
IhE LIBRARY OF THE

1

F

I

444 mXAfctAAAAA

I the LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FjUjt)^1TY

p KSTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION 18.00 
Advertising Rates on Application.

ia
2:5 1927 11

OF ILLINOIS

PUBLISHED BY J;
W. D. B00ZK0WSKI - CO.(

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, t A.

B

1

•X

J

—mmZ^^*** "

I

A

No. 41 tei į JKMT1RKD AT THB M AHA NO Y CITY. PA.. \
WH-omUl AB BBOOND ULABH MAIL l^ATTJIK./ m MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 24 GEGUŽIO 1927 (TUESDAY MAY 24, 1927) &

| 
i 
f. 
l' 
l'

DŲ-KABT SANVAITINTS LA1KHASZTJ8 “SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKĄ IB EE1MLCZ1A.

ft«num«rata Kasztnoja: Amerika ant 98.0&
JEuropoje ir Lietuv.oje |4.00 ant yi*Q pi«t&

pdMkoa Ir Pinigas visada siuskite tik knf fcrid adreMO 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO./
MAHANOY AND A STS.,t

W. O. BOCSKOWHKl. r..., a ...
r. w. ioo.iow.ii, i.n.r

f •

MAHANOY CITY, PA.
✓

m 38 METAS

H 
J 
į

I

n*I <“i

ISZ AMERIKOS Jaunas Lindbergh
NEUŽDRAUDŽIA

NAMINI ALŲ
GALIMA DIRBTI JI IR 
GIARTI, SUDAS TAIP 

NUSPRENDĖ.

Kansas City, M o. — Dirbi
mas ir turėjimas alkoholiaus 
del naminio reikalavimo ne 
yra jokiu peržengimu ir nėra 
davndu kad advokatas už tai 
gali būti iszraestas isz sūdo. 
Taip nusprendė apskriezio sū
dąs, užmetinejime pricszais 
Frana W. Bartos, advokata.

Bartos apeliavo prieszais nu- 
rprendima sūdo Nebraskoje, 
kad jisai neturi tiesa praktika- 
voti kaipo advokatas ant tri
jų motu už tai, kad lauže pro- 
hibicijos tiesas. Bartos prisi- 

700 kvortųpažino, kad iszvire 
naminio alaus.

Tolinus sudže savo nuspren
dime sake buk, Bartos ne yra 
kaltu jokio prasižengimo ir sū
dąs negali barn i i žmogų jojo 
privatiszkam gyvenime, nes 
naudojimas alkoholiaus savo 
namuose ne yra jokiu mora- 
liszku prasižengimu.

PRASZO SŪDO IDANT 
ISZVARYTU UOSZVIA.

Philadelphia. — Mrs. Emili- 
je Ess, 21 metu, innesze pra- 
szyma Common Pleas audė, 
idant sūdąs palieptu josios 

. uošviai apleisti josios gyveni
mą, nes per josios nuolatini pa- 
kurstinejima savo sunaus, 
Emilije neturi namie jokios 
ramybes, josios vyras gyvena 
su jaja atskirai, ir kožna diena 
turi visokius nesupratimus. 
Sudas paliepė uoszviai nesztis 
in kur kitur, o marti sutiko jai 
mokėti kas menesi paskirta su
ma ant josios užlaikymo.

visokius

ANT KO T O S I O S 
MOTERĖLES NESIIMA!

Cleveland, Ohio. — Czionais 
dvi moterėlės ėmėsi ant naujo 
budo vogti parėdus isz dideliu 
sztoru. Mrs. Edna Sharpe, 28 
metu ir Mrs. Stella Mayer 30 
metu, pasirodydavo tiktai in 
blumersus ir užsimesdavo ant 
fa ves ilgus overkoezius, nuei
davo pusnuoges in didelius 
sztorus, kur paliepdavo joms 
paduoti puikes szlebes. Mote
rėles ineidavo in tam paskir
tus kambarėlius ant iszbandv- • 
mo szlebiu, apsivilkdavo in 
jaises ir iszeidavo isz sztoro, o 
kad ir juju užklausdavo kur 
dingo szlebes, tai atsakydavo 
kad nežino ir turi ant savos 
tiktai savo szlebes su kurioms 
atėjo in sztora. Niekam neatė
jo ant mislies kad moteres 
ateidavo in sztora pusnuoges. 
Bet ant galo tūla moteriszka 
detektyve suseko vagilkas ir 
arcsztavojo. Juju namuose su
rasta daug pavogtu moterisz- 
ku parodu ant keliu tukstan
eziu doleriu.

TRYS ANGLEKASIAI
. SURASTI NEGYVI 

KASYKLOSIA.
Tamaqua, Pa. — Naktinis 

bosas Kline, eidamas peržiūrė
ti kasyklas Bell po pusiaunakt, 
surado tris užmusztus angle- 
kasius Stepą Sabo, Vincenta 
Terazzi ir James Jacobs visi 
isz Brocktono. Badai visi likos 
užmuszti per eksplozijo gazo, 
bet kiti anglekasiai dirbdami 
artimoje, sako kad negirdejo 
jokios eksplozijos, kas labai 
yra stebėtina, kokiu budu toji
nelaime atsitiko.

Min; ••./! Uil, i u UTS*'•<
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Perleke per
in 33h valandas

mares

Iszlieke isz New Yorko Petnyczios ryta 
ir dasieke Paryžių in 33h valandas 
be jokia perstojimo. Iszkelmingai

Pdryžiuje priimtas.
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KAPITONAS CHARLES A. LINDBERGH
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ISZDALINO 10
MILIONU DOLERIU

Jk.

KARAStNO MILIJONIERIS 
ISZDALINO MILIJONUS 

DEL VARGSZU.

Žukauskas Sumusze
Maloney

Colo.Denver, Colo. — Pulkinin
kas A. Humphreys, kuris su
rinko milijonus nuo pardavi
mo karasino ir kuris keli me
nesiai adgal nusiszove isz ne* 
I y ežiu, už savo gyvenimo isz- 
dalino vaj’gszams deszimts mi
lijonu dderiu, kaip pasirodė 
laiko pciskaitymo, jojo testa
mento po smert.

v

llumpqreys paliko tiktai pu-
se milijoho doleriu po smert, 
kuris bmlamas mokytoju ma
žoje mokrflainoje, dasidirbo ve-

bu4amas mokytoju ma-

liaus milijonus doleriu, suras
damas daug aliejaus ant savo 
l’armu kdrias buvo pirkęs pi
giai. Puf(į likusiu pinigu palik
ta taipgi ^argszams o puse jo
jo paežiai. Du sūnūs nieko nc- 
aplaike, mes tėvas iszdalino 
jiems mi ijonus doleriu už sa
vo gyvasfczio.
BANDITAI PALAIDOJO 

KUNIGĄ IR MERGINA 
GYVAIS.

Nogalcį Ariz. — Pagal “No
gales Herald,”
klupo ant'trukio Jaliske 16 Gc 
gūžio,
rius o suriule katalikiszka ku
nigą,
mergina,, isztraukc laukan ir 
abudu palaidojo gyvus vienam 
kape.

tai banditai už-

ani'pleszdami pasažie-

kuris 'keliavo su jauna

Balsei Supliekė Airiszi 5-tam Linki j e
50,000 Žmonių Mate Kaip Muso

MW 

n lu-A .9Tautietis Pergalėjo Airiszi.

Now York. — Stebėtina gi
linki turėjo jaunas Ameriko
nas Charles Lindbergh, 26 me
tu, kuris iszlcke isz New Yor
ko 7:52 
atlėkė 
Suimtos diena 5:21 
vakaro, su mažu eroplanu. Ta
sai narsnnas tiktai suvalgė du 
szmotelius duonos ir iszgere 
du puodukus vandens laike sa
vo ilgos keliones. Jojo priėmi
mas Paryžiuje buvo vienas isz 
didžiausiu. Telegramai pasipy
lė isz visu daliu svieto jaunam 
lekiotojui kuris atbuvo taip il
ga kelione iii taip trumpa lai-

valanda Petnyczioje ir 
Erancije, 
valanda

in Paryžių, 
diena

O
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ka, kas yra ne girdėtinų daig
iu ant svieto, idant kas perlek
iu per 
nakti o
szes dienas padaryti ta paezia 
kelione.

Lindbergh, laike keliones ne
turėjo visai noro miegoti ir tik 
maustė apie savo ilga kelione 
kuria pasekmingai atliko. Vi
sas svietas yra nustebės isz 

kuris turėjo t

‘O’

mares per 
szc-

At hint ik<> 
laivui užima net

svietas v ra 
jauno žmogaus, 
tiek narsumo ir paszvente sa
vo gyvasti, jaigu 

sviet ui
<r

reikėtų, kad 
kad kelione 

alima . atbūti per
parodyt
per mares 
nakti. Garbe jaunam lekioto
je.
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EROPLANAS “THE SPIRIT OF ST. LOUIS” ANT KURIO 
LINDBERGH PERLEKE PER MARES

BUVUSIS KITADOS VARG- 
SZAS PAAUKAVO $10,000 

DEL UNIVERSITETO.
New Haven, Conn. — Kita

dos būdamas vargingu dakta* 
riszku studentu universitete 
Yale, praeita sanvaite paau
kavo jisai tam universitetui 
deszimts tukstaneziu doleriu 
ant pastatymo katedros ant 
atminties savo mirusios moti
nos. Taja auka padovanojo 
daktaras William F. Verdi isz 
tojo miesto. Kada daktaras 
pradėjo lankyti Yale universi
tetą, buvo taip vargingu, kad 
jojo draugai prigelbejo jam už
mokėti už mokslą ir nekarta a
net nupirko czeverykus ir dra*

panas. Dr. Verdi tada buvo 
sieratas, bet turėdamas dideli 
noru prie mokslo, dalaiko var
gu ir sziudien yra-pasekmingu 
daktaru.

ŽIURKES UŽPUOLĖ 
VAIKUS.

Now Yorkas. — Viename 
name tėvams iszejus namuose 
pasiliko 6 vaikai,, nuo 1 iki 9 
mot amžiaus. Jiems vieniems 
būnant juos užpuolė žiurkes ir 
pradėjo 'kramtyti. Klyksmui 
kilus iszgirdo, kaimynai ir 
pa'szauke policija. Policija in- 
ejus rado dideli žiurkių buri 
užpuolusi ir kramtant vaikus. 
Keletas vaiku taip sukramtyti, 
jog tapo nuvežti ligoninėn.

redaktorių, apskai-

geros

UŽDIRBDAV6‘ PO PENKIS 
SZIMTUS DOLERIU KAS 

SANVAITE PER TRIS 
METUS.

New York. — James Brisco, 
27 metu, likos aresztavotas už 
apgavinga ubagavimu. Prie 
kaltes prisipažino ir sake su- 
džiui kad kožna sanvaite su
ubagaudavo nemažiau kaip po 
penkis szimtus doleriu per tris 
metus. Brisco perstatinėjo ^sa
ve kaipo kareivis isz Svietines 
Kares.
NEW YORKO LAIKRASZ

CZIAI KASDIEN SUREN
KA 75 TONUS PENU.

New Yorkas. — W\ P.Beaz- 
ell, vienas laikraszczio “The 
World”
cziavo, kad Now Yorkiecziai 
kasdiena sumoka lai'kra.sz- 
cziamis 75 tonus penu (centu). 
New Yorke yra 85 dienrasz- 
cziai, Įkuria bendra cirkuliacija 
yra 6,535,100 Ikopiju.

DAKTARAI KOVOJA 
UŽ ARIELKA.

Washington, D. C. — Ant 
susirinkimo Daktaru Seimo, 
likos nutarta, idant valdže pa
vėlintu jiems daugiau tiesos 
duoti ant receptu kad žmones 
galėtu gauti geros arielkos lai
ke ligos, tiek kiek pareikalau
tu, nes sziadien daktarai turi 
(ik paskirta dali receptu ant 
kuriu gali užraszyti
arielkos del ligoniu, bet dau
geli kartu neužtenka ir ligo
nini kaip kada mirszta neap- 
laikydami tojo sudrutinancz'io 
alkoholinio gerymo.
APSŪDYTAS ANT VISO

GYVENIMO KALĖJIME
11 Scranton, Pa. — Aleksa 

Grabauckas 50 metu, isz Dick
son City, kuris nuįu'do sunu ir 
dukterį, likos nubaustas ant 
viso gyvenimo in kalėjimu.
KVITU knygele Draugystėms del isz* 
mokėjimo pinigu ligoniams.Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sleriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c, 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.» 
MAHANOY CITY, PA.
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ŽYDAI NE NORI BABYTU 
PLAUKU IR TRUMPU 

SZLEBIU.
Varszava. — Senoviszki Žy

dai Lenkijoj rustai užprotesta- 
vojo prieszais kirpimą plauku 
moterems ir ncsziojima trum
pu įžiebiu.

Žydai padare pcticijc ant ku
rios pasirasze keli tukstan- 
cziai, kuria perstatė Žydisz- 
kam rabinetui, spirdamiesi 
idant rabinai neduotu szliubo 
toms merginoms kurios neszio- 
je trumpas szlebes ir nukirp
tus (kabytus) plaukus arba 
miltelius ant veidu. Taipgi, 
idant rabinai nepavelintu iš
eiti in szkalas tėvus ir brolius 
tokiu moterių kurios taip da
binasi.

Kabinetui,

PILSUDSKIO NEVIDONAS 
PALEISTAS ISZ 

KALĖJIMO.
Varszava. — Tadeuszas Roz- 

vadovski, generolas Lenkiszko 
vai.* ko kuris laike szali prezi
dento Voiciekovskio, laike ka
da Pilsudskis užėmė Vilnių, li
kos paleistas isz kalėjimo kur 
perbuvo meta laiko.

LAIVELIS APSIVERTĖ, 
19 PRIGĖRĖ.

K ievas, Rosije. — Devynįrti 
lika kaimiecziu prigėrė, kada 
juju laivelis apsiverto kuria
me gabeno pieną, kada plauke 
ant kitos puses Dniepro upes.

T ....... _ _ ..

SIIARKEY

NEW YORK — Praeita Pet-
nyczios vakara, 9-ta valanda 
Yankee Stadium parke atsibu
vo kumsztynes-imtynes 'tarpo
Jono Žukausko (iSharkcy) ir 
Ji m Maloney, abudu isz Bosto
no, Mass. Musu tautietis vi- 
siszkai sumusze Airiszi penk
tam linkije ir tokiu btudų lai
mėjo kumztynes. Datfhr laimė
tojas turės imtis su garsingu

MALONEY

kumsztininku Dempsey, kada 
apie Rugpiuczio menesi ir jei
gu Žukauskas laimes, tada po 
tam imsis su kumsztininku 
Tunney už karaliaus vainiku 
arba czampijona.

Kumsztynese buvo susirin- 
kia in 50 tukstaneziu žmonių 
kurie užmokėjo ineigos suvirsz 
300 tukstaneziu doleriu.

Žukauckas aplaike už 
szimta tu'kstancziu doleriu.

r.

tai

Isz Visu Szaliu
PALEISTUVYSTE

KLIOSZTORYJE
“VYSKUPAS”KOVALSKIS 
TURI PENKES PAOZIAS. 
ISZKREIPIMAS BIBLIJOS.

Pusi* 
rode kad marijavitu Itlibszto-

---- Jr
Krokavas, Lenkije. •*

i
w l

riai yra tikrai pžilėistuyiu ur- 
vos. Sztai ka Į’aszo apįo tai 
‘ ‘Kuryer Ilustrovany,” 'kokiu 
budu instoja jaunos margaites a t v « * 1 • 'in tuosius kliosalęrius pasilik t i 
minyszkoms.

Viena isz jaunu mergaieziu 
eina ant atpusko in 'Citava, 
prieina prie spaviedhes ir už
tinka “areivyskupą” Koval
ski. Spaviedninkas užtikrina 
nekaltai mergaitei, kad isz 
“Dievo valios jauezia kad jiji 
turi paszaukima instoti in 
kliosztori.”

Mergaite sutinka ir in kolos 
san vaitos priima abi ta ir var

'arei vyskupą” Koval-

Dievo valios jauczia kad j i ji

dri Reginos, po, tam pasilieka 
pati “vyskupo” PruMiniovs- 
kio. Kita vėla pasiliko loskosja 

tokiu budu turėjo jisai poakes 
paezes, kurios viona kitai yra 
labai užvydžios. '

Folicyanovo randasi mari ja-
* l’ * *

'• s

pati “vyskupo
na (lasu: 
PruMiniovs-

arcivyskupo” Kovalskio 'ir

I

Vitu jnolcriszkas kliosztoris.
Nekurios ipergaites aplaiko 
paliepimu idant eitu pas Ko- 

/l<rnc«irir/bA^ imnlrc?

Isz Lietuvos.
. m ..

ŪKININKAI LAIMĖJO 
LOTERIJAS.

T.ietuvos Raudonojo Kry
žiaus X Loterijos sziomis die
nomis i n vykusio 5-tos klases 
loszimo stambiauisia laimejima 
— 60,000 lįtu, kuris teko ?
5870 iszlosze trys smulkieji 
ūkininkai gyvena invairiuoso 
kaimuose Skapiszkio apylinkė
je. Vienas ju — nauja kuris — 
turėjo ^2 bilieto, o kiti po ’/f. 
Szis bilietas parduotas Ska
piszkio paszto ins'taigos.

Laimėje sziuos stambius pi
nigus kaimięcziai rasztu p ra 
sze Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Loterijos Valdybos ne
skelbti del tam tikru vietiniu 
aplinkybių ju pavardžių.

valf k i ant dvasiszko” moks
lo, kur praleisdavo naktis su 
juom. Viena mergaite nenorė
dama sutikti ant gyvuliszko 
pasielgimo /ui jaja, likos isz- 
mesta isz kliosztoriaus ir vis
kas iszsidave.

Kovalskis taipgi iszleido 7 
vertimus. - -senojo testamento, 
kuri perkreipė ant savo kurpa
liais. Vienoje knygoje -tasai 
iszgama raszo, buk jisai yra 
funum motinėlės Kazlauskie
nės ir Pono Jezuso. Isz Dievo 
paliepimo motinėlė uždėjo 

bažnvezia meiles” vadinama v

A pokalipsu bažnyczia. ’ ’
Laikraszcziai užduoda klau

symą, del ko valdžia pavėlina 
ant tokiu paleist u vingu vietų, 
kurio vadinasi marijavitu 
kliosztoriais ir nebaudžia to
kius paleistuvius kurie prikal
bina jaunas mergaites ant ve
dimo tokio gyvenimo tuose 
mūruose.
ILGIAUSES GELEŽKELIS 

ANT SVIETO.
Ryga. — Po deszimts metu 

pertraukos, sziomis dienųmis 
likos vela atidarytas ilgiauses 
geležkelis ant svieto tarp Ry
gos ir Vladyvoštoko, kuris tę
sęsi'ant 6,800 myliu. Rkspresi- 
nis trūkis atlieka taja ilga ke
lione in laika trylekos dienu.

i

taipgi iszleido 7

GYVOS PALAIDOTOS.
Gurneliu sddžiuje Utenos 

valscziuje Balandžio 23 diena, 
beimant isz duobes bulves, že
me® užgriuvo 10 motu amžiaus 
Emilija Patalauskaito ir 70 
metu sene A. Rusteikiene. Po 
kiek laiko duobe at kasus, senu 
to jau rasta negyva. Mergaite 
gi buvo be sąmones. Dabar ji 
sunkiai servą.

e

< i

< i

gos ir Vladyvoštoko, kuris te- 
n _ _ _ _ * \ ‘ »  1

PINIGU TRUKUMAS.
Mariampole. — Niekuomet 

dar žmones taip nesiskundė pi 
nigu trukumu, kaip dabar.- De) 
pinigu trukumo visas gyveni
mas lyg apmiręs. Daug ko rei
kėtų pirkti daug ko trūksta, 
bet pinigu nėra. Nors ir blogi 
keliai, bet turgadieniais bei jo- 
markadieniais visko kaimie- 
cziai in miestą prigabena. Bei 
pirkiku suvis mažai ir viskas 
nepaprmstai pigu, sako kaimie- 
cziai. Miestiecziai skundžiasi, 
kad girdi, viskas brangu — pi - 
nigu nėra. Ir taip skundu skun 
dos garuoja in dangų.
KATALIKU SKAIDŽIUS.
Sziu metu Sausio menesio 

pirma diena Nepriklausomoj 
Lietuvoj Kataliku įskaiczius 
buvo apie 1,820,000.

Kaipedos kraszte 1925 motu 
užregistruota 7,501 Kataliku.

9
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C.

v
Lithuanian Consulate, 

21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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Tankiai atsitinka baisios ne
laimes ant- svieto, bot arsziau- 
se nelaime kokia kada patiko, 
atsitiko apie 25 motai adgal.

Buvo tai8 Gegužio, 1902 me
te, kada tai baisi nelaime atsi
tiko mieste Pierre, ant Marti- 
nikos salos, ne labai toli nuo 
Suvienytoju Valstijų, kur tai 
atsigaivino didelis vulkanas 
Pelee. In laika keliu miliutu 
29,000 gyvaseziu likos isztrem
tos isz szio svieto ir visas mies
tas likos sunaikintas. Kaip ro
dos, tai negirdėt apie panaszia 
nelaime ant svieto sziame 
szimt mot y jo.

\’ulkaiias Pelei*, tankiai dun
dėjo, l»<*t gyventojai mažai rū
pinosi apie lai, bet szi kart 
taip insirustino kad net visa 
žeme sudrėbėjo, o 
nieko sau isz to nedaro. Na, ir 
ant galo visa virszune kalno 
iszleke in padanges 
perimti baime pradėjo pasi
rengi ne t bėgti in saugesnes 
vietas, bot jau buvo per volu. 
Isz vulkano iszcjo trucinanti 
gazai ant miesto, vulkanas isz- 
veme liepsna, nuo ko guzas 
eksplodavojo ir visi žmonos 
kurie buvo gyvi žuvo in kėlės 
minutas. Taip, visi, tiktai vie
nas žmogus pasiliko gyvas, ku
ris galėjo apsakyti apie taja 
nelaime. Isz 29 tukstaneziu gy
vaseziu pasiliko tik vienas.

Tasai vienintelis žmogus bu
vo uždarvtas mažam akmeni
niam kalėjime, kuris turėjo tik 
labai maža langeli in kuri ga
zai noinsigavo, o norint s eks- 
plozije buvo baisi ir sukrato 
žmogeli baisiai, bet daugiau 
nieko nekenkė. Po tam 
miestas užsidegė ir likos

pagenda ir iszklysta isz domus 
kelio, buna subjaurinta ir pa
niekinta ir ant galo atsiduria 
in suda, kur iszeina in viražu 
visa bjauri istorije, kad gyve
no su kokiu tai sportu be szliu- 
bo arba paleistuviu urvoje 
parduodama savo kuna už ke
lis dolerius.

Tokia mergina, ne naszlč, ne 
vyruota, ne panaite, no jokia 
motina, arba motore, paniekin
ta, iszsemtu ant sveikatos ir 
pajėgu susilaukė apverktinos 
pa baigos, — taip tai buna su 
Lietuviszkoms mergaitėms ir 
kitu tautu dukrelėms.

Panasziu atsitikimu czionais 
turime labai daug,

giliai nusistebėti, ka te
veikti, idant (am piktai 

užbėgti, idant isz musu mer- 
gaieziu negalėtu toki Graikai, 
italai ir kiti iszgamos niekinti 
musu mergail es. Bot 
ežia 
mergaites 
rodos levu ne svetimu.

Bet tame ne vien kalti isz- 
svetimtaueziai bet ir

BAIME LIGŲ
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net kartais

svieto

bet žmones

Žmones

visas 
su

naikintas. Žmogelis kuris bu
vo vagis ir girtuoklis, dirstelo- 

v i sa s 
jam neatneš
rodos svietą'1 mir

. , i.
”.0

jn a i’ 
mate 1 a. .: n 
sau, kas tokio atsitiko. Niekas 
apie ji.

Daginio svietas apie 
nelaime. Suv. Valstijos isz-

o 
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baisia
Suv.

siuntė ant salos kelis laivus su

re i ko 
rime

mergail os.
užbėgti tam, kad 

nepaklauso

kaip 
musu 
geros

jaitnoms mergai- 
joms galvas su 

kailiniu,

gamos 
tarpe musu randasi szpieliai— 
paeziuoti, kurie apleidžia savo 
paezias ir vaikus ir prisiplaka 
prie kokios mergaites — o to
kiu yru daug kurio suardo 
szei mynas,
tems, apsuka 
pirkimu kailiniu, szilkiniu 
paneziaku ir kitokiu dovanu.

Kada tokis szpiclius priver- 
da koszes vienam mieste, talda 
važiuoja kitur jeszkoti nauju 
auk u, pakol juju palicije nepa
ima in savo nagus. Tada tai 
prasideda Graudus Verksmai, 
tada tai prižada pataisa gyve
nimo, 
terszo.

Pekla sziadion džiaugėsi 'kad 
priviso tiek kandidatu del jo
sios su pagialba prohibicijos.

kada savo gyvenimą su-

ATSAKIMAI.
.1. N. Naugatuck, Conn. — 

Ar kada kokis popiežius buvo 
nužudvtas ar mirė ne savo mir- 
czia? Taip, Szven’tas Petrai? i: 
*»() jojo impedžiu mirė ne savo 
mireziomis. Per 250 metus no> 
vienas popiežius nemirė pa
prasta mirėžią, tiktai likos nu
žudyti, užtrucinti, užsmaugti ir 
įniro kitokioms net i ketoms 
mireziomis.

Mrs. O. K. Rochester, N. Y 
— Praėjusia žiema pirkau taip 
vadinama Hudson Seal kaili
nius, bet mano kaimininka sa
ke kad tai ne Seal Coat. Kai 
mininka turi teisybe, nes tai] 
vadinami Hudson Seal 

“muskrat1 
o French Seal v r

kitokioms

yrn
niekuom kitu kaip 
(žiurkių),

vaisku, kuris pradėjo jeszkoti zuiki» knilis- Mormpt kailine:
tarp žuvusiu nors viena gyva 
ypata ir ant galo užtiko ji ka
lėjimo — viena, tarp 29 tuks- 
taneziu žuvusiu žmonių.

Tokis tai žmogaus likimas.

siu lygiai

Pirmutiniai kalendoriai bu
vo naudojami per Egipcijonus 
6300 metu adgal. Senoviszki 
Egipcijonai padalino 12 mene- 

ant 30 dienu kož-
na, o pabaigoje meto apvaiksz- 
t i nėjo [icnkes szventes, todėl 
metas skaitosi isz 365 dienu. 

• Julius Cesaras, Rymiszkas cie
sorius naudojo ta pati kalen
dorių bet ant galo permaino ji 
ant. tokio, koki mes sziudien 
naudojame. Dabar vela eina 
užmanymas idant kalendorių 
permainyt ant 12 menesiu, ku
rie turėtu lygiai po 30 dienu.

i Jau kas tam zYmerikc darosi 
nuo laiko užejimo prohibicijos 
tai net szirpuliai žmogų ima, o 
ne tik tarp kitu tautu, bet ir 
tarpe musu Lietuviu, miestuo
se kur juju randasi pusėtinas

v ra i > woodchuck” kailis.

Klausimas Sav-

PASISKAIT1MO KNYGELE No. 199
Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 

Bausme Dievo 
žinos — Virokas Smerties — Dzūko
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, — Visokios Misles. ,15c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA.
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skaitlis.
Ne viena Mariute, Onute, 

Bessie, Blanoze ir kitos, yra 
iszmintingesnes ne kaip senes- 

* ne mote re. O kad dirba kokio
je restauracijoj, fabrike arba

’F
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kur kitur, tai tuojaus pasilie-
• ka tokia “leide” kad Dieve su- 

rimylek. Su Graiku, Italijonu
. ar kokiu kitu paibeliu tuojaus

1 misinesza
■

i i„f

ir mergica greitai

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su Žolėms, 
nes žoles yra 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, kokliuszlo, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pccziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyss 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite! 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žoloms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinia, Tilžei 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 992 su juodais nfink- 
sztais apdarais po |4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogą. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkui 
kolonijas. Adresavokite sziteipi

M. ŽUKAITIS, 
25 Glllet Rd. Spencerport, N..Y.

Dar sziais laikais in daugeli 
vietų randasi nekszaiszkinanio- 
ji, nesuprantamoji ir nepama
tuota baime baisiu epidemijl- 
niu ligų. Szinme klausyme 
Suv. Valstijų Vieszos Sveika
tos Biuras del praszalinimo 
bepaniutuotos ‘baimes pamini 
keletą budu per kuriuos* szi 
szalis yra apsaugota nuo tu 
epidemijų.

Senais laikais, kada dar ma- 
i;ii priežasties nebuvo žinomos, 
mm.u ainiai* manydavo, jog 
marai buvo darbas blogu dva
siu ir kitu vaidintuvos sutvė
rimu. Kiti manydavo, kad bu
vo teisėtas pabaudimas už isz- 
pildv tas nuodėmes. Daugeli isz 
tu nuomonių dar randasi musu 
tarpe sziadion. Nėra stebėtina 

ir viduramžiniai 
labai iszgazdinti epi- 

s, nes tu Ii-

m u 
v ra 
t i no.
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niniai' manydavo

seniejijog
žmones
dėmijoms ir ligom 
gn priežastys nebuvo žinomos, 
ir jie nieko nežinojo apie tuos 
kelius per kuriuos tos ligos 
plat indą vovsi. Buyo epidemijų, 
kurias dabar gyvenantieji 
žmones dar atsimena, tokios 
ligos kaip cholera, geltonasis 
drugis, raupai ir sziltinc, ko 
nesukėlė panikas, nes tankiai 
tie marai suparalyžiavo vieti
ne prekybos judėjimą tam tik
ram periodui. Sziadion mos jau 
žinom kaip tos ligos yra plati
namos, ir kai]) jas galimo su
laikyti, todėl neturėtu būti isz- 
mintingo pamato panikui jei
gu ir kur nors tos ligos pasi- 
rodvtu.

Sziadion gerai informuotas 
asmuo žino, jeigu jis nori 'Su
laikyti’raupus, ir jeigu to noro 
priežastis yra baime mirties 
arba baime kūno silbjaurinimo 
jam liktai reikalinga būti in- 
cziepytu. Til jeigu ta'S ineziopi- 
jimas pasekmingai invyksta 
tai jis gali būti pertikrintas, 
jog apsaligotas nuo raupu.

Buboniszkas maras, arba 
taip vadinamoji juodoji mir
tis, yra užkroeziama liga ku
ria žmones gauna nuo žiurkių, 
kifrios stimpu nuo tos ligos ir 
bluso:
n omą. 
tik 
Mos

dabar

pernosza fa liga žmo- 
Tos blusos užmusza ne- 

žmones bet ir gyvulius, 
e.-'ame jau turėjo szi ma

ru prie Barnu ju Jtiri u ir Gulf
of Mexico pakraszcziuo.se..'Jei
gu szis maras .pasirodytu- At- 
lantiko uostuose, mes daba? ži-

> jognome, jog negalime užsikrėsti 
,feign apsisaugosime nuo žiur
kių ir blusu. Jeigu nebutu 
žiurkių arba kitu panasziu su
tvėrimu, būtent voveres, tai 
szitos ligos visai nebutu. Žiur
ke yra priežastis szios ligos, o 
no Dioviszkoji apvaizda.

Buvo laikai kuomet geltona
sis drugis pradėjo panika mu
su pietinėse valstybėse. Ir su- 
paralyžavo prekybe ir pramo
ne iki pirmo szalczio. Po szal- 
czio pasirodymu liga isznyko. 
Panikas buvo toks keistas, jog 
daugelis isz mažųjų apskrieziu 
instoige apsiginkluota kva- 
rantina nuo viso pasaulio. Mes 
dabar žinome, kad tai tam tik
ras uodas platindavo szia liga, 
ir kad mes geltonoji drugi ne
galime gauti kitaip kai]) tik 
per i n kandimu Iszio uodo. Jei
gu nėra uodu tai ir nėr gelto
nojo drugio. Todėl uodas ir ne 
Dievo apveizda yra kalta szios 
ligos platinimo.

Tankiai matome baisus pra- 
neszimns apie sziltines pavoju 
ir biednesniuose miesto dalyse 
kaip kada toji liga ir dabar 
pasirodo. Sziltinc atsiranda 
kvarantine Ellis Saloje, atei
viu tarpe. Toks retas atsitiki
mas neturėtu būti priežastis 
ypatingo rupesezio. Žinoma ji
sai negalėtu sutverti panika. 
Uteles pornesza sziltinc nuo 
žmogaus in žmogų. Žmones, 
kurie szvai;iai užsilaiko ir ute
lių neturi, visai gali būti ra
mus nes jie sziltinc jokiti budu 
negali gauti. Kur norą utelių 
ten nėra sziltines. Uteles ir ne 
kas kitas yra kaltas.

Azintiszka cholera yra už- 
kreeziama taip pat kaip szilti-

uiti kitaip kaip tik

G eina lūs 
szvarus 
neja

ne
są-

ne, geriant vandeni, pieną ar
ba valgant valgi, kurie užkrės
ti. Jeigu jusu Sveikatos De
partamentas su jusir pagelba 
priverezia miestą suteikti ty
ra vandeni ir pasteurizuota 
pieąa vienintelis pavojus lie
ka kad valgis gali būti užkrės
tas pardavėjo arba nesziotojo.

Nešiotojas sziltines arba 
Aziatiszkos choleros gali isz- 
rodyti visai sveikas asmuo, nc- 
parodantis sžios ligos simpto- 

arbn ženklu. Szis faktas 
ypatingai galimas su szil- 

perduoda ne-
pirsztai kurie cziupi- 

valgi. Ypatingai pieną. 
Knip kada žalias valgis, bu
lei) t salotos, gali szia liga tu
reli, nors salotos yra labai ge
ras valgis turėdamas savyje 
tam tikra vitaminą kuris yra 
reikalingas kūnui. .Jokia 
sziolojas neturėtu valgi su
vo rankoms judinti ir visi ku
rie valgi ima in rankas, kuo- 
szvariausia tas rankas turėtu 
užlaikyti. Dar yra kitas apsau
gojimo būdas priesz sziĮtino, 
būtent, ineziepijimas. Sziadion 
galime inczicpiniu visiszkai 
apsisaugoti nuo szillinos. In- 
cziepimas yra iszmintingas bo
das apsisaugojimui, ypacz ke
liautojams ir tokiu pat budu 
galimo apsisaugot i nuo di fieri- 
jos*

Raupu baime yra visiszkai 
be jokio pamato. Baime szios 
ligos siekia Biblijos laikus. 
Tais laikais nelaimingasis, ku
ris ta liga gaudavo, biivo vi
siszkai apleistas ir tankiai su 
akmenims ji nžmuszdavo jeigu 
ji surasdavo. Sziadion mos ži
nome, jog raupai yra mažiaus 
užkrecziama liga už džiova. 
Bot. senoji szios ligos baime 
dar gyvuoja, ir ta nepamot uo
la baime randasi musu tarpo 
amo (u laiku. Jeigu Inos žino
tume 'apsaugojimus kuriuos 
szis krasztas naudoja priesz 
tos ligos inejima in szita sza- 
li tuomet visa baime isznvktu.♦ 
Suv. Valstijų Vieszos Sveika
tos Departamentas kva ran t i na 
naudoja prieš sziths 
sziltinc, 
cholera, 
so.

Kiekvienas laivas kuris ke
liauja in Suv. Valstijų uosta 
priesz apleidžiant svetima uos
ta privalo iszgauti isz Suv. 
Valstijų konsulio sveikatos 
liudijimą. Szis liudijimas lai
vams duotas kuomet1 prirodo, 
jog
Suv. Valstijų Vieszos Sveika
tos Biuro kvarantinos reika
lavimus. Sziisi biuras užlaiko 
gydytojus didžiuose uostuose 
iir ju darbas yra prižiūrėti kad 
hsmenys kurio kclįanja ih szi
ta šzali butu švarus, ir jeigu 
■reikalinga disinfektuoja kelei
viu bagažus.

Tokiu budu matome kad szis 
krasztas vra Apsaugotas nuo 

—F.L.I.S.

ta liga

ligas 
(iru gi, « 0 7.geltonąjį dtugi, ir 

visuose mtisii uostuo-

tas laivas iszpildes vi’sus

baisiausiu ligų.

k

PROFITS $623,358.62

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant! prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
’1 Liepos. Mes norim kad ir jus 

■ turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar ma'žas ar didelis.

l H. BALL, Prezidentas <
!' G. W. BARLOW, Vice-Prea. J 
į J. E. FERGUSON, Kas. J
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Lietuv1«x1caa Graboriut*

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

filO w. Hpryco \
MAHANOY CITY, l’A.

:u>o MAUKS r 8T.,
TAMAQUA, PA.
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Mississippi upes 'baisiausias 
potvinis pasiekė augszczinnsia 
laipsni. Ir kad nors buvo pra- 
neszta isz anksto, net priesz 
asztuonis menesius, kad Miss
issippi upe iszsilies, niekas ne
galėjo nukreipti.

Dabartinis potvinis prasidė
jo pereita Rugpiiiczio menesi, 
kuomet lietus užliejo kelias 
upes Kansas ir Oklahomos 
valstijose.

Spalio menesi Arkansas ir 
Neosho lipiu pol vinis pragaisz- 
lies padare iki $40,000,000. 
Pereita rudeni Suv. Valstijų 
Oro Biuro darbininkas patemi- 
jo dumbli not a, szlapia žemo 
vakaruose. Po tam lietus ke
liavo in rytus, in Missouri, Illi- 

, Ken-Ohio,nois, Ohio, 'rreiinessec 
tucky ir Cumberland. Ir tas 
viskas atsitiko kuomet Miss
issippi >s 
but i normai i szkos.

Ir Oro Biuro pranaszas luo
me! žinojo, kad. jeigu žiemos 
ir pavasario lietus bus smar
kus, tas pagimdys dideli pot- 
vini. Bet isz anksto negalima 
perspėti ar lietus bus lengvas 
ar smarkus.

Potviniai užlieja Mississippi 
upe kuomet pavasari turime 

, nes tonais žeme 
lygi ir nesulaiko vandeni kaip 
kalnuotos dalys daro. Vanduo 
apsemia* upes kurios teka in 
Mississippi upe ir krantai ir 
pylymai negali to vandens su
laikyti. Syki vanduo praduria 
py lyrinius užlieja visa apielinke.

Gruodžio menesio pabaigoje 
lietus užpuolė rrennessęe ir 
Kentucky valstijas. Sekantis 
raportas prancsze kad Cum
berland ir Tennessee upes ky
la. Tos dvi upes teka in Miss
issippi upe per Ohio upe. 
Smarkus lietus pagimdė potvi- 
ui Ohio upėj. Kovo menesi 
kiekvieną upelę Jokanįi in 
Mississippi nuo Des Moines, 
Iowa, 
liejo.

istemos upes turėjo

kuomet 
j -marku lietu

Moines 
in pietus ir rytus iszsi-

I

Dabartinis potvinik yra di
džiausias kuris užpuolė Miss
issippi. 1922rh. potvinis buvo 
antras didžiausias, ir 1882m. 
t reczias.

Suv. Valstijų Oro Biuras 
iszsiunczia potvinio persergė
jimus kasdien in visa’s szalies 
dalis, kartais net keturias san- 

s priesz. potvinio ir įkar
tais 18 valandų. Ir todėl inži
nieriai žino apie koki laika pa
sirodys invairiose dalyse.

Iszgelbeti New Orleans mies
tą, kuris randasi Mississippi 
upes pietuose, inžinieriai isz- 
griove pylima, arba juriu sie
na, pavėlinti vandeniui lieti in

vaite

visuomet kreipia

nežino

Borgno ežerą.

6 6 6
yra tai receptas del 

Ssalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmusza mikrobus* — Aptiekoio

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS. LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

TIKR1AUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atol- 
tleu. Su pagelba kazirom. Pagal 
Cbaldelszku, Persiszku, Graikiszku, 
Arabluzku ir Clgonlszku burtlniku. 
iBzguldlneJlmaa to kabalo yra labai 
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra inzdcda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYK1A
Sudėjo Clgonka les Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.
—------ ----------------------------------------------------------------------- ... ■ . ---------------------- -------------------- ------ -,

VISOS Tltis KNYGUTES OČ. 
TIKTAI UŽ............................4UC.

Prįlusklte mumis 25c. Gausit* 
visas tris knygutes per paczta. 
Pinigui galite siusti stempotals.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAHANOY CITY PA?

.................................................. .......................... .
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I GERAS PELNĄS

Kokia tai jauna ir patogi 
naszle Viedniuje (Austrijoj), 
turėdama sziek tiek pinigu, tu
rėjo ir jaunikiu ne mažai, ku
rie apie jaja tupinėjo, o tai 
kad buvo jauna, patogi ir no 
varginga.

O kad palukas nuo pinigu 
sudėtu banke neužteko jai ant 
iszkilmingo gyvenimo, 'puolė 
ant lokio spasabo kad turėti 
uždarbi. Jiji gerai važinėjo 
ant dviraezio ir pasipažinojo 
su vienu fabrikantu baisikeliu. 
Szi t a i, jaigu katras isz jauni- 
kaieziu suėjo in pažinti ir kak 
binejo davėsi suprast,.jog turi 
vieni jnaszyt josios ant apsi- 
phcziavimo, tai jiji nudiuwla- 
vo ne szio ne to, nes klauso 
tuojaus:

— Ar ponas mėgsti važinėt 
ant baisikelio. —Ba žinote, po
nas, jog
siu už tokio žmogaus, ka ne
moka važinėt ant baisikelio! 
Jaigu ponas nemoki, tai labai 

gali i sz mokti. Pirk i e 
baisi keli fabrike pas

fabrikauta N., asz ir nuo jojo 
pirkau, tai yra labai lengvas ir 
< Iru tas. l’ž nedėlios ponas isz- 
moksi važiuot, tai paskui abu
du važi nesi me ant spacieriaus 
in užmiesti, ach! kaip lai bus 
gerai.

Kandidatas ant to apsipa- 
cziavimo nutvertas in kilpas, 
bėga 
kauta, perka brangiai baisike- 
li, mokinasi szmurais važiuot 
ir ])o kokiam laikui gauna iš
važiuot in užmiesti ant spacie
riaus.

Bet ])o pirkimui baisikelio, 
tik viena karta važiuodavo, o 
jau daugiau patogi naszle nesi
rodo ir staeziai pasakė jog ne- • • a a a m • a • a

asz niekados neteko-

et

na, 
szimt u

Žmones
a t yda i p Suv. Valstijų Oro 
Biuro porspejhniis, kad nors 
szalis visai nepaiso ir nieko 

pakol pasirodo koks
nors didelis potvinis. Inžinie
riai tuoj pradeda savo svarbu 

■darbu. Krantai apsaugoti* 
stiprinti ir žmones persergoti. 
Bot szitame ypatingame atsi
tikime* labai daug juodu ūki
ninku, 'darbininku" su savo 
Szeimynoms gyvena Mississ
ippi upes apielinkej ir jiems 
sunku suprasti kad turi ap
leisti savo namus, ir vieton to, 
jie užlipa ant stogu arba in 
medžius ir laukia.

Tūlas narys American So
ciety of Civil Engineers pata- 

krtd praleidimas keliu 
doleri u laboratorijos

t y r i n e j i m a m s s u tau py s 
net milijonus doleriu.

Federale valdžia ir valstijos 
jau praleido szimtus milijonu 
doleriu iszriszt i Misisissippi 
up€<s problema, bot iki sziol be 
jokio pasisekimo nes tik vieno 
pylimo pradūrimas gali užlie
ti net 5,000 ketvirtainius mylės 
derlingos žemes, isznaikinant 
net iki $25,000,000 vertes javu 
in viena nnkti.

Amerikos Raudonasis Krv- 
, Washingtone, D.-C. rei- 

nu- 
paszalpai ir kurie 

nori arba gali aukauti praszo- 
mi pasiun'sti aukas Raudona
jam Kryžiui. —F.L.I.S.

iszriszt i

szalei

Washingtone, D.• C.žius 
kalnu,ja net *$10,000,000. 
kentėjusiu

VISI VAGYS

greitai 
ponas

y

t no ja u s pas ta ji fabri-

*

-I

patinka jei jaunikis. Žinomas 
daigias, jog fabrikantas baisi- 
keliu dare puiku bizni, in ke
turis menesius uždirbo 11,200 
doleriu. Ant galo vienas ar gal 
keliolika kandidatu ant apsi- 
paeziavimo, tai]) jierpyko ant 
apsukrios nuszles, jog surinko 
dąyądus, ]iada\;e .gudria nasz-. . 
lia in suda.

‘‘Ruski j 
paduoti

Laikrasztyje 
chiw” yra paduoti visoki 
szmotoliui isz laiku vicszpata- 
vimo caro Petro Didžiojo. 
Sztai ant susirinkimu senato 
tankiai atsitaikydnvo daneszi- 
mai apie visokias vagystes, pa
pildytas per angsztus virszi- 
nirikus. Tas labai pykino cara 
ir karta perpykęs paszanke 
vyriausia prokuratori ir tarė:

•— Jaguszinski, parasžykie 
t uojau s

, > v ra

caro

ukaza, jog jaigu kas 
pavogs ant tiek, kiek kasztuo- 
ja paprasta virvute, tai tuo- 
jaus Ims pakarjas.

Prokuratorius
sku'bino su raszymu 
caras paklausė užpykęs, del ko 
ne raszo, atsake:

— Szviesiausos
gal nori pats vienas pasilikti
be padonu, juk mes visi vago- 
mc, Jiktai vieni mažiau, kiti

vienok nosi- 
oJ kada

ciesoriau 1

vieni mažiau 
daugiau,'bet visi o visi!

Caras nusijuokė ant to atsa
kymo ir ukazas ne likos isz- 
duotas, o Maskolei-gi vage visi 
lyg sziai dienai ir da daugiau.

g

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

4 .

Pasamdo

Lehigh Valley
EKSKURC1JA IN

Niagara Falls 
ar BuffaloI

NEDELIOJ 29 MOJAUS 

$5.00 In ten ir adgalios 
Ekskursinis treinas apleis Maha- 
noy City 9 valanda subatos naktį 
o grįžtant adgal apleis Niagara 
Falls 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

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 skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su* 
stebėtina pasekme per 80 metu. ‘ 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite į 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ii;; 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA1 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

■MM
Y

%

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

----------------------------- -------------------------------------

3-czia procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-las 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.

* * [* • - __- _ * > k
, Dėkite savo 

persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginiinu Procento.

«
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FEDOTKA
- .—X — ■

UKRAINOS VAIZDELIS

SZVEDIJOS KARALIUS ATLANKĖ -
ISZPANIJOS KARALIŲ

“SAULE’*
—Nu, ka tu nuo manos nori Jszirdele mano.

J
karalius Gustovas lankosi pas Iszpa-

1 abudukaralių Alfonsą.
karaliai peržiurinejė k a ritime

Ana diena Szvedijos 
n i jos Pavo ikslas 

nes
parodo kada 

akademija Iszpanijoje.

* t' f/4i
- - _____ ____ ___ _ ____ J

Ir ledai; f poakiu 

mergaites akiu ir veiijb.
Fedotka, užgirdusi Maksimo 

baisa, atsipeikėjo. Pradėjo visa 
žinote, jus važinėjate po mies-1 joga veržties ir szaukti uzdu- 
tus, pasakykite man, ai* teisy
be kad pasauly didelis karas ir 
daug tautu iri ji instojo? saky
kite, ponas Joseli.

-• V • * ‘ •

— paklausė žydas uždayyda 
mas paskui save duris.

Mergaite prisislinko arėzian, 
sznabždedama.

— Ponas Joseli, jus daug

tu s, pasakykite ifian, ai* tolsy-

Žydą® žiurėjo in ja 
bes. 

*1 — 1

ko apie kara? Kokh 'kalas, ka 
tu kalbi?...

— Žmones
delih karas, del to noriu jus pa
klausti ar teisybe?

nustė

Karas? ny! kas tau sa

v ’ r .

kalba kad di-

«1J. į

— Ka® tau kalbėjo tokius 
kvailus dalylkus, tave kaS nėrs 
prigavo, kas tau saike?

taisi,

Marszkiniai

tai szirdi jai lig kad peiliu kas rele ir tykiai 
butu varstės. Prisėdo prie ra
telio ir pradėjo verpti. Isz jos 
lupu kas valandžiuke veržėsi 
dainele apie “Ikorovaje”, vie
nok nenorėjo dainuoti, bijoda
ma brolio tycziojimosi, moti
nos pykezio, o gal ir tėvo. Kaip 
sužinojo, kati Danilka negryž, 
prievarta ja vers tikėti 
Maksimo.

Nelaimingas mano liki- 
nelaimingas, — sznabžde- 

jo mergaite, — o visgi asz nei 
siu už jo, nors tėvas mano 
musz ir užmusz nusiskandinsiu 
bet neisiu.

Ikorovaje

li z

mas

pradėjo pulti ant iszgazdintos

U

susiu balsu.

neda- 
sviUko-

ka 
marszkiniuose

— Ei Mucilk! tai linksma 
bus, kaip Danilka liuoteliu isz 
kariuomenes parplaukė, szvie
šu tada bus, ir muzika ir ves
tuves ir korovaje. A, Dieve 
brangus! Danilka, kad tu ežia 
butum! Muoik, Danilka ateis, 
tiesa? ir Fedotlka paims už 
žmona, eisi isz Rudnios pas ji 
in Roczicua. Kaip bus gerai 
tai žuvies gausi, o kaip Dievas 
duos blogus metus, tai nors 
kauleliu tau duosim, o duosim 
tokius, kad badu nestiptum 
nes Danilka genis, oi koks ge
ras! Pamatysi, Mucik, pamaty
si.

Kalbėjo in szuni džiaugsmin
gai szypsodnmors. Tuo tarpu 

. prasivėrė grinezios duris ir 
urnai szviesos ruožas, einantis 
iszpoczio nuszvieto mergaites 
kojas ir padėta ant keliu Mu- 
ciko galva. Duryse atsistojo 
sudžiūvęs moteries pavidalas.

— Ei, Fedotka, kur tu bas- 
plonu balsu sucypė bo

ba, — visi senai nuo upes paro
jo ir juokauja, juokauja, oik in 
grinezia.

Mergaite pasikėlė ir lengvai 
pradėjo eiti, pankui ja vilkosi 
juodas szno. Grincziojo visa 
szeimyna siūlo prie vakarienes. 
Ant stalo palei langa stovėjo 
bliudas garuojaneziu bulvių ii 
szmotas juodos duonos rieku
tėmis surai'kvtos. Ant suolo se- •z
dėjo senas, tvirto sudėjimo 
kaimietis, vyžomis apsiavęs su 
atlapu žiponu.
apie kakle buvo suriszti raudo
na juostele. Plaukus turėjo ži
lus, bet ūsai buvo juodi ir di
deles juodos akys. Fedotka bu
vo visiszlkai in ji panaszi.

Prie tėvo sėdėjo keletas jau
nesniu vaiku, berniu*ku ir mer- 
gaieziu ir du vyresni: vienas 
paaugės piemuo, kitas 
augelis: abu aprengti
mis, vyžom apsiavė, turėjo bal 
tus plaukus ir mėlynas akis. 
Panaszns buvo in molina, men- 

moteriszke suodinuose 
ir juostuotam

sijone. Moteris greitai vaiksz- 
cziojo nuo peczio prie stalo 
nuolat kalbėdama.

— Oi, Fedotka, tu Fcdofka, 
nei szis nei tas isz tavęs, nieko 
grinezioje nepadeda, 
valkiojas ir valkiojas.

— Nekalbėk nieku seno, — 
atsiliepe tėvas, — Fedotka vi
sa diena drabužius prie upes 
plovė, asz maeziau.

— O dabar sode apie Danil 
ka savjojo, a! — susijuokė vy
resnysis brolis.

— O kad ir svajojo, tai kas 
tau, — atkirto Fedotka.

— Na, valgyk bulves, 
vėl tarė tėvas, — otų Mat vijų 
nekalbėk.

— Nenoriu valgyti, novai 
gysiu, — burbtelėjo Fedotka.

— Del ko tai ? f
— Vyszniu privalgiau. 
Matvijus prapliupo juoku.
— A, teisybe, musu bulves 

jai jau neskanios, svajoja apie 
kitką pas Maksima. Žinote, te- 
ve, jis sako man, kad dar syki 
ateis su degtino.

— Tegu ateina pas szuni, 
ne pas mane, —atrėžo mergai
te.

tiktai

prie

Kas tau sake, — paklau-

III.
Buvo gana jau 

ežioje visi miegojo 
naktigonen iszjojo, 
< lot ka

vėlu. Grin
> vyresnis 

tiktai Fe- 
užmigt negalėjo. Var

tėsi ant lentų lovos szale ma
žesnes sesu t es N astk os, 
akiu negalėjo sudėti.

miegojo, apėmė ja

bet 
In jos 

ausis atsimuszo upes užimąs ir 
vyszniu nuo lengvo vėjo szla- 
mojimas. • ••• - ' 4 "

Tamsioje grinezioje balsai 
tie didėjo, priimdami milži- 
niszka iszvaizda. Fedotka ne- 

svaigulys.
kad ji karo lauke sykiu su Da
nilka ir kad slibinai kriokia, 
norėdami ji sudraskyti. Ruo
žas szviesos puolantis isz kai
mynines grinezios lango in vi 
dūri aslos iszrodo Fedot kai 
kaip ugnine pašvaiste. Karta 
pas keliaujanti paveikslinin'ka 
mate nupieszta szventa paveik
slu, vaizduojanti pasaulio pa
baiga, kini® padare in ja dide
lio inspudžio. Buvo ten bai uis 
slibinai, ryjanti žmones, biau- 
rios gyvatos su žmogiszkomis 
galvomis, oriniai trimitai ir 
ugninis lietus, deginantis kai
mus ir miestus. Ant to viso 
aukszcziau vienojo pusėje buvo 
Dievo paveikslas,

ilga,

to

II

1

— Paleisk, Maksim ar no 
geda tau naktimis užpuldinėti 
leisk, nes szauksiu, fe! goda! 
leisk!

Bet Maksimas neleido, pri
sispaudęs prie saves bueziavo 
Su paszelimu. Fedotka jhnte, 
kad silpsta, karsztis musze in 
Veidą nuo nepakeneziapm 
biauru bueziavimu, gi krutinė
jo pakilo audra. 

•MNMM 
veli! 
balsu.

Maksimas uždengė ranka 
mergaites burna ir tarė grasi- 
rianeziai:

—• Tylėk, tu mano, tu juk 
man palilkta, tėvas tave man 
atidavė, asz busiu tavo vyras, 
pabueziuok mane, prisiglausk 
prie manos, tu mano.

— Meluoji! — suriko mer
gaite smarkiai stumdama nuo 
savos ir .draskydama veidą, — 
meluoji, asz nebuvau ir nebu
siu tavo.

— Tylėk, nes uždusinsiu! 
— suszvinkszte baisus Maksi
mo balsas.

Ta paezia valandėlė a<sztrios 
kojos pradėjo draskyti užpuo
liko svitka, ant nugaros pajuto 
nagus ir szlapias szuns snukis 
suurzgė paausy.

— Mucilk py f! — szu k tolė
jo Fedotka. •

Maksimas ja paleido, atszo- 
ko in szali, nuvydamas szuni, 
kuris kaip pasiutęs mėtėsi am: 
jo lodama®.

Staiga su trukszmu atsidaro 
grinezios durys ir prieszais pa
balusia mergaite atsistojo te- 

, vas su žiburiu rankoje. Pama- 
cziuoi tęva mergaite 

( sze.

?

Ei žmonos, gelbėkit! to- 
— suszuko užsmaugtu

ro:

manes J

triukszma. 
Fedot k or,

Ne vienas doras Liotuvys, 
Skaitydamas astronomija 

stojosi kvailys,
Kaip arklys.

Vienas kaip da buvo žmogus, 
Buvo turtingas ir dorus, 

Apie tūkstanti doleriu tiirejd, 
Buvo linksmas, niekas jam 

nerūpėjo, 
Nuo kada nusipirko 

astronomija, 
Tuojaus pormaine savo 

nuomonių.
Ant virszaus brokerio už

lipęs žvaigždes rokavo, 
Net nėbagelis svaiguli gavo, 

O ir Dievo tasai astronomas 
i szsi žadėjo,1

Ir Jojo visai pažinti nenorėjo. 
Stojosi didelei mokintu, 
Astronomu pavadintu, 

Visus pinigus praszpicavo, 
Ir da skolino, nuo ko tik gavo, 
Kad atsigrajyt ka praleidė, 

Bet tuojaus ir praleido.
Matai tu vargszas astronome,

nedarysiu, jei Bobų, jinai ap
draskė mane, kaip pikta ir szu
ni u piude. Bet nemu«szk, nes 
jaigii nors syki užduosiu — tai 
grinezia sudeginsiu, kaip Die
vą tikiu. Asz rytoj pas ja pirsz- 
lius atsiunsiu, o dabar pasili
ki t sveiki.

Atsidaro duris iszeiti, bet 
tarpdury dar sustojo ir žiūrė
damas i u Fedotka liūdnai ta-

I

Miegok sveika ir nekeik 
kad J u, juodbruvėlė,

mane mylėtum. Ei, Dieve mie
las !

Sunkiai atsidusęs iszejo.
Grinezioje po valandėlės ty

lėjimo molina ir vaikai pakele 
Motina reke ant 

visa i p pramanyda
ma, vaikai cypė, manydami, 
kad vilkas karve papjovė arba 
kns nors upejo nusiskandino. 
Pastyrusi Fedotka stovėjo pa
lei siena ir placzini atdaromis 
akimis žiurėjo in silpnai de- 
ganezia lempa. Dideles aszaros 
krito isz jos akiu. Tylėjo ir tė
vas nuleidęs rankas ir rimtai 
žiurėjo iii (lukteri.

Akyse jo jau nebuvo pyk
ezio, ūsz po dideliu blakstienų 
ojo maloni szviesa nuszviesda- 
mu paniurusi veidą. Kieta, už- 
artuota kaimioezio krutino pa
sijudino griaudingu jausmu, 
niiekuomet gal joj nebuvusiai. 
Priėjo prie mergaites ir tvirta, 
iszdirbla juoda ranka paglos
to jos veidą.

— Eik miegot, Fedotka, ne- 
musziu, vaikai gulti, — tarė 
sujaudintas.

Mergaite pasilenkus pabu- 
cziavo ranka.

— Dovanokie teveli, 
dejavo.

— Na, na, eik! neverk, eik 
miegoti... Dievas duos, viskas 
bus gerai.

— Aha, kalbėk in ja szi- 
taip, kalbėk, — užtaravo boba, 
— juk ir taip isz jos beda, da
bar pasidarys dar arszesne.

— Tylėk, — tarė senis in 
paezia, —eidamas in įsavo guo
li ir gesindamas lempa.

Boba dar burbedamq ritosi 
ant pccziaus ir nuramino vai
kus.

Grincziojo nutilo, tiktai gir
dot buvo monotoninis upes už
imąs, vyszniu sode oszimas, o 
isz kampo, kur mergaite gu
lėjo, tylus gugeziojimas.

[TOLIAUS BUS]

— Maksimas sako.
Žydai'tyliai susijuokė.
— Oi, kvaila tu mergaite, 

tai jiis tave apgavo, ka tu kal
bi nei kokio karo pasaulyj no* 
ra ir kam jis butu reikalingas? 
Bet kokiu tikslu Maksimas tau 
kalbėjo apie kara?

Mergaite patraukė pecziais.
— Bene asz žinau.
— Nu tu nežinai, bet asz 

žinau, jis norėjo tave nugan
dinti kad tavo kareivėlis eis in 
kara, taip 'Sake?... a!

— O, taip sake.
— Jis norėjo tave nngaz- 

dinti, kad tu to kareivio 
lauktum, bot už jo tekėtum, jis 
tave myli.

— Po velniu su jo meile.
— Nu, o ka, tu anos lauksi ?
— Kaip Dievas duos, tai ir 

sulauksiu.
Pažvelgė in

atstumo žemu 
duru užstuina. 1 neidama in so
da pajuto, kad jai draugauja 
Muci'kas, paglostė kudlota szu
ni po r snuki, 
likti sodo, o 
iszbego ant 'kelio.

Smarkus vejas 
upes, vėsindamas 
mergaites veidus, 
persisunkusi drėgnumu ir isz-

Apsigaubus 
A^itka smarkiai bogo tiesiog 
in maluna, 'kur mirgėjo szvie
sa, leisdama ant bangu ilgu 
siaura juosta. Isz vidurio ma
lūno ėjo dūzgėjimas, 
buvo'jaunuju kalbos ir garsus 
juokai. Sustojus prie pylimo 
balkiu Fedotka susimasto.

Eit ar neit?
Tonai daug žmonių, gali ja 

iszjuokti, gal ir Joselis nenoro* 
tiesos sakyti, gal geriau gryžti 
in namus?., t

Vienok staiga, ir 
mergaites akis stojo paveiks
lai—- pasaulio pabaigos, nes ji 
negalėjo kitaip Ikaro insivaiz- 
duoti. Drebulys ja nukrėtė ir 
iižsigaubu® dkepotaite ant akiu 
greitai pasileido pirmyn.

Sustojo ant malūno slenks- 
czio, nugazdinta reginio būrio 
kaimiecziu ru’kancziu pypkes.

Didele trioba, menkai aj 
szviesta, pilna durnu ir makor- 
kos t va ilk o. 
mete in buri 
garsiai kalbėjo 
pypkes ir toli per dantis span 
(lydami. Jaunesni ginezijosi 
tarp savos, isz,szaūkdami garsu 
juoką. Didžiausias būrys sto
vėjo prie priimtuvo viduryj 
triobos, kur gulėjo daug mai- 
szu. Joselis, malūno savininkas 
nuksztas, liesas Žydas su ap- 
tarszyta barzda barėsi su kai- 
miecziais, kurio 
jam svorio neaisžlkurna. i

Kuomet Fedotka inejo, kole
tais gaivu atsisuko in ja, o Jo
selis suszuko.

— Nu, tu miltu?... o dePko 
tavo tėvas neatėjo, 
miltus atsiema.

Mergaite priėjo areziau ir, 
palenkus galva, nedrąsiai tarė.

— Asz ne miltu, ponas Jo- 
b\di asz pas jus su reikalu, asz 
noriu jusu praszyti.

— Nu, kokis tai reikalas, 
kalbėk, — paklauso Žydas.

Mergaite eme svyruoti.
— Gal ne czionai, ponas 

Joseli, gal jusu kambaryj, — 
tarė praszancziu balsu.

— Ka® tai butu per reika, 
las, koks, kad reikalauja slap
tybes, kas tave ežia atsiuntė?,.. 
a!

liepdama pasi- 
pati pro vartelius

džiūvusia gerkle, 
smarkiai

uo
pule nuo 

sukaitusius 
Gaudo orą,

girdei

vel priosz

Kaimiocziai susi- 
pavieniui 

traukdami
arba

.Jaunesni

užmetinėjo

Žydą maldau- 
janeziai ir tarė drebaneziu bal
su:

reisztkia Muksi

ąs? apie kara

— Tai, reiszkia, ‘karo nėra, 
ponais Joseli, 
mas melavo.

— Melavo, 
bueziau žinojęs.

— Fedot.ka iszgicdrOjo ir 
palenkus galva, su nusižemini 
m u tarė:
j — Acziu jums, asz tiktai to 
norėjau žinoti, Dieve padek!

.— Geros sveikatos nu! eik 
namo ir ncisirupinl^, tu smarki
mergaite, — kalbėjo žydas ati
darydamas duris.

Fedotka, bėgdama, per ma
lūną užsidonge skarele veidą;

— Ir pasakyk tėvui, kad 
ryt ryta ateitu miltu, — rikte
lėjo žydas.

— Gerai, pasakysiu.
Tuo tarpu vienas vaikinu 

užstojo jai kelia ir pagavės pei 
pusiau suszuko.

— Ei Fedotlka! cik in pir- 
szlius, myli mane, savo kareivi 
siusk po... asz...

Nepabaige, pastumtas 
ka supylkuisios mergaites 
Virto net iii pati kampa.

Fedotka vienam akimirksny 
iszbego ant kelio. Malime paki 
lo juokas.

— O ka, Anton,
— juokėsi'

ran-
nu-

smarki

— su

susima i-

— Kas tau? — ruseziai pa
klauso žiūrėdamas in pergaz- 
dinta mergaite, jos sutarszytus 
plaukus ir nupieszta nuo gal
vos skepetaite, — kas ežia per 
triukszmas, kur tu vai'kszczio- 
jai? sakyk tuojau!

— Maksimas mane užpuo
lė, teveli, — suszuko veikda
ma.

— Kur tu vaikszcziojai?
— Buvau malūne, teveli.
— Kp tenai, — riktelėjo,— 

pas vaikinus? asz tau duosiu! 
Volai nakti man valkiosies, 
žmones baidysi, liga tu, eik iu 
grinezia!

Pagriebė už pecziu persigan
dusią mergaite, instume in vi
dų ir pats paskui ja inejo.

Burbėdamas piktai pastate 
~ f ' A ■ _ _ -

lempa ir pradėjo segtis diržą, 
kuriuo buvo susijuosės.

— Asz iszmokinsiu n 
valkiotis, — kartojo.

tave

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

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

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

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

Kada “Saule” skaitei, 
Tada ir pinigu turėjai, 

O sziadien ka turi, 
Ant ko tu žmogeli iszžiuri?
Ar tu manai kad astro- 

nomije nupirkai, 
Tai jau astronomu ir 

pasilikai?
O ne, broliuk! Isz avižų, 

Nepadarysi ryžiu, 
O isz pelu, 
Kviecziu,* 

Jau tiek metu pergyvenai, 
O ant galo bloznu likai. 

Skaitykic astronomije da 
daugiau, 

O busi mokintesniu labiau, 
O kaip da higena perskaitysi, 

Tai ne valgyt ka neturėsi, 
Tai brolyti nusiszpicavai,

Kaip astronomo protą gavai, 
0 ar žinai, kad da to sulauksi 

Kad ant smertelno patalo 
staugsi, 

Ba kožnas kvailys smerties 
bijosi, 

Mirdamas kaip driežas taisosi, 
Dabar apie ta Luzerncs 

astronoma nutylėsiu, 
Kitu kartu apie tai 

pakalbėsiu.

j

Negražiai nekurie biznieriai 
! • daro,

Jaigu visokes loterijos prie 
'baro daro, 

Žmonos ant keliu szimtu 
apgauna, 

0 už savo pinigus szpiga 
gauna.

! Kaip tai vienoje vietoje 
iszmislino, 

Loterije ant piano pavadino 
Apie kelis tukstanezius 

tikietu atspaudind, 
Po 50 centu visiems dalino.

Dabar žmones bliauna, 
Adgal pinigu negauna, 

Geriau kad žmonis 
perpraszytu,

Surinktus pinigus sugrąžytu, 
Tiems ka lauke visi tos dienok, ‘ 

Už tai visi ji paguodds.
Kitas vėla tikietus davė 

atmuszti, 
Visus tuo jaus pakurstė, 

__ _ — t* * t

Tuo tarpu inbego grinezion 
Maksimas, pabalęs ir baisus. 
Pagriebė tėvui už rankos ir 
iszt ra ūkdamas diržą suszuko.

— Ponas szeimyninke, nei 
nepajudink Fedotkos, nei 
žingsnio prie jos, nei žingsnio! 
nors jus tėvas, vienok nedrysk 
muszti, neleisiu to daryti, nie
kaip neleisiu.

Kaimietis atslgryžo in ji su
si maustės.

— O tau kas?... duosiu jai, 
duosiu ir tau už tai, kad už-

mergina! teisybe?
vaikinai.

— Prakeikta szmekla, ne 
mergina, — burbtelėjo Anton 
ir piktai nusispioves nuėjo 
prie svarstyklių.
Mergatio skubėjo namo, grei*

senas žmo
gus 'su ilga, žila barzda ir 
skaisezia szviesa aplinkui gal
va, kitoj pusėj baisus szetonas 
su ragais ir urxlega. Juoda 
dvasia su sparnais trimitavo, o 
žmones vieni szypsanti, links
mais veidais ėjo pas Dieva, 'ki
ti, slibinu sutriuszlkinti vilkosi 

kuris kiekviena 
ugnine pražūti. Fo- 

dotka kiekviena dalyka inside- 
mejo ir dabar jai rodosi, kad 
taip yra karo lauke, kad varg
szas Danilka taip pat yra pa 
liestas tokio baisumo ir pavo
ju.

O upe uže, neduodama už
migti inbaugintai kaimietisz- 
kai mergaitei, kurios gaivi! 
buvo pilna svajonių apie myli
mąjį. 3

Ant gijo Fedotka nedalaike, 
staiga pakilusiose jos smege
nyse blikstelėjo mintis. Paszo- 
kus ant lovos ji susznabždejo 
sau.

— Kisiu pas Joseli ir. pa

Telefonas 872. »

visi jau

pas szetona, 
smoge in

tai bėgdama, laiminga jausda
mos!, kad karo nėra ii’ kad 
Danilka pas ja sugryž. Sieloje 
jos dainavo linksmumas, kru
tinėjo pasidaro giedra, bogo 
padėkoti Dievui už patirta lai
me.

Inbogo pro vartelius in soda

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

Ant antro florp Kline Sztoro.
I v .

19 W. Center St. Mahanoy City
b ■ ■■ .1.1 ■ N.I. H I ■    I,— l« , II Į .......................... .. ............ ..

— O tas tavo Danilka ne- 
gryž, jis in kara iszejo, — juo
kėsi Matvijus..

i

se senis.
— Maksimas ir vaikinai 

malūne ’kalbėjo, ir Juoselis 
kalbėjo, jie žino, pasaulyj dide
lis karas ir Danilka iszejes.

— A,»Dievo valia, bet asz 
apie kara nuo nieko negirdė
jau! — flegmatiszkai atsako se
nis ir vėl pradėjo valgyti.

1—
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kia eiti už Maksimo — sucypė klausiu, jis keliaująs po pašau-

turtingas ir in kam neis,

— Asz pati atėjau pas jus.
— Nu, tai ei va, neturiu lai

ko, bet eiva — tare in ja eida
mas link szaliniu duru.

Inejo in dideli kambarį, ne
Taip, tau, mergaite rei szvaru ir dvokianti. Apdulko-

j u® lempa su - blokiniu viražu
*1

motina, — jis geras vaikinas ir Ii, jis tikrai žino, jis pasakys1 buvo pakabinta ant lubu. Gilu* 
turtingas ir in kana neis, nes man teisybe. ------------ i—
pats vienas pas tęva. *

Fedotka nieko neatsako, tik- p’U'ka svitka, galva apniko ska-. gojo.

nes man teisybe. ;
Greitai užsimoto sijonėli, lotas žydžiuku pakampiais mio

I

ir įstaiga sustojo, pataikius ant 
kokios dideles kliūties, kuri ja 
apėmė :* * "*
smaugti.

— Kas ežia ?
nusigandus.

ir globyj pradėjo

suszuko

Plaukai atsistojo ant galvos. 
Buvo tikra, kad tai slibinas
isz pasaulio pabaigos užpuolė

Truktelėjo syki, kita, viėnok 
voltui, geležines žnyplės,1 lai- 
kanezios ja glėby j dar labiau 
paspaude.

ja ir nori pasmaugti.

— Dieve susimylėk, —
dejavo mergaite.

su-

Balandėlė tu mano, sa-
mojo žyde merzge kojine, p 'kc- kaleli mano, juodbruvėlė, my-

n
Y

liu asz tave kaip Ikvailas, tu
buai mano, nes asz taip noriu, 

į

♦

duosiu ir tau už tai, kad 
puldinoji, žiūrėk kokis!

— Grinezia sudeginsiu, bot 
neduosiu muszti, — sugriaudė 
Maksimas.

Grinezioje visi sukilo, moti- 

čziaus, nežinodama kas dedasi. 
Jaunesni vaikai verkdami pa- 
szoko isz guoliu. Trioboje pa-

na cypdama nulipo nuo pe-

sidaro “sudna” diena.
-— Ąsz jums pasakysiu, po

nas szeimyninke, — szauko 
Maksimas, — ko Fedotka bu
vo nuėjus in maluna, jinai bu
vo pas Joseli, asz ja saugojau. Y♦ . J 1 1_ L-' _ 1 __ L _ ♦ . • 1 i i •

\ . 1 w * ‘t

ar yra karas, nes asz taip jai 
sznėkejau, ji susirupinus Da
nilka, apie ji svajoja, kaip apie 
koki pasauli. Gryžtant jai asz 
tarp vartelių Įja užpuoliau, 
kaip vagis, sakiau, kad nieko

L i

H‘n
Maksima®,

szauko

v

Jinai buvo nuėjus pasiklausti

sznėkejau, ji susirupinuis Da- • • • • A b - _ >

JOS P. MILAUSKAS r. Lietuvisgkas Skvajeria

t Apdraudžia nuo ugnies namus, 
i, automobilius ir kitokius daigius 
.. geriausiose kompanijose. Atlieka

. 32 W. PINE St.
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANdY CITY, PA.

V w 4 ■ n. V > 'k i J T • r
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVisZlCAŠ GRABORIUS 

MILL & PAtTERSON STS., 

ST. OliAIR, PA.

lanbalsamuoja. Ir laidoja minulių 

šia nuo papraacziausia iki prakil
niausiu. Pariamdo automobilius ds) 
laidotuvių. vese)inr krikaztyniu b 
kitiems pasivažinėjimams.

I l * , , n * R " ‘ “

u j
ant viaokiu kapinio. Pagrabus paruo
šia nuo paprašei jauniu iki prakil
niausiu. Pariamdo automobilius do)

Idilema pąaivažinSjimama.' * V j f
. II. \ BoU Telefonas U7B-M

Kad nuo jo tikieta pirks, 
Bus už tai vyr’s.

Kalbėjo, kad visiems duos 
apszvietima,

Inkais in pakauszi didesni 
supratimu,

Ant Selekt Dėnc visus 
sUpraszys,

Ir traukimo 10 doleriu 
gold pis.

Tai tau vyrueziai Selekt 
( szokis, 

Kaip prižadėjo taip iszmokis, 
Ateitoje nesiduokite apsigaut, 

Su tokiais veluk paliaut, 
Kas ant svieto dedasi tai 

ai vai;
Dabar turiu pasakyti gud bai!

* . % ■ 1 ' w •• •»

♦
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FEDOTKA
I..A - 4

UKRAINOS VAIZDELIS

— Ei Mucik! tai linksma 
bus, kaip Danilka linoteliu isz 
kariuomenes parplauk®, szvie- 
su tada bus, ir muzika ir ves
tuves ir korovaje. A, Dieve 
brangus! Danilka, kad tu ežia 
butu m! Mucik, Danilka ateis, 
tiesa? ir Fedotka paims už 
žmona, eisi isz Rudnios pas ji 
in Roczicus. Kaip bus gerai 
tai žuvies gausi, o kaip Dievas 
duos blogus motus, tai nors 
kauleliu tau duosim, o duosim 
tokius, kad badu nestiptum 
nes Danilka geras, oi koks ge
ras! Pamatysi, Mucik, pamaty
si.

Kalbėjo in szuni džiaugsmin
gai szypsodamos. Tuo tarpu 
prasivėrė grinezios duris ir 
ūmai szviesos ruožas, einantis 
isz peczio nuszviete mergaites 
kojas ir padėta ant keliu Mu-j 
ciko galva. Duryse atsistojo

SZ VEDI JOS KARALIUS ATLANKĖ ’ 
ISZPANIJOS KARALIŲ

karalius Gustavas lankosi pas Iszpa-
Pave ikslas parodo

Ann <liena Szvedijos 
nijos kara Ii n Alfonsą, 
karaliai peržiūrinėjo

kada abudu 
kariumenes akademija Iszpanijoje.

sudžiūvęs moteries pavidalas, tai szirdi jai lig kad peiliu kas
— Ei. Fedotka, kurtu bas- butu varstės. Prisėdo prie ra-— Ei, Fedotka, kur tu bas- butu varstės. Prisėdo prie ra- 

taisi, — plonu balsu sucypė bo- tolio ir pradėjo verpti. Isz jos
ba, — visi senai nuo upes pare- lupu kas valandžiuke veržėsi
• • • 1 • • 1 * *1* 1 a i * z-k t 41 Ir ji v T ii 1 ri ? ? < t 1 /11 9 

nok nenorėjo dainuoti, bijoda-1
, inoti- 

pradejo eiti, paskui ja vilkosi |nos pykezio, o gal ir tėvo. Kaip 
juodas szuo. Grinczioje

jo ir juokauja, juokauja, eik in dainele apie 
grinczia. | ’

Ik oro va jo , vie-

role ir t vikiai atstumo žemu 
duru užstmna. 1 neidama in so
da pajuto, kad jai draugauja 
Muci'kns, paglostė kudlota szu- 

liopdama pnsi-
pati pro vartelius 

iszbego ant kelio.
Smarkus vejas 

upes, vedindamas 
mergaites veidus,
persisunkusi drėgnumu ir isz- 
džiūvusia gerkle.

smarkiai

ni per snuki, 
likti sode, o

Mergaite pasikėlė ir lengvai nia brolio tycziojimosi,

visa I sužinojo, kad Danilka negryž, 
teketi užHzeimyna sėdo prie vakarienes, prievarta ja vers 

Ant stalo palei langu stovėjo | Maksimo, 
bliudas garuojaneziu bulvių ii 
szmotas juodos duonos rieku
tėmis suraikytos. Ant suolo še

lvi rt o

pute nuo 
sukaitusius 
Gaudo orą,

«‘BAULE’»_______
—Nu. ka tu nuo manės nori, bzirdele mano.

b j.

9

7 f v— paklausė žydas uždaryda
mas paskui save* duris.

Mergaite prisislinko areziah, 
sznabždedamn.

— Poną® Joseli

Ir ledai .kar^t|| ^ęzkiu 

mergaites akiu ir veiilb.
Fedotka., užgirdusi Maksimo 

, jum uuu^ baisa, atsipeikėjo. Pradėjo visa 
žinote, jus važinėjate po mii^-| joga veržties ir szaukti uždu

susiu balsu.
— Paleisk, Ma’ksim ar ne 

geda tau naktimis užpuldinėti, 
leisk, nes szauksin, fe! geda! 
leisk!

Bet Maksimas neleido, pri
sispaudęs prie savos bueziavo 
SU paszelimn. Fedotka jnute, 
kad silpstu, karsztis musze in 
Veidą nuo ncpakencziajnu 
biauru bueziavimu, gi krutinė
jo pakilo audra.

— Ei žmones, gelbėkit! te- 
suszu’ko užsmahgtu

pradėjo pulti ant isžgazdintos
>■ * * * ■ _ . j-. a ♦ Ii I _ ’

jus daug

tus, pasakykite man; ar teisy
be kad pasauly didelis karas ir 
daug tautu iri ji instoje? saky
kite, ponas Joneli.

Žydais žiurėjo in ja nuste
bės.

daug tautu iri ji instoje? šaky-

— Karas? ny! kns tau sa
ke apie kara ? Koks 'karas, ka 
tu kalbi?... ' -

žmones kalba kad di
delio karas, del to noriu jus pa
klausti ar teisybe? >

— Ka® tau kalbėjo tokius 
kvailus dalykus, tave kaS nors 
prigavo, kas tau saike?

— Maksimas sake.
Žydak' tyliai susijuokė.
— Oi, kvaila tu merga i i e, 

tai ji® tave apgavo, ka tu kal
bi nei kokio karo pasaulyj ne. 
ra ir kam jis butu reikalingas? 
Bet kokiu tikslu Maksimas tau 
kalbėjo apie kara ?

Mergaite patraukė peczia’is.
— Bene asz žinau.
— Nu tu nežinai,

žinau, jis norėjo tave nugan
dini i kad tavo kareivėlis eis in 
kara, taip ‘Sake?... a!

— O, taip sake.
— Jis norėjo tave

dinti, kad tu to kareivio 
lauktum, bot už jo tekėtum, jis 
tave myli.

— Po velniu su jo meile.
— Nu, o ka, tu anos lauksi?
— Kaip Dievas duos, tai ir 

sulauksiu.
Pažvelgė in

bot asz

n nga z-
ne-

n

suqiu balsu.

nuo

veli!
balsu.

Maksimas uždengė ranka

nudarysiu, jei Bobų, jinai ap
draskė mane, kaip pikta ir szu
ni u piude. Bet nemuszk, nes 
jaigii nors syki užduosi, — tai 
grinczia sudeginsiu, kaip Die
vu tikiu. Asz rytoj pas ja pirsz- 
lius atsiimsiu, o dabar pusi li
kit sveiki.

Atsidarė duris iszeiti, betj

tarpdury dar sustojo ir žiūrė
damas iii Fedotka liūdnai ta
rei I

Nelaimingas mano liki- 
nelaimingas, — sznabžde- 

jo mergaite, — o visgi asz nei 
dėjo senas, tvirto sudėjimo | siu už jo. nors 
kaimietis, vyžomis apsiavęs su 
atlapu žiponu. 
apiekakla buvo suriszti raudo
na juostele. Plaukus turėjo ži
lus, bet ūsai buvo juodi ir di
deles juodos akys. Fedotka bu
vo visiszlkai in ji panaszi.

Prie tėvo sėdėjo koletas jau
nesniu vaiku, berniuku ir mer- 
gaieziu ir du vyresni: vienas 
paaugės piemuo, 
augelis: abu aprengti svitko- 
mis. vyžom apsiavė, turėjo bal
tus plaukus ir mėlynas 
Panaszus buvo in motina 
ka moteriszke 
marszkiniuosi* ir juostuotam 
sijone. Moteris greitai vaiksz- 
cziojo nuo peczio prie stalo 
nuolat kalbėdama.

— Oi, Fedotka, tu Fedotka, 
nei szis nei tas isz tavęs, nieko 
grinczioje nepadeda, 
valkiojas ir valkiojas.

— Nekalbėk nieku seno, — 
atsiliepe tėvas, — Fedotka vi
sa diena drabužius prie upes 
plovė, asz maeziau.

— O dabar sodo apie' Danil 
ka savjojo, a! — susijuokė* vy-

Marszkiniai

kitas nedu
aliu aprengti

akis.
, mon- 

suodinuose

tiktai

resnysis brolis.
— O kad ir svajojo, tai kas 

tau, — atkirto Fedotka.
— Na, valgyk bulves, — 

vėl tarė tėvas, — o tu Mat vijų 
nekalbėk.

— Nenoriu valgyti, novai 
gysiu, — burbtelėjo Fedotka.

— Del'ko tai!
4

— Vyszniu privalgiau.
Matvijus prapliupo juoku.
— A, teisybe, musu bulves 

jai jau neskanios, svajoja apie 
kitką pas Maksima. Žinote, tė
vo, jis sake man, kad dar syki 
ateis sn degtino.

i — Tegu ateina pas
ne pas mano, —atrėžo mergai
te.

szuni,

— O tas tavo Danil/ka ne
gryž, jis in kara iszejo, — juo
kėsi Matvijus..

so senis.

mas

už jo, nors tėvas mano 
musz ir užmusz nusiskandinsiu 
bet neisiu.

vėlu. Grin 
vyresnis 

tiktai Fe-
dot ka

Naatkos,
In

bet 
jos

lengvo vėjo szla-

III.
Buvo gana jau 

ežioje visi miegojo, 
naktigonėm iszjojo,

užmigt negalėjo. Var
tėsi ant lentų lovos szale* ma
žesnes senutes 
akiu negalėjo siūlot i.
ausis atsiniusze* upes užimąs ir 
vvszniu nuo 
mojimas.

Tamsioje grinczioje balsai 
tie* didėjo, priimdami milži- 
niszka iszvaizda. Fedotka ne
miegojo, apėmė ja svaigulys, 
kad ji karo lauke sykiu su Da
nilka ir kael slibinai kriokia
norėdami ji sudraskyti. Ruo
žas szviesos puolantis isz kai
mynines grinezios lango iii vi 
dūri aslos iszrode* Fe*dotkai 
kaip ugnine pašvaiste. Karta 
pas keliaujanti paveikslinirika 
mate nupieszta szventa paveik
slą, vaizduojanti pasaulio pa
baiga, kuris padare* in ja dide
lio inspudžio. Buvo ten bai -us 
slibinai, ryjanti žmones, bjau
rios gyvates su žmogiszkomis 
galvomis, oriniai trimitai ir 
ugninis lietu®, deginantis kai
mus ir miestus. Ant to viso 
aukszcziau vienoje puseje buvo 
Dievo pnvoilkslas, 
gus su ilga,

senas žmo
ži la barzda ir 

skaisezia szviesa aplinkui gal
va, kitoj pusėj baisus szetonas 
su ragais ir uodega. Juoda 
dvasia su sparnais trimitavo, o 
žmones vieni szypsanti, links
mais veidais ėjo pas Dieva, ki
ti, slibinu sutriuszlkinti vilkosi 
pas szotona, kuris kiekviena 
smoge in ugnine pražūti. Fe- 
dot'ka 'kiekviena dalyku inside- 
mojo ir dabar jai rodėsi, kad 
taip yra karo lauke, kad varg
szas Danilka taip pat yra pa 
liestas tokio baisumo ir pavo
ju.

O upe uže, neduodama už
migti inbaugintai kaimietisz- 
kai mergaitei, kurios galva 
buvo pilna svajonių apie myli
ma ji. 3

Ant gijo Fedotka nedalaike, 
ataiga pakilusiose jos smege
nyse blikstelėjo mintis. Paszo- 
kus ant lovos ji susznabždejo 
sau.

Apsigaubus 
<vitka smarkiai bego tiesiog 
in maluna, kur mirgėjo szvie- 
sa, leisdama ant bangu 
siaura juosta. Isz vidurio ma
lūno ėjo dūzgėjimas, girdot 
buvo jaunųjų kalbos ir garsus 
juokai. Sustojus prie pylimo 
balkiu Fedotka susimasto. ,

Eit ar neit ?
Tonai daug žmonių, gali ja 

iszjuokti, gal ir Joselis nenoro* 
tiesos sakyti, gal geriau gryžti 
in namus?..

Vienok staiga, ir 
mergaites akis stojo paveiks
las— pasaulio pabaigos, nes ji 
negalėjo kitaip Ikaro insivaiz- 
duoti. Drebulys ja nukrėtė ir 
užsigaubu® dkepet.aite ant akiu 
greitai pasileido pirmyn.

Sustojo ant malūno slenks- 
czio, nugazdinta reginio būrio 
kaimiecziu rukaneziu pypkes.

Didele trioba, menkai ap 
szviesta, pilna durnu ir makor- 
kos tvaiko, 
mete in buri 
garsiai kalbėjo, 
pypkes ir toli per dantis spau
dydami. .Jaunesni ginezijosi 
taij) saves, isztszaukdami garsu 

Didžiausias būrys sto- 
priimtuvo viduryj 

triobos, kur gulėjo daug niai- 
szu. Joselis, malūno savininkas 
auksztas, liesas Žydas su op
ia rszvt a barzda barėsi su kai- 
miecziais, kurio 
jam svorio neaisžlkuma. i

Kuomet Fedotka inejo, kele
tą® gaivu atsisuko in ja 
sėlis suszuko.

— Nu, tu miltu?... o del’ko 
tavo tėvas neatėjo, 
miltus atsiema.

Mergaite priėjo areziau ir, 
palenkus galva, nedrąsiai tarė.

— Asz no miltu, ponas Jo
neli asz pas jus su reikalu, asz 
noriu jusu praszyti.

— Nu, kokis tai roikalne, 
kalbėk, — paklausė Žydas.

Mergaite eme svyruoti.
— Gal ne czionai, ponas 

Joseli, gal jusu kambaryj, -

ilga

vol pricsz

Kaimiecziai susi- 
pavieniui 

traukdami
arba

Jaunesni

juoką.
vėjo prie

u žinot i nėjo

o Jo-

visi jau

Žydą maldau- 
jancziai ir tarė drebancziu bal
su:

— Tai, reiszkia, karo norą, 
ponas Joseli, 
Inas melavo.

— Melavo, 
bueziau žinojęs.

Fedotka iszgiedrėjo ir 
palenkus galva, su nusižemini 
m u tarė:

— Acziu jums, asz tiktai to 
norėjau žinoti,

.— Geros sveikatos nu! eik 
namo ir netsirupiri^, tu smarki

reiszikia Muksi

ąs? apie kara

Dieve padek!

mergaite, —- kalbėjo žydas ati
da rydamas duris.

Fedotka, bėgdama, per ma
luna užsidenge .Skarele veidą;

— Ir pasakyk tėvui, kad 
ryt ryta ateitu miltu, — rikte
lėjo žydas.

— Gerai, pasalusiu.
Tuo ta 17)11 vienas vaikinu 

užstojo jai kelia ir pagavės pei 
pusiau suszuko.

— Ei Fedotlka! eik in pir- 
szlius, myli mane, savo kareivi 
siusk po... asz...

Nepabaigė, pastumtas 
ka supylkuisios mergaites 
virto net in pati kampa.

Fedotka vienam aki mirksny 
iszbego ant kelio. Malime paki
lo juokas.

— O ka, 
mergina! teisybe? — juokėsi’ 
vaikinai.

— Prakeikta szmekla, 
mergina, — burbtelėjo Anton 
ir piktai nusispioves nuėjo 
prie svarstyklių.
Mergatio skubėjo namo, grei-

ran-
nu-

Anton, smarki

ne

Kas tau sake, — paklau-

Maksimas ir vaikinai 
malūne kalbėjo, ir Juoselis 
kalbėjo, jie žino, pasaulyj dide
lis karas ir Danilka iszejes.

— A, •Dievo valia, bet asz 
apie kara nuo nieko negirdė
jau! — flegmatiszkai atsako se
nis ir vėl pradėjo valgyti.

------------------------- w ---- ----------------------------------------------------------, # a ‘ ( 

kia eiti už Maikirimo — sucvpe klaupiu, jis keliaująs po pasau-
4 v. »• i t!

<

turtingas ir in kana neis, nes'man teisybe.
Greitai užsimetė

Taip, tau, mergaite rei- Eisiu pas Josoli ir. pa-

tarė praszancziu balsu.
— Ka® tai butu per reika* 

las, koks, kad reikalauja slap
tybes, kas tave ežia atsiuntei... 
a*

— Asz pati ptejau pas jus.
— Nu, tai eiva, neturiu lai

ko, bet eiva — tare in ja eida
mas link szaliniu durti.

Inejo in dideli kambari, ne

tai bėgdama, laiminga jausda
mos!, kad karo nėra ii’ kad 
Danilka pas ja sugryž. Sieloje 
jos dainavo linksmumas, kru
tinėjo pasidarė giedra, bego 
padėkoti Dievui už patirta lai
me.

Inbego pro vartelius in soda 
ir įstaiga sustojo, pataikius ant 
kokios dideles kliūties, kuri ja 
apėmė 
smaugti.

— Kas ežia?
nusigandus.

ir glebyj pradėjo

suszuko

szvaru ir dvokianti. Apdulko-

Plaukai atsistojo ant galvos. 
Buvo tikra, kad tai slibinas 
isz pasaulio pabaigos užpuolė 
• • * > Ja ____ -__ a! ► i

Tru'ktelejo syki, kita, viėnok 
veltui, gelėžines žnyplės,’ lai- 
kanezios ja glebyj dar labiau 
paspaude.

Buvo tikra,

ja ir nori pasmaugti.

f *

— Dieve susimylėk, — su
• ••• •• — I • » 'motina,—jis geras vaikinas ir Ii, jis tikrai žino, jis pasakys buvo pakabinta ant lubu. Gilu 

f • • j. • 1 —— -t-_ --- *—i----------------------i__ i_.
pats vienas pas tęva.

Fedotka nieko neatsako, tik- pVka svitka, galva apniko ska- gojo. 
t

jus lempa su > blokiniu viražu
— " ' v V— - — -- - —   — — -J’ . _ ( . —  . , ~

mojo žyde merzge kojine, o ke- kaleli mano, juodbruvei©, my-
_ „ .. d m. _ .J te a it ’• a ’

v

dejavo mergaite.
Balandėlė tu mano, są-

sijonėly lotas žydžiuku pakampiais mio liu asz tave kaip kvailas, tu
♦

v - busii mano, nes asz taip notiu,

'll

’i

mergaites burna ir tarė grasi- 
naneziai:

— Tylėk 
man pali/kta, tėvas tave man 
atidavė, asz busiu tavo vyras, 
pabueziuok mano, prisiglausk 
prie manos, tu mano.

—- Meluoji! — suriko mer
gaitė smarkiai stumdama nuo 
saves ir .draskydama veidą, —' 
meluoji, asz nebuvau ir nebu
siu tavo.

— Tylėk, nes uždusinsiu! 
— suszvinkszte baisus Maksi
mo balsas.

Ta paezia valandėlė ipsztrios 
kojos pradėjo drasfkyti užpuo
liko svitka, ant nugaros pajuto 
nagus ir szlapias szuns snukis 
suurzgė paausy.

— Mucilk py f! — szu k te lo
jo Fedotka. •

Maksimas ja paleido, atszo- 
ko in szali, nuvydamas szuni, 
kuris kaip pasiutęs mėtosi am. 
jo lodama®.

Staiga su trukszmu atsidaro 
grinezios durys ir pricszais pa
balusia mergaite atsistojo tė
vas su žiburiu rankoje. Pama- 
cziuai tęva mergaite 
sze.

9 tu mano, tu juk

susima i-

— Kas tau? — ruseziai pa
klauso žiūrėdamas in pergaz- 
dinta mergaite, jos sutarszytus 
plaukus ir nupleszta nuo gal
vos skepetaite, — kas ežia per 
triukszmas, kur tu vaikszczio- 
jai i sakyk tuojau!

— Maksimas mane užpuo
lė, teveli, 
ma.

— suszuko vcrkda-

pas 
Volai

Kur tu vaikszcziojai ? 
Buvau malūne, teveli. 
Ko tonai, — riktelėjo,— 

vaikinus? asz tau duosiu!
nakti man valkiosies,

žmones baidysi, liga tu, cik in 
grinczia!

Pagriebė už pecziu persigan
dusią mergaite, instume in vi
dų ir pats paskui ja inejo.

Burbėdamas piktai pastate 
lempa ir pradėjo segtis diržą 
kuriuo buvo susijuosės.

— Asz iszmokinsiu tavo 
valkiotis, — kartojo.

r

Tuo tarpu inbego grinezion 
Maksimas, pabalęs ir baisus. 
Pagriebė tėvui už rankos ir 
isztraukdamas diržą suszuko.

— Ponas szeimyninke, nei 
Fedotkos, 

žingsnio prie jos, nei žingsnio! 
nors jus tėvas, vienok nedrysk 
muszti, neleisiu to daryti, nie
kaip neleisiu.

Kaimietis atslgryžo in ji su
sima irstės.

— O tau kas?... duosiu jai,

nepajudink nei

duosiu ir tau už tai, kad už
puldinėti, žiūrėk kokis!

— Grinczia sudeginsiu, bot 
neduosiu muszti, — sugriaudė
Maksimas.

Griuczioje visi sukilo, moti- ll' « e.

ria cypdama nulipo nuo po- 
ėziaus, nežinodama kas dedasi. 
Jaunesni vaikai veikdami pa- 
szoko isz guoliu. Trioboje pa
sidarė “sudna” diena.

— Ąsz jums pasakysiu, po- 
' * J r — szauke

ko Fedotka bu- 
vo nuėjus in maluna, jinai bu
vo pas Joseli, asz ja saugojau. 
t*_i_;_ j •

ar yra karas, nes asz taip jai 
! i • . • • 1 • *

nilka, apie ji svajoja, kaip apie

sudna” diena.
• ;nas szeiriyninko, 

Maksimas.Maksima®,

Jinai buvo nuėjus pasiklausti, 
V v . • e •

ažriekejau, ji susirupinu® Da-
i f

koki pasauli. Gryžtant jai asz
• , i • y .

kaip vagis, sakiau, kad nieko
1H i, 1 '' '
L. ' • - -

1 i ' ’ f -

tarp vartelių |ja užpuoliau, 1 " ’ • / t • 1 T ' 1

M 4^
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— Miegok sveika ir nekeik 
manos, kad J u, juodbruvėlė, 
mane mylėtum. Ei, Dieve mie
las!

Sunkiai atsidusęs iszcjo.
Grinczioje po valandėles ty

lėjimo motina ir vaikai pakele 
Motina roke ant 

visa i p pramanyda
ma, vaikai cypė, manydami, 
kad vilk a® karve papjovė arba 
kas nona iipejo nusiskandino. 
Pastyrusi Fedotka stovėjo pa
lei siena ir placzini atdaromis 
akimis žiurėjo in silpnai de- 
ganezia lempa. Dideles aszaros 
krito isz jos akiu. Tylėjo ir tė
vas nuleidęs rankas ir rimtai 
žiurėjo in dukterį.

Akyse jo jau nebuvo pyk- 
czio, 'isz po dideliu blakstienų 
ėjo maloni szviesa nuszvtęsda
ma paniurusi veidą. Kieta, už- 
artuota kaimieczio krutinę pa
sijudino griaudingu jausmu, 
niekuomet gal joj nebuvusiai. 
Priėjo prie mergaites ir tvirti, 
iszdirbta juoda ranka paglos
tė jos veidą.

— Eik miegot, Fedotka, ne- 
musziu, vaikai gulti, — tarė 
sujaudintas.

Mergaite pasilenkus pabu- 
cziavo ranka.

— Dovanokie teveli 
dejavo.

— Na, na, eik! neverk, eik 
miegoti... Dievas duos, viskas 
bus gerai.

— Aha, kalbėk in ja 
taip, kalbėk, — ūžt a ra v o boba 
— juk ir taip isz jos beda, da
bar pasidarys dar arszesne.

— Tylėk, — tarė senis in 
paezia, —eidamas in savo guo
li ir gesindamas lempa.

Boba dar burbodamą ritosi 
ant pecziaus ir nuramino vai
kus.

Grinczioje nutilo, Liktai gir
dėt buvo monotoninis upes už
imąs, vyszniu sode oszimas, o 
isz kampo, kur mergaite gu
lėjo, tylus gngeziojimas.

[TOLIAUS BUS]

f
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No vienas doras Lietuvys, 
Skaitydamas astronomije 

stojosi kvailys,
triukszma. 
Fed oi k or, 

vaikai

9 — su-

szi-

331 W. Centre St •>

I
I

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.

Palaidojima
Nubudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavimu.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavlma tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

Į Dantistas Mahanojuje.
Ant antro florp Kllne Sztoro. 

• i' , t

19 W. Center St. Mahanoy City

j

JOS; P. MILAUSKAS
Lietuviaskaa Skvajerla

i Apdraudžia nuo ugnies namus, 
t automobilius ir kitokius daigius 
t. geriausiose kompanijose. Atlieka 

visokius legaliszkus reikalus.
. 32 W. PINE St.

i.

32 W. FINEST.
: MAHANOY CITY, PA.
—................  ifriu-yi> ....... ... ■■ '■"■■-'■T ■■■■ —

A. RAMANAUSKAS
’j i Ii. J. 1 J . ' j I < 4 U f t . ..I

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS.,

ST. CLAIR, PA.

IsEbahamuoja Ir laidoja mirualūi 
V * * , . « ' a te

asla nuo papraacziauaiu iki prakll-

Ilftb&laamuoja ir laidoja miruBiui 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
šei* nuo paprašeiiausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius da) 
laMotW^K krikaitynlB b

b B<U Talafonas 1871-M
kitiems privatineJimema.

y •

Kaip arklys.
Vienas kaip da buvo žmogus, 

Buvo turtingas ir dorus, 
Apie tūkstanti doleriu trirejd, 

Buvo linksmas, niekas jam 
nerūpėjo, 

Nuo kada nusipirko 
astronornija, 

Tuo ja us permaino savo 
nuomonių.

Ant virszaus brekorio už
lipęs žvaigždes rokavo, 

Net nebagelis svaiguli gavo, 
O ir Dievo tasai astronomas 

i szsi žadėjo,
Ir .Jojo visai pažinti nenorėjo. 

Stojosi didelei mokintu, 
Astronomu pavadintu, 

Visus pinigus praszpicavo, 
Ir da skolino, nuo ko tik gavo, 
Kad atsigrajyt ka praleido, 

Bet tuojaus ir praleido.
Matai tu vargszas astronome, 

Kada “Saule” skaitei, 
Tada ir pinigu turėjai,

O sziadien ka turi, 
Ant ko tu žmogeli iszžiuri?
Ar tu manai kad astro

nomije nupirkai,
Tai jau astronomu ir 

pasilikai?
O ne, broliuk! Isz avižų,

>Nepadarysi ryžiu 
O isz pelu, 
Kviecziu, 

Jau tiek metu pergyvenai, 
O ant galo bloznu likai. 

Skaitykic astronomije da 
daugiau, 

O busi mokintesniu labiau, 
O kaip da higena perskaitysi, 

Tai ne valgyt ka neturėsi, 
Tai brolyti nusiszpicavai, 

Kaip astronomo protą gavai, 
0 ar žinai, kad da to sulauksi 

Kad ant smertelno patalo 
staugsi, 

Ba kožnas kvailys smerties 
bijosi, 

Mirdamas kaip driežas taisosi, 
Dabar apie ta Luzernes 

astronoma nutylėsiu, 
Kitu kartu apie tai 

pakalbėsiu.

Negražiai nekurie biznieriai 
daro, 

Jaigu visokes loterijes prie 
’baro daro, 

Žmones ant keliu szimtu 
apgauna, 

0 už savo pinigus szpiga 
gauna.

Kaip tai vienoje vietoje 
iszmislino;’

Loterije ant piano pavadino
Apie kelis tukstanezius 

tikietu atspaudind, 
Po 50 centu visiems dalino.

Dabar žmones 'bliauna,
Adgal pinigu negauna,

Geriau kad žmonis 
perpraszytu, 

Surinktus pinigus sugrąžytu, 
Tiems ka lauke visi tos dienoš, ’

Už tai visi ji paguodds.
Kitas vėla tikietus davė 

atmuszti,
, Visus tuojaus pakąrate,
Kad nuo jo tikieta pirks, 

Bus už tai vyr’s.
Kalbėjo, kad visiems duos 

apszvietima,
Inkais in pakauszi didesni 

supratimą,
Ant Selekt Done visus 

stipraszys,
Ir traukimo 10 doleriu 

gold pis.
Tai tau vyrueziai Selekt

i szokis, 
Kaip prižadėjo taip iszmokis, 
Ateitoje nesiduokite apsigaut, 

Su tokiais vehik paliaut, 
Kas ant svieto dedasi tai 

ai vai, 
Dabar turiu pasakyti gud bai!

f
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
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PREZIDENTAS COOLIDGE PASVEIKINA LEKIOTO JUS
* i • ■

A

ISZ LIETUVOS
— Utarninke Readingo ka

sikiu pede.
Ateinanti ketverga pri-

puola rzvepte In Daugu Žen
gimas Viešpats Jėzaus, arba 
Szesztines.

—* Nauja augsžta katali- 
kiszka mokslaine, kuri jau li
kos pastatyta Fountain 
Springs, bus paszvcntinta apie 
Labor Day, kada kardinolas 
Daugherty sugryž isz Rymo, 
ilugsztoji mokykla yra del 
jaunu merginu kurios geidžia 
lavintis augsztosniam moksle.

va k a
mo

— Juozas Medlinskas, 41 
metu, likos užmusztas Packer 
No. 2 kasyklose. Velionis pali
ko paezia, du sūnūs ir tris duk- 

tris sosores

pastatyta

terer, tris sosores Malaszauc- 
kiono Minersville ir ilvi Lietu- 
vojd. Vienas brolis .Jonas gy
vena William Penn.
kas bodavo karuka, kad sztai 
dalypstejo

Medlins-

dek t riki ui d ra t a ir 
likos užmusztas ant vielos.

— Nedėlios vakaru, pas ap- 
t iekoriu

— Praėjusi Sc redos 
ra, likos suriszti mazgu 
terystes per Kun. Czesna, ge
rai pažystama Fiorentina Pet- 
rusžioniute su Harry Morgan 
iisz Boston Run. Nuotaka yra 
duktė Petruszionienes, 527 W. 
South Str.

— Praeita Ketverge vakara 
pas musu svetinga skvajeri 
Juozą Miliaucka atsibuvo Ra
dio Party idant klausyti per 
radio Sharkey-Žukaucko

rr

Szvabonn atsibuvo 
linksmas draugiszkas susirin
kimas apvaikszczioti gimimo 
diena p/.Jurgio Miklaszaueko, 
kuri netikėtinai parengė jojo 
įnylema pacziule dėl savo Juf- 
guczio. Priėmimas sveteliu per 
pomdva Szvabomis, buvo tik
rai karaliszkas. Vakarėlyje da
ly bavo sekantieji: J.
szauckai, J. Domanczikai, B. 
Vaitrei, Shenandoah; K. Giba
vicziai, Minersville; poni Sze- 
vieziene (jaunoji) isz Pittsto- 
no; J. Milaudkai ir F. W. Bocz- 
kamkai Mahanov (’itv.
Miklaszauekiene su p.

Mikla-

su
TarpMaloney kumsZtyniu.

sveteliu radosi K. Gibavicziai 
isz Minersvilles; Szvabonai, K. 
Miklasznuckai J. Domanczikai 
isz Shenadorio; J. Keniauckai, 
S. Gegužei, F. W. Boczkaus- 
kai, V. Miliai ir p. Viszinskie- 
ne isz Mahanojaus. Poni ir po
nas Miliauckai priėmė svete
lius prietelingai ir svetingai 
su skania vakariene. Ponas Gi- 
baviezius kuris yra geru smui
kininku pagrajino kelis szo- 
kius kuriam a'komponijavo jo
jo pacziule. Sveteliai praleido 
keliolika linksmu valandų tar
pe saves, padekavoja svetin-
giems Miliauckams už priėmi
mą, iszsiskirste namo nes pir
ma padare rezoliucije, 
skvajeris Miliauckas ir jojo 
pacziule yra 
ing i port s.”

kad

4 4 good entertain-

VAKARIENE
Rengia Sodalites 2-ras Skyrius 

Gegužio 29. Pobažnytineje 
Saleje, Mahanoy City, Pa/

Lietuviai, Lietuvaites:—
Vžpraszome atsilankyti gra

žiame pokylyje kuris i n vyk s 
augszcziau minėtam vakare. 
Apart vakarienes bus iszpildy- 
ta gražus programas, dalyvaus 
taipgi szokike Maryte Szve- 
džiute (8 metu mergaite).

• Programas:
Nuo 8 vai. susipažinimas ir 

pasikalbėjimai.
Nuo 9 vai. vakariene, dainos 

solo.*? ir 1.1.
Po vakarieniai szokiai.
TiRietus galima 

Sodalites nares.

y

gauti pas 
(1.41

DIDŽIAI GERBIAMIEJI 
LIETUVIAI.

likos

Asz turiu vilti, kad isz musu 
Lietuviu mate ta atsitikima 
Sženadorije ant Centre St. pir 
ma diena Velykų, 2 valanda po 
pietų, kada moteris su vaiku 
ežiu nulipo no karo ir
pagauta per automobiliu ir ko 
ja nulauszta.

Jeigu kas mate ta atsitikima 
praszau atsiszaukti ir pagial- 
bet del savo tautieczio — už ka 
bus užmokėta.

Jonas Pavlaviczius,
198 W. South St., 

Mahanoy Cit v Pa • •t.4i). ;

EKSKURCIJA 
in New Yorka

NEDELIOJ 29 MOJAUS 

$4.00^u^>e^a('as Tikietas 
Treinas apleis Mahanoy City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time.

BASEBALL Yankees ir Boston 
New Yorke 29 Mojaus

Railroad

Poni 
V et ra 

sudainavo kėlės puikes daine
les tikrai artistiszkai o p. Gi- 
baviezius atsižymėjo ant tfinui- 
kos kaipo vienas isz'inusti-ge
riausiu smuikininku szioje ap
linkinėje.

Grand Rapids, Mich. Zi
nutės isz musu gražaus mieste
lio labai tankiai matosi kituo
se laikraszcziuose, tai kodėl ne 
gali būti ir “ 
tyje, kuris 
taip kaip ir kiti laikraszcziai 
o gal kad “Saule” 
bado savo teisingais

Saules” laikrasz- 
yra lygiai geras

y 

visiem akis 
spindu

liais, ba szioje gadynėje tai tei
sybes niekas ne myli, o 
lė”
pasako, ar lai butu kunigėlis 
ar ponas ar praseziokelis, jai- 
gu kaltas. Man teko jau no su 
vienu pakalbėti, kad “Saule” 
tai teisingiauses laikrasztis 

asz 
geidžiu kad visi “Saules’.’- 
skaitytojai žinotu irgi kas de
dasi pas m^us Grand Rapids, 
Mich. Czia yra isztikruju gra
žus miestelis ir darbu yra viso
kiu ir visuomet dirba ir jau 
yra nemažai privažiavusiu 
žmonelių isz visur ir kaip gir
dėt, tai visi myli czion gyvent, 
bet per daug giresi per laik- 
raszczius, kad labai sekasi vi
siems, žmoniems ir klebonams, 
tai žmones mano, isz tikro la
bai gerai czionais, o 
pasakius, tai nėra taip gerai 
kaip giresi ir norą taip blogai, 
bet virgi giresi taip, kaip ir 
szita sanvaite Draugo No. 115, 
giresi,

“San
tai visiem teisybe in akis

“Saule
teisingiauses 

kuri vipi myli skaityt ir 
kad visi

nemažai

teisybe

vargszai, kad jaunas 
klebonėlis skolas moka, o tai 
czia nebe klebonėlis moka, bet 
tieji vargszai kurie pirma isz 
kitu juokėsi kurie pirmutiniai 
aukavo po dvi-szimtines, o tie
ji vargszai juokėsi, kad duoki
te o mes matysim ar i n vyks ta 
jusu nauja bažnyczia, na ir pa
mate kad yra noras. Pirma sa
ke: “kam mum duotie kad mes 
ir taip lygus kaip ir jus, o .mat 
nebagai apsiriko ir ka visi pri
žadėjo, tai turi ir duoti, ir da
bar kaip tik sugriebs koki 
szimteli ar tūkstantėli, tai ir 
giresi, taip kaip akla viszta su
griebus 'k^ki grūdeli, bėga ir 
džiaugėsi radus grūdeli. Garbe 
tiems pirmutiniams tos pui
kios bažnyczios fundatoriams 
ir tam klebonui kuris padėjo 
nemažai vargo ir darbo ir a- 
cziu kun. A. Dexnui už toki 
darba ir vienybe. Dabar ant 
gatavo visko lengva darbuotis 
visiem ir kožnas klebonas ra
gina visus prie darbo ir kas 
kaltas turi atiduoti, tik labai 
gaila kodėl ne pasigiro 'kaip 
buvo L. Vycziu kriksztynos, 
kaip kita varda davė jau 
Grand Rapids Vycziams Am
žina atilsi. Nėra jau ki'tas var
das, gaila kad neteko sužinoti 
ar kliubas ar kokis kitas bet ne 
L. Vycziu tai gal ir mergaites 
sarmatinosi eiti prie szv. Ko
munijos tankiau kad buvo var
das L. Vycziu.

Isztikruju negalima suprąą-

Kada Pan-Amoriko lekiotojai atlėkė in Washintftona, prezidentas Coolidge ir kitos 
žymios ypa'tos pasveikino juos, apdovanodami Herbertą ir Dorgue su garbes medaleis ir dip- 
lomoms už narsu atsižymejima. '

tie, kas per priežastis yra mu
su parapijoj, 'kad taip niekina 
savo1 va rd a ir dabar 15 d. Ge
gužio buvo vaikeliu pirma szv. 
komunija. Labai
do, kad musu tikėjimas auga 
bet musu tauta, tai žūna,

gražiai iszro- 

, no- 
rints buvo garsinta kad'pats 
klebonas Lietuviszkai mokina 
skaityt ir raszyt -ir pritraukė 
isz kur Lietuviszku knygų, bet 
mažai pažiūri iii tais knygas, o 
paezios nemok i na ba Lietu
viszku Sesucziu ne turim ir ne
žinia keno kalte. Sunku suži- 
notio, kad mes turėjom per 
tiek metu nors po viena o szi 
meta ne vienos tai ir prisiėjo 
vaikams vaikus «mokyti, sake 
kad Lietuviszkai mokina, bet 
iszpažinties turėjo eiti prie Vo- 
kieczio, kuris pas mus yra, tai 
nežinia ar vaikai turėjo Vokie
ti iszmokvlie Lietuviszkai ar 
vaikai turėjo Angliszkai at
likti iszpažinti, nes bernaieziai 
ėjo prie Vokiszko kunigo, 
mergaites pas kleboną J. L. 
kuris daugiau Airįszio dvasios 
turi. Gal pas mus ne bus už ke
liu metu nieko Liotuviszko 
nors yra ir czion augusiu mo
terių kurios mylj savo tėvynė 
ir savo tėvelius jr kaip girdėt 
deda visas pastangas gauti 

seseris ka Dieve 
joms padek ta tikslą atsiekti ir 
jaigu jau tikros Lietuves mo
tinos nemokedamos
Anglu kalbos, ir tikrom Lietu
vėm nenori būtie ir vaikus dar 
verezia būti Anglikais, juk 
vaikelius nereikia Angliszkos 
kalbos mokytie, jie ir taip mo
ka. Garbe toms motinoms, ku
rios czion gimia ir užaugia, o

y 

gerbia savo

kur tie didvyriai sziadien? Da 
gi rosi per lai'kraszczius kad vi
si parapijonai Dievo praszo 
klebonui sveikatos ir ilgai su 
mumis darbuotųsi. Ne taip se
nai tie patys
kad kogreieziausia ji atsiimtu 
bet gerai priežodis sako:

praszo vyskupo
y

4 4

visas 
Lietuviszkas

ŽMONES PUOLA LENKU 
KAREIVIUS.

Vilnius*

Pasikalbėjimas Wilson 
su Majžieszium 

Dnaguje.
Kada bu vus i s

nG’i Wilsonas mire ir miiil , - .sp,jankio in vandeni ba ta pati1 rinn(r:wLn „ | V 1 < l 1 1j—. 1 O <4 IV t i. ._  * 1 t fM • • *__ _ * _ 1 . ’ °gersi.” Taigi pirma spjaudo, o 
dabar laižo. Nebagai, pirma ne 
ėjo in bažnyczia, tvėrė ir ne- 
priguhniilgas parapijas, o da
bar tos paezios bobutes eina 
kas diena iii bažnyczia ir pra
szo Dievulio kad dovanotu ba 
nežinojo k a. nebages daro, tai 
geriau ne spjauti no laižytio. 
Ar no teisybe?

—“Kartus Pipiras. T J

Worcester, Mass. — Myko
las Karpaviczius, 67 metu am
žiaus gyvenas Miesto 
bandė nusižudyti, pereita 
vaite,

ukej, 
sa- 

perpiandamas d idži a ja 
o gysla kairiosios kojos, kiszeni

y

paezios

jos jauezia ta meile Lietuvos 
tai ženklas, kad 
tėvelius ir nesisarmatina kad 
yra Lietuves ir nori kad ta 
gražia Lietuviu kalba ju vai
keliai mokėtu. Jos dirba ir 
jeszko progos gautio Lietuvai
tes seseris. Kaip butu gražu
kad mes sulauk tumėm ne tik 
Liotuviszlku sesucziu, bot 'kad 
ir butu da du Lietuviszki kuni
gai, nes czia ne maža parapija 
ir butu gana vis’ko — darbo ir 
pinigo, ir nereikėtų ei'tio vai
keliams prie Vokiszko kunigo 
iszpažinties. Kodėl kitur gali 
mažesnes parapijos užlaikytie 
po 'kelis Lietuvis/kus kunigus, 
o pas mus nega'li? Nežino keno

vartų

prezidentai? 
daejo prie 
pasitiko ji

Po pasisveikini
mui, prasidėjo tarp juju sekan
tis pasikalbėjimas:

— Ar tamista yra Wilso-

i Majžieszius.

na« ?
m

Patarnautojas

iszgelbet
Karpaviczius turi

niu peiliuku, 
atradęs Karpavicziu papludu 
si kraujuose, paszauke gydyto
ja, ^kuriam pasiseko 
jo gyvastį.
szeimyna Liętuvoj, bet Ameri
ke neturi giminiu.

— Jonas Kimbalas ir V. 
Nedzveckutis, bežaizdami prie 
Blackstone upes, pamate van
denyj žmogaus k u na. Jie pasa
kė Abortui Jurevicziui, kuris 
su policisto pagelba isztrauike 
nkenifluoli isz upes. Skenduolis 
pasirodė esąs Antanas Szeszto- 
kas, 48 metu, kuris nuo perei
tos sanvaites buvo dingės isz 
namu. Szesztokas ilga laika 
nesvoilkaves ir negalėjos palai
kyt nuolatinio darbo. Nežinia 
ar jis pats nusiskandino, ar isz 
notycziu inpuolo in upe. Jis gy
veno prie 583 Millbury St. 
Scszto'kienes pirmas vyras, Ka
zimieras Petraitis, taipgi nu
skendo 1918 metais, bežuvau- 
damas Coes prude.

Averka
numirė staiga 

Petnyczios vakare, visai nesir- 
Palaidotas Utarniirke 

ryte Szv. Jono kapinėse, 
bažnytinėmis paeigomis. Pali
ko žmona,
dvi dukteres.

Elena 5 metu duktė Sta
ir Neles Linkevicziu, 

Spruce St., numirė Memorial

— Juozas
Millbury St.,

y 581

ges.
su

,keturias sūnūs ir

šio 9

J CT j u . T . J IV ligoninėje. Palaidota Prancūzu lame kalte, ar isz dvasiszkos . . J t
puses pavydas, ar paežiu para
pijom! nesusipratimas, gal kas 
sakytu kad vyskupo kalte kad 
neduoda kito 'kunigo, tai tik 
pasaka. Juk ne vyslkupas moka 
kunigams ir juos užlaiko, bet 
patys parapijonai. Pirma sako 
kad ne turime isz kur gautic 
kita kunigą, juk jau buvo du 
Lietuviai kunigai 'kur jie yra 
nors isz pradžių pasirodo kad 
yra tikri Lietuviai ir neleido 
Vokiecziui eiti in bažnyczia. 
Kada iszvare kun. Verbicką ir 
buvo užlipdyta ant bhžnyczios 
duru ir klebonijos kad
nenorim kun. J. Lipkaus. 
* /M4"’.. J...HM*». <■ M .. I... ,. *

kapinėse.
— Juozas Palubedkis palai

dotas Notre Danio kapuose. 
Jis dirbo ant ukes pas Matijo- 
szaiti, OxfoJ.l, Mass., ir sako
ma kad jis ten pasikorė. Vieti
niai laikraszcziai nepaduoda 
jokiu žinių apie tai. — A. I,

ANT RANDOS.
, /

Geras sztoras .su gyvenimu
. Z. /A k V M. 1

ant 62 N. Nice ulyczios. Gera 
vieta del biznio ir gyvenimo. 
Atsiszau’kite antros durvs nuo . *

44 

y y

, r

vietos o gausite visas informa-
tai’eijes. (M.27

* 4' "* “ d’" - *

mos

«

— Taip, esmių juom.
— Gaila man tavęs 

x — Kodėl? — užklausė Wil- 
sonas nusistebėjas.

— Juk tamiSta yra auto
rium 14 punktu, ant kuriu už
sibaigė svietine 'kare ?

asz tai padariau.
Matai tomistą, man ta- 

gaila ka tieje smeėtelnin-

— Taip,

ves
kai padare, su ta.vo ketųrįolL 
kais punktais.

— Tai nieko, mažo Majžie 
sziau. Nuženkie tu ant žemes ir 
persitikrinsi ka 'tieji smertel- 
ninkai padare su tavo 
szimts Prisakvmais! *

De-

PARSIDUODA 3 LOTAI.

Trys lotai 40x150 pėdu di
dumo,

West Hazleton, Pa. 
vietoj, dreinai invest i. 
duos po $l,500|UŽ lota.

Albin Plisko
424 Allen St.

W. Hazleton, Pa. 
Telephone No. 696W.

te
arti Ilazlo Parko, mies- 

Geroj 
Parsi- 

(t.41

y

ANT RANDOS.

Didelis sztoras su namu del 
gyvenimo ant Ogden St., Gir
ardville, Pa. Tinkamas del 
Lietuvio ant bile kokio biznio, 
geroj vietoj, karukas eina pro 
duris. Kreipkitės ant adreso:

E. M. Maginnis,
.109 Main St., 
Girardville, Pa.

ANT PARDAVIMO.

'*y

Namai ant 8 familiju, hote- 
lis, sztoras, 
iy 1.1. Geroj vietoj. Viskas ge
riausiam padėjime. Geras pir
kinys ir. atnesza gera procentą. 
Platesniu žinių kreipkitės ant 
adreso: . (J20

didelis garadžius

jos. Penkunas
St. Clair, Pa.

_ ■ ... .. .. ------

DU GERI NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

Parduodu narna ant. 907 Ei uiuiiuuii nuimi niiv
Pine ulyczia (puse loto Y ir 90b 
E. Maitket ulyczios, o tai del 
to Ikad man yra per didelis. 
Sziluma per visa stuba, batrui 
mis, elektrifka ii’ žodžiu gerai

to Ikad man yra per

—i
intaisytos. Atsiszauikite:

Jonas Tras'kauckas, 
907 E. Pino St.

Mahanoy City, Pa.
J>tait11 v* - ■ ■

t.M.31)
..i. k '

“Dziennik Wi- 
lenstki” pranesza apie dideli 
incidentą Lužku miestelyj, 
Di'snos apskrityje. Keletui vie
tos gyventoju susiginezijus su 

sios minios 
policijos nuovadoj, 
minia neiszsistkirscziubi, ir ap ' 
supusi nuovada, pradėjo dau
žyti namu langus ir veržtis in 
vidų. Policininkai ir ulonai nm 
lydami kad minios neapsigin- 
sia, iszszau’ke isz Pasviliu 
miestelio pagalba. Ir trk atvy
kus raiteliu burini ir pėstinin
ku kuopai, minia pavyko isz- 
sfldaidyti ir apsupti policinin
kai ir ulonai iszvaduoti.

Puolimo sėkmėj nuovados 
bustas smarkiai apdaužytas, 
o ulonai ir keli policininkai su
žeisti. Keletaę asmenų suimta.
BAIGIASI LAIKAS GRYŽI- 

MO EKS-KAREIVIU 
AMERIKIECZIU.

Kaunas. — Vietos laitkrasz- 
cziai pranesze visiems buvu
siems Amerikos (kareiviams, 
jogei Amerikos kongreso ir 
prezidento a'ktu duotas leidi- 

jiems Amerikon, 
terminas jau iwzsibaigia Gegu
žes 26, 1927. Daugelis tokiu 
eks-kareiviu sziomis dienomis 
didėlėmis partijomis jau bai
gia ta terminą isznaudoti ir 
gryžta Amerikon.

Gegužes 13 diena vienu t’k 
laivu “George Washington” 
atvyko apie 100 dks-lkareiviu 
Amerikon. Jie yra isz invairiu 
valstijų.

BRAZILIJOS KARSZTIS.
Mariainpole. — Kol gripas 

žmonos kankino tol visi apie ji 
ir kalbėjo. Dabjir visus pagavo 
kita, gal dar biauresne opide 
mija — Brazilijos karsztis. 
Pasiklausyk: Szventadieni ar 
jomailka diena, kur kuopele 
žmonelių sustojusi kalba, tai 
tik Brazilija, Brazilija ir Bra
zilija. Rodos, ims pakils ir visi 
ant Lietuvos nuisispiove — isz- 
važiuos in Brazilija. Ka ten 
ras — nidkas to klausymo sau 
nestato, kad tik isz važi uotu, 
nes czia varguoliai, visokį Lie
tuviai, bežemiai ir darbo žino 
nes mato, kad gero nieko nebe- 
susilauks, o iszvažiave, girdi, 
kad ir žūsime, tdi ne taip grau
du buisia.
NUTEISĖ ŽMOGŽUDŽIUS.

Kaunas. — Balandžio 23 d. 
Vyriausias Tribunolas nagri
nėjo Jono Dabruko, Viktoro 
Kvedero ir Antano Rutkausko 
byla; jie visi buvo kaltinami 
del pilieczio Aldksavicziaus ir 
Revinsko nužudymo. Pernai 
metais po Szv. Jurgio, Vilki- 
niszkiu kaime, Leipalingio vis., 
Seinų apsk., 
seviezius, turtingas Ameriko
nas, buvo trijų plesziku užpul- 
tasjo namuose ir žiauriai nužu
dytas. Tardymo daviniai rodo, 
kad piktadariai Alcksavicziu 
peiliais supiauste, o jo pieme
niui duotas telks smūgis gal
von, kad tam smegenys isztisz- 
ko. Taip pat buvo primuszta 
ir Aleksevicziute.

Mariampoles apygardos teis
mas sziems galvažudžiams bu
vo davės iki gyvos galvos ka
lėjimo. Vyriausia Tribunolas 
iszžiurejes byla szios baisios 
žmogžudybes nusprendė: Joną 
Dabruka ir Viktorą Kvedera 
nubausti iki gyvos sunkiųjų 
darbu kalėjimu, o Antanu Rut
kauską isZteisinti.

dviem ulonais, jie nuo puolu-
_________ i turėjo pasislėpti

Tacziau |

• •

RUSAS ISZKERSZTO SU
DEGINO KLOJIMA SU 

JAVAIS.
Mažuoliai, Paszuszvio vals. 

— Po invykusio 1863 metais 
Lietuvoje sukilimo gyvenusi 
Paszusvio valsezians Mažuolių 
kaime Grigalausku szeinmia 
už dalvvavima sukilime caro 
valdžios buvo isztremta Sibi
ran, o ju žemoje ingyvendinta^ 
Rusas kolonistai Kirijanovas. 
Po karo Lietuvon parvyko Gri- 

I galausku inpediniai ir rado yn

I

iszezau’ke

mus gryž'ti

George Washington

ūkininkas Alek-

tėvu žemeje begyvenanti Kiri
lą Kirijanova. Grigalauskai 
pradėjo rūpintis atgauti savo 
tėvu žeme, kuri einant Žemes 
Reformos instatymu turėjo bu 
ti gražinti tikriems jos savi
ninkams. Grigalauskui rūpin
tis, kad atgauti žeme daug pa
gelbėjo kaimynas Bite, pas ku
ri Grigalauskai buvo laikinai 
apsigyvenę, 
sakius iszeiti, 
1926 metais Rugpiuczio 5 die
na iszkraustytas. Tos paezios 
dienos naktį Kirijanovas isz 
kerszto ome ir padege Bito^ 
klojima su visais javais. Subė
go kaimynai vos spėjo iszgol- 
beti kitas trobas.

Kirijanova Kirilą apygardoj 
teismas nuteisė pusantrų me
tu sunkiųjų darbu kalėjimo ir 

nukentėjusiam 
gaisro Bitei virsz 1500 litu 
nuostoliu. Sziomis dienomis

Kirijanova i atsi- 
, jis turėjo but i

priteisė nuo
virsz 

Sziomis
Vyriausias Tribunolas užtvir
tino apygardos teismo spren
dimą.

MIRĖ KUNIGAS.
Balandžio 10 diena po sun

kios ligos mirė Vilkaviszkio 
vyskupijos kunigas V. Publi
kas 59 metu amžiaus. Velionis 
1925 mete gryžo isz Rusijos, 
kur daug nuo Boszcviku isz- 
kentejo. Palaidotas Kauno'ka
puose.

SPAUDŽIA VARGAS.
Rdkiszkio ir Ežerenu apskri

tyse ūkininku padėtis tragin- 
ga. Paszarui mdkama 40 litu 
už 10 pudu, bet ir reikia važi
nėti tris ar keturias dienas. 
Oras yra labai szaltas, jokios 
žoleles ant lauko nematyti, bet 
ūkininkai gyvulius jau gano. 
Tarp biednuomenes pasirodo 
ir badas, in duona maiszo sc- 
meninius pelus ir naudoja val
giui supuvusias bulves 
ninkai neturi seklu, kai kurie

)

Uki-

sėja blogomis sėklomis, kuriu 
30 nuoszimtis tik dygsta.

RADO SENOVĖS PRŪ
SU TURTUS.

Berlin. — Darbininkai, be- 
kasdami žeme užtvarai ant 
upes Guber, Rytu Prūsijoje, ra
do tuneli, kuriame užtiko dau
gybe senovės Prusu turtu ir 
ginklu. Tie turtai, matomai, 
buvo paslėpti ir priklauso ga
dynei, kad kryžiokai dar nebu
vo Prusu užkariauti. Rasta 
szarvu, kirviu, iecziu ir keletas 
szimtu svaru suliedyto aukso 
ir siRlabro. Spėjama, kad ta 
turtą paslėpęs koks Prusu ku
nigai ksztiis. Tunelis po upe bu
vo iszgristas ir su stogu. 
Auksas buvęs sudėtas aržuolo 
dežeje. Visas turtas atiduotas 
Prūsijos Senovės Daiktu muze • • JUJ._______________________

— 1 — 1 O — — — ■ ■■ —

Juozas Karaszauskas
LIETUV1SZKAS AGENTAS

d

> Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Taipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas < 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE ST. I 

MAHANOY CITY, PA. į

nagrinėjimas bylos. Valgiu Gaminimas
Sziu metu Balandžio 23 die

na Vyriausias Tribunolas na
grinėjo byla Antano Dyunzele- 
to ir Bronio Dluczio, kįfrie bu
vo kaltinami, kad Kražiuose 
platino netikrus po 5 litus 
banknotus. Teisiamieji kaltais 
prisipažino ir prasze sumažinti 
bausme. Vyriausias Tribunolas 
pastarųjų skunda atmete ir.
Apygardos Teismo sprendimą 
patvirtiho.

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam namo. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 

MAHANOY OITY, PA.
4MM •Aifc,» i m .. .

i




