa
rengė lova taip, kad rodos joje 
jis guli, o pats pasislėpė už du
rti laukdamas kas tolinus atsi
tiks. Ne ilgai turėjo laukt. “Te- 
vas” nnt pirštu pricimpino 
prie lovos ir su 
smeige in gulimi pavidalu lo
voje. Al va rėžas apsiginklavęs 
tiktai su britva, szoko ant se
nio perpjaudamas jam gerkle 
ir iszbego in artima kaimeli 
jeszkoti pagelbos.

Po kokiam laikui sugryžo su 
palicije kuri suėmė abudu raz- 
baininkus, kurie ka» tik buvo 
pabaigė kasti duobia, kaipo ir 
rado pusgyvi tęva.
TUKSTANCZEI KINIECZIU 

MIRSZTA BADU.
Pekinas, Kinai. — Tarp-tau- 

tiszka Badine Kamisije iszty- 
rinejo buk Szantung ir Chihli 
provincijose badas duodasi in 
ženklus kas dien daugiau. Kai- 
muocziai ardo namus ant kurio 
arba malkas parduoda kitiems 
idant nusipirkti maisto.

Szimtai tukstaneziu Kinie- 
cziu vos laikosi prie gyvasties 
o szimtai mirszta kas diena ir 

ulį ant ulycziu nopalaidoti; 
vaiku iszmirc. 

Tukstancziai eina pekszti in 
M'andžiurije jeszkoti maisto. 
KAS

NEGALI VAŽIUOTI 
STRYTKARIU.

Konstantinopolis, Turkija. — 
Czionaitinci konduktoriai ant 
strytkariu ir bosu, 
geras nosis idant suuostyt 
bulius, nes kompanijos uždavė 
paliepimu visiems kondukto
riams idant iszmestu laukan 
visus pasažierius kurie atsi
duoda cibuliais. Tasai paliepi
mas yra iszduotas tiktai laike 
žiemos kada visi langai buna 
uždaryti.*

BOLSZEVIKAI K O N F I S- 
KUOJA MONGOLISZKUS 

MALDNAMIUS.
Moskva. —- Soviatai pradė

jo konfiskuoti Mongoliszkus 
maldnamius kuriuos permaino 
ant mokslainiu idant mokyti 
Mongoliszkus vaikus mokslo ir 
Rusiszkos kalbos, nes lyg szio- 
liai tieji vaikai neturėjo jokio 
mokslo. . . .

Taipgi stato kazarmes del 
Mongoliszku kareiviu lavintus 
per Rusiszkus afięierius.

4 k levu,

ilgu peiliu

rr 
tukstancziai 
Tukstancziai

VALGO CIBULIŪS

turi turėt
ri

: dideli
“ Paskutines Vakarienes.
kokiam tai laikui zokoninkes 
aplaike didele skryne, kuria su 
dideliu’nuobažnumu atidarė ir 
pradėjo iszimti dideli paveiks
lą, ir... o baisybes! Zokoninkes 

savo veidus isz 
nes ant paveikslo

net uždengė 
Sarmatos, 
tikrai bi^'o perstatyta vaka
riene, bet pagal naujausia gy
venimą Francuziszku gyvento
ju. Paveikslas perstatinėjo va
kariene, bet ne tokia, kokia 
Kristus turėjo, tiktai Francu- 
ziszki isztyirkcliui su n uogom j 
merginoms, • szokarir/JoS 
stalo.

Kokiu tai,nežinomu budu, o 
gal darbininkai pakuodami pa
veikslu,, tyczia suinaisze ir vie
toje tikros vakarienes, p ris i u li
te “nuoga vakariene.”

Zokoninkes tuojaus nusiun
tė paveikslu adgal del artisto 
užvesdamos prieszais ji sklin
da. Kaip tasai teismas pasi
baigs, tai visas Paryžius aky
vai lauke.

nuoga vakariene.

aut

4

likos isz-

NAUJOS DRAPANOS UŽ
TEKS ANT VISO 

GYVASZCIO.
London. — Ant susirinkimo 

kriaueziu ir žinunu,
aįszkinta ir parodytas naujas 
ceikis del drapanų kuris yra 
persemtas nauju kemikalu ir 
užtenka žmogui ant viso gyvas- 
czio — tai yra, jaign nusiperka 
sau siutą isz tojo ęiekio tai jam 
užtenka lyg smert. Nuliūdo 
kriaueziai pamate toki uszto- 
pa,”

smert.

kuri iszrado profesoris 
W. J. Einstein. Moterėlės taip
gi isz to neužganadytos ba kur
gi randasi motore ant svieto, 
kuri nesziotu viena szlebe per 
visa savo gyvenimą?

I________ f

Paskutines Žinutes.
11 ■ '■

«. f I <

11 Washington, 1). C. — 
Praeita meta valdžia i surinko 
taksu nuo parduotu paperosu 
387 milionus doleriu. Mete 1926 
surinko taksu tiktai 23 milio
nus doleriu.

11 Bunda ber

d.

Australija.—O*

Per daktariszka klaida inciepi- 
anti-dipterijos serumo, 

dvylcka vaiku.
A • .

n ima 
mirė ozonais dvylcka vaiku. 
Diena laidotuvių visas miestas 
dalvbavo laidotuvėse vaiku.

1[ Trenton, N. J. — New Jer
sey valstija randasi net 10,025 
raišu vaiku — szlubu, sužeis
tu ir netinkamu prie nieko, ku
rio neturi da asztuoniolika me
tu.

II Philadelphia.
kiszka bažnyczia Jen-kintowne 
sudege nakties laike. Blades 
padaryta ant 150 tukstaneziu

r ■
«« * U.’ . Idolęriu. |

Kutai i-

viszkai bažnycziojc Spalio 2 d. 
L S. Burokas isz Adutiszkio 
miestęlįo, “Ryto” Draugijos 
skyriaus pirmininkas, 2. Povy- 
las Posziunas, 3. Leonas Bieli-Inj 
uis, Adutiszkio vargonininkas, 
4. Marijona Buroknite, 5. Lione 
Sziuszkaite, 6. Coze Kurcinyte, 
7. Karolius Szidlauskas, 8. 
Paulina Ramelvte isz Mocisz- 
kes sodž. 9. Stase Mcszkelyte 
Linkoniu sodž., 10. Jjeonas VI- 
leita, 1L Geonvaite Vileitaite 
Naujasalio sodž. Visi prigulėjo 
prie bažnytinio choro. Karolius 
Szidlauskas, tardytojui ištar
džius, tapo paleistas, Leonas 
Bielinis, sumokėjus kaucijos 
300 auksinus taippat paleistas.

Sztai kuo remia Lenku arci- 
vys’kupas musu tikybos pama
tus; ginklu ir kalėjimu. Jeigu 
esi Lietuvis, tai tau nėra iszga- 
nymo, nėra tau Dievo, nėra tau 
maldai bažnyezios; na, tai jau 
gal gi Lietuviui nėra ir tos pe
klos!

I. S. Burokas is
Ryto

Adutiszkio

jis pasi-

Ve-

*12 METU VAIKAS 
ŽMOGŽUDYS.

Kaip jau buvo minėta, Gruo
džio 23 diena, Ulszenu kaimo 
buvo užmuszta 70 metu senuke 
M. Rusgienc. Isztyrus dalyku, 
pasirodė, kad ta biauni darba 
padaro jos 12 metu anūkas Juo
zas Szilinskas. Suimtas jiš.tėit 
sines tuo, kad taip pasielgė ne 
galėdamas pakęsti bobutes, ku
ri nuolatos ji bardavo. Norėda
mas ja “pamokyti”,
vogė nuo kaimyno Juozo Mi- 
nei'kos revolveri ir prisitaikęs, 
paleido in ja kelis szuvius. 
Taip jis atlygino bobutei už jo 
barima.

MIRĖ 108 METU 
JAUNIKAITIS.

Pereitu metu Lapkriczio pa
baigoje, rnife G end viliu k., 
Sžiauliu apskr., Jurgis Galkys, 
apie 108 motu amžiaus, Velio
nis buvo nevedes, bet jis daug 
žinojo isz praeities ka papasa
koti, gerai atsiminė baudžiava 
ir daug kitokiu gyvenimo keis
tenybių. Liko dar du jo broliu, 
seni, žili taip pat nevode, bet 
už velioni daug jaunesni,
lionis nors antra szimtmeti bu
vo pradėjęs gyvent, bet buvo 
linksmas ir pilno proto.

BAISI SZEIMYNOS 
TRAGEDIJA.

Gruodžio 16 diena Pabradės 
stotyje invyko baisi szoimyni- 
no tragedija. Būtent Szvonczio- 
niu policininkas Klimanski’s 
nuszove žmona, svaine ir pa- 
Szove pats save. Mat priesz tai 
susigiuezijus Klimanskui su 
žmona, szi susitarė su seseria 
ir abidvi pabėgo in Vilnių. Su
žinojęs apie tai Klimanski’s 
sėdo greitajai) traukiniu ir pa
vijo keleiviu traukini Pabra
dėj. Suradęs žmona, pareikala
vo, kad gryžtu. Jai atsisakius, 
iszsitrauke revolveri ir keliais 
szuviais paguldė ja, 
paszove pats save.
PELĖS PINIGUS SUEDE.

’ Kavoliai, Panemunėlio vai. 
— Czia Onai Tijuszienei iszti- 
ko nelaime: poles suede du 
tukstaneziu litu. Pinigai popie
riniai buvę sukiszti in kojine 
kloty. Koks įdar pas mus tam
sumėlis, kad žmonos neduoda 
pinigus saugoti in bankus, o 
laiko pas save pasidėję. Be to, 
pas ta paczia Tijusziene sude
ge linu minama mašina.

Spėjama, kad tai biauraus 
kerszto padaras.

svaine ir

tražo pakta.
kadTasai paktas lyg rodo, 

Lietuva nori daryti tarptauti
nes sutartis ir trokszta baigti 
savo gincza su Lenkija del Vil
niaus.

DARBININKO NELAIME.
Ežerenai.

Gruodžio Juo.dinio malūno dar
bininkas Antanas Kuosa per ne 
atsargumu pakliuvo po malum 
diržu, 
bloszke ir taip sutraiszke, kad 
nelaimingasis rytojaus dienu 
mirė,

Paliko žmona ir trejetą mažu 
vaiku.

k o r.) — 28

J

kuris bematant ji par-

NUTEISTI MIRTI DU 
LENKU SZNIPAI.

Karo lauko teismas (prie 
antrojo pėstininku pulko) na
grinėjo pi!. Stanislovo Slabod- 
žinsko, Baniguos Kaniauskai- 
tes, Kazio Zolio, Stanislovos 
Žolienes ir Elenos Janknnie- 
nes bvla. Visi kaltinami szni- 
pinejime Lenkijos naudai.

Karo lauko teismas isznagri- 
nejes byla pripažino visus kal
tais ir nuteisė: S. Slabadžins- 
kn ir B. Kaniauskaite suszau- 
dyti, K. Žoli — 8 mot., S. Žo
liene — 4 met. ir E. Jankunie- 
ne — 1 mota sunkiuju darbu 
kalėjimo... .

Nubaustieji mirties bausme 
padavė Respublikos Preziden
tui .praszyma pasigailėti.

1 ■ ..... . . ....  ■ — I ■■■■ !■

ROSIJOJ
REVOLIUCIJA?

TROCKIO PRIETELIAI ŠU
KELE REVOLIUCIJA IR 

BOMBARDAVO 
KREMLINA.

Berlinas. — Isz Varszavo da- 
ncsza, buk paskalai eina Vil
niuje, kad Moskvoje kilo suky
li mas kariumenes po vadovys- 
ta generolo Tuczatkovskio. Ke
li pulkai sukilo ir bombardavo 
Moskva.

Isz Londono taipgi danesza, 
buk žinios skelbia isz Rygos, 
Latvijos, buk keturi Soviatu 
regimental sukilo Moskvoje 
idant parodyt savo gailesti del 
iszguito Trockio ir bombarda
vo K remi i na.

Kiek |ame yra 
nežino,

teisybes tai 
bet galima tikėtis kad 

Rosijoj verda revoliucija kuri 
gali iszkilti bile diena.

Trumpi Telegramai.
11 Boston, Mass. — Po visa 

randasi 60,000 žmoniųmiestą 
kurie ne turi darbu ir slankio
ja po miestą. Valdžią nežino 
kaip užbėgti ta ja bedarbe ir 
suszclpti bedarbius.

II Farmingdale, N. Y. — 
Claude Priddy, sukapojo ant 
smert savo paczia ir du sūnūs 
11 ir 15 motu, po tam pabogp.

Ii Shamokin, Pa. — Franas 
Rudza, 38 metu, nuejas iir skie
pą szove sau in galva du kart 
tiksle atėmimo gyvasties isz 
riipestios kad jam akis skaudė
jo. Badai mirs nuo žaiduliu.

11 Harrisburg, Pa. — Peim- 
sylvanijoj geležinkeliai užmu- 
sze 212 žmonių praeita mota o 
sužeidė 5017 isz kuriu daug mi-

i.
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paukszcziii4-, 
os Želi-

Nuo ankszcziausiu istorijos 
laiku, žmogus daug masto apie 
oro permainas. Primatyviszkus 
žmones labai greitai galėjo per
spėti oro permainas. Jie teini jo 
vėjo krypimus,
gyvulius ir kitus gani!
k lūs. Ir nuo szitn pirmųjų žmo
ni ir ju pranaszavimu susirinko 
daug visokiu pasakų, kurias 
viena gentkarte sekaneziai vis 
paliko.

Bet kuomet termometras ir 
barometras iszrasta, nauja oro 
mokslo gadyne prasidėjo. Su 
insteigimu Oro Biuro Vasario 
menesi, 1801 metėjau buvo ga
lima pristatyti oro ir lietaus re
kordus.

Benjamin Franklin ir Thomas 
Jefferson labai interesavosi 
audru, lietaus ir vėjo progresu.

Oro praneszimai jūreiviu 
naudai pirmiausia pasirodė 
1868 mote. 1891 mete Oro Biu
ras buvo pavestas Agrikultūros 
Departamentui ir tuoj tapo 
veiklesnis. Biuras netik isz- 
siunezia oro praneszimus, bet 
iszleidžia audru perspėjimus, 
iszxluoda praneszimus apie szal 
na, szalti ir potvinius. Nuo pat 
instoigimo Biuro visokį oro į n
oriai yra laikyti.

Dabartiniu laiku Oro Biuras 
kasdien iszleidžiau pranaszavi- 
mus kurie iszsiusti per visa 
šąli. Gelžkeliai, tejegrafus 
pacztoriai ir radio stotys prisi
deda prie plataus iszdalinimo 
sziu prancszimu.

Vieiniai oro biurai 
vėliavų signalus, ypatingai pa
jų ros miestuose. Balta vėliava 
reišzkia gražu orą; mėlyna vė
liava reiszkia lietaus ar sniego; 
balta ir mėlyna vėliava reisz
kia lietaus ar sniego; balta vė
liava su juodu ženkleliu daug 
szalczio. Kur szvilpukas varto
jamas, ilgas smarkus szvilpi- 

du il- 
vieiuis

p ra n enzimai 
pirmiausia

Gelžkeliai,

vartoja

mus reiszkia gražu orą:
gus, lietaus ar snieog;
trumpas, žemesne temporal li
ra; du trumpus, augsztesno 
temperatūra, trys trumpus, 
szalczio.

Biuras savo darbe, užrekor- 
duoant saulėkaita ir lietu var
toja labai delikataus mechaniz
mus.

Biuras
1 iuosno tin da rbi n i i rk u,

du trumpus, 
t rvs

turi suvirsz 3,01 Hl 
kurie 

pristato raportus apie tempe
ratūra, lietu ir kitas klimalisz- 
kas permainas ir informacijas 
in centralini biurą, kur surink
ti ii; vol iszsiusti specialiais 
pranoszimais, korini, kviecziu, 
vatos, cukraus ir ryžiu auginto
jams ir kitiems. Ypatingai per
eitais metais Oro Biuras pri
stato svarbias informacijas ir 
prancszimus
stotims apie abelna oro pade įi
ma ir jiems reikalingas infor
macijas. — F.L.I.S.

orlaivininkvstos

SUMAISZYTA GIMINYSTA.

Tūlam profesoriui, kuris ty
rinėjo žmonių rasa, 
mas pietus Paryžincje 
racijoj, inpuole in aki

valgyda- 
restau- 

sedint is 
szale nigeris kuris iszrode la
bai mokvtu vvru turintis man
dagu pasielgimą.

— Perprasz.au pono, kad 
tave užklausiu, gal tavo gyslo
se plauke Europiszkas krau
jas? '

— O taip — atsake manda
giai juodasis, — mano diedu
kas suvalgė Europiszka misi- 
joiiieriu. *

O taip

l
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

V <\

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, 111.

Kas Girdėt

moteres ir

Daugeli kartu duodasi gir
dėt nuo Amerikonu iszreisz- 
kiant savo nuomones apie fo- 
reigneriu vaikus o ypatingai 

mergaites. Karta
girdėjau kaip tūlas Ameriko- 

“bai gali tosios 
Lietuviszkos mergaites ir mo
teres tai fain sutvertos ypa- 
tos.” Tas tiesa, nes musu mo
terėles ir merginos yra skais- 
czios, proporcionaliszkai subu- 
davotos ir net miela ant ju žiū
rėt, tik gaila kad nekurios 
draugauja sti visokiais paszle- 
mekais kurie juju skaistumu 
greitai iszczitilbe ir palieka ant 
nieko.

Tas pats ir Lietuvoje. Ana 
diena atvažiavo isz Vokietijos 
tūlas žymus redaktorius, kuris 
sugryžes namo aprasze savo 
žurnale, kad Kauno mergaites 
esariczios gražesnes ne kaip 
kur kitur.

Taipgi vieszinosi Lietuvoje 
vienas laikrasztiniu isz Szvai- 
carijos kuris savo laikrasztyje 
užtvirtino, kad jisai Lietuvoje 
ir Klaipėdoje mates tokiu pa
togiu mergaieziu, kad hmIos vi
soje Europoje tokiu nesiranda.

nas pasakė:

Pas tiesa, nes musu mo-

Rosijo pardavė Alaska del 
Amerikos už 7,2(M),000 doleriu. 
Nuo tojo laiko Alaska iszsiun- 
te žuvu už 500 milijonu. Su 
kailiniais, variu, auksu, plati
nu ir kitokiu produktu iszgau- 
ta isz Alaskos už 1,133,500,000 
doleriu vertes. Nėr ko stebėtis, 
kad Rosije sziadien apgailes
tauja, kad iširdavo taip pigiai 
tokia turtinga dalele žemes.

neseneiPoni Brownmiller 
palaidojo ant kapiniu Londo
ne savo tęva, senuką, kuri už- 
rnusze automobilius ant ulv- 
czios. Po laidotuvių, kurios at
sibuvo isz ryto, sugryžo vaka
re namo josios sūnūs 17 metu 
vaikas ir apreiszke motinai 
kad sutiko tėvuką, sveika ir 
gyva ir ant patvirtinimo savo 
apsakymo parode motinai pi
nigus kokius aplaike nuo jojo. 
Nusistebėjus motina nenorėjo 
intiketi vaikui ka jai apsakė.

“O bet isztikruju buvo tai 
mano tėvukas, paliepė jisai 
man ateit ant paženklintos vie
tos kas sanvaite, idant jam ap
sakytai! kas girdėti namie,”— 
aiszkino tvirtai vaikas.

Poni Brownmiller nežinojo 
kaip taji dalyka sau iszaisz- 
kint. Juk savo akimi mate la
vonu tėvo, kuris likos nuvež
tas in ligonbute po nelaimei 
kur mirė. Ne tik jiji pažino tę
va, 'bet ir josios sesuo ir daug 
pažinstamu, isz ligonbutes at
vožė tęva namo isz kur likos 
palaidotas.

Idant užganadint savo nera
mumą, poni Brownmiller drau
ge su sūnum nuėjo ant. paženk
lintos vietos. Ne ilgai laukus 
atėjo tėvas sveikas ir net užpy
ko kad jam užmetinėjo jojo 
mirti, sakydamas, kad ji nie
kad automobilius nesužeido ir 
negulėjo ligonbutejc, tiktai pa
bėgo isz dukteros namu ba jam 
buvo per nuobodu gyvenimas 
ir surado sau kita butą, bet 
kur, tai nenorėjo iszaiszkint, 
tvirtindamas, kad jam yra ge
rai ir kad ji paliktu malszume.

Brownmiller ’ienei daugiau 
niekas nepasiliko kai f) pranesz- 
ti apie tai palicijai, kad žmo
gus, kuri palaidojo puikiai, isz- 
liejo daug aszaru, buvo jai vi
sai nežinomas.

Lietuvos generaliniu konsu-
___ ________________ T> *5, J •Ju yra skiriamas p. P. Žade i-

kis, dabartinis konsulas Chica
go je, o jo vieton 
konsulu skiriamas p. Kalvaitis,

■* phica gos 
w— ? 

ėjos konsulo paręigaš Kara- 
liaacziuje. Adv. P. Dtfhžvardis • a « a • . • • •

NASZLAITES
VAKARAS

vis netyla: žvalgosi rykszt.es.
• -M i • >

lieka senojo vietojo — viee- Raszo Bern. Brazdžionis.
konsulu New Yorke. Wasbing- 
tono pasiuntinybėje tuo tarpu 
atmainų n e i 11 vy k st a.

■ .. ■ ------------------

Ne tik pas mus bot ir kitose 
vieszpatauja didele 

lengvaiikyste ir tikėjimas in
tautose

burtus ir

T.
Urszuliu kaimynas vestuves 

Ik

kelia...
N no

Reikia užraszyti, kad atmintu.
Naszlaite pravirko.
— “Dievuli, kas bus, kas 

bus...” Vėl visa ųnkti skaudės 
suczaižytas kūnelis 
gales užmigti ligi apyauszrio. 
Sumerksi a.keles, ateis saldus 
sapunžis... varge, subira skais-

jau baigia, 
ežios...”

“Penki bažny- 
Mortyt, eik ežio-

graudžiai

visokius burtus ir kitokius 
niekus. Bet gal tamsiausi yra 
Kinczikai ir kitos Mongolisz- 
kos rasos kaip parodo sekantis 
atsitikimas:

Daug pinigu surenka nuo 
lengvatikiu žmonių vakarinėje 
dalyje Szecznno provincijoj 
per ka sukrauna milžiniszkus 
turtus Tibetiszki kliosztoriai, 
platindami žmonims baisius 
apsakymus, buk vienas 
auksztu
Dolu atbuvo kelione in 
tuonioliktas I’eklas.”

Dvasiszkasis Drogu Dolu tu
ri pats kliosztori ant augsztu 
Jarong kalnu Tibete. Jisai sa
ko kad aplaike t a ja lo.4ka at- 
lankvmo Nvjil-wa arba asztuo- 
niolika pekla ir atsinesze su sa
vim baisės žinos nuo mirusiu 
augsztu žmonių isz Szeezuno, 
kuriuos jisai yra mates dvasiu 
sviete. Neknrie isz tu mirusiu 
yra baisiai kankinami kaip: 
neknrie turi sėdėti ant szmotu 
ledo; neknrie yra perpjauti pu
siau; neknrie yra smaugemi 
per baisės kirmėlės ir kitokes 
kaukes — ir apie tai pranesze 
likusioms giminėms mirusiųjų 
per gromatas.

Gromato.se 
apreiszkineja buk kaukes t uju 
nelaimingųjų galima paleng
vinti per pinigines aukas del 
dvasiszkujn, kurie meldžesi 

iszgelbejimo nelaimingu 
isz t uju peklu, kitokiu bu d n 
negalima, nes dvasiszkieji turi 
maitvtis ir turėti užtektinai 
kurio.

Net pats karalius Jala da
vėsi apsigaut, aukaudamas di
dele pinigine auka ir ant užžie- 
binio 1,000 lompukiu kurios 
dega kliosztoryje per visa žie
ma.

Kvailiu

surenka

buk vienas isz 
d v a s i szk u j u 1) rogu 

“Asz-

tasai dvasiszkas

ant

randasi
siuose krasztuose svieto.

tolimiau-

KAS GERESNIS?

Pirmutinis girtuoklis: —Ar
gi randasi kas geresnio ant 
svieto, kaip stiklelis geros gu
zu tęs?

Antras girtuoklis: —Oi yra! 
Du stikleliai geros guzutes. *

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialists 
Viso. Kroni.zko. Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
tik pajiet*

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

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverge ir Petnycaia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antras Floras,
POTTSVILLE. PA.

4 S. CENTRE ST.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

MILL 4 PATTERSON STS..
ST. OLAIR, PA.

lazbalMuriaoja ir laidoja mirualui 
ant viaokia kapiniu. Pagrabaa paruo- 
azia nuo papraaczlauaiu Ikl prakii- 
nlanalu. Paraamdo automobilini dal 
laidotuvio, Teaalia. krikaatynlu 11 
kitlama patlTailnljlmama,

Ball Talafonai 1S7S-K

pusdieniu 
verkia armoniikos balsai. Nuo 
pusdieniu trypia inkaito bernai 
ir sukasi margom prijuostėmis 
raudonos mergiotes. Raudonos, 
kaip aguonos...

'Mortyte vari liejasi žąseles ir 
tyliai, tyliai niūniuoja: 
asz viena, vargo diena...”

— “Tikrai ir Petriukas ir 
'Tadukas iszbego. Jiem dabar 
linksma, smagu... sveczin pilna 
grinezia. Už stalo sėdi jaunoji, 
.jaunasis. Goria, valgo... Ant 
placzios leksztes guli didele, 
didele žąsis. Daug didesne už 
mano papuorgalve. Gal ir ma
noji kada užaugs... Dabar — 
nesulyginamai mažesne... Ži
nau :• kaimyno žąsys visos se-

visos kaip telyczios. Jau
nikles varnos i 
kad t (»k t u nors 
nubėgti. Prisliikkcziau prie te
tules, pauksz 
cziuocziau, 
kokia kiliui.
Gal ir piernikoliu... Tai gardu
mas! Karta viena gera ęioce 
buvo davusi. Taip ir dar gerai 
prisimenu.
trakszt... Visas medum aptep
tas, o pats tankuos iszkeptas. 
Aaa... kaip saldu...!”

Ir Mortyte nepajunta kaip 
iszteka ilga, ilga seile. Greitai 
pa’braukia sziurkszczia ranko
ve palei pat uosi ir vėl tililiuo- 
ja ir vol žiuri in žemyn riedan- 
ezia saulele...

“Skrisk, saulele, skrisk 
greieziau,

Piemenėlei 'bus geriau...
../Tokios ilgos piemenėles 

dieneles. 'Taip toli nuo pirku- 
tes. Laukai, vien laukai. Szu- 
kauk kiek nori, bėgiok kiek no
ri — niekas nesudraus. Niekas 
nepabars. Bet... gerai, kai He
liją, kai saulele szvicczia. O jei 
užeina koks debesėlis... Žiūrėk 
— j r palieki kaip teszla. Par
geni vakare namo — duj barti, 
duj rėkti...

“Vėliosios kaip parszas 
po balas. Kirnydysi drabužius! 
Nespesim nauju sinti...

Ak, toji pamotele... Pamotc- 
le-raganele. Vis kitam bloga 
nori. Vis negalima intikti.. Nei 
szirdies, nei duszios neturi. Oi, 
Dievuli, geras Diovuleli, ar ne
gaila vargszu naszlaiteliu ?... 
Pilkos, juodos ju dieneles, kie
tos, lyg akmuo pluteles...

Saulute vis žemiau ir žemiau.
Žąseles pradėjo szneJcetis. 

Susirinko in krūvele. Suplas
nojo, tingiai sparnais ir pradė
jo blusinetis.

E... jau laikas jums na- 
Tuliu-liu liu, tuliu-liu

f p

nes,

i1

f

4
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‘Tik
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nai, ko sėdi tartum svoezia?... 
— Ka, ar negerai Imti svoezia"l 
Pas svoezia visi pyragai!... 
Szast... nuszoka nuo suolo... už
bėga už poeziaus. 'Tenai, t a ry
tinu skruzdynas. Tik knibžda, 
knibžda. Viso sodžiaus pieme- 

tus rūmai ir gražios svajones, jies i r piemenys susirinkę. Ber- 
— žąseliu ginti kelia, žiauri 
pamoto tampo... Joi but motu- 

geroji motinėlė, nereiktu 
anksti keltis, nereiktu grau
džiai verkti, dalele savo skus
tis...

Bet — nebuvo laiko ilgai 
aikezioti. Vėl bėga, kaip indil- 
gyta. Nieko nemato. Nieko te
girdi — tik takeli, tik žemele 
kur kojele dėti, 
klykianezios balselis kur gir
dėti.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Vol ne-

le

tik žąseles

na i sutrypia, suszoka ir iszvirs- 
la iii kiemą. Isz paskos iszku- 
dakina ir pamerges ir prasto- 
sios...

...sutrinko visos sienos... 
Plumpt! užgriuvo lubos... ir —

Ir Mortyte pajuto, kad nebe 
ant suolo. Girdi: pamote rėkia.

— ‘‘Nosudaužyk puodynių... 
Užmigo! Nei poteriu negali do
rai pakalbėti... Marsz lovon!

tot uszeli...

VISOS

I yliui
Jo

Geria,

O, 
rn

iszkapojo... O, 
i vėlai vakaro

rankon, pabū
toji ir pasuktu 

Tikrai pasuktu...

Trakszt-t rakszt-

i ?

molio.
liu.”

Mortyte pamažu pasiekė so
džių...

spės mat... 
in

U.
“Ko taip greitai bruki! 

Ar aitvaras neszioja ?!... Nesu- 
” — piktai szaukia 

prieangi iszejusi Urszulie-
nc, matydama pargenauezia žą
seles Mortvte.

Mergaites szirdele dreba. Ji 
labai bijo pamoteles. Bijo, nes 
dažnai nei isz szio, nei isz to, 
žiūrėk — ir belaikanti rykszte 
rankoje. Taip ir nieszti pirsz- 
tai: kad tik sudrožus.

Palieka žąseles, aplenkia ir 
bėga atkelti vartelių. Sunkus 
jie: vos-ne-vos atgirgždina, at
stumia... Jau baigia visas pul
kelis sutapenti. Tik <*ziuksz...sz

“Tegul buna valia Die
vo, Dievo gVrojo valuže, gal 
taip reikia, gal taip skyrė mir
dama marnu/.e...”

Taip mane’ Mortyte, taip ne
sunkia naszta

< i rp

I )ievo

sze savo 
gilu skausmą.

Czia ir tėvelis

» savo

Et, moczia( c

kam czia bartis... Kita vakaru 
taip neatsitiks... Cit, dukrele, 
eit mažulėlė mano, eita...

1

JI

Taip lengva Mortytei pasi
davė. Rodos akmuo nuo szir- 
clies nusirito, rodos piktas vie
sulas per dangų kaž-kur nu
dardėjo... Gal pats angelas tuo 
laiku atsiuntė teveli...

Asz net vezia...
— tas... Kitu karta...
Cit, cit dukrele 

asz czia
Paleidau Margi

— “O, vestuves, 
idsitliiso “ 
nebuvo.

Urszuliene nieko daugiau 
nesako. Ji nerado žodžiu. Ech 
pikta, tai pikta!

Vargsze naszlaite...
Užlipo ant kieto, szalto pe- 

cziaus, pasiklojo 
maisziu ka...

Negera, taip negera... uti-ti... 
“Jurku, niurku, 
mieliai prisiglaudė prie 

szvel- 
szvelnus, szilti... 

ir žaibuoja, kai per nugara vel
ki...

Mortyte apkabino ja. 
mot inde,

nieko

nuo zuperio

bur-
ku...” 
jos raina katyte. rfoki 
nūs plaukeliai,

kad

Margis 
_ i i 

tele. Žinau: 
sias.

1

Pamote 
minksztejo.

Bet nesu- 
vyro,

Asz... 
, i

niažu- 
kaleziau-

o jis ir 
bego tavęs pasitikbi... .Juk vi
sa diena nematęs...

nutilo.
Ji nokente 

kaip kalakutas raudono. O jis 
Tylėjo tarytum 

nesuprasdamas. Nenorėjo vai-
nieko

dais gyventi. •
O pamote dažnai murmėda

vo:
Lepink, lepink ta tin

gine. Pamatysim, ko tu isz jos 
susilauksi. Senatvėj tarbos el
getauti ar nepaduos!...

ITT.
Pirkioje be žiburio. Pro Įau

ga szypso menulis’. Kartais pa
sislepia už debesio, kartais vėl 
dairosi in szviiesiu žvaigždelių 
buri.

Mortyte sėdi pirkioje ant us- 
lano. Pamote kamaroje grie- 
tiene griebia. Aiszkdai girdisi
kaip sausai nucziulpia per puo
dynes krasz'tus apylliraukta 
pirszta. Paskui kaž-ka pamai- 
szo szauksztu, kaž-ka pilia...

Pirkion ineina tėvelis neszi- 
nas kariui. Niekad jam nestin
ga darbo prie savu
Lenkia karklini lankeli, drožia 
kliugeles...

“Kur Mortyte’?... Ar už- 
verei žasu gardo dureles?...”

“Viską sutvarkiau, te-

( 4
_ 4 4 

rvtui inkaras...

i 4

namu...

tuszi
Viską! Tai gerai.”
Dar reikėtų atsineszti 

” .Ii iszbegu. 
Sugryžusi prieina prie tėvelio
ir tyliai paklausia:

“Ar galėsiu eit in ves
tuves ?”

Staiga ineina pamote ir at- 
sinesza dideli, 
karba.

< i

sunku, pilna,

N usk usk b,u įves!
Mortyte* paima peili — sku

ta. Skubiai bėgioja pirsztelia! 
apie bulve; apžiūri isz visu 
pusiu — szvari? Ima kita. Sku
ba. Szviesi mintis skraido po 
galva: nuskilsiu — laisva!

...“Gailiu Pranute... Visos, 
visos tenai bus. Busiu tenai ir 
asz. O kaip linksma!.. “Pakszt, 
pakszt, pakszt — krenta bulve
paskui bulve. Žiuri — paskuti- 

ir iszlenda isz kažkur Margis, ne. Nuplovė. Padėjo ant suolo 
‘ ‘ G ir-gi r-giiį gy-ga-ga ’ ’ sa
le link a, lyg tyczia pabaidytos 
žąsys...

To tik ir truko.
Baisiai prasivėrė pamotes 

burna. Žodžiai biro, kaip isz 
arpo polai. Mortyte nieko ne
besuprato. Galvele sukasi, ko
jeles paęzios bėga, varinėja isz- 
klydusias neklaužadas. Paga
liau viskas baigta. Tik pamote

Gir-gir-gijį gy-ga-ga

t

ir...
— “Kalbėk poterius 

komanduoja pamote.
Apsiniaukė Mortytės veidu

žiai. Blakstienos plaka tankiau 
ir tankiau. Užgeso viltis. Už
blėso paskutine viltis. Sudie 
visos svajones, sudie kepta žą
sele.

Kalba poterius,
maiszosi — nesiseka. Baigia...

A

O žodžiai

“O, 
ateit tini... ’ ’

Ir ji sapnavo sapnu... -

P
Rcuniatišku gėlimu, neu

ralgijos, paprasto persi- W « 1 . . .1 * • _ ..

I ’M

tu

skaudžių 
išsinarini

mų ar išsisukumų 
Naudokite

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies 

PAIN-fXPELLtRI

šaldymo,
raumenų,
i

Naudokite

VahbaJenlcIh rrcustruotas
S. V. Pat. Biure.
Nėra tikrasis, be

mųsu Inkaro yaisba- 
žcnklio. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AD.RICHTEntCO.

Berry A 8c. 5th 3h. /A 
Brooklyn, N. Y.

Vaistinėse

m

Soli
iiihZU Buliui

i[

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

• Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Sztoro.

Mąinioriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszko* 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Ihz priszakio galvos skausmas 
Neapmokama gyduole naudojama su 
ntebetina pasekme per 30 meta. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais no stempomis). Iszrasta ir 
parduodame vien tik per

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

6 6 6
yra t«l receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuaza mikrobus. — Aptiekose

t

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krlksz- 
tiniu? veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St.. Mahanoy City, Pa.

MIEGOKITE PATOGIAIIJL
į

Il»

-k - 
dus, kurie tas -bėdas 
Gerkite daug 
(Irkite Gold Medai haarloin 

oil capsules (vie
natiniai tikrosios) 
tai pagarsėjęs

Jeszkokite vardo GOLL) sau Iv diliret iszkas 
MEDAL ant dėžutes ir 
neimkite kitokiu. Visuose 
aptiekose. 35, 75. $1.50.

EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS 
TIK PER 30 DIENU.

Naujausios mados puikios kortines, 
padaryti
labai puikiai padaryti kaip ant szio.. ’-------- :----------------- n ”

Didelis pirkinys

Tik sveiki gali patogiai 
miegoti. Jei nervingai, erzu- 
lingi, iszvargc, negalite mie- 
go'ti, atsikeliate ryte vis nu
vargo, jus žengia- 
lai kūno silpnybių, 
te žemyn; tai ženk
lu k st ai ir pudle 
gal rei kail i ugi 
gelbos išmesti

cliaru . z 
kurie

Irkite

HAARLEM OIL

pa- 
nuo-

isz geriausios materijos,

paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 
ir 3 mastai ilgio.
už maža preke. Regulariszka preko 
szitu kortinu $3.50 pora, bet per 
szita menesi parduosime tais pui
kias kurtinas dvi poras už $3.08 arba 
4 poras už $7.50. Prisiuskite tik 35c 
del nusiuntimo kasztu ir paraszykite 
kiek poru reikalaujate tu puikiu 
kortinu. Užmokėsite kada aplaikysite 
kurtinas savo name. Užgnnėdinima 
gvanintiname arba sugražinamo pi
ningus jumis adgalios.
bet prisiuskite užsakima dabar nes 
vėl negausite tokio pirkinio.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N.

Nelaukite

IRVING AVE. DEPT. S. 
CHICAGO. ILL.

B
y<

<1
X

f.

M2

Vi

JA)

SI
13

mfawtr laimi 
gamina, 

vandens ir ban-

pa-

Dėžuakstintojas. 
lės po antspaudu.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. ■
f

MAHANOY CITY, PA.
--------$--------

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-1 as 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 

r kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
1 "OMMOiMt «• r -Į mini iiwi . n r ii—iin-ii "ii —~~*Ttnr- o* W inwiliiim n OniUMy,    ai n*O—m|i w nu ■'mhJNMI*»i i»aaii •• mmm
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Dčkite savo

I19 W. Center St. Mahanoy City
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Paklausk 
ir ji> tau 
drūtos ir

del 
u.

Zturėk
Raudona hole yra ant

l k'

4’t
'* ę * ii

Boot ir Hitniner, 
le'iojiitK) kasykloje, 

raudona, balta ir juoda spalva.
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Paklausk Seniausio Anglękasio 
Kasykloje.

Negalima daug žinoti apie guni.i, i ji.
būdas pirkti gumines kurpes yra vardu pirkti 
“Ball Band’’ (Raudona Bole) gumines kurpės 
angliak::sir<ns turi n putai i; i del tu>ks ir 
ilgaus ne Jojimo per daugelį mot 
bile angliakasio kuris jas nešiojas 
pasakys kad jos yra stiprios, 
smagios.
Lengva jas pažinti kuomet matai, 
del raudonos belės, 
kiekvieno Čebato ir kiekvienos kurpės.
Lioliais parodytos rūsys 
padarytos del sunkaus i 
Padarytos
Padai stiprus, drūtus, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kita syki nueisi i 
krautuvę.

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

‘‘Names Kuris Ištuoka Milijonus Del Rūšies”

rykszt.es
Gromato.se


'SAULE'- I

Ka ralienes 
Šunenas

Sulietuvino A. BLAŽYS 
Del Darbininko.

i tu, kad toks žingsnis padarys 
skriauda tavo geradariams ir 
jie turės sunkiai nukonteti! Tu 
turi pagaliau gudrumo baisa 
sekti ir tas tau pasakytu, kad 
tokie užmanymai ir tau, ir mi
sionieriams, ir visai Japonijos 
Krikszezionijai yra pražūtingi! 
Bet, kai]> In sakai, jei isztikru- 
ju tau darosi skaudu, parodyk 
man tai darbais.
einam drauge in szventykla ir gota! Užnmszk 
atnaszaukime auka garbingam 
musu valstybes kurejui Dzin- 
mui.“

“Asz sziandien vieszai atsi
sakiau velnio ir visu jo darbu; 
mieliau mirsiu, negu ryt ntna- 
szausiu stabui auka, 
a t sa k e k un iga i kszt i s.

“Juk Dzin-muo norą velnias, 
jis yra didvyris, kuri ir kiek
vienas Japonas — Krikszezio- 
nis privalo gerbti, kaipo musu 
karališkos gimines instei^eja. 
Bet jei tu nenori jam aukos af-

mi-Vostik pabaigė laikyti 
szias, staiga pasigirdo ginklu 
žvangėjimas, bildesys in duris 
ir kažin-kas pareikalavo insi- 
leisti in vidų. Tai buvo sargy- 
l)os virszininkas, kuris upsta
tes aplinkui ginkluotus karei
vius pats insibrove in koplytė
lė.

“ Kunigaikszti,“ susznko jis, 
“eina gandas, kad tu nori ap
leisti musu dievu. Asz reika
lauju karaliaus vardu, kad tu 
eitumei ir vieszai pasiteisintu
me! priesz žynius, 
<r

Kunigaikszti,

nes kitaip 
11rūmo jo sūky] imas.

Aeziu Dievui, 
ramiai ir dra-

asz jau esu

ta reLabai man liūdna,“ 
kad asz, pildydamas kara

tu r i u jus su-

Krikszczionis,“ 
šiai atsake Sikatoras.

4 4

jis,“
liaus insaikyma, 
imti“.

Knnigaiksztis mete žvilgsni 
ant kryžiaus ir Marijos pa
veikslo ir isztieses in kareivius 
rankas tarė: “Pildykite kas 
jums yra insakyta! .Jus gi, bro
liai, melskitės už mane!“

XI.
Kova.

Kai gerokai sutemo 
vėso sumažėjo triukszmas, sar
gybos virszininkas vede belais
vi in pili. Žinia, kad Sikatoras 
tapo Krikszczionimi, žyniai la
bai greitai iszplatino ir siundė 
minias, kurios, apsupo misio
nierių narna, buvo bepradedan- 
czios rodyti jiems nasrus, bet 

kuriuos Si-v zv-

t a re:

ir gal

Rytoj- ryt n

pergyventi Simonui ir nuo tėvo

.. 1 
su didžiausiu įnirtimu at vvko I 
Uzukon. Kunigaikszis isztikru- 
ju mane, kad tas pasiutėlis ji 
pasmaugs ir jau buvo paauko-1 
jes savo gyvastį Dievui. Bet jo
kiu budu neketino atmesti tik-l 
rojo tikėjimo, 
n^!*’ — tare jis

Sikatondono, kuris sužinojęs, 
apsikrikszt i jo,kad Sikatoras

ir jau buvo paauko-1

*1 tvirtai

Iszvnrvk
Padarvk el- 

— vist iek, pasi
liksiu isztikimas Krist ui I 
ka-tondonas, 
kunigaikszti, paleido kalėjimu.

Jau prabėgo savaite’ ir nie
kas dauginu neaplanko Simo
no, iszskyrits tik kalėjimo už
vaizdu, kuris kiekviena diena 
ntneszdiiVo jam rišu ir van- 

Diena sėdėdavo vienas 
prie mažo, grotomis užpildo 
langelio. Prii’szais stovėjo di
delis, plaeziai iszpletes szakas, 
medi ir apgaubė 
kad kalinys daugiau nieko

dens.

4 4
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ma- i

11 CJ 'OI • 
žiauriai smnuszes

Įauga tai]b 
ne- 

naszauti, tai kam ji paniekini * galėjo matyti, kaip mėlyna erd
ve. Vieninteliai jo suramintojo) 
buvo paukszteliai, kurie hiiks 
nuo laiko nutūpdavo medžio 

Ka num padės, jei pasauli szukosc ir traukdami malones 
nuskrian- daineles, primindavo jam pir- 

mykšezias dienas; bet ir jie no 
visados ten būdavo. Ir vėl jis

Asz kalbu rimtai, nes tas daly
kas siekia tavo sostą ir valsty
be. “ *

. <

bet sielaingysiu, 
siu ?“

“Apji^keli! Nuo to Idalyko
gal ne vien tik tavo bet mano Ir likdavo vienas. Ateidavo ilgos,

j ,
V’istiek asz negaliu aukoti 

stabui, nes prisiekiau būti isz- 
ir la ik vainosi 

iki paskutinio

tavo prigulės likimas!
O

ir nubodžios naktys

Demokratu Partija
Laikys Savo Seimą

Houston, Texas
&

F

i9

lf

Kongresmonas Jesse II. Jones 
isz 'Uexn, iszkovoji) idant de- 
mokra t iszka partija 
savo suvažiavima Houston kur 
rin^s kandidata ant preziden
to ant demokratiszko tikieto.

lai k y tu
• I1

Įėjimo, 
czionimis

o yncz

nesusinesztu su Kriksz- 
ir pasiilgęs laisves 

sugryžtu prie Japonijos dievu.
XII,

Pergale.
Jau praėjo pora, metu, kaip 

tapo nuvežtas rTangnva kuni
gai kszt is Sikatoras — tai buvo 
ilgas laikas belaisviui,
jauni'kaicziui, kurs du kartu la
biau trokšta Ii uosy bos. Sulig 
tėvo insakyniu keletu menesiu 
iszbuvo vicA tik kalėjimo, bet 
kėliau, praneszus, kad kuni
gai kszezio sveikata žymiai pa
blogėjo, Sikatondonas truputi 
suminksztino žiauria bausme.

davės garbes žodi, 
nors kiek liuo-

tikimas Kristui 
duoto žodžio 
kraujo laszelii
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nekalbėk daugiau 
Jei tu pasziepei

ginkluotu būriai, 
vanas, sziu dienu bėgyje, 
mini buvo padidinęs, sudraudė 
jas. Dar ir dabar dalis ietįnin
ku turėjo saugoti narna. Sika
toras vedamas in pili daug pri
siklauso grūmojimu bei szmeiž- 
tu.

Atvykęs in pili visu pirma ji 
nuvede pas karalių. “Atriszkl- 
te,“ susznko jis, “ir leiskite 
man vienam su juo pasikalbė
ti.“ Apleidus visiems kambarį, 
karalius užsimąstęs pažvelgt; 
in Šikatora, arba, kaip mes ji 
dabar turimi’ vadinti, in Simo- 

“Tu sziandien pa
darei man daug 
go. Savo neapgalvotu jiasielgi- 
mu kuo tik maiszto nesWkelei, 
nors dar ir dabar negalima pa
sakyt, kokios bus 
Juk tu pats 
galinga žyniu partija 
lengva laike tu Marturijaus 

kuomet visur ūžia 
sužadinti žmones prie 

žiauriu darbu, kad 
auksztmna sudraskvtn! 
mano dvariszkiai ir drąsus ka
reiviai drąsini stojo už mano. 
Bet ir karaliene nuo to laiko, 
kai asz pavelijau antrajam sū
nui tapti Krikszczionimi — tai 
buvo mano kvailyste — slaptai 
eina priesz mane su galinga 
žyniu partija ir jei asz ka nors 
padarycziau Krikszezioniu nau į 
dai, pakankamai jie turi jegu 
pareikalauti mano sosto, o gal 
ir gyvybes. O tu gi nežiūrėda
mas in tai, kad asz tave vieszai 
apskelbiau savo sosto paveldė
toju, nieko nepraneszes nuėjai 
ir priėmei Krikszta!“

“Karaliau, asz sakiau, bet 
tamsta manes nenorėjai klau- 
svti.“

‘ ‘ Beprotyste! 
asz nenorėjau klausyti ir szito 
atsakymo t (’užtenka tau. 
jau neturiu vilties, kad už toki 
sumanymu veltui tau praeitu ir 
tai dar szitame laike.“

“Man skaudu, kad asz jums 
toki vargu padariau; asz tik 
vienas noriu sekti savo sąžines 
baisa“. •

“Tn turi proto baisa sekti, ir 
szis tau pasakytu, 
žingsnis užduos smūgi 
gražiai ateieziai, garbingoms 
Įiergalems, sostui ir net paežiui! 
valstybei! Tu turi dėkingumo 
baisa sekti ir šis tau pasaky-

susznko jis,

na ir tarė:

szveneziu, 
zakas,

L

TARADAIKA

REUMATIZMAS
SKAUSMAS PASZALINA- 

MAS SU RED CROSS 
KIDNEY PLASTERIU.

nuo aKzlriu, tarsi peilio, 
nuHzipusiu nesiliaujaneziu

. 1 1 ).

“ Nedekingasai neklaužada 
ne

mano geruma 
— pažinsi piktumu. Sargybos 
virszininke, eiksz ežia, sura
kink ji retežiais ir grusk kale- 
ji man!

Kalėjimas, in kuri nuvede Si
mona — jis taip nauju vardu 
vadinosi — nebuvo toks baisus 
kai]) kitados Stepono, bet vis 
tik atrodė gana skurdus. Nebu
vo ežia nei brangiu divoilu, nei 
margu szilku, nei gražiu baldu, 
prie kuriu jo akys buvo pripra
tę — vien tik pilkos, aprūko, 
samanotos sienos. Nebuvo taip
gi nei kvepianeziu gėralu bran
giuose induose — tik pa i szi n as 

ir vanden ąsotis.
savu 
nors 

tik

eiksz ežia

žodžio.

rišu puodas 
Bet knnigaiksztis jaute 
szirilyje saldžia ramvbe; 
kaipo Krikszczionis dar 
pirmu kova jis buvo pergalėjęs.

už su

sal-

pasekmes. 
žinai kokia vra B' 

ir kai])
tu

vieszaja
1 lesa,

Žinoma, kad

Asą

kad toks
t avo

Meldėsi, dėkojo Dievui 
teikta krikszta ir dar karta at
naujino sau vienas priesaika; 
maldoje jis nepamirszo Sivano 

sunkaus var- ir savo prieszu. Pagaliau užge
sino maža aliejine lempute ir 
atsigulęs ant kietu diliu
džiai užmigo. Bet tos dienos 
kova dar nebuvo baigta.

Vos tik sudėjo akis Sikato
ras, kaip staiga su didžiausiu 
triukszmu vėl atsidaro kalėji
mo durys ir ineina in vidų ly
dima Simus karaliene. Tarnai
te, padėjus žibintuvą, iszejo 
oran. Karaliene gi, 
miegani Šikatora, 
koja ir

Sikatorai, šunenai, kelkis ii 
atsimink savo tetules žo
džius!“

Knnigaiksztis nuvargęs, sun
kiai atbudo; pamatęs prieszais 
stovinezia karaliene, pabūgo, 

visu pirma stengėsi apipil
ti jaunikaiti gražiais žodžiais. 
Dar karta nupiesze blizganezio 
mis varsomis jam paruoszta 
ateiti, o isz kitos puses; jei ne 
atsitaisius savo paklaidų, susi
lauksiąs liūdna likimą. Tncziau 
jos žodžiai jokios intakus ne
padaro jaunikaityje. Jis 
siems jos atspalviams tik viena 

“Ka padės 
žmogui, kad jis visa pasauli in- 
gyu, jei siela nukentetn“. Kili 
pamato karaliene, kad visi jos 
pažadėjimai, praszymai, meilus 
žodžiai, nelimpa prie kuni- 
gaikszczio širdies, savo geru
ma pėnnaino in kerszta ir ne 
apykanta. Veržėsi isz jos bur
nos grūmojimai, szmeižtai ir 
prakeikimai ; pagaliau isz pyk- 
czio pabalusi ir snncna pavedu
si virfu dievu kersztui suszu- 
ko: “Mirk ir Anprtk tame kalė
jimo! Tu pats to norėjai ir ne
bus tau daugiau dovanota gy
vybe?“ iV apleido kalėjimu.

žibintuvą,
apžiurėjus 

paspyrė ji 
budindama susznko;

4 4

A

savo

vl-

atsakymu turėjo: r

tamsios, ..
knnigaiksztis paskęsdavo ilge
syje. Veltui jis lauke, ar neap
lankys jo knnigaiksztis Sabas- 
tijonas, pažas Steponas, arba 
kitas koks nors Krikszczionis 
ir ar neparnesz nors keletos žo
deliu nuo P. Kabralio: veltui. 
Sivano ir Sikatondono griežtai 
buvo insakyta nieko prie kali
nio neprileisti, 
a|įimtu ilgesys.

Pagaliau,

mas. -lis mane, kad iszsiliuosa- 
knnigaiksztis apsidžiaugs 

irvžti in kale-
ves
ir nepanoro vėl 
jima. Bet apsiriko!

Kai pratlejo Sikatoras 
joti, tuojau jis

O*

kad ji labiau

ioki pa-

turis pasielgti,

vienu diena, pasi
rodė kalėjimo kancleris Jazi- 
liajas, kuris labai buvo pamy
lės Šikatora. Jis ilgai galvojo, 
kaip iszradns būda, kad jo my
limas knnigaiksztis inžengtn 
sostan. Inojes in kalėjimu pa
pasakojo Sikatorui liūdna pa
dėti, in kuria jis intraukes vi
sus Japonijos Krikszczionis ir 
misionerius. Persekiojimas yra 
aizkiai numatomas. Tuo tikslu 
jis buvęs pus P, Kabrali ir ta
ręsis su juo,'kaip praszalinus ta 
baisia nelaime. Pradžioje misi
onieriaus užklausos, ar nepa
velytu jis kunigaikszeziui 
vieszai savo tikėjimo iszsigint; 
apie ka tas ne žinoti nenorejex 
Bet ant galo jis tai]) pasakos: 

Kad praszalinus persekiojimo 
audra, Simonas laikinai 
tikėjimo gali iszsiginti, 
szirilyje turi pasilikti visuomet 
tvirtai tikineziu ir tapes Bun- 
jo karaliumui, vieszai iszpa- 

žinti Krikszezioniu tikėjimą.“ 
Knnigaiksztis klausėsi ir ste

bėjos isz tokio keisto pa veliji
mo. Bet neatėjo jam in galva, 
kad kancleris kuri jis visuomet 
laike isztikimu, meluotu, 
labiau, kad intikinimui Jaziha- 
jas atnesze nuo P. Kobraiio ro- 
žaneziu ir laiszkeli, 
viskas buvo paraszyta, ka ir jis

Už tai nestebėti na, 
kad Sikatoras visuomet mylė
jusis teisybe, priėmė Kriksz
ezioniu tikėjimą. Neilgai gal
vojęs, parasze Sivanui laiszke
li, kuriame 
prasižengimus ir pasižadėjo 
jam būti paklusnus.

Kancleris greitai 
laiszkeli pas karalių ir 
tondona, szie gi labai nudžiu
go. Abu atvyko in kalėjimą ir 
asmeniszkai iszlinesavo Sikn- 
tora. Naujiena greitai pasklydo 
po visa apylinke. Kunigaiksz- 
czio garbei tapo paskelbta 
szvente. Visi buvo linksmus ir 
džiaugėsi dievu pergale, o ka
raliaus pilyje garsiai skambėjo 
taures. Bet knnigaiksztis nera
do linksmumo tame pokily jo ir 
vaiksztinejo vienas nulindęs.

4 k

<r n

; užklausęs 
jis O

savo 
bet

vieszai

1110

kuriame

ke: 4 4

abe- 
pasiunte laisz

keli pas P. Kabrali ir klauso, 
ar isztikruju jis davės 
velijimą; jei ne, tai kai]) dabai

nes su visa kuo 
sutiksiąs, ka tik busią insaky
ta ? Misionierius taip jam atsa-

Kancleris tave ajigavo. 
Dabar privalai vieszai atszaūk
ti ta raszteli ir iszpažinti 
Krikszezioniu tikėjimą, nežiū
rint kokios to pasekmes butu.

Sikatoras, perskaitęs laiszka 
parpuole ant keliu ir szirdingai 
prasze Dievo jogu bei isztver
mes naujai kovai. Paskiau pa
šoko'nuo žemes ir dideliais 
žingsniais nuėjo in salo, kurio
je, kokiam tai pasitarimui, bu
vo susirinkę karalius Sivanas, 
jo tėvas Sikatondonas ii’ dau
gelis kitu auksztesniuju vasa
lu; jis taipgi buvo ten užkvies- 

sales, ant sosto,
sėdėjo karalius, jo desziueje Si
katondonas, o kaii'eje buvo pa
likta tuszuzia vieta Sikatorui. 
Prieszakyje, sudarydami pus- 
kritulio pavydala, sėdėjo pui
kiais rubais pasirodo vasalai, 

iu vduri 
ir vietoje to

Sikat oras, 
kad nepabėgs 
siau galėjo pasivaikszczioti po 
aptverta soda. Dar karta jam 
buvo pa kartotas tėvo noras, 
kur buvo reikalin 
žodis isztarti:
butu buvęs liuosas ir sugryžes 
in llzuka. Bet knnigaiksztis ne 
isztaro jo, ne žinojo, kad ir tai]) 
jo padėtis butu bloga.

Nors niekas nežinojo, 
iszveže Šikatora ir tas krasz- 
tas buvo labai toli, vos tik jis 
gavo nuo P. Kabralio viena 
laiszkeli ir tai tik aklojo Tobi- 
jaiis doką. Senelis, 
kaus vedamas, ilga laika klai
džiojo po Bujiga, kol pagaliau 
surado Šikatora. Kunigaiksz- 
eziui, jiažinus elgetų bnryj<» ties 
pilies vartais mažaji Prancisz- 
ku, pavyko drauge su iszmal- 
da perduoti jam raszteli, kuria
me prasze atvesti in nurodyta 
vieta aklaji Tobiju. Sutemus, 
visi susirinko iii paskirta 
ta. Visu pirma senelis 
ve nuo P. Kabralio kunigaiksz- 
eziui laiszka, kuris labai ji nu
džiugino. Paskui jam papasa
kojo ajiie Tozos karalių Pau
liu, kuris drąsini kovojąs už 
savo tikėjimą. Atgavus Paului 
Sivano pagelba levo sostą, žy
niai pareikalavo, kad jis iszsi- 
pntu Kristaus ir gryžtu prie 

dievu, nes 
atnaujinsiu sukilimu.

• f

savo

1

tėvo
ga lik vienas 

Sutinku ir vėl

kin

I ’raneisz-

VI c- 
ponia-

kitai]) jie vėl 
Tncziau 

karalius tvirtai ir drąsiai atme
tės ju reikalavimus; už tai žy
niu vyresnieji šukele priesz ji 
visa tauta. Bet tašyk, nors ir 
gerai buvęs suriktuotas suki
limas, Įiasiseke
Tuo tarpu, kai Bango kariuo
mene sugryžusi namo, vėl vis- 

isszkyrus maža, 
Naugazimo

numalszintl,

tas. Viduryje

rubais
Ku n i ga i k>z t i s i nejes 
žemai nusilenkė 
kad i'iti užimti paskirta vieta, 
tai]) tarė: 
ve ir visa

> savo

bela išveš 
yra apgavimo pū

11 Karaliau, mano te
susirinkusioji tary

ba, pirm negu atsisėsiu ant tos 
garbingos x’iotos, vieszai turiu 
prisipažint i savo klaida. Raš
tas, kuris mane isz 
paliuosa vo,
sekine, asz ji dabar atszaukiu. 
Pasilieku, kai]) ir pirmiau bu
vęs Krikszczionis ir jei prisel- 
tu už savo tikėjimą mirti, mie
lai sutikeziau!“

Kaip perkūno renkti visi pa
šoko nuo savo sėdynių; taip 

gaikszezio 
žodžiai. Supykęs Sikatondonas 
iszsitrauke karda ir jau buvo 

nuneszc bekertąs kunigaikszeziui, kuris 
persigandęs, persižegnojo ir ra
miai stovėjo aut vietos, bet Si
vanas ir szalia stovėjusieji va
salai sulaiko ji nuo nekaltu 
kraujo praliejimo. rTada veržė
si isz jo l)iiruoš grūmojimai ir 
keiksmai. Karaliui paliepus, Si 
katoras vėl tapo suimtas ir in 
kalėjimu inmestas.

Sikatondonas buvo 
perpykęs. Jis antra karta pa
siuntė du kareiviu pas P. Ka
brali ir grasino ji mirtimi, jei 

Skanesni jam buvo belaisvėje neinsakysias Sikatorui 
prie Japonijos’dievu. Bet misi- 

. onierius nenusigando i 
atsake jo pasiuntiniams:

kalbėjo.

prasze
ir

garbei

atleisti uz veike iii juos tie kimi

Si ka

baisiai

risai, negu dabar esantieji ant
stalu invairus gardumynai ir 
meilesni kieti kieti kftlejimo di
liai i
guoli. Nuliūdus buvo jo dva
sia. Sąžines balsas taip jam isz- vybes 

Tu suklydai

už minkšta kanjiszka

motinojo: “Tu suklydai**. Pa
galiau susitiko su Knkszezio- 
nimis ir szie jam ta paezia tie-

g ryžti

ir tai]) 
: “Pra- 

neszkito savo karaliui, kad mes 
nesi bijomo paaukoti savo gy- 

iiž taip kilnius daly-
kus.V

Sikatondonas Idai'1 ta paezia

------------------- ------- - ------ ■■ ..... :.. i

Vienam plcise tūlas Rabinas 
Srijiyko ant savo szkalnyko, 

Kad tasai jojo Sores suvis 
neklauso,

Kaip tai.’ Ai vai! Soros reiko 
klausyt i,

Kad nuo Rabino loska ingyti.
Nežino szkalnykas, kad Sore 

lai padaro,
Kad szkalninka nuo tarnvstos ♦u1 

pavaro, 
Na je, padaro,

Nuo darbo iszvaro.

Pagalba 
skauHniu, 
Rtumatizmo skausmu—kurio kentė
tojai taip nori. Ir jus galite ji turėt. 
Tik panaudokit Johnson’s Red Cross 

j Kidney Plūsteri prie skaudamos vie- 
J tos. Jus busit nustebinti ir patenkin
ti greitu komfortu, kuri jis teikia. 
Jis szildo ir szvelnina apimtas vietas, 
sulaiko skausmus ir diegimus, sulai
ko uždegimus ir paszalina skausmus 
isztinimuo.se, skausmingam kūne iv 
sąnariuose. Jis szvolniai masažuoja 
kuna kiekvienu judesiu, ir jo gyduole 
nuolat sunkias per oda in kūno audi
nį.

Nekentek

f

Reumatizmo 
nei viena kita diena. Jus galite gaut 

pagn

a ironijos

1 )zoiisl one
prie st u bos

y

J

1

lojo žmogelis
1

Ant poreziu ir laikosi sau už 
galvos, 

Maniau kad namine už- 
* si t raukos,

Kad lai]) tūnojo susitraukęs.
l»el kur tau,

Kada a rėžiau priėjau, 
Dievuli pagarbinau,

* Net nusistebėjau. 
Žmogelis baisiai nusiminęs, 
Apsiverkęs ii’ nžsimislines, 

Kas pasidaro? — užklausiau 
Gal kokia rodą duosiu?

Ant niek ir rodą, 
Jaigu darbo niekur neduoda 

() kai]) nedirba fabrikai
Tai jau žmogui niekai. 
Da ne butu tokios bėdos, 

Kad nobiitau tikėjas del bobos, 
Kad butau del jos pinigus 

n e davinėja s, 
Tiktai visus in banka padėjau.

Sziadien bado kenst ne- 
reikalauczia, 

Da ir vargsza suszelpt galeezia 
Bet boba viską prasbicavo,

Dingo pinigėliai mano. 
Kada užklausiau: Ar turi 

tu pinigu, 
Gal iszduodi ant nieku? 

Na jau, na jau; nebedavok, 
Be baimes sau miegok, 

Nekuriė sustojo dirbti 
fabrikai

Užėjo bedarbe ir sunkus laikai 
Ne duonos ne pinigu, 

Negali gauti nuo kitu, 
Sziadien pilve gegute kukuoja, 

Visi pirsztais rodo ir loja,
Nežinau ka padarysiu, 

Pasikarsiu ar pasiskandysiu,
Esmių didelioje bedoje,

f

1

ko nustojęs 
kalnuose ebanti 
miesteli, kuriame likos isz visu 
pusiu sukilėliu apsuptas.

“Jis laimingas!“ — susznko 
Sikatoras, “0, 'kad asz jo vie
toje bueziau! Jis gali kovoti už 
savo tikėjimą bei teises, kai asz 
n i (‘ko negaliu ir leidžiu 
jaunas ii ienas kalėjimo!“

“Kunigaikszti, taip Dievas 
nori. Kiekvienas privalo neszti 
ta 'kryžių, kuri jam Vieszpats 
yra paskyręs ir tas yra laimin
gesnis, kuriam Jis sunkesni ap
rinko! Nes snlik kryžiaus na
šumo bus leista dalyvauti am
žinoje garbėje.“

Dar ilga laike jie ten kalbė
josi ir knnigaiksztis, i agavos 
naujos drąsos, tvirtai pasiryžo 
toliau tęsti kova. Jis tarėsi su 
seneliu ar negalėtu vienas kurs 
nors misionierių suteikti jam 
pirma Szv. Komunija szitoje 
vietoje. Tobijus gi pasižadėjo 
apie tai praneszti P. Kabraliui. 
Taip jiems besikalbant davė 
ženklą Pranciszkus, kad apsi
saugotu ir atsisveikino . persi
skyrė. Tas ju susiejimas tikrai 
buvo pastebėtas ir nuo tuo 
laiko, einant Sikatorui
vaikszczioti, visuomet sekdavo 
isz paskos du kareiviai. Kuni- 
gaiksztis gi supratęs dalyką ne 
sitikejo nei su Tobijumi susi
tikti, nei džiaugsmo susilaukt, 
apie kuri jio^buivo kalboje. Ir 
vėl vienam belaisvėje, nieko ne 
veikiant, bego diena po dienos.

[TOLIAUS BUS]

pasi-

• t

diena insako išsiųsti Šikatora

Vaikucziai verke ir dejuoja. 
O kvailas — kvailas buvau, 

Kad bobsp už daug pasidaviau, 
Toji praszvilpo visus pinigus, 
fr nežinau kaip dabar bus.
Vyrucziai, pinigu boboms ne

reikalingai neduokite, 
Geriausia in banka padekite, 

Tada nebedavosite, 
Laike bedarbes nedejuosite.

Dc t ro i t e s tebu k lada ry s
• atsirado

Jog isz nieko turtingu 
pasidaro,

Sau Įėjo“ geide apsi- 
garsyti,

Jaigii kas nori tai turtingu 
gali pasidaryti, 

O ir raganium pastos, 
Jaigu pas ji dasižiuos.

Asz in g

li* 4 4

y

aiva su pirsztu 
baksztelejau,

Ir pumislinau:
Jaigu tu tai iszradai, 

Kad ubaga turtingu padarai 
m

Idba artimiausioj 
pareikalausit Red

i-

greita,
vaistine j,
Cross Kidney Plaster su raudona fk 
nele užpakaly.

puikia 
jei tik

»
I*'
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I
1*1
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Skausmai, mrvi.šakuma 
kybo szhipinanl'is, dažnai reisz- 
kia rimtu bėdų. Iszbandv kit<* 

garsu 
ir szlapmm

Slill-

I
pasauliniai garsu vaisia ink 

pūslės ir szlapumo bė 
loins. Gerkite vandeni ir imkit

HAARL^M^ 01^

Inžymus diurotiszkas akstintojus Ži- 
nomaa kaipo Olandijos tautine gy
duole net suvirsz 200 metu. Viso:-c 
aptiekose, trejopo didumo.
Jcszkoktc vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutes ii neimkite kitokiu.

si u,
(

A

Lke*uri«slc*« Craborlut
K. RĖKLAITIS 

Laidoja numirėlius pa- , 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turin pagelbi- 
ninke motetams. Išei
namos prekes.
sir. ir. sprue* si..

hillAMOr citv. i*A.
:io« M AUK ET s r..

TAMAQTA, PA.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

--r-r- —-------- ■ 'i, *į

Nubudimo valandoje auteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu In 
deszimta. minutu. Telefonas 872.

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortos in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitus dalis 
svieto. Parvežu gimines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davemastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanczio adreso:

Z. JANKAUSKAS 
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

Rusija I

K

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

>
Tai pirmiausia pats turtingu 

stokis,
() paskui prie žmonių szaukis. 

.Matomai tasai raganius nori 
pinigu prisilupi, 

O ir prisilupęs smukt, 
Kur in platu svietą, 
Apsirinkt sau vieta. 
Taip brolau nesieina, 

Tankiausia toki in koza einu 
Žmonių czion neprigausi, 
Ir da ant galo nuo t uju žmo

nių iii kaili gausi!

LIETUVISZKOJE 
KARIU0MENEJE.

Kapralius in rekrutą:—Ver
šio galva, Afri'koniszka bez- 
džionka, szunc-snuki, kad tavo 
velniai keptu smaloje, da tu 
mano taip inpykisi ir priversi,

i no

a

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prio jutui pinigu 1 Sausio ir 
i Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu bunka 
nepaisant ar mažas ur didelis.

11141110 11 nziiv JM1II viv-jUiviiH 1I1OUKU lB&»ll(ttlL Ol^ULOrU H1UI1U LUip lUpyKISl 11 pHVO

ša primine. Isztilmiju tai buvo.in jo valdybos sostine, Tanga- kad tau galiu pasakyti ka
Neužilgo panaši aucfra teko tik kanclerio sugalvotas agavi- Į va, kad ten būdama vienas ka- Įmandagei!
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G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pros, ir Kas.

isztinimuo.se
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
Fe b r u a r y—V a sa r i s.
Readingo kasyklos ap- 

laike paliepimus dirbti be jo- 
k.v į»v« j i iivo ii r. rv <1 • «». ■■ i - i » ▼ vi
mai ant anglių atėjo isz visu' Kauno redybos, 

pavieto, Deltuvos ] 
Budrevicziene, Buvo *«» pavyzdingas

kescziiis kaip padare Western 
Pennsylvanijoj, Ohio ir West 
Virginijoj, bet czionais nesi
randa skobu ir straiklaužiu ne 

i sumiszimu. Žmoneliai 
užsilaiko inalszei, tiktai reikė

MAINIERIU DAINA DU JAUNI SZVECZIAIISZ EGIPTO
t Panedelio ryta atsibuvo 

laidotuves 22 metu jaunikai- * jokiu
l<Alf\Y 1 1*1 ||«? tlliuil MV J'*” Į VfHV UA (I V 14 t U I 1 \ I, Mllli' HIl"

kio pcrstojhno, nes užkalbini- j re 26 Sausio. Velionis paėjo isz
Laukmerges idant apmalszytu karszti neku- 
i parapijos. rju mergeliu jr bobelių kurios 

per daugeli'diliais , , , . ____
draugu kurie ji mylėjo ir godo- taueriai. — (BaltrfiviJt*ii(* neuž-jJ

1 « -K • « I • X. k « • • j ». . a a 1 ■> • 1 K. » » . . I ■ « ■ a • • * ’»

gos, nes kovas, prie kurio ve-; kyte savo kūmutes ir prie tos

ežio .Juozo Maeziulio, kuris nil-
\ czionais ponios Baltruvienės

sznliu po nupuolimui sniego.
I Olli Lwixtiv . tva.av «.v, • •

sztornhike, ima diena lankėsi *r žinotnas 
pus savo dukrele Ona, kuri gy
vena Philadelphijoj.

jauni- trauke namine ir trankosi bam- 
i svetini-I po pakampes si

— ( Rnlt
jo. įdddotuves buvo iszkilniin- į j|gO pribus in sveczius atlan-

Komis dienomis iszva- Honis prigulėjo rūpinosi palai-
žiavo in Filndelphia pana Ed- dojimu savo draugo. Koras į

na Jaiikauskiute, duktė J. Jau- kini pagiedojo 
inkausku ant E. (’entre uli., 

Homeopathic ligoirbnte lavin
tis ant norses. Taipgi iszvažia- 
vo ir pana Mare Janulevicziu- 
tc, W. Market uli.» in Frank
ford ligonbute, Philadelphia, 
lavintis ant norses. Linkime 
joms pasekmes savo 
d i riste ir 
mokslo.

naujam
greito užbaigimo

1SZ-

turėjome blogus 
lAikns per dirbimą kasyklų tik 
po kolos dienas ant sanvaites, 
bot galinio tikėtis, kad vasara 
bns da blogesne, kaip nekurie 
kasyk Iii bosai pranaszauja, nes 
kasyklos visai mažai dirbs. 
Žmogeliai mažai czedina pini
gus isziiuodami ant taip vadi
namu “sales” ne tik savo mies
to bet važiuoja in kitus mies
tus jeszkoti “bargensu.” Bu
kite paezedus ir nepraleidi ne
kito pinigu be reikalo, geriau 
turėti keliolika doleruku ban
ke ant zoposties ne kaip pasi
likti be cento kada užeis sun
kus laikai.

Mikolas Szileikis
ome taisaus ant apsipaeziavi- 
mo su p. Maro Krasniekiutc, 
abudu isz Mahanojaus.

- - Seredojo vietinėje haž- 
nyczioje kun. Tiszkus isz Meiz- 
vriles suriszo mazgu moterys
tes Joną Jakimavicziu isz She- 
nadoi io su p. Ona Balt ra. duk- 
tere Juozu Kaszinskiu 627 W. 
South SI., kuriems patarnavo 
sesuo nuotakos Helena su Pet- 
du Suszinsku. Veselka atsibu
vo pas nuotakos tėvus.

— PiMiiedelyj lankosi pas F. 
W. Boczkatiskus, gerai* pažins- 
ta mi musu tautieeziai prof. Že
maitis, .J. Stepszis, V. Banaszu- 
nas ir \1iiflas Macziulis isz 
Shenandoah ir ponas Migiais 
i.-z Minersvilles.

s pm 
žtdiuniszcs po 

vndovysta prof. Žcmaiczio, ku
ris ant pabaigos

Tavos Dievo Artina- 
, kas ii(*t sugraudino

Koras taipgi pa
giedojo giesmele ant kapiniu, 

nesze sekantieji kovo 
Petras Bražinskas, 

Juozas Gleibis, Albertas Vini- 
kaitis, Tamoszius Utaras, 
bertas Krupinskas ir 
Ba na sz i 11 n as. Laid o j o 
rius M inkevicziiis.

Juozas Mizara, 52 metu 
likos uždarytas Pottsvilles ka
lėjimo už perszoviim savo sū
naus Jono, 24 metu in galva. 
Joną nuvožė tuojaus in vietine 
ligonbute kur daktarai iszcme 
kulka isz galvos. Nuo kokio tai 
laiko tarp sūnaus ir tėvo kilo 
kokis tai nesupratimas, kuris 
užsibaigė konia žudinsta. Lai
ke slieetvos tėvas sake, buk sū
nelis pavadino tėvu bjaurei ii 
norėjo užmuszti isztraukdamas 
revolveri isz kiszeninus su tiks
lu szanti iii tęva. Tėvas su sū
num susikabino, tėvas norėda
mas atimti revolveri ir tame 
laike revolveris iszszove. Tėvas 
neužginežiną kad paleido szu- 
vi, bet savo apginime. Toliams 
tėvas apsakė apib graudinga 
padėjimą savo gyvenimo 
bjauru pasielgimu, su juoni pei
su vo paežiu ir vaikus ir ne kar
ta turėjo užsirak}!i savo kam
baryje idant apsisaugot nuo 
iižpiiolinejimu paezios ir vai
ku. Yra tai Lietuviu szeiiuvna 
gyvenanti ant 1046 W. Coal 
ulvezios.

Prie 
mes ’ * 
sus žmonis.

i«

Graba 
draugai:

ant

pagrajino

VI-

Al- 
Vincas 
grabo-n

ir

progos surinkti žiniieziu. —H.)

Pottsville, Pa.— l Varniuko 
vakaru Creighton Lord, 11 me
tu senumo likos suvažinėtas ir 
užmusztas per automobiliu pri
gulintis prie -J. V. Melville. 
Nelaime atsitiko ant Race uly- 
czios kada nelaimingas vaikas 
leidosi ženiyn ant roguczin ir 
invažiavo tiesog po automobi- 

Žmonis kurio mato ta
nelaime sako kad tai nebuvo 
kaltis automobilisto ir tasai 
likos paleistas.

— Danielius Paconta kuris 
mokinasi Villanov'a kolegijoje 
dabar sugryžib namon ant ko
kio tai laiko nes toji kolegija 
ana diena sudego ir visi stu
dentai turės laukti kolei nesu
ras jiems kita vieta mokintis.

litini.

automobilisto

. ... 10c

ANT GAVĖNIOS
• l•l••l•ll•l•H(•lll•lltH••|tll••••IH•IIIHtllal••ll|IIIHIf•ll|ll•|l•l

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

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vies., Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda. . ...10c

MALDA-KNYGES

Baisus Balandėlis) arba 
n

576

PRAŽILO NUO RUPESTIES.

pudelis.

Ubagas atveda balta pudeli 
in gyvenimą, kur buvo garsin
ta apie szunc dingima.

— Sztai poniutes
Radau ir jum atvedu.

— Bet mano geras žmogeli, 
mano pudelis buvo juodas, o tu 
man atvedei balta.

— Tai nieko poniuto! 
pražilo nuo rupesezio netekda
mas savo poniutes.

Jis

e

TIKRIAUSES KABALAS
Arba AUdenflmas ranlapczlu Atei
ties. Su paxelba kazlrom. Pagal 
Chaldelftku. Pernlazku, Oralklazku 
Arabiazku Ir Clfonlazku burttniku. 
lazculdinejlmaa to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiek vien a no gali būti »u- 
praatlnu.

MORALISZKA KABALA
Katra lazdeda imogaua ateiti. Su 
Salatnono Noaa.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cfgonka laz Etfpto Rubiną 
Suirt. Del vyru Ir motėm.

VISOS TRIS KNYGUTEI nr 
TIKTAI UŽ.........................AUC,

Prtafusklte muinla 25c. Oaualta 
▼laaa trla knygutea per paeita. 
Ptslgui salite aluatl atempomla.

W. D. B0CZK0WSKI-C0.
M1HAN0T CITY PA.

Leidžiuos in giluma 
Kelis szimtus sieksniu 
Kur ne perk u nelis. 
Manos nepasiektu.
Spinduliu szviesybes 
'Ten nerti saulutes, 
Tik aiit kaktos žiba 
Magni to lempute.
'fen per dieiuis dirbu, 
Prakalta liedamas, 
Mirty ir pavojuj

♦

A’ i sku u žtni rszda mas.

Dinamito szuviais 
'i'rankaiis kai perkūnas, 
Voliai žemiu krinta, 
Net sudreba kanas.

. Dulkes ten su durnais 
Susimaisze rūksta; 
Ta i pragaras tikras, 
Ko gi daugiau trūksta?!..
A n t ’ v i rszaus i szejus 
Laukan isz kasyklos 
Tai nerasi niekur 
Didesnes baidyk los.

I

Vci das praka i t u o t n s,
Kakta dar garuoja,
Vos tik akys žibu, 
Ir dantys baltuoja.
A*k, darbelis mano 
Sunkus-pavojingus,

*

UždaUbis gi menkas, 
Gyveni m ’s va rgi ngas.

Juozas Grigaliūnas.

Frackville, Pa. — Mikola La- 
boekis, likos smarkiai sukrės
tas per elektrikini drata Dra
per kasyklosia ir gydosi namie.

Antanas Vaitkeviczius, 
402 S. Lehigh uli., kuris nuo 
kokio tai laiko gyveno skyrium 
nuo savo Mariutės, kuri laiko 
sztoreli ir daro sau bizneli, 
staigai atbėgo ana diena su re
volveriu kerszindamas nuszo- 
viinu, bet nežinojo ka turi pir
ma nuszauti. Ant galo policija 
ji nuginklavo, tuksianti belos 
gavo ir dabar lauks Ųakol ji

No. 185
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu.
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadčjirnu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurincis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 136 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plon&is kietais skųrlneia 
apdarais........................  $2.Č0

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny-

Mažus Naujas Aukso 

gėlo, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygelo puikiai 
ir drueziai apdaryta n)|nksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz- 
tai, preke tiktai.... 

No. 188

..........$1.50
katnlikiszkn

paszauks in Pottsvilles suda 
ant isz pažinimo savo kaltes ir 
kodėl taip baisiai 
savo Mariute.

nialda-kny-

iszgazdino

Chicago. — Sausio 24 diena, 
7 valanda vakaro eidamas žmo
gus 112 gatve pamate už na
mu gulint mergaite. Jos rankos 
ir kojos buvo surisztos ir mas- 
ka uždėta ant burnos, kad ne
galėtu szaukti. Pasirodė, kad 
O. Rakauskaite. Praneszta jos 
tėvams. Paliuosavus mergaite 
klausta, kas tai jai padare. Ji 
atsako nežinanti. — N.

Baltimore, Md.— A. Stanku
viene, 41 metu, mirė Sausio 23 
diena ir palaidota 26 diena su 
bažnytinėmis didėlėmis iszkil- 
niemis, Szv. Alfonso kapinėse. 
Paliko nuliūdime vyra, du šil

ini ir viena dukrele.
— Antanas Aimut is, 63 me

tu, mirė Sausio 23 ir palaidotas 
26 diena Szv. Alfonso kapinė
se*.

— Jos. Serpinskas, 36 metu 
mirė Sausio 22 ir palaidotas 27 
diena Rusu kapinėse.

Spring Valley, Ill. 
bedarbe, 

o

— Pas 
mus didele bedarbe, darbus 
sunku gauti, o tukstaneziai 
žmonių jau nedirba nuo 1 Ap-
riliaus, 1927 mete. Visi szaftai 
(kasyklos) uždaryti ir nedirba 
nuo minėtos dienos ir nežinia 
kada atsidarys. Operatoriai no
ri numuszti darbininkams mo-

. . . .$1.50
Aniolas Sargas; yra tai 

naujausia malda-knygelc, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurincis minksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai. .. .

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

No. 190 Visuomet,
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25(1 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir margaitėms

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

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

No. 195 Maldele 
Szvencziuusio Veido Viesz.
Jėzaus Kristaus......................

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

$1.50

Katekizmas,

Arcibrostvos 
Musu 
. .10c

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
»4 4hlllHIIII|l(MmilUI|llilll

Jau užbaigejn daryt 
Nauja Dideli Sapuoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokiua sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audoklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

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

W. D. Boczkaufikas-Co. 
Mahanoy City, Pa. 
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Sztai Aminas ir Al v mišinius

Mh Ų/IOt RWpQ J 111
MtM 
im

mylemi per visa diplomatiszka konpu-»

EgiptiszkoSamv I
nisterio, kurie drauge pribuvo su levu ir motina in Wasbing- 
tona, 1). (A’aikai yra 
sa ir vra labai malonu

oi

SU SZITU EROPLANU LEKS IN ŽIEMIUS

PAJESZKOJIMAI
............A 11—1 ■ • *

Pajeszkau Franciszkaus Mar- 
tisziaus paeina isz Parvuznin- 
ku kaimo, Kidulių valscz., Su
valkų red. Jaigu kas apie ji Ži
no meldžiu praneszt ant szio
adreso: (lt.

Simonus Bcketuitis, 
455 Myrtle Sf?, >

Grand Rapids, Mich.

Pajeszkau Joną Kokoszka isz 
priežasties jo dėdės, mirties. 
Yra svarbus reikalas, utsiszan- 
kit po adresu:

- Adolph Eranta,
2614 I>apey St., 

Rockford, UI.

(lt.

Pajeszkau Ludvika ar P ra ji- 

eiszku Pikeliu, pirmiau gyveno 
Easton, Pa., po tam girdėjau 
kad Pttsburghc, Pa. Jau 8 me
tai kaip paėmėm persiskyrimą 
arba divorsa, nieko blogo tarp 
mus tiktai noriu žinot ar gyvais 
ar mires. Paeina isz Kauno 
red., Varnių parap.,
ežiu sodo. Jeigu kas žinot ar jis 
pats malonėkite pranesžti ant 
žeminus padėto adreso o asz uZ 
tai atlygsiu.

Valerija Budreti,
31 N. Hasler St., 

Easton, Pa.

J a u s žili-

Asz .Juozapas Jcnkauskas 
pajeszkau Marijona Kavaliau
skaite, po vyru pavarde. Vis- 
maniene. Jeigu kas žino ar ji 

mirus meldžiu pra-
I

•;V» rA'M'T’

C

■ .

-•
A'

gyva ar 
ncszt. lt.

Joe. Yankauski 
Box 953 Farmington, III.

Asz Rozalija Ivinskiene pa
jeszkau savo brolio Juozo Ku- 
zo vaiku. Girdėjau kad brolis 
ir jo pati yra mirė, gyveno Mn- 
hanoy City, Pa., nežinau ai
vai kai dar tenai gyvena ar no. 
Meldžiu kad nors vienas isz j u 
atsiszauktu ant szio adreso:'

Mrs. R. Ivinskiene, 
929 S. Vičtory St

• AVaukegan, UI.
•t

SztaU naujas
v ,

Pajeszkau savo nmrczios Je- 
vos Didvallutes su sunum, po 
mirusiam vyrui pavarde Dubi- 
nikiene, gyvenanti Lietuvoj, 
gimus Balsupiu Kaime, Mari
jampolės apielinkeje, gal ir gy
vena
Jeigu kas apie ja žino ar ji gy
va ar mirus, tai meldžiu pra-

i oksploratbrius, 
Eroplanas likos iszsiunstas isz l/>s Ange- 
kins

croplands del kapitono Wilkins, žymus Australiszkas
v . « • •

kuris iszleks, in Žiemius moksliszkam tyrinėjime.
les, Califoriiijos in Fairbanks isz kur kapitonas Wilk;

da matysi ketu res vietoje dvie
ju, tai busi girtas, 
viskas pasidaugina.

Simus, nusistebėjas:

■ ■ 1 "■ ■— ......-1 ■■■ - ■■ ■ ■

KAM VAŽIUOTI IN
ATLANTIC CITY.

Liet u vys i nejas in Žydo szto- 
ra Szenadoryje, užklauso jojo:

— Szmuliau, ar tavo Sore bu
vo szimet prie pamario Atlan
tic City?

Nu, kam ja į važiuoti prie 
pamario f Janį per visa diena 
sėdi sztpre prie, buczkos silkių, 
tai ji turi užtektinai marinio 
oro... *

KAIP GALIMA PAŽINTI 
GIRTA.

Sunns in tęva: —Ant ko ga
lima pažinti kad žmogus yra 
girtas*

Tovds;

e>

—-Matai ton sodin- 
czias prie stalo dvi bobas. Ka-

I
I

i

iszleks in Point Barrow, Alaska.

ba akvse

K a tu 
kalbi tėvo, juk ten sėdi tik vie
na boba. *

BUTU GERAS DAKTARAS.
— Nu, pasakyk man Ickau, 

ka tu darytum, jaigu tau in- 
lystu voras iii pilvą? — už
klauso tėvas sūnaus.

U f, tale, as pagaueziau 
muse ir pridecziau prie nosies 
skylutes... jam tada padarytu 
bizzzz... — ir voras iszeitu.

— Gaus reclit, Ickau,
isz tavęs kada geras daktaras 
ir diclelis grojse puryc. *

DIDELIS MAGAZINAS DEL GRUDU
« 1

t

r

kur apie Marijampole.

P0NISZKAS KRAUJAS.
Jisai 

gaudyt ir ant galo 
mandagiai

Inkando grota blusa.
pradėjo ja ja
pagavės, paėmė
tarp pirsztu ir paleido per lan
ge.

Del ko josios nenžmu-
— užklausė jojo pati.

Negalėjau, mano miela. 
Juk josios gyslose plauko po- 
niszkas kraujas. *

*>SZP1 .

Naujas Auksztas
Namas New Yorke

ncsztLu^ka busiu dėkinga.

t.ll)

Mrs. Mare Kvasaucklcno
1038 E. Pine St.,

• Mahanoy City, Pa.

ATRADO KO JESZKOJO. t
— Mano bosas pasakė man
Eikie po velniu”. . .
— Na ir ka tu padarei ?
— Ugi atėjau tuojaus pas 

‘poną advokatai *
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$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu Žmogui 
roiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tds aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs Ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos Žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu !i- 
.gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugrąžius 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdiea liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų * kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y,
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Nesenei likos užbaigtas olevatoris arba magazinas grudu 

kuris stovi1 Port Richmond,- Pa., Jojo pastatymas kasztavo ke
turis milijonus doleriu. Elovatoris gali pripildyt 80 tavoriniu 
vagonu su grūdais per diena.

f
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Sztai paveikslas naujo 52 
laipsniu’Chanin namo kuri sta
tys Baltimore & Ohio geležin
kelis skersai Grand Central 
stoti New Yorke. Bus tai ke
turis kartus didesnis no kaip 
buvo babeloniszkąs boksztas.




