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38 METAS
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ISZ AMERIKOS
7 UŽMUSZTI

EKSPLIZIJOI
VISAS MIESTAS
SUDRĖBĖJO; DEVYNI

SUŽEISTI; EKSPLOZIJE 
K I L O PO UPIA.

nesuranda

Wilkes Barre, Pa. — Ket
verge kilo baisi eksplozije ga- 
zo kasyklose Woodward, pri- 
gtdinezios prie Glen Aldon 
Coal Co., kurioje pražuvo ke
turi anglekasiai, 3
ir 26 sužeisti. Drūtis eksplozi
jos davėsi jaust po visa miestą 
ir net Kingstone. Adenas para
mas geležkelio tilto sutruko, o 
naujas tiltas per upe visas su
kruto.

Didesniuose budinkuose jau
te eksplozije ir buvo manyta 
jog tai drebėjimas žemes. Kiti 
anglekasiai pajuda eksplozija 
bogo prie szaftii iszsigelbeti, 
nes mane kad dugnas upes tru
ko ir užlies visas kasyklas, nes 
tosios kasyklos randasi po 
lipia Susquehanna.

Eksplozije 'badai kilo 
elektri kinio d ra t o kibirkszties, 
kuri uždegė kasyk los i a gaza, 
kada lubos’sugriuvo.

l’žmusztieji yra: Harry Car- 
pender, Wfiliam Evans, bosai, 
Herbert Mensch isz Fort v Fort

Ed- 
nęsu-

randasi

nuo

ir Feliksas Klosicko isz 
wnrdsvilles, dvieju da j 
randa; 26 likos sužeisti.

sako kad jau 
per kolos sa n va i tęs girdėjo 
dundėjimą virszunes žemes ir 
žinojo, kad virszus kasyklų ne- 
užilgio sugrius.
NELAIMES KASYKLOSE.

4 užgriauti Ashlande.
Ashland, Pa 

glekasiai likos užgriauti No. 2 
drifte, Bencraft, Readingo ka
syklose. Yra viltis iszgialbeji- 
mo visu. Užgriautais yra: A. 
Smicker, W. Moses, W. Wav- 
man ir Vincas Stuczkelis.

5 užmuszli, 150 užgriauti.
Denver, Colo. — Penki an- 

glckasiai likos užmuszti o arti 
150 užgriauti, 
Del ague*, No. 3 
rios priguli prie \ ietor Ameri- 

mvliu nuo 
12 iszsigelbėjo 

v ra

Angiekasiai 
kolos

Keturi an-

per eksplozije 
kasyklose, ku-

can
Trinidad.
gilukningai. Maža viltis
iszgelbejimo nelaimingųjų.

Fuel Co., 12
Tik 

Maža

SENA SU JAUNU 
NESUGYVENO.

Viena
skelbia-

kuri 
teismui

Greenfield, Mass. — 
isz tu laikraszeziuose 
mu ženybu senos turtingos mo
teries su jaunu neturtingu vai
kinu jau sitdužo. Pereita Spa
lio menesi 22 metu vaikinas ąp- 
sivede su 65 metu sene, 
dabar apskundė vyra
už žiaurumą, girtuokliavimą ir 
taip toliau, 
vorso.

RADO GROMATA KURI 
BUVO DINGUS 32

. ‘ METUS.
Baltimore, Md. — Mrs. Ran

dolph Winslow, aplaike ana 
diena gromala nuo savo duk
ters, kuri raszo motinai, buk 
turi gerus laikus laike vakaei- 
jos ir neužilgio sugryž namo. 
Motina labai nudžiugo isz ap- 
laikytos gromatos, norints ji 
buvo raszyta 32 metai adgal. 
Duktė sziadien yra vedus ir 
turi keturis vaikus. Gromata 
iszpuole isz skrynutes ir in- 
puole po gonke»lems, kur per
gulėjo tiek metu ir tik tada li
kos atrasta kada stato naujas 
gonkeles. »

tii reikalauja di-

GIRTUOKLYSTE
MIRTIS

NUŽUDĖ LIETUVI

VYRAS SU PACZIA SUSI- 
MUSZE UŽ BONKA MUN- 
SZAINES; PATI MIRĖ 

LIGONBUTYJE.

STASYS GRUŽIS NUŽUDY
TAS IR INMESTAS 

IN BALA.

DELEGATAI NESUTIKO 
ANT MOKESCZIO 

angLekasiu.
Philadelphia. — Anglekasiu 

delegatai irfminksztu kasyklų 
operatoriai,
Bellevue hotlelyje ant padary
mo naujo mokesezio, nesutiko 
ir pairo, todėl posėdis likos

'kurie laike seimą

NUŽIŪRĖTAS MIKOLA 
TURLA ARESZTAVOTAS.

Į ■

jojo pa-
Vv- •r

Cleveland, Ohio. — Barnis ir 
muszis kokis kilo isz priežas
ties girtuoklystes name ant 
3268 E. 48-tos nlyczios, tarp 
Mikolo Olszevs'kio ir
ežios Marijonos 40 metu, 
ras su motoro susibarė už bon- 
ka namines ir vienas nuo kito 
norėjo atimti — vyras nepasi
davė ir gerai apdauži* savo pri- 
Siegelia, kuria reikėjo nuvežti 
in ligonbutia, kur mirė ant ry- 

aplaiky t u ža i dūliu, 
vai-

tojaus

<r
pa^auke policije, 
ulinezia ant grindų

nuo 
palikdama szeszis mažus 
kus nuo 11 lyg 16 motu. Kada 
kaimynai 
rado jaja
be žado su žaidulais galvoje. 
A’yra nuvožė in ikaĮėjima, bot 
sudžo jam padovanojo bausmia 
nes buvo reikalingas namie du
žiu reti vaikus.

Tuom kart Olszcvskiene ad- 
gavo pajėgas, bot nuolatos 
skundėsi ant galvos skausmo 
ir ant rytojams mirė. Korone
ris prisiege, buk motore mirė 
ne nuo žaiduliu užduotu 
vyra
sprando 'kada staigai gavo su- 
miszima proto nuo gėrimo.

KUMSZTININKAI BIJO 
MUSU LIETUVIO SHAR- 

KEY-ŽUKAUSKO.
“Now Yoik

indojo pasikalbėjimo 
su cziampionu Tunney, kuris 
po kum.sztyniu Sharkey-Malo
ney,a pareiszke didele garbe 
Sharkiui, ir tarp ko-kito pasa- 

Shankęy yra tokia geras 
'koki asz kada esu

per 
tiktai nuo su laužimo

New York.
Times”

ko: “ 
kovotojas, 
matos. Jis smalkesnis už Demp 
sey. Kovotojas su Shark i u ne
privalo ne minutei sustoti, nes 
Sharkis savo greitumu ji pasi- 
gaus.”

Isz Tunnov kalbos buvo su
prasta, kad jis Sharkio asme
nyje mato sau labai pavojinga 
konkurentą, ir tikisi kad jam 
tik su Shank i u priseis szi rude
ni susiimti rungtynėse, kuriose 
Tunney turės apginti savo 
cziampiono vainiką, 
rungtynes invyks dar 
ma.

apginti
Kur tos 

nežino- 
Kiti numato, kaid jos bene 

bus PhiIndeiphijoje.
PAVOGĖ DAUG GERU GE- 

RYMU NUO LIETUVIO.
New Britain, Conn. — Juo- 

Maloszka, 
prohibicija karezemninkas, sa 
vo namo skiepe turėjo taip va
dinama “sena staka”: baczka 
xyszniu vyno, puse baczkos 
port vyno,* 10 bonku Francu- 
zisflkos brandos 10 bonku kon
jako taipgi keletą baksu kito
kios bėros degtines. Sako jis ta 
degtine laike savo dukters ves
tuvėms kurios turėjo invykti 
sziomis dienomis, 
szeimvnai

7A\ s buvęs priesz

sena staka
puse

surengė 
daug

Maloszlku 
bemiegant vagys 

inlindo in namo skiepą ir vi
sa degtine iszvoge.
NUSZOVE UŽ NEGERIMA 

KAVOS.
Los Angeles, Cal — Holly

wood mieste policija
bankieta kuriame buy o 
munszai.'.'O. Per nakti girt .to 
kitavus, kada jau visi I uvn ge
rai jns’l’DUsze, ryte judamu 
paveikslu aktoriaus Tom Ker
rick žmona įsavo vyrui pasiūlė 
iszgerti kavos puoduką. • Tuo 
paežiu laiku viena artiste pa- 
kiszo jam stiklą munszaino. 
Tada jo žmona iszsitrauike 
revolveri ir savo vyra ant vie
tos nuszove.

K

rėto *

jo žmona

Waterbury, Conn. — Perei-
W’aterburiota savaite szalia

buvo nužudytas Stasys Gružas, 
48 metu amžiaus Lietuvis. Jo 
lavonu rakio Snbatoj po pietų, 
inkiszta balon netoli Sunnvside e
avė. kur pereito K6tvergo ryta 
buvo atrastas jo automobilius 
su pleszkancziais žiburiais.

Stasys Gružas iszvažiavo 
isz namu pereitos Serodos va
karu, 18 Gegužes. Jis sakosi 
važiuojąs in Bethlehem ant 
savo farmos, kuria jisai nusi
pirko keletas menesiu 
.Jis kvietė važiuot ir vyriausi 

9

savo sunn Stasi, kuris eina jau 
21 metus. Sumiš nenorėjo kar
tu važiuot, ii* tėvas iszvažiavo 
vienas. Iszvažiavo ir prapuolė. 
Ant rytojaus policija rado jo 
automobiliu pamesta viena ant 
kelio su deganeziais žiburiais, 
bet paties Gnržo nebuvo nei 
pėdsaku. Vienas vaikinas su 
mergina, 'kurio važiavo pro te
nai ta nakti apie 1 valanda, sa
kosi girdoje žmonių baisa ir 
szaudyma. Mergina įsako, kad 
pirma szaudymo ji girdėjusi 
žodžius: “
darykit (o! Asz jums atiduosiu 
visus savo pinigus, bet nežudy- 
kit manės!” Tuojaus po to pa- 
siginlo igzuviai ir du vyrai in-

Gružas

at gal.

Nedarykit to! > > ne-

szdko in nedideli automobiliu 
nUvažiavo tolyn.

Vėliaus atėjo žinių, kad val
džios daktaras Gružo lavoną 
jau iszskriodo ir pripažino, jog 
Gružas mirė ne nuo revolverio 
szuviu, bet nuo sudaužymo gal
vos.

Gružas pasidaro isz munszai- 
nio nemaža pinigu ir neblogai 
gj’veno. Bet szeimvnai sutiki
mo nebuvo. Moteris susidėda
vo su kitais. Paskutiniu laiku 
vyras prasze ja pasitaisyti. Bet 
ji, sakoma, pareikalavusi per
siskyrimo. Kaipo geras Katali
kas,
Bet krūvoj gyventi su ja 
jau negalėjo ar nenorėjo, 
apie !du menesiai atgal nusi
pirko sau farmuke ir nuo to 
laiko vienas tenai gyvendavo. 
Namo atvažiuodavo tik dieno
mis. Žmones sako, kad mote
ris butu tekėjus už kito, jeigu 
butu gavus persiskyrimą, bet 
senas Gružas jai kliudės.

Sanriszy su
dyste, olicija suėmė ir uždare 
kalejiman Mykolą Turla isz 
Bantam Laike, (kaip

Policija prade
danti linikti prie tos nuomones
kad Gružas buvo užmusztas del 
treczio asmens meiles. .Ji visai 
netiki, kad Gružas butu 
musztas pleszimo tikslais. Prie 
jo atrasti visi jo pinigai, laik
rodėlis ir žiedas ant pirszto. 
Atrasti jo automobili u je su
traukyti karoliai ir mote r isz- 
l<a skepetaite galinti but Gra
žienės.

vyras skirtis nenorejbs.
Jis 

nes

szita žmogžu->->

raszo
i 4 Keleivis”).

ūž

ISZDURE VAIKUI AKI.
Chicago. — Martinas Pia- 

fceckis, 42 metu, '1433 ^North 
Wood nlyczios, 'likos areszta- 
votas už iszdurima akies 14 
metu vaikui Czeslavui Mali- 
nauckui, kurio tėvai gyvena 
po 1728 Julian nlyczios, ir pa
statytas po 2,000 doleriu kau
cijos lyg teismui. Piaseckis isz- 
duro vaikui aki su rykszczia 
kada tasai žiurėjo per skylute 
tvoroje.

naujo mokesezio 
pairo,

atidelas ant .15 Jiiniaus.
Charles O/NeiH, prezidentas 

oporatoriu apreiškė savo nuo
monių, kad ant ateinanezio su
sirinkimo turį vilti kad pada
rys nauja kqntrakta kuris bus 
priimtas per anglekasius ir vi-j 
si isz jojo Imp užganadytais.
NUŽUDĖ SAVO NELEGA- 

LISZKA KŪDIKI.
Buffftlo, Y. — Tikrai isz- 

gama motina pasirodo Zofija 
Strzogovskiūto, 17 metu mer
gina, 
Avė., 
ma, 
na, inmete naujai gimusi kūdi
ki in v i kada.

Priesz pagimdymu kūdikio, 
kaimynai įpranesze palicijai 
kad mergina neužilgio pagim
dys kūdiki, (odei palicije tu- 
l’c.j° jnju ant akies.

Dr. Danser liudijo kad kūdi
kis buvo gyvas kada gimė ir 
pats pranešto apie tai palici
jai. Mergina randasi ligonbu- 
leje po peticijos priežiūra ir 
kaip tik vlšiszkai pasveiks, 
bus uždaryta kalėjimo. Dabar 
jeszkoma nelabo tėvo.
30 BILIONU ŽVAIGŽDŽIU.

Washington, D. C. — Smith
sonian Mokslo Instituto sekre
torius, Abbot t. pareisite, kad 
Žvaigždžiu visatoje yra virsz 
30 bilionu. Dabarties astrono
mai gali ta tvirtinti dėka pa
žangai, kuri astronomijoj per 
paskutinius metus invy'ko.

PACZIULE GAVUS PEDE
< PABĖGO.

Hamtramck, Mich, 
n i stovas 
praszyma in suda, idant jam 
duotu perskyrfma nuo savo 
paczinles Julijos, kuri ji aplei
do be mažiausios priežasties. 
Stanislovas apšipaeziavo su 
Julije .1922. mete ir gyveno 
draugo lyg 1925 meto kada 
Julije nuo jojo pabėgo.

“Mano pati daugeli kartu 
man kalbėjo, kad mane dau
giau ne myli ir apie mane vi
sai nesirūpina. Jau kelis kar
tus apleido mano lova ir pasto
gių, bdt in kėlės dienas vela su- 
gryždavo, bet kada paskutiniu 
kartu pabėgo, gavus pirma 
mano pede in rankas, dingo ne
žino 'kur, ir lyg sziai dienai ne
su gry'žo,” 
kas.
7 LIETUVIAI VAIKAI PA

LIKTI BADUI.
Lowell, Mass. — Policija 

ežia rado apleistus septynias 
Lietuviu vaikus. Mažiausis ju 
yra dvieju metu, o didžiaiU’.s 
penkiolikos motu amžiaus. Vi
si jie jau badavo. Namie nebu
vo nei maisto, nei kuro •szaltam 
paežiui suszildyt. 
Blažoniene iszejo 
ryta su dviem doleriais in 
miestą ir danginu nesugryžo. 
Ju tėvas, Petras Blažonis, dir
ba Jjynne ir tik savaites pabai
goje parvažiuoja namo. Miesto 
valdžia parūpino 
maisto ir kuro.

MOTERE 109 METU TURI 
228 IMPEDŽIUS.

St. Louis, Mo. — Mrs. Jano 
Spear isz Zolmo, Mo., turinti 
sziadien 228 impedžius, ir tai 
visi gyvi : 15 vaiku, 53 analus, 
136 pra-anukus ir 24 pra-pra- 
anukus. Motore gimė Indija- 
noj 1818 moto, da yra sveika ir 
skaito bo pagialbos akuloriu.

1 '

gyvenanti ant 123 Young 
Pagal ‘palicijos tyrineji- 

tai Zofi'je pasilikus moti-

L

— Sta-
Kaz'lauckas innesze

— kalbėjo Kazlauc-

o didžiau s •

Ju motina 
Panedelio 

dviem doleriais

vaikams

Isz Visu SzaliulSZ LIETUVOS
—*■ •• b

GEN. KLESZINSKIS PRISI
PAŽINĘS DIRBĖS 

MASKVAI. 
Latvija. (ChicagoKyga,

praneszimu isz Kauno 
las 
buvęs I /le'tuvos 
szl abo virszininikas.

PAIMTOS DVI RAUDONOS 
VĖLIAVOS.

Kaunas. — Balandžio 29 die
na politine policija paėmė dvi 
raudonas vėliavas, kurios bu
vo ruosztos Gegužes 1 diena su 
tokiais skambiais užraszai.s:

Szalin Imperialistai isz Kinu
Žemos!’’ ir
4 4

ta- 
kai 
le-

4 i Szalin rankas nuo

Tri
būne Press Service). — Pasak , 

genero • 
Konstantinas KIeszi nskis

ironoralinio 
k u ris 

po aresztuotas tuo metu, 
jis vienam Sovietu Kusi jo:
gacijos Kauno valdininkui da
vės slapi:’ karo deparlaiuento 
dokumentą, esąs prisipažinęs, 

dirbės B o I sze \r i k n i n s 
i 926 motu Liepos mo

bi ik

jo go i jo
jau nuo 
nėšio.

Generolas KIeszim 'kas 
pasisakęs, kad Bolszovi'kai ra
do jo sena motina gyvonanezia 
Leningrade, pranosze jam, kad 
jei jisai nesutiksiąs sznipauti 
Sovietu valdžiai, tai “ 
jo motina aresztrosianti.

Del szi tos rovei i aci jos 
!kva jau esanti nutarus

Czeka 1 !

M as
say o 

minister! Lietuvai, n. Alcksan- 
drovski, atszaukti isz Kauno.

prie geležinkelio vo- 
tarp Meksiko miesto 

Keleiviai a’tva-

MEKSIKONAI SZAUDO IR 
KARE BANDITUS ANT 

VIETOS.
■Mexico, City, Mex. — Kelei

viai pranesza buk valdiszki 
kareiviai baudžia suimtus ban
ditus ant vietos, kada juosius 
sugauna 
danezio
ir rubežiaus.
žiavia isz Laredo, apsakinėja 
buk mate daugeli banditu ka- 
baneziu e ant stulpu artimoje 
Obregon stoties ir taipgi buvo 
liudintojais suszaudymo ko- 
liolikos^banditu be jokio sūdo 
ar i s z s i a i sz k i n i m o.
SOVIATU ARMIJE 

MOBILIZUOJASI
RYTUOSIA.

Tokio. — Telegramai danc- 
sza isz Ha rhino, buk Soviatinc 
armije pradėjo mobilizuotis 
prie viso 
kas duodasi suprast, kad 'tarp 
Rosijos ir Anglijos ketina'būti 
kare isz priežasties pertrauki
mo visu diplomatiszku rysziu 
tarp (uju dvieju sklypu.

MIRTIS AR TIKTAI 
MIEGAS?

Varszava. — Kaimo Lipske, 
u Ii ant kapiniu, atidarytame 

kape, kūnas devyniolikos metu 
mergaites, kuri mirė nuo szir- 
dies ligos. Prie kapo sergsti 
kana mirusios merginos gimi
nes ir pažinstami, ar nesiduos 
užtomint kokiu gyvasties žen
klu, nes lavonas no yra pana- 
szus in negyvėli a ir ne turi jo- 
kiiLmirties ženklu.

Daktarai suvažiuoja isz visu 
aplinkiniu tyrinėti taji nepa
prasta atsitikima, negalėdami 
datirti, 
yra mirus ar tiktai inpuole in 
apmirimą. Nakties laike sar
gai kūrina ugni, idant nubai
dyti vilkus, kuriu tonais ran
dasi daugybe, 
maisto. Mergina jau guli ketu
riolika dienu rodos kad tik 
miega.

pradėjo
Rytinio rubežiaus,

(Y rS

ar isztikruju mergina

jeszkodairii

Trumpi Telegramai.
U Manaqua, Nikaragva. — 

Pasikeleliai pradėjo pasidavi- 
net sudedami del Amerikonu 
11,000 karabinu, 320 maszini- 
nius karabinus, 500,000 patro-. 
nu ir kitokiu ginklu.

H Baltimore, Md. —.Anta
nas Obecunas 66 metu naszlys, 
apsivedė su Zofijo Maciene 
turinti 60 metu ir taipgi nasz- 
lo.

PAGIMDE TRIS KŪDIKIUS. 
” kor.) -- 
nuovados

Ežerenai. (“V-bos 
Sziomis 
virszininko 
gimdo tris kūdikiu

d ienom i.5
p. Cz. žmona pa

st viena b(»r- 
niuk.i ii dvi merga ’les, kuriu 
v i on ti — negyva.

PO 25 METU VYRUI 
ATKERSZIJO.

Priesz dvideszimt penkerius 
metus Panevėžio miesto gyven
tojas Augustas Janonis apsive • 
do su jauna mergaite Marijona 
Kaupyte. Pusantrų metu pagy
venęs, Janonis nustojo žmona 
mylojos ir del skirtumo cha 
rakteriu pamotes ja susipažino 
su jauna naszlo Ona Gedvilie
ne. Greit su«imyleje, jiedu omo 
gyventi szoimyniszku gyveni
mu.

Dabar praslinkus dvideszimt 
penkiems metams, kada jau 
.Janonis visai nuseno, ilgus mo
tus nematęs savo gimtojo 

su savo nauja žmona 
in Paneveži, 

nerašiauiena
SULAIKYTAS ŽYMUS 

KOMUNISTAS.
Politines policijom buvo 

karnas Szauliu miesto gyven
tojas Szlovicz Leiba, kuris pri
klauso prie Sziauliu Komunis
tu raikomo. Balandžio 28 diena 
6 valanda Sziauliu stoty jis bu
vo sulaikytas, ir pas ji rasta 
23 rusziu proklamacijų Lietu
viu ir Rusu kalba. Vienos ru- 
szies proklamacijų buvo paga
minta apie 300 egzempliorių. 
Be to, j u tai*pe 20 egzempliorių 
skiriamu naujokams ir 224 ogz. 
kareiviams.
LIETUVA TURI VALDYTI 

ŪKININKAI.
Klaipeda. — ‘‘Lietuvos Ke

leivis” į 
maras pareiszkes
Patarėjo” redakcijai, jog Lie
tuva turi yaldyti ūkininku 
valdžia. Tam tikslui busią per
taisyta konstitucija, bet ne 
ankseziau rudens, 
rinkimai seimo ir
Rinkimu instatymai irgi taiso
mi.
IR KUMELĖMS LIETUVOJ 

BLOGA
Vienas ūkininkas per 

tuvi” sziaip nusiskundžia Lie
tuvoje:

“Pernai susirgus mano ku
melei, 
vietini voterinoriu
Szis nieko nepatarė o davė tik 
žolių, kurios nieko negelbėjo. 
Paskui kreipiausi pas Nastop
ka, Biržų apskrities veterino- 
riu. Szis davė tik paturima, bet 
pats nevažiavo gyvulio apžiū
rėt. Jo patarimas nieko nepa
dėjo. Tad asz kreipiausi in Pa
nevėžio apskrities voterinoriu. 
Szis atsake, kad neturis inran- 
kiu ir dėlto negalis duoti jo
kios pagebos ir patarė kreiptis • ■W-X 1 • 1 • t • J • 1 * f

se

pranesza, kad Vol.de- 
“ Ūkininko

Po to bus 
prezidento.

4 4 Lie

asz kreipiausi in savo 
pagialbos.

in Rokiszkio apskrities veteri- 
norim Rokiszkio vetorinoriui 
skambinau du kartu telefonu, 
bet neradau namie. Dar skam
binau Panevėžio apskriezio ka- 
riszkam vetorinoriui; szis taip 
pat atsako, kad netaria inran- 
kiu. Dar skambinau Sziauliu 
apskrities veterinoriui, bot ga
vau isz aszto tarnautoju ats:». 
kyma, kad veterinorius telefo
no neturis ir kad isz jo pagel
bės negalima bus gauti.

Niekur negavęs pagelbos, 
kreipiausi in antra 
veteri nori u.” 
gydžius, kumele krito.
NAUJA NOTA LIETUVAI.
‘‘Beri. Ta gebi.”

3 dienos i-ndeta savo korespon- 
, gauta 

“isz rimtu szaltiniu,” kad An
glu ir Prancūzu atstovai Kau
ne, intoiko Lietuvos valdžiai 
nauja nota, ‘kurioj vol nurody
ta, kad Lietuvai reikia būtinai 
pasiekti susitikinimo su Len
kija (originale pabraukta). 
Nota in teikta sanryszy su Len
ku valdžios sziuo reikalu in- 
teikta nota Anglu ir Prancūzu 
valdžioms.

“namini
Sziam kiek pa-

isz Gegužes

dent o isz Kauno žinia 
isz rimtu szaltiniu,

neniates 
k ra szt o, 
parvažiavo in Paneveži, gal 
but, manydamas nerasiąs jau 
gyvos savo pirmosios žmonos

Sužinojo Janoniene, kad jos 
in Paneveži su 

meiluže. Jai atgijo senoji žaiz
da, kuria metai buvo užgydo. 
Bot isz karto ji susilaiko 
bet kokio kerszto,

vyras gryžo

26 diena

nuo 
tik iszkelo 

priesz vyra byla teisme, kad 
pripažintu jai jos vyro žeme. 
Praloszosi teisino bvla, Jano- 
Dieno sumano atkerszyti savo 
vvrui.

Pereitu metu Liepos
Janoniene užėjusi miesto pro 
k y vietoje Gedviliene, bestovin- 
czia su moterimis, paklausi*, 
ka jos ežia perka, ir kada Gor- * 
vilione atsisuko in ja veidu 
Janoniene, iszsitraukusi isz po 
skaros buteli, pyle vitriolium 
Gedvilienei in veidą du sykiu. 
Kada Gotlviliene isz skausmo 
nusviro, Janoniene dar apipylė 
vitriotium Godvfliem*i prysza- 
kine įkuno dali ir pabėgo. Ap
linkui stovėjo žmones isz kar
to nesuprato, kas darosi, ir tik 
kakla pamate isz skausmo gu- 
linczia Gedviliene be sąmones, 
pasileido kaltininke vytis. Su
laikė pristatė policijom

apygar-
Marijonos Jano- 

nubaude 
pusantro metu sunkiųjų darbu 
kalėjimu.

Paskutines Žinutes.

Nesenai Panevėžio 
dos teismas 
nienos pasigailėjo ir

G a.U Atlanta, Ga. — Vladek 
Zbyszko, žymus imt įninkąs li
kos sužeistas laike imt viliu su 
Joe Stocker, kada nupuolė nuo 
platformos.

11 Paryžius. — Jonas D. 
Rockefeller isz Ameriko, pado
vanojo Franci ja i 
ant pataisymo ir 
Francuziszku paminklu ir sto- 
vvlu.

<TII 
ugnis 
akeriu užsėtu rugiais, kuri pa
dare bledes ant 2,000,(XK) dole
riu. Liepsna buvo 37 
gio, 2,000 žmonių kovojo 
liepsna »o vienas žmogus sude
gė.

11 Washington, 1). (’.

$1,000,000
at statvmo

BaisiHanford, (’a Ii f.
sunaikino tukstanezins

myliu il
su

Su- 
žeistas kareivis, John Siurzlin- 
ger, mirdamas geide idant ji 
sudegint po smert, pelenus ju
dėti in auksiniu cigarnyezia ir 
i n mest in mares.

U Philadelphia. — Szt ur
mas nupute audeklines budy- 
kes 101 Ranch Wild, 

sužeisdamas
West 

Shore, sužeisdamas ketinis 
darbininkus. Giliukis, kad ne
laime atsitiko po perstatymui.

U Varszava, Lenkije 
sirede kad 1925 mete, czionais 
nusižudė 1,426 ypatus isz viso
kiu priežaseziu.

ANT RANDOS.
Geras sztoras su gyvenimu 

ant 62 N. Nice nlyczios, Frack
ville, Pa. Gera vieta del biznio 
ir gyvenimo. Atsiszaukite ant
ros durys nuo vietos o gausite 
visas informacijos. (M.3L

Pa
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SAULE

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

Washington, D. G.
•»

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

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

Kas Girdėt
i

v a r-Ar galima užmuszinct 
dan proh ibi vijos ?

Sklypuose, kuriuose teisin- 
gysta rėmėsi ant krikszcziony- 
bos, užmuszimas vra laiko
mas kaipo 
jaigu yra 
me

v ra 
žudinsta, tik tada, 
papildoma apgyni

ma vo gyvasties, l’ž gudins
ią visuomene baudže visokio- 

bausmemis, 
go kalėjimo, 

gyvasties kah'jime

pradedant 
ant 
arba

tis ant kartuvių ar olektriki-

mis
nuo VISOS

mir-

ne-' ked(*>. Niekas kitas, neturi 
tiesos atiminėti gvvasti savo

i

įT A AAgii ~

gy vast i 
artynuii, nes josios jam neda
vė.

Bet musu pr*»liibieijos agen
tai. i>z kuriu d imlesne dalis vi
sai neliki in blaivybe, ne eina 
pagal krik'>zezi<*niszkas tiesas 
pildyme savo dinstu, o kad 
taip yra. užtvirtina visokį fak
tai.

Xesenei laikraszcziai skelbo. 
buk in pra<*itus deszimts me
nesius, prohi biri jos agentai už- 
mnsze penkiolika žmonių, o ne 
vienas isz t uju žndintoju da 
nebuvo nubaustas, prieszingai, 

mus po savo apgloba 
valdžia, idant apsaugoti juos

HZ

pneme juo

nes

“KARALIENE
VALENCIJA.”

Pana Darata Alt isz Orange, 
Calif., likos npszaiikta 
lieno Vaileneija” ant pomaran- 
ezu parodos kuri atsibuvo Va- 
leneijos pomaraneziu soduose 
Ktdiforni joj.

< l Kara-

tarom Amerikoniszkoje istori
joje lekiojimo. Taja tai diena 

per A liauti ko mares, 
A įnori ko ir Eu ropos, isz 

Paryžių, Era įt
iek i ot o jas

perioke

Nežinantis Grieko 
Žmogus.

Teve, diliai, p nuloja i — 
iszganymo darha nuo tabokos, 
reikia ji ir užbargli — kalbėjo 
juokdamas tėvas Betmanas 

kunigui ahisonioezini.
tėvas

gtmo. Toks nežinojimas apie 
nuodėmė ir apie iszpažinti bu
vo 
iii. 
pas 
v ra 
delko neini iszpažinties, atsa- 

Asz nieko nepavogiau, 
nieko iieitžmiisžiau, <loPko asz 

Bot kud tokie ap-

Toks

ir pas ta Abisinijos pieme- 
Ir tas nenuostabu, nes ir 

musu pusintdligenczius 
tokiu, kuriu užklausus,

ko: < <

tarine*.

senassai 
kalnelio.

tode'l ge- 
gyv’ena ta- 
nuo Pliko 

ji np-

ja imam
Gorinus žinai už mane iro- 

bru kalbos 
riau sužinosi, kur 

piemuo
Jau laikas 

kriksztyti, jau eina antri me
tai, kaip ji mokini tikėjimo da
lyku. Prie to; kaikuri Inika jis 
gyveno musu misijoje ir mokė
si, o
ji nueidavo pamoku duoti, ’tad 
jau manau, gana yra prireng
tas prie 
krikszta

kartais ir kataketas pas

krikszto. Suteik jam 
su sanlyga, jei abisi- 

niecziu eretiku kriksztns nebu
vo tikras ir iszpažinties 
klausyki.

/Pevas Jurgis tnojaus iszko- 
liavo ir po dvieju dienu atrado 
sena Kirilą kartu su moterimi 
vienoje Juomoje už Pliko kal
nelio. Abudu

Jurgis

tikras ir tsz-

Katalogas Visokiu 
Knygu

ten oi Riti.
leidžia j
^^iszias, nekalba poforiu, kal
ba ir burnoja prioFz Dievą ir 
Jnjo instoigta Baž.nyezia, pla- 
t i na 
sau
ju toks nežinojimas nopntoisys 

jie no Abi-

szventad ftmmifl szv.

bediovišzlca spauda, IAi 
už nuo'dome neskaito. Bot

priesz V. Dieva, 
si n i jos piemenys.

Verte Kun. P. Moszkanskas.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

nuo bausmių, nes kitaij) butu 
teisti siūluose už žudinsta.

In laika asztuoniu metu pri- 
vertinejimo prohi’bieijns. likos 

arba tiesiog sakant, 
apie trys szimtai 

kuriu vienatini® pra
sižengimas buvo tas. kad neti
kėjo in prohil»icijos tiesas ir 

ypat iszkom-
sems Kurins gvarantina kon
stitucija kožnam Amerikio- 
cziiii. Valdžo prisipažysta. kad 
negalima apskaityti kiek szim- 
tu žmonių likos sužeista arba 
pasiliko kohekoms ant viso sa
vo gyvenimo per tuosius agen
tus arba szntpns. 
sius apsaugoja na* 
nes pildo savo privalumu 
sklypo naudos.’!

Czionais nc.'iranda vietos ap
rasoti vardus užmusztujii au
kų per girtus 
būdami girti.

nžmiiszta 
nužudyti 
žmonių.

t rvs

nepasiduot
kurios

kožnam

> *

• No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas, puikus apraszymas. 
puslapiu. . . .*............. ..................

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar- 
guma in balta vergija, Pusiau-gyvenia 
Vieszpats Jėzus ir miszko medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai- , 
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
RZia vežis, Grapas, Apie Egli.aržluo- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute, 100 pus........

No. 161
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu................ 25c

| No. 162
naktis, 

proto, ir keletą trumpu paskaitymu 
22 puslapiu......................................... 10c

No. 163 Penkios istorijos apie

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir fazbaininka 
62 puslapiu....................................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sunūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną.
61 puslapiu......................  15c

No. 127 Trys istorijosapicDuktė
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. G0 puslapiu.........15c

No. 128 Dvi istorijos npie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus.........15c

Keturios istorijos apie
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojo in Szvcnta žeme, Beda, Tamsu- ( 
nūs prigauna. 58 puslapiu........... 15c

No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu. . . . 35c 

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 

No. 133
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni
62 puslapiu........................................15c

No. 134
Jesz- žudinsta ir apie Urlika razbaintnka 

kojo tarnaites o rado paežiu; Stebu- 43 puslapiu . . . 
Krėslas; Nelaiminga

110 
20c

tNaktų ir 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

No. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga.
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo
kad žmonėms ji labai patinka.
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera.
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos 9’4 per 6 % 
colius.

No. 101

704

Drucziai ir puikei ap- 
audek linais

Pirkite o nesigailesite. $2.00 
Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..$1.00 

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c 

npisaka isz 
isz-

Su )>a- 
dideliu puslapiu. . .35c

...25c

Keturios istorijos apie

[s /

■

No. 129

Trys istorijos apie Baisi 
Dzūko pasaka, Protas ant I

Vaidelota,No. 103 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuvisžkii užlieku. 
veikslais, 177

Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vicszkolio Duo
bos, Karnlatis žmogus. 121 pus. ..25c 

No. 105 12 istorijų: Nedarykia
skirtumo tarp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas;

veikslais, 17
No. 104 76 puslapiu.... 20c 

Dvi istorijos apie Neuž-

Penkios istorijos
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu............................25c

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
Jszreiksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu. . .25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziauczius di

Į
i Nanto), 
puslapiu

No. 166 Trys

09

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 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskito 
pinigais ne stempomis). 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy- Debesėlis. 7 
duoles už tokia pigia preke.

30

12 istorijų:
Dvi istorijos apie Baisi

... 15c 
Penkios istorijos api* 

Andrius Sakulukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 13G Keturios istorijos npie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu..................... 25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žfl*ma, In ka nekurie 
žmonis tiki, Kaip nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
ino Jėzaus, Misles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiezius, 

Saule geriausia vedintoji........... 15c
Keturios istorijos apie

Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu. .. .

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidutis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

Keturios istorijos apie 
Kalvi 1‘aszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu................. 15c

klinga kuczia;
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafu; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta npsipacziuot; 
Pikta Onuka.....................................25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, 
________ 77

No. 107
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo piginus 
darbininko. 182 puslapiu.........

No. 108 Szeszios istorijos, 
Deives, Juokingus apraszy.nas, Pro- 

p r i m i n i m a i, S zepa rk a,
Toj paezioj kny- 

' geleje teipgi randasi szitie upskaity-

Prakeikimas;

No. 135

deli reikalai, Senelis’, Dienos kenteji 
Netobulas žmogus. 122

25cgano gyvulius. 
Tovas Jurgis pasisveikinęs, 
tnojaus ipasake ko atvykęs.

Kas link krikszto nėra 
sunkybes, nes ta visa 
at liksi, 
ties, tai nieko isz to nebus, — 
atsake senelis.

O tai delko? — klausia 
tėvas Jurgis.

Xes net n rin 
nuodėmės.

Xetiiri, broli, nei jokios? 
turėsi... Mano 

toki dalykai

nes ta visa Tamsta 
bot kas link iszpažin-

Inzrasta k
Penkios istorijos, 

Isz
Szaltiszaiti, 

puslapiu....
Keturios istorijos, apie

...20c

istorijos, Sūnūs 
Mulkinus, Isz klausyta malda vargszo, 
Geras Medėjus.................................. 15<.

No. 167 Devynios istorijos apie 
Kas yra Kristus, Priesz teisybe ne 
kalbėk, Senas žmogus pavojuje, Na
mu sūdąs, Kvailas tikėjimas, Karalius 
čigonu, Istorija isz 1795 meto, Nedo
ras ponas, Girtavimas. 122 pus.. .25c

tarp 
Xe\v York o in 
rijo, 
C’ii n ries 
vyrukas turintis vos 25 motus 
su mažti oroplanii po vardu 

padary
damas laja kelione, 3,621 my
lės be pasilsin, už ka laimėjo 
Orteigo dovana sumoje 25 tuk- 
stanezius doleriu, o savo tevv- *
nei atneszo garbe, kad Amori- 
kns turi pirmybia no tik pini- 
giszkai bet ir yra ant pirmo 
laipsnio lekiojime.

Po teisybei priesz Lingber- 
Atlantiko mares 

be pasiirto du lekiotojai 
cock ir Brown, 1910 meto isz 
Xew Eoundland in (’lifton, Ir- 
landija, bot kelione buvo 
trumpesne, in 16 valandų ir 12 
miliutu, het Lindbergh’as 
liko du kart ilgesne kelione 
kuria perleki1 in 33 valandas ir 
kėlės minu tas.

Gilnkningas at lėkimas Lind- 
bertrh’o in Parvžiu šukele di- 
deli džiatigsma Amerike, kuom 
gali pasidžiaugt Washingtono 
žeme ir už tai ji apdovanojo di
džiausia garhe.

Motina tojo narsuno turi 
kuom džiaugtis. Dagy vend lai
mes ir džiaugsmo isz savo sū
nelio kuri iszauklejo puikiai.

Tieji, kurio ypatiszkai paži
nojo kapitoną Lindbergh’a, 
stebėjosi jojo moraliszkumu ir 
geru gyvenamu, nes buvo pa
vyzdingu jauni kaicziti, 
ke, ne gere, ne kramto gumo ne 
tabako ir nelaksto paskui mer
ginas, negaiszino brangaus lai
ko ant niekniekiu, bet manste 

, apie svarbesnes iszlygas gyve
nimo, visados buvo darbsztu 
ir dievobaimingu jaunikaieziu. 
Tod(*l turėjo geras iiorvas, 

protą ir sveikata ir padaro tai, 
ka irai ima. pavadinti nauju

kapitonas
A. Lindbergh, jaunas

nei jokios
mažu eroplanu p< 

Spirit of St. Louis, V 1

plikoje
Isz kur

llvoje

gh ‘a, perleki*
1 . . . .

tie-

Valdze juo-
> I nit’.Mmr*^,

lol

lojo narsuno

Al-

da lig

at-

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuvifzkaa Skvajerie

nepaliauna

agentus, kurie 
užmusz4‘ nekal

tus žmones, kurie atidavė savo 
gyvastis Imdami visai nekalti, 
o bet tieji agentai apsisaugojo 

- nuo bausmes ir
kankyti žmoni> už laszeli ariel
kos.

Ar toki pasielgimai prigialh- 
sti paguodom* del užlaikymo 
tiesu, tai milijonai žmonių at- 
fakvs — ne.*

Prohibicijos veidmainiai ant 
to nežiūri, kad tiktai dasiekt 
savo tikslo ir “kas tai asz.“

I '

,1

kapitoną

ne rn-

Angliszka kalba pradėjo ste- 
prasiplatinet po 

Fvieta ir paėmė pirmybe visur. 
Prnnaszaiijama, kad už 50 me
tu visas svietas kalbos Ang-

bei i na i visa

svietas kalbos 
liszkai. Antra daugiausia pra- 
siplatinn.-i kalba yra Rusiszka, 
bet toji kalba mažai ženklina, •f
Troczia kalba yra Iszpaniszka, 
kokia kalba ir naudoja 
rcpuhliko.s Pietines
Iflzpanijp ir josios kolionijos. 
Po teisybių, daugiausia žmo
nių ant svieto kaFba Kinisžkai,

visos
Amerikos,

nes juju daugiausia yra, bet
toji kalba, nckerszina pervir- 
Bzinti Angliszkos kalbos.

1 ■:
i i? i

ba pradėjo stebėtinai prasipla
tinę!, nes laja kalba mokina 

mokslą i nese

Reike primint kad Lietuvo
je ir Lenkijoj Angliszka kal-

i
nes

aiiRHZtesneseaiigszip>iiesv moKRiainese ir 
galima spėti, kad už keliolikos ■' S « • •metu po visa Lietuva ir Len- 
kije žmones kalbės Anghszkai.lb - ■

■

r

B.

Diena 21 Gegužio, 1927 me
le. bus užrašyta auksinėm Ii-

IB

galima, pavadinti 
svirtiniu stohuklu.

Džiaugėmės isz jojo paselc- 
mPF o motinai velinam džiaug
smo, ir esamo pasisziauszia 
kad gyvename ^sklype, kuris 
iszdave taip narsu žmogų. Lai 
jam būna a r be.

PAJESZKOJIMAI
Mano pus-sosero Elzbieta Ju- 

2d metu kaip Amerike. 
K itados 
lyno,
a psk riezio, 
Kelines 
kio kaimo, 
ant adreso.

Peter Tresmonas
811 E. Pino St., 

Mahanoy ( ity, Pa.

vaite,
gyveno South Brook- 

N. Y. Paeina isz Kauno
Baseinu red y bos, 

valscziaus, Beržinisz- 
Tegul atsiszaukia 

(t .43

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojnje. 
Ant antro floro Kllne Sztoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

nesilaiko.
Dievas tai žino. Bot pa

sakyk man, ar poterius visuo
met kalbi?

Kaip iszmo'kau, tai vi
suomet, o pirmiaus, 
nemokėjau, tai kaip kalbėsi.—

O gal burnojai priesz 
Dieva ? —

o kuomet

Xe! niekuomet. V. Dio-
vas
liai danguje, o asz ežia luomo- 

ganau gyvirlius. Jis duoda

<ryvena sau gražiai ir (lai

jo
man ramvbes už mane. —

Xa, tai suprantu. Gai ant 
szv. Misziti szvontadieniais ne- t
vaikszcziojai! '

Xe visuomet. Žmogus 
gyvendamas dykynėje ar 
žinoti, kuomet szven tądien is 1

Gal negerbei tėvo, moti-

visuomet.
gali

nos ?

szei r

O no!
t) moterį ? Gal ja mtt-

Vai, 
neturi

t amsi a, 
moteries;

mat y t tos, 
kas-gikad

iszlaikvtu...
Gal k a nžmnszoi ?
Ga’l but kokius du

tris.

tis,

ar

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

<
kuratoriaus 
Pavojinga klaida.

35c 
a jie

I
I

Ne yra to pikto kad 
Kaip Joniszkei

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIF.TUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

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

Pasamdo

A. RAMANAUSKAS
t LIETUV1SZKAS JGRABORIUS

MILL & PATTERSON STS

ST. CLAIR, PA.
M

Iszbalsamuo ja Ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pnruo- 
szia nuo pnpraseziausiu iki prakil
niausiu.

' laidotuvių,
Parsamdo automobilius del 

voseliu. kriknztyniu h 
kitiems vani važinė jiniama.

Hell Telofnnac 1878-M

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, anie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, 
ant giaro neiszeitu,
pavogė naktini sarga, Atidengta žu- 
dinsta, žmogus be szirdies, Užmiršto, 
Iszgeibeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu..............................25c

tnai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 109 Septynios istorijos, apie 
Smertis Valterio, Sidabrinis grabelis, 

l Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su’manu paežiu (Dz.ukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokios 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. Labai smagi 
knygele. 88 puslapiu....................20c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (/\ntras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka.'Kaip žydas moka gcszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 

. ir t., t. 48 puslapiu. .
No. 111 Sziupinis 

talpinusi sekanti skaitymai: 
nuiiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus...........15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgol- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. . . .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acjtiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu....

No. 114
imas vargdeines, Meile kudykio, ir 
Dvi dainos. 47 puslapiu................... 15c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Moty na eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka,' Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu..............25c

No. 116 Istorija 
puikus apraszymas. 119 pus

No. 117

t.
88 puslapiu. . . .

(3
. . . 15c 
dalis) 
Ha Lsz

No. 138
Irlanda,

...20c

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
szirdyje, I,ape ir vynuoges...........25c

No. 140

Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka anie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves traų- 
kije, Alute duktė kun. Kerni.iur, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu*. . . .20?

No. 141

Trys istorijos apie Pa-No. 142
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu.... 15c

Asztuonios istorijos apieNo. 170
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir sorganezio ku- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažins- 
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa,
Žengelis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu...............................*...

Vieniolika puiku istorijų 
apie Džiaugsmas ir 

Kalėdų Vakaras

Pasitaisius prasi- 
121 

...25c

No. 171 
su paveikslais, 
Nuliūdimas Tėvu, 
Isz/Vkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paežio, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigyniimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu, Nusimimas seno 
Suvirsz 100 dideliu puslapiu

jaunikio.
.........25c >

Penkios istorijos
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudina- 
ta, Paskutine vale motinos, Puku- 
tninkas. Ar pns^aukt tęva zokoninka 
Bernadina.

No. 144 apie Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu................... 15c

No. 173 Penkios istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus,
Simu ir Dukterį. 83 puslapiu.........25c

No. 172
68

Geriausias budus gyditis su žolėm*, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikomo įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 

rumatizmo ir t.t
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyso 
užima, bemieges, szirdiea drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges .ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumu isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su 8|Uvo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltthis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudr 

puslapiu 992 su juodais mink-
sztais apdarais po 54.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygu 
katalogu. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresą vokite sziteip:

M. ŽUKAITIS,
25 Gillot Rd. Spancamort. N. Y

Penkios istorijos,

61 puslapiu............. 15c
Keturios istorijos, apie 

maža katiluka, Lietuvos skausmai, 
Vargdienis, Pirmutine szalna 

................. 15c 
Dvi istorijos apie Auka 

Stebuklas kuczios nakti. 
................15c 

Trys istorijos apie Raga-
Keliauninka Jonu,

No. 145 Girrios sargas.

'No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu. . . .

No. 175 Pasiskaitymo KnygeU: 
Kuczios-žemaites Vaizdelis, Gudras 
Piemenelis, Isz ko fiusidare anglis, su 
paveikslais, Kaimfecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu.............. 15c

O ar tas, ne nuodėme?
Xe, — nes toksai papro-

Jis užmn-kraujo teise.
sze mano gimines, tai ir asz jo-

- Ar liepa me1! a va i ?
O tai daugel kartu. Be 

negalima gvventi sziamo 
Tai

JO...

4 b

mosi, perszalimo,

...35c

...25c

Dvi istorijos apie Gyven

Puikios

gyvent i
kaip druska 

melagyste kalboj. —

to 
pasaulyje, 
valgiui, o

Gal atsitiko pavogti ?
Ne! Kuomet turiu vis

ką, kas man 
svetimo. O jei neturiu, tai imu 
pas kaimynu. Juk-gi... visi esa
me broliai. Ar ne taip moko 
kunigai ?

to

reikia, nelieeziu

Po to pasikalbėjimo tėvas 
Jurgis ilgai maustė, ar priimti 
dabar iszpažinties senaji Kiri- 

ne. Instatymu nežiuoji- 
neužt raukia

arla, 
mas nonžt raukia nuodėmės, 
jei nėra prie to kito prasižen-

ma,

I

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
3-ezia Procentas už justi pinigus ir saugumas del justi 
pinigus yra geriaus negu l()-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra Ui saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ezedina. 
pinigus in szita Bunka o 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
—----------- w .-'T-HT

I

apie Sierata, 
.... 15c

Sėptynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs,
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu ............................................35c

Meile sunaus.

Istorija apie Ali Baba irNo. 118
40 Razbaininku. 45 puslapiu. . . .15c 

Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas,
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu........................................15c

Dvi istorijos apie Valu-

No. 119

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu .

No. 121
Valkijozai,

.. 15 c

Dėkite savo 
persitikrinsite ir matysite

r
T

. ..........................................15c
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą, Ap- 

skialbtojas. 63 puslapiu. . . .
Penkios istorijos apie 

Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
Ir Piemuo. 60 puslapiu................... 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu .

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie< Baisi istorija. 61 
puslapiu

No. 122

15c

'M

15c

Eiles, 
r.phakele . 

No. 146
Nihilistu,
61 puslapiu

No. 147 
na, 
Stebuklus. .74 puslapiu

No. 148 
ir Alena, 
puslapiu .

Vaikinas ir 
...20c 

Dvi istorijos apie Joną 
Pavojinga klaida. 45 

15c

Asztuonios i s t o r ij o sNo. 149
apie Dede isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens-

Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu............................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnus, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.........

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis.
puslapiu................................................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu .......................................

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislus, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus.........25<

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girrioje. 77 puslapiu..

157 Juokingas apraszymas
46

. . 15c
No. 158 Keturios istorijos apie 

Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va-

• •••••••••O

W. I). Boczkauskas Co. 
Mahanoy City, Pa.

tasis,

.... 15c

62

62
15c

. .15c
No.

apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu.................. ..................

gis. 60 puslapiu. . 15c

i:»

PASISKAITIMO KNYGELE No. 199
Puiki Pasaka npie Juoda Peria — 

Bausme Dievo — Klausimas Sav- 
žines — 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.

Valgiu Gaminimas

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

Preke tiktai $1.50
W. D. BOCZKAUSKAS CO- 

MAHANOY CITY, PA.

Drūtais

a



FEDOTKA
UKRAINOS VAIZDELIS

Ji, i n va iriai

ta Fedotka ir-gi
V*

• ’’OAUJUJW"
*wm*wzm*

Damiano name pilna žmonių 
ir klegesio. Vaikinai sėdėdami 
pas poezin ant suolo linkeziojo 
galvomis ant sziandieninos 
audros.
lauš vakaro pile lietus be jo
kios pertraukos szt urmas su 
griausmu siautė ant ’kaimo, 
koks retai pasitaiko. Nuo lan
ku lietus nunesze kelias de- 
szimt gubu szieno, buvo rimto 
pavojaus tiltui, net paežiam 
malimui, nes pakilusi upe uže 
ir smarkiai bego, raudama vis 
ka ka pajėgė. Ruezieoj griaus
mas sudegino keletą na nu ir 
klojima Rudnej užmusze arkli, 
taigi buvo apie ka ir kai lieti ir 
ginezytis. Dabar audru jau 
praėjus. Isz po debesų pasiro
dė menulis ir balsva szviesa 
nuszviete putojanezin upe ir

!’a
Lloga neat* įtiko, 

>!r uže 
niu szakas ir nup’rsze 
snaudulio namu stogo

Patvs namai nors braszkejo* 
traszkejo vienok audrai nepa
sidavė. Taip pat nunesztas nuo 
kūtes stogo buvo ir isz akeeziu 
pedan tas garnio lizdas. Simas 
Domianas skaito tai blogu žon 
kbi, juo labiau, kad isz netoli
mo miszko girdėjosi bloga le
miąs ink i rus pelėdos balsas, 
einantis tartum lig kad isz po 
žemos.

Senesni kaimieeziai spianUy- 
nes jo 

Bet jau-

ant
Nuo pat pietų iki

szt urmas 
siautė ant

visa ap’e'iirko
nieko
audra smarkiai ai

ve-

. tamiana 
tiktai 
v\ sz- 

kampa

darni keike paukszti, 
balsas juos gazdino.
nesnioji jau buvo pamirszo tai, 
kas dėjosi priesz pora valan
dų. Juos indomavo kas kitas* 

:;i’-
ir

sa vo

O tai Danilka, kuris “lok.' 
sugryžo isz 
“toksai ” 
“zazules". ir mergaite kuri 
vienok >ulauko savo sakalėlio 
ir jam tebera isztikima.

Dėlto 
akvs l»nv 
in palange, kur ant

kariuomenes 
nepaini rszo 
ir mergaite

mergaite sutaręs. Nelaimingas 
Maksimas negaus juodbruve 
los.

O kaip ji sziandie atrodo ta 
Fedotika, ai Dieve mielas! Pa- 
sipuosze 'kaip kokia 'karalaite. 
Užsisegė nauja raudona sijone 

iszsiuvineta, ir
czebateliai mažucziai bo*t gra
žus, nors ir storos skuro's pa
siūti.'Stipriai susiveržė tamsiu 
gruntiniu žakietuku, aksamitu 
apkrasztuotu. Po kaklu ir ran
kovių galu prie marsz'kiniu bu
vo adirbti balti kryžiai nusek
ti blizganeziomis 
Ant kaklo eile
krutinės kabėjo kiti 
kaip kraujas karoliai, ant ilgn 
kasu mainosi szilkine, laukines 
aguonos dažo su geltonais prie
ina i sza i s, skepet a i t e.

Ta i Danilkos dovano1
dotka iszsipuoszo akys jos ži- 

lupos u g-

sagutėmis, 
gintaru, 

raudoni
ant

Fe

ba, kaip žvaigždes, 
nim dega.

Kitos mergaites, žiūrėdamos 
in ja paezios nebežino ka pavy
dėti, ar pasipuoszimo, ar vai
kino. Dėlto tyliai dūsauja. 
Vai kinai taip-gi pikiai in Da
nilka žiurėjo, kam jis gražiau-.

pasiima,

loti, ar pasipuoszimo, 
Dėlto tvliai

zazule“šia kaimo 
bet jirisartinti rie jo nediyso 
nes su kareiviu yra no menkas 
dalykas. Vienas Maksimas tik
ta galėtu mu juo susikibti, bet 
ir tas bijo, nes net neatėjo. 
Nieko negalėdami padaryti 
vaikinai nors alkūnėmis mer
ginoms in pasžone baksznojo, 
juokaudami, o los patenkintos 
j u meilinimosi 
rod vdamos
M a t v i j us v y resny si s

juokėsi tiktai 
dant is. Paskui 

Fedotkos 
brolis paėmė smuiką ir pradė
jo kazoku griežti. Jaunimas 
pasileido szokti, strakinodami 
ir linksmai rėkaudami.

Ant suolo po langu Dnnil'ka 
sznabždojo Fedot kai.

Balandėlė mano, tu to
kia graži, kad visai sukvailė
jau ir Maskvoj ir Odesoj tokios 
nomaeziau. Tikra grožybe, ei! 
Kai asz tavo mvliu Fedotka!•

Tokia meile mano apėmė, kad 
nieko negaliu veikti. Rytoj su 
degtine ateisiu ir tuojau
užsa'ku paduosime. () tu mane 
ar myli, a?...

AI o rga i t e pa ra u d on a v o 
spindaneziomis a k i mis

antvaikinu ir n.ergidcziu 
o nuolatos atkiviptos 

-»b»L> >(‘dc
o jauna p<»ra ir vede tarpusave

. dama in mylima ji tvliai atsa- 
in * ”

ir 
žiu rė

— Kalbas ir ke.lo is i 
ka jiedu t vii turi kalt

apie- 
lįst -

Klausinėja vienas kito vikin.11 
ii i.erg«.:’.i s.

Teisybe, nedaug lai k 
rojo pasikalbėjimui, 
rai siaueziant Danilka 
gaisro buvo ir taip g< Ibejo de
ganti turtą, kad not jam plan 
kai apsvilo. Su malūnininkais 

* maitina gynė, lentas nuo lent
pjūves at it ra akinėjo ir vienas 
už deszimti .dirbo. Visi su nuo 
staba žiurėjo in “kareivi

jie tu-
au I-

I >

lies
ir prie

žiurėjo in 
kaip jis su audra koyojo ir ki
tiems vadovavo. Vadovavo 
vaikinams kaip tikras karinin
kas ir tie jo klausė, nors tikrai 
neturtingiausias visam kaimo, 
vienok toki turi protą kari rei
kia jo klausyti.

— Szaunus, smarkus vaiki
nas — su dideliu pasigėrėjimu 
žiūrėdamos in ji kalbėjo mer
gaites.

Gaisro metu pats ponas buvo 
ir gyro Danilka, jam paežiam 
in akis sake

vadovavo.

f 1

Rimo.
žodžio

Prie

“tu sza u nūs vai
kinas“. Visi žiurėjo in jauna 
kareivi ir stebėjosi, apart Mak-

M a‘k si mas v a i k szczi o jo 
kaip vilkas paniuręs,
niekam neprakalbėjo.
gaisro ir jis gidbejo bet kuomet 
Danilka inszoko in deganezia 
grinezia, kad iszneszus isz jos 
drabužius, kuriu motervs la- 
biausia verke tai koks pyktis 
ir akla neapykanta iszsiverže 
isz Maksimo, kad dantis su
kandės sumurmėjo:

— Kad tu isz jos ir neiszei- 
ium tenai paliktum ir sticzirsz- 
ketuni.

Vienok Danilka iszejn svei
kas tiktai su apsvilusia

Bet Maksimo nėra pas 
Damiana, ko jis ežia
Kad matyti Fedotka savo ba
landėlė, jau prarasta. Jis buvo 
žadejes sziandie pirszlius pas 
ja atsiusti, o sztai, jam ir pir- 
#zliai kuomet Danilka jau su

cziu-
prina.

bus ?...

ke:
Ei Danilka, tu man vis

kas pasaulyj, asz tave taip my
liu, taip mvliu, tu mano saka
lėli.

Ir mergaite palenkė galva, 
merkdama juodomis blakstie
nomis saldžias, gilias akis 

i/v»» mano, eiZazule“ mano, ei ‘za- 
zule” mano, — sznabždojo Da
nilka.

Grinczioj t not arpu jaunimas 
linksmėjo. Prie 
rado būgnelis,

prysiudy” 
kart gyviau, grinezia

t repsojimais

smui'kos a įsi
vaikinai ėjo 

, graiksztavo kojo-

ir

l * 
mis kas 
prisipi Ide 
szauksrnais: l’-ha! 11-lia!...

— Ei Feddkal paszoksim — 
staiga pral i uksine jos suriko 

mergaite
pralinksmėjęs 

Danilka griebdamas i 
už rankos.

— Hu — ha! — 
vaikinas imdamas 1 
Stovėdamas prieszais 
te, jis praliejo szokti, kaip tik- 

“ p rys i li
tai mitriai, kad rodos sė

dėjo ant žemos, o kojas meczio- 
jo in visas puses. Ir žiurėjo in 

akimis, ir 
d*« Izieusiu 

džiaugsmu. Juodi {liaukai nu
krito jam ant kaktos, 1 et <zo- 
ko ir szoko insižiurojo-i in tau- 

prie-

ras kazokas. E jo in 
dv”

Fedotka ugninėmis 
pritupinėjo vikriai

suszuko 
mergina.
mergai •r>

ls minanev’a 
‘zazule 
graiksz.ta- 

mažomis kojon

kini kojomi 
szais savo '

Fedotka ;
kini

/I I

1 s tai
III 
ar

typ prieidama prie savo vaiki
no, tai vpI greitai tolyn nuo jo 
nubėgdama. Pirsztais Inikytla- 
ma sijonėli, apsilenkus žiurėjo 
in juodus mirganezius1 savo 
batelius. Kartais pakėlus gal
va pažvelgdavo in szokahti 
priesKais ja Danilka, o jis dar 
smalkiau imdavo szokti, kad 
net dulkes kėlėsi nuo molines 
aslos.

! :įr>x-
4;‘- '

duok

1\ H1 
vikri, biesas ja augino!..

— Bot jis smarkesnis — 
pridūrė merginos.

— Tokio kareivio asz dar. 
nesu maežius.

Senis Damianas noszukavo, 
jis žiurėjo in szokanezia mer
gaite — duktere in jos vaikina, 
juokėsi ir murmėjo.

— Sntarkus vaikai,
Die jiems laimes ir garbes.

Staiga, nuo malūno pasigir
do riksmas szauksmas pagal
bos balsa's buvo toks : 
kad nei sujudinta upe nei jos 
užimąs nepajėgė užgluszinti. 
Jaunimas paliovė szokos, mu
zikantai grieže. In grinezia in* 
bego vienas malunininlku pa- 

, kaip lavonas,, szaukda- 
visa gerkle:

įmones gelbėkit ! Žvejai 
skėsta!

— Kas ežia ? Kur?... Kaip! 
suskambėjo pergazdinti klau
simai.

balos
m as

st iprus

Vaikinai pradėjo piltis isz 
grinezios grūsdamies ir shim- 

pro duri’s,darni vienas kita
Vienas ipo kito szauke:

— Kur skėsta?
— Ko plaukti per 

bangas!
Prie upes kas kart

riksmas, pilnas baimes ir 
iszszoko

tokias

didėjo 
isz.

!

Is z būrio

va ik i na i! skubiai in 
beg’kim iszgelbesim!

gaiszczio.
Danilka.

■IMI —■*< |

pagelba,
— szauke jisai.

Ir pradėjo bėgti linkui upes. 
Paskui ji pasileido kiti vaiki
nai, merginos ir moterys.

Taupoj virė. Ant pylimo, 
apie maluna bėgiojo vaikinai, 
kiti stovėjo ant vietos žiūrė
dami in putojanczia's bangais. 
Kiekvienas ka. nors sake, 
dydamas kitam juoda, 

mėtomakini bangu

ro- 
sm ar

ta szka.
Riksmas ir szauksmas kas kart
didėjo. •

nes!
Duokite virves, oi žmo

b ūso ■— M a kiši m paduok 
kus (busokais vadinama ilgos 
medines kartys su geležiniais 
ant drūtgaliu kabliais.)

Semionai, paduok luotą'
Po plynių su savo luotu, 

bangos apvers.
O Danilka jau renges plauk

ti. Erdviame luote 'stipriai sto
vėjo, i rosi ir 
taneziomis

szo Is- 
Duvo 

t ar

kiti ma-
t

veide Žemomis
nuo pbiu-

Lupos jos

kovojo su 
bangomis.

vienplaukis plaukai jam 
szesi ir krito ant raudono vei
do. Akys kaip ugnis dęge bal
sas garsiai skamb'ojo,

Greieziau!... Greicziau ’... 
.n page!La!

Tiktai keletas drąsesniu pa 
siryžo so. juo plauki'
tydarn’ insisiuba\usms bmigas 
nusigando ir pasitraukė.

Ant kranto stovėjo Fedotka 
su raudonomis 
ir akiu neatitraukė
kianezio Danilkos, 
sznabždojo:

Dieve susimylėk! Dieve 
susimylėk!

Visi stovintieji ant kranto 
nutilo. Niekas nediyso atsi
liepti. Girdėt buvo tiktai sku
bėjimo atgarsiai ir vaikinu 
sznioksztimas, mergai ežiu dū
savimai, kartais intemptas se
nu moterų dejavimas ir mažu 
vaiku cypimas. Visu žvilgsnis 
ir klausa buvo nukreipta in 
plaukianti luotą, ir in kita ap
versta dugnu aukšztyn, kuria 
bangos negailestingai meczio- 
jo-

Luote Danilka vadovavo.
— s Ei žvejai! laikykite vir

ve, ei greitai! gaudyk laikyk!
— Laikykis! banga eina 

•— roko kiti mesdami linas du 
juodu vandeny taszku. Balsvoj 
menulio szviešoj matyt buvo, 
kai dvi linos susuktos in rata 
isz luoto pliuksztelejo in van
deni. Luotas supeni ant pavir- 

kriokianeziu bangu.
Danilkos

skambėjo, vos girdimas 
vintiems ant kranto.

— Pagavo liną!... pagavo!., 
greitai trauk, busokais už dra
bužiu, iszgelbesim iszgelbesim!

Pagriebė busoka, luoto vaira

sziaus 
Balsas nuolatos 

sto-

— 6t szokn, tai szoka! — kitam atidavė ir vikriai užka- 
szaivke vaikinai. bino plaukianti žveji.
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MARES BE PAŠILSIO.
IM. Drouhin, FraDcuziszkas aviatoris ir jojo 1,000 ark

liu pajėgu Farman eroplanas, s u kuriuom mano perlėkti Al- 
lanliko mares be pasilsio isz Paryžiaus in New Yorka. Ero
planas turi du moterius — vienas pryszakj'je o'kilns iižpaka-
lyjo.

mis
Du žveju ranko- 

luoto kraiszta,

kreipės in kita puse tempe isz 
visu jogu. Dar yalanldele pa
stangų ir luote pakilo miszrus 
klegėjimas.

pagavo
esantieji jame pagriebė juodu 
už pažastų ir intrauke iri luo
tu.

Bet tuo paežiu laiku luotas 
urnai pakvipo, nuo vidurio 
upes atbėgo putota ūžianti 
banga ir didžiau'siu smarkumu 
ūžtelėjo ant luoto, pagriebda
ma su įsavim viena gelbėjusiu 
žmoni u.

nžglu.szino, 
szmektelejo juodas 
pakilo

nuo
atbėgo putota

Iszgasl ingus balsas vi
ii pi e

juodulys,
, ’Vaikinu

l riu’kszmas, vienok balsai 'din
go bangu kriokime ir kas kart 
kilanezios upes szniokszlime.

1 n įkrauta plauke luotas vos 
vos

ska luotą

samiszys,

galėdamas
szolstanczias
žmonių stovėjo

nekanl ria i
esantieji luoto

ia i k vii s I 
bangas.

a n i

ne
priesz
Pulkas 
kranto ir nekantriai žiurėjo 
kaip esantieji luote žmones 
sunkiai dirbo darydami kits 
kitam rimtas pastabas.

—- Iszgelbejo žvejus! 
smarkus vaikinai.

— Greieziau
nes

oi

prie kraszto 
upe kaip jura insisiubavus.

Acziu Dievui kad nenu
skendo!

— Pamažu plaukia, tnr but 
žvejai rimtoj padėtyj.
Taip klykiau! luotas priplau

kė prie kraszto. Vaikinai ty
lėdami iszlipinejo veidai visu 
buvo blausus ir iszgaž'dinli.

Staiga pasigirdo szi rd i
Fedotkos balsas: 

Kur Danilka?!
Ilgas tylėjimas,

nas
ve

prio

1 uže prieszais akis lekiojo juodi 
rituleliai. Nieko jau negirdejo 
nemato nesuprato apart bai
sios’tikrenybes kuri kaip pen- 
cziu musze in jos smegenis. Ne 
pabudo nuo sustingimo net 
tuomet kada priėjo prie jos 
persimainos, kaip vampiras 
Maksimas ir imdantas už ran
kos k'aukiancziu balsu fare:

— Eik varszoIo in grinezia, 
pik pas teveli.

Patrauko ja paskui save 
Ėjo netekus pajėgu nesupras 
dama kas su ja darosi. Ausyse 
jos skambėjo, Visas nasnnlis 
sukosi pasiutusiu 
apalpo. Tada paėmė Maksimas 
ant savo ranku

I grinezia. Paskui vilkosi susi
lenkęs 1'0 žodžio senis Darnia 
nas ir szlapias, do t mtis nuo 
sza 1 ežio M nei kas. 
vijosi juos kas kart 
susirinkusiu žmonių klogosv 

VI.
Praėjo naktis ir diena. Zmo- 

Ues vis da kalbėjo apie liūdna 
su Danilku atsitikima. Bandy
ta joszkoti kuna. Mėgino net 
pats ponas su žmonomis, vie
nok po keletos bandymu pa
liauta. Upe buvo labai sujau
dinta, pi Ina. vandens. Stipriau
si tinklai negalėjo dalaikyti. 
Pagalios žmones bijojo 
gyvasti statyti pavoju n.

\rakaro viskas apti'lo. Vaiki
nai iszsiseme invykiu ir fizi- v
niai nusplpo silsėjus. Tiktai 
Ruezieuso, ma'žame namely, 
Semiono, tėvo Danilkos, neap
sakomai sielvartavo, o Rudnej 
pas Damiana Fedotka isztisa 
diena gulėjo be sąmones. Va
kare bet-gi atgavo sąmone. Per 
dvi valandas szirdi verias 
verksmas nedavė jos nuramin-

Paskui nutilo. Visi mano, 
kad užmigo. Bet Fedotka, in- 
sisukus in svitka gulėjo tyliai 
lovoje, 
skausmais suremta 
tiszka galva ka tai svarbu ir 
rimta.

Ii.

kaip

t

didelis

tiktai upe 
kriokė tartum pragarinio juo
ko apimta.

Kur Danilka? — szauke 
vaikinai urmu puldami 
luoto.

Vienas žveju, svyruodamas 
ant kojų parode in upe.

— Mus iszgelbejo, bet pats 
žuvo — tarė drėbaneziu ir jau
dina neziu balsu.

Būryje pakilo teiks
triukszmats, kad valandėlei bu
vo užgluszines net upes užima.

Aplinkui skambėjo pergaz
dinti szauksmai:

Danilka nuskendo! Die
ve susimylėk!

— Mes norėjom gelbėti, 
bet nebuvo galima, banga pa* 
giebe ir panėrė in dugną.

Danilka žuvo! kaipgi ?... 
taigi jis plaukiojo kaip žuvis 
— kaž kais suriko.

— Bet! in liną insipainio- 
jo, dėlto negalėjo plaukti, dvi 
linas įsu savim nutraukė mes 
jam geibėjom gal ir jis pats 
geibėjos, bet vanduo smarkus, 
banga ji po luotu pavarė tur
būt galva sudaužė, dėlto neto 
ko sąmones.

— Taip jau jam buvo skir-

gelbėti

ta.
Toks nelaimingas ‘ liki-

mas.
Nusigandę invykiu žmonos 

ome tarp saves kalbeli garsiau 
klausinėjo smulkmenų.

Bendrame sum i szi me niekas 
neatkreipe įdomės ant pabalu
sios, kaip mirtis Fedotkos, sto- 
vinezios prie pylimo balkio. 
Stovėjo kai numirus be kvapo 
Ir minties, ar didele pilna tra
gizmo ir baisiausia sielvartu,

ja paskui

visas pasauli
greitumu ir

ir fiuneszo in 
vi įkosi

Nuo. upes 
didesni t

S.

savo

apsvarsty’dama savo
kaimie-

♦ *
Pradėjo szvisti.
Nuo Damiano grinezios grei

tai bego linkui upes laiba žmo
gysta, ja seko juodas kudlotas 
szuo.

Kaimas miegojo giliu mie
gu, ilgiau negu paprastai. Fe
dotka atsargiai iszsiliauže isz 
grinezios ir atsidūrė ant pyli
mo. Stovėdama ant tilto insi- 
žiurejo in baldas putu gliau- 
nias, vos apszviestas bundan- 
czio# auszros. Vanduo veržėsi 
it pilcsi taip smarkiai, kad net 
tiltas judėjo, jo krasztus vilgė 
stambus tiszka laszai. Fedot
kos akys insismeige in 
dens s n kuri us. Antakiai buvo 
suraukti ir lupos stipriai su- 
cziaitptos. Pabalusiam veido 
žymėjosi baime. Staiga kon
vulsiniai nusitvėrė tilto ramos 
ir balsiai tarė.

—j- Paėmė i Danilka, paimsi 
ir mane!

Drebanti atsiklaupė ir, per
sižegnojus, su.sznabždejo:

— Dievo susimylėk! Iszgol- 
bek Dieve mano nusijejele...

Urnai pasįlenke in prieki pa- 
liuosuodiima ranka nuo atra
mos.

Silpiias rikloiojimas, bangu 
j u 1 • .

4

tai gliaiima iszszoko aukšztyn' 
dideliu pūtuoto vandens stul-( 
pu ir bangos kriokė nefizdamos 
nauja auką. .

* *. *
— K a« cz i a ? pa k 1 a u se. pa ts 

savos senis Damianas iszejes 
isz grinežios ant kiemo, kai 
saule jau teko j o.
Užgirdo pa upėj skaudu szuns 

cypimą ir nutirpo isz baimes.
Pažino baisa Muciko.
Dideles nelaimes jautimu in- 

puole in grinezia ir iszbego 
raudamas nuo galvos plaukus. 
Kaip patra’kes pasileido in 
upe.

Nebuvo jis pirmutinis. Ant 
pylymo keletas žmonių isz ma
lūno ir 'persigando žiurėjo in 

akmenų 
stovėjo juodas sutarszytrts 
sziio, kaisziojo nose in putotas 
bangas ir perimaneziai cypė. 
Dejavimas, pannszus in žino- 
gaus skambėjo szunies balse.

Ant kraszto tilto gulėjo pa
likta raudona skepetaite nelai
mingos Fedotkos.

Damiąnas pažvelgė ir apmi
rė. Jaute kad ežia atsitiko kas 
nors baisaus, bet kas, negalėjo 
suvo'kti. Kaimietiszkas jo pro
tas negalėjo patirti dideles ne
laimes. zimėnes pulkais rinko
si. Žinia, kaip viesulą nuėjo 
per kaimus, vaikinai tekino
mis bego ant pylimo nusigando 
ir viens kitam kartodami:

Fo'dotka nusiskandino!..
—- Girdėjai tu?.. Damionai- 

to nusiskandino!
Ant pylimo pasidarė kam- 

sza. 
miszo.
szauke, tas pribėgės prie ty
li nezio ir nusiminusio būrio 
nutilo ir spraudėsi in prieki, 
kad pažvelgti in inszelusia 
upe, baisu mergaites graba ir 
palikta raudona skepetaite.

O saule kilo aukšztyn ir 
aukšztyn, bore spindulius ant 
besisnpaneziu bangu, tartum 
degdama dvi auksini lemputi 
tiem dviem, kuriuos vanduo 
nesze, kad gal kur^sujungti ir 
sykiu neszti tolyn, tolyn.

Staiga isz būrio iszejo vie
nas auksztas ir tvirtas vaiki
nas, bet taip pabalęs, kad ro
dos jame nebeliko nei vienas 
kraujo laszas. Stiklines, skaus
mo pilnas akis indebe in upe ir 
stovėjo kaip numiręs.

Tai buvo Maksimas.
Paskui nuėjo ant tilto, atsi

klaupė, kepure nusiėmė ir per
sižegnojo.

Visi suklaupė, kiekvienas, 
traukdamas nuo galvos kepure 
žegnojasi.

Užvieszpatavo grabine tyla.
Tiktai Fedotkos tėvas ne- 

klaupe kaip visi, bet parpuo
lęs ant keliu ir rankomis užsi- 
den'ges veidą gugeziojo isz gai- 
lesczio. Rodėsi, kad verksmas 
sudraskys jam ir krutino.

Dabar tiktai suiprato. Siel- 
vartos ji pagavo sukuriu. Jis 
ta mergaite labiau mylėjo už 
visus vaikus, nors nekarta ir 
musze ir lojojo. Stovėjo jam ji 
priesz akis kaip gyva. Taigi 
nelaimingas net galva daužė

*

vandeni, bernai ant 
juodas

Vaikinai stovėjo 'kaip pa
lvas keliu bėgdamas

O

vąn-

in tilto kraszla.
— Fedotka!... vaikuti... ka 

tu padarei? pe^imaneziai deja
vo senis.

Bet Fedotka neatsiszauke. 
Tuo tarpu pasigirdo blausus 
Maksimo balsas:

— Dieve, buk gailestingas 
nuodėmingom sielom Fedot- 
kos ir Danilkos.

— Buk gailestinga 
ru pakartojo minia.

.Jiems atsako monotoninis 
upes užimąs. Galas.

s!... cho-

—Isz “Draugo.

Juozas Karaszauskas
L1ETUV1SZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Toipgi kito
kilis apdraudimus kokius tik kas

Persi-1 atgiyžus in upe. Galvoje jos lojimas ir
• tadaszkavimas, garsus szunies

... viskas nutilo. Tik--

reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike.
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY OITY, PA.

I

Nesonei balius [Ilinojuj buvo, 
Ant kurio claug svecziu 

pribuvo,
Iužauga užmokėjo, 
Ant baliaus nuėjo, 
O kas neužmokėjo, 
'Pasai namie sėdėjo, 

Ant armonikų cz’iupino,' 
0 munszaine linksmino. 

Szokis ėjo net baisu žiūrėti, 
Sztai ir paliemonai atlėkė, 
Svodbininkus laukan iszvare, 
Ir da ant policijos nuvarė,

O k a jau salo, 
Ant rytojaus 4 moteres vale, 

Su matikais skuto,
I r ilgai u'ž truko, 

Kol skvernus surinko, 
Plaukus nuszlove, katruos 

i sutraukė, 
Badai ir ausu, dantų ir 

nosių gurbą pridėjo, 
Net -pora vyru neszti turėjo. 
Lakiupe ir daugelis sėdėjo, 

*0 kas sėdėt nenorėjo, 
Tai bausmia! užmokėjo,

Ir namon parėjo.
Net sarmata, tokis balius, 
Kraujas liejosi, ne alus, 

Laikraszcziai buvo priraszyti, 
Apie Lietuvius Ipatalpyti. ' 
Bolszevikai daugiausia 

paszelumo turi, 
Tieji pasiueziausi ant niek 

nežiūri, 
Sarmata daro del ikit'u, 
Del senei apsigyvenusiu 

Lietuviu. »

Goriausia rimbus intaisyti, 
Už latrysta kaili perti, 

Ba kitokios jau nėra rodos, 
Reikė duoti ženklus ant 

skuros.

Jau tik ant svieto negerai, 
Jaigu užaugia vyrai, 

Ant senatvės gauna svaiguli 
In dance szkule priguli, 

Bosai skundžesi ant mainieriu, 
Kad nelioduoja karu, 
Naktimis val’kiojesi, 

Apie szlapnoses geniojesi. 
Vienas bosas užklausė savo 

mainierio,
Ka atnesz szokis gero? 
Ar isz to duona valgysi, 

Kaip džiaza szokti iszmoksiT 
Kitas vėl jau svaiguli gavo, 

Nežiūri ne darbo savo, 
Per naktis džiazus sapnuoja, 
Kaip apkvaitęs slankioja. 
Ne vienas džiazinis” skaityti 

nemoka,
Kojų nepavelka, o bet szoka. 

Argi nebūtu geriau, kad 
iszsiiniegotu, 

0 naktimis nesivalkiotu. 
Jaigu miestas apie tokia 

szkule dažinotu,
Tai su paliemonais visus 

iszgeniotu,
0 ir tėvams apie tai pasakytu, 
Kad szlapnoses namie laikytu. 

Tikra Šodomije darosi ant 
tokiu susirinkimu,

Sžlapnosiu ir senberniu 
vaikinu,

Da poteriu gerai nemoka, 
O jau džiazus szoka.

Sziadien motinos džiaugėsi 
Isz savo dukrelių gėrisi, 

Jog senberniai a/pie jaises 
tupinėja, 

Ant szokiu praszineja.
Vienoje vietoje kaip 

kunigas ant ju užklupo, 
Su palicijo net kaili iszlupo
Vienam kaip davė, net 

buksvos truko
O kiti ant savo giliuko 

isztruko;
Tai tau džiazai, 
Neiszmaneliai.

%
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6 6 6
yra tai receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio. 

Uimuaxa mikrobus. -— Aptiekose

/
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ŽINIOS VIETINES

— Decoration Day. —Žmo
nių daugybe ant visu kapiniu, 
kad net sunku su automobi
liais nevažiuot ant kapiniu.

— Seredoje jau turimo 1 
d iena Juniaus—Birželio.

f Jonas Paulukonis, (>2 me
tu, isz Trentono, mirė Ashlan- 
do ligoniniteje praeita Ketver
gą. Velionis paliko paezia ir 
kelis vaikus. Graborius Tras- 
kauckas užsiėmė laidotuvėms, 
kurios atsibuvo Subatoje 
bažnytinėms apeigoms.

p. Konstancija Botiliene 
Elizabeth, N. J. lankėsi 

szioje apebnkeje pas gimines 
ir pažinstamus.

Ponstva Jonas Valentai 
C>04 W. Pine uli., insitaise pui
kius liktorius pagal naujausia 
mada kuriuos parūpino 
Electric Co.,

Ind. Harbor, Ind. — Gegužio 
26d., tuojau po miszparu para
pijos saloje invyko nepapras
ta puota — tai musu klebono 
kun. Bic^kau^ko iszleistuvos. 
Buvo didele ir graži programa, 
kuria sudarė prakalbos, dainos 
(solni, duetai, kvartetai ir cho
ras), ir kiti pamarginimai. 
Programa vainikavo dovana 
kuri buvo inteiktn klebonui.

Kun. Biczkaitskas Lietuvoje 
bus apie pora menesiu. Per ta 
laika klebono pareigas eis kun, 
P. Saurusnitis. —D.

su

ISZ

Flo 
(Florijonas- Bocz- 

kauskas) 312 W. Pine uly.
'I’ula mm-gaite 13 motu 

atėjus su vyru 37 metu pas vie
tini skvajuri praszydami lais- 
nu ant ženybu. Skvajeris nu- 
ujas j>as tėvus apreiszke kad 
valdžia uždraudžia tokius ap- 
siporavimus ir liedavo laisnu.

3 va-
Franas Andrusz- 

7 melu, gyvenantis 
Market ui vežios.

PORT WASHINGTON, WIS. 
Czionais labai linksmas gyve
nimas, o ypatingai vasaros lai
ke, nes oras vra labai sveikas 
ir czvstas. Randasi czionais ke
li Lietuviszki biznieriai, kurie 
gyvena puikiai ir daro pusėti
nus biznius o žmonos gyvena 
tikrai broliszkojo meilėje. Ne
malonu labai, kad reike pri
mint ir tai, kad tarpo musu 
randasi viena ypatų, kuri myli 
apkalbinot savo artymus visai 
nereikalingai.

— Kuopa 
lot ori jo
turėjo dideliu ipasokmia 
dirbo gerai. —Pipiras.

997 
pobažnytineje

kuri turėjo 
saleje, 
ir už-

Konsulis Pajeszko. Kunigas ir Čigonas

j" Sukatos ryta, apie 
įnirę

37
E.

j oris

broli kariumeneje. 
užsiėmėReklait is

landa, 
keviezius, 
ant l102 
Velionis paliko paezia Elzbie
ta ir motina kuri gyveno pas 
ji, kaipo ir (lu sūnūs ir tris se-

Franciszka Urboniene, 
Alansk'iene, mieste ir Stulgai-
tiene isz McAdoo, viena broli 
Frackville, broli Igną Lietuvo
je ir viena 
Graborius
laidotuvėms.

Pirmo vardo ugnagesiu 
konipanije ketina atidaryti sa
vo stoti su bankietu ateinanti 
menesi. Bus tai puiki ugnage
siu stotis, pastatyta pagal nau
jausia mada su geriausiu elek- 
trikiniu apszvielimu ir likto
riais kuriuos pristatė Flo Elec
tric (’o., (Florijonas Boczkaus- 
kas) 3 
vra

12 W. Pine uli., 
vienatinis 

kont faktorius 
nėjo.

kuris
elektri kinis

szioje aplink i-

Sereda

ANT PARDAVIMO.
Namai ant 8 familiju, kote

lis, sztoras, dididis garadžius 
ir 1.1. Geroj vietoj. Viskas ge
riausiam padėjimo. Geras pir
kinys ir alnesza gera procentą. 
Platesniu žinių kreipkitės ant 
adreso: (.120

Jos. Penkunas
St. ('lair, Pa.

DU GERI NAMAI ANT
' PARDAVIMO.
Parduodu narna ant 907 E.

Pine ulvezia (puse loto) ir 90b 
Market ulyczios, o tai del 

per
E.
to kad man yra per didelis. 
Sziluma per visa st ubą, batrui 

geraiir žodžiumis, elektriką
intaisvtos. Atsiszaukite:

Jonas T ra m k a 11 <«k a s,
907 E. Pine St.

Mahanoy €,'ity, Pa.f.M.31)

Didelis
, Gir-

Tinkamas del

ANT RANDOS. 
sztoras su namu del 

gyvenimo ant Ogden St.
ardville, Pa.
Lietuvio ant bile kokio biznio, 
geroj vietoj, karnkas eina pro 
duris.

(t.f.)

Kreipkiles ant adreso:
K. M. Maginu is,

109 Main St., 
Girardville, Pa.

Szie asmenys, -gyvena Ame
rikoje, yra jesakomi:

Ambrozeviczia Vladas, isz 
Padovenio vai., Marijampolės 
(Ijiskr. Gyveno kadaise Wor
cester, Mass. ,

Balanų Jono ir Julijos, vai
ku, gyvenusiu Chicagoje.

Buikai Anicita ir Petras, va
dinasi Peter Boyle, 
Chicagoje.

gyvena

Tūlas kunigas atverto Čigo
ną ant Kataliikiszlko tikėjimo Ir 
ji apkrilkszfino. Po tam pado
vanojo jam ražaneziu ir szlka. 
plierius, sakydamas Čigonui, 
kad popiežius per tsavo gora- 
doji'Ste duoda jam visiszka ad- 
puska. Tszmokino Čigoną, 
idant kožna diena atkalbėtu 

uSveiku Marijų”
arba vjsa ra-

“ Iii 1 v

Išmokino

150 
‘.‘Teve Musu,

ir 15
$ I

Chrzonoviczius Mykolas, isz'/.ancziu už ka aplai'kys kožna 
Tytavonu vai., Raseinių aipsk. 
Gyveno kadaise Chicagoje.

Duleba Juozas, isz Pabiržės 
vai., Biržu-Pasvalio apkr. Gy
veno kadaise Chicagoje.

Dauniene J ieva, mirusio Lie
tuvoje, Užvenczio vai., 
Daunio žmona.

Dogelis Zigmunlas, isz Gir-
Raseiniu apskr.

Gyvenos kadaise Racine, Wis.
Eimantas, Juozas, isz Nau-

, Tau rages apsk.
Gyvenos (’hieagoje.

Grybauskas (Grzybowski)
Juozas, Gabrio sūnūs, gyvenos 
East Chicago, Ind.

Jacikas Baltramiejus 
Bill Jacikas,

Chicagoje. Atsiliepė jo žmona 
isz Tilžės.

Juodakis Jonas, isz Kupisz- 
kio vals., Panevėžio apskr. gy
venos Chicagoje.

Klopcris Herman

kalnia vai.

miesczio vals.

naši

Prano

vadi- 
gyvenes

, isz Pane
vėžio gyvenos kadaise Chica- 
goje.

Kuklinska-Kartshanski Eva, 
gyvenanti ar gyvenusi Chica-
goj-

Lapan Juozas, brolis Petro 
mirusio Chicagoje 1926 metais.

Levickiene-Balanaite Rože, 
gyveno kadaise Chicagoje su 
tėvais.

Lipskis Klemenshs, atvykęs 
(’hieagon 1913 m. isz Rygos.

Madeiskis-Globus Teodoro 
isz buv. Siedlecko
A1 e k sa n (1 ro wsko a psk r.

Meskis Vincas, Jurgis,
Panove-

re. Novo

Jo-
nas ir Dzidorius, isz 
žio apskr. Gyveno Chicagoje.

Milkeviczius Adomas, isz 
Tdlsziu miesto, gyvenos Chica
goje.

Rusetschka - Wasilewska 
gyvenanti ar gy

venusi Chicagoje.
Skaudvilę Vladas, isz Tytu

vėnų vai., Raseinių apskr. At
siliepė jo žmona Juze Skaud
viliene.

Tamasziune*

Magdalena

diena atpuf/l<a.
Čigonas nežinojo kas tai at- 

pusikes, mane, kad tai yra 
szmotas livsziniu. Nudžiugo la
bai isz tokios dovanos, many
damas '.sau, kad daugiau nerei
kės jam dirbt o turės ka valgyt 
ir bus jam gerai, nes jau 'kimi 
gas pasakė 'kad jam bus gerai.

Ant rytojaus anksti apkalbė
jo 15 “Tcve Musu” ir 150

Svei'ka Mari jas
ir 
k an t re i“Svei'ka Mari jas” ir 

laulko ant stebuklingo atpusko, 
arba kaip sau mane 'laszinius. 
Buvo labai iszalkes, žarnos gra 
jino marsza. Negalėdamas da 
si laukt atpusko, nuėjo pavogti 
bulvių isz kaimyno daržo, 
rias iszkepo, suvalgė 
pradėjo kalbeli g:.:: : 
ežiu manydamas, kad gal Die
vas gerai neiszklause jojo mal- x 
du. Bet vela a t pu s kas neatėjo 
ir vela užsinorėjo jam valgyt 
Nuėjo in (kainui praszyti duo
nos. Kada bada apmalszino, 
eina čigonas pas kunigą, pad- 
kloniojo lyg ženibi, bueziuoda 
mas kunigą in ranka 
4 4 r
ko kunigas atsake:

“Tegul bus pagarbi n 
o kunigas pakeles galva 

“Ant amžių
Čigonas vela pa 

“Te- 
ant ga

> 
garse i

ko
vei 

ražan-
ir

kunigą in ranka sako: 
Pegul bus pagarbint aw”, an’ 

“Ant am- 
Cigonas vėlužiu amžinųjų.

sako:
ta-s,”
atsiliepti piktai:
amžininju.”
antrino keliolika kartu:
gul bus pagarbintas,”
lo kunigas atsistojas, parau
donavo isz pikto suriko:

— Praeita jsoroiia pana 
Marijona Grigiute duktė Alek
sandro Grigiu, isz Minersvil- 
los, ii'kos suriszta mazgu mote
rystėj- su p. Bernardu Morku
mi, huczeriu isz Mahanojaus. 
Mazga moterystes suriszo k u n. 
Karalius Minersvilleje. Ponas 
Morkūnas laiko buezerne po 
No. 5.38 E. Pine ui vežios. Ve
selka buvo puiki ant kurios 
dalybavo daugelis sveteliu.

SHENANDOAH, PA.
— Pajuszas Tamulionis ati

darė nauja aptieka praeita Su
kata ant Heights.

— Per nupuolimą akmens

I
Maple Hill kasyklose, likos 
skaudžiai .‘iižeistas in ranka 
Antanas Daugerta, 21.5 E. Oak 
ulyczios. Gydosi namie.

— Ponas Jurgis Mikla-i 
szauckas su paeziule lankėsi 
ana diena pas skvajerius Mi- 
lauckus Mahanojii'j kur pralei
do kėlės linksmas valandėlės.

— Vietinėje ligonini t oje at
lankė garnys paeziule Kaži-' 
micro Belinskio isz Heights, j 
palikdamas patogia ir sveika 
dukrele.

— Ona, duktė Martinu Pet- 
ravieziu, 402 W. Atlantic St., 
likos nuvežta in vietine ligon-i 
bute ant pendesaitis operaci
jos. _____

Maizeville, Pa. f Jokūbas 
Gužis, kuris mirė nuo krauja- 
tekio, likos palaidotas su baž
nytinėms apeigoms Szv. Lud- 
viko bažnyczioje. Velionis pa
liko paezia ir dvi dukteres. 
Palaidotas ant Lictuviszku ka
piniu Fracfcvflle.

Mikla-

.’I

SALUNAS S U NAMU 
ANT PARDAVIMO.

Gera bizniava vieta su salu
mi, dubeltavas namas intaisy- 
tas su visokioms vigmloms pa
gal naujausia mada. Parsiduo
da už tai, kad locnininkas už
sideda kitokį bizni. Atsiszau- 
kite tuojaus po numani:

335 E. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.tJ7)

— ◄ Reading •
1B£

►
DUBELTAVAS 

TI KIETAS$3.50
— IN —PHILADELHPIA

NEDELIOJ 5 JUNIAUS
Speclalls trelnaa Suimto* nnktl.

Isz lazeis
Shamokin .............................. 1:30
Mt. Carmel............................1:30
Ashland .................................. 2:21
Girardville...............................2:28
Shenandoah . . .'...............  2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tamaqua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7:30 vvalanda vakare ta pat diena 
Standard Time.

• ą •

PANEDELI 6 JUNIAUS
Keturiu dienu ekskurcija su 

su palydovu in
WASHINGTON, DC. '
Visi ekspensai apmokėti. Apie 

daugiaus raszykite pas 
G. O. ROPER, D. P. A.

Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

s, gyvenosas .Jonas, gyvenos 
Milwaukee, Wis.

Tamulis Juozas, isz Kurtu- 
venu vai., Sziauliu apskr.

Teikertas Augustas, 
Vieszviles vai., Klaipėdos kra- 
szto.

Tumėnas Jurgis, isz Aluntos 
vai. Utenos apskr. Atsiliepė jo 
žmona.

Venckus Jonas, isz Plungės. 
Gyveno kadaise Chicagoje.

Vitkevicziai, Juozas, Marty
nas, ir Kazys, isz Kėdainių ap., 
N o v o t s ze b i u k a i m o.

Žilinskas Jonas, gyvenos ka
daise Vandergrift, Pa. ir vė
liau iszvykos Chicagon. Atsi
liepė jo tėvas, J. Tamoszaitis- 
Žilinskis isz Rygos, Latvijos.

Aukszcziau iszvardyti asme
nys sziuomi yra praszomi at
siliepti, 
nors apie juos žinotu, yra pra
szomi suteikti žinių. Bet kokia 
žinia bus brangiai invertina- 
ma.
Lietuves Konsulatas Chicagoj

(>08 So. Dearborn St.,
Rm. 1232, Chicago, Ill.

A. J. SAKALAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

isz

ir kiekvienas kas ka

k

Shenandoah, Pa.

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

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuotl o pribusiu in 
deszimts mlnutu. Telefonas 872,

k'VNOCnwodo A
1

MILŽINISZKA DIRBTUVE EROPLANU.
Sztai dirbtuve Kokker orciĮdanu kuri raudus! Hawbrouck Heights, 

tarp Montreal,eroplanai naudojami per valdžia ant gabenimo orinio paezto 
New Yorko, Chicagos ir kitu vietų.

N. J., kur dirbusi.
Kanados,

‘ ‘ A r 
tu pasiutai čigone, ar tave vel- 
nes apėmė? Ka tu nori nuo ma
nės?” ' 
atsako čigonais.
jum pasakiau 10 kartu pagar
bintas, o jegamastelis užpyko 
ant manės1. O jegamastis man 
lii(,«pe kad 150 kartu sakytini 
Motinai Dievo “Svei'ka Mari
ja” 
ir ar jegamastelis inislina 'kati 
Motina Dieva ir Dievas Tėvas 
už tai nepyksta? Ha,ha... Jega
mastelis esi to'kiu Čigonu kaip 
ir asz, o gal d a didesniu, ba 
jegamm telis szandiji isz Moti
nos Dievo ir Dievo Tėvo. Pasi- 
imkie atgal savo ražaneziu ir 
szkaplierius, o asz gyvensiu 
kaip gyvenau 
nereikės man szandyti Motina 
Dievo ir Dieva Tęva.’”

Dasiprato kunigas kad 
apsirubežiavo savo kantrybėje 
ir piktume bet jau buvo per 
vėlai. —Rex.

Nieko jogamastoli, 
’“Asz tiktai

T >

ir 15 kartu “Tėvo Musu”.

o asz 
cigoniszkai ire?

ne

Llntuviizkan Graborius
K. RĖKLAITIS

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

6 t(f W. Hpriice St., 
.MAHANOY CITY, PA.

306 MAUKEI' KT , 
TAMAQUA, PA.

• FyK *

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

Mokumo 3-czin procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentu pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

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

J. E. FERGUSON, Kas.
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REGINIS WASHINGTON© NUTRAUKTAS ISZ ORO.
Szis paveikslas likos nutrauktas per eropla: 

Lincolno memorialu prie Potomac upes ir magazinu

I

> ,“JAU DAUGIAU NEUŽKLUPSIU ANT MESZKU.
Taip sau mausto dabar “ Mugginsas”

o priguli prie Mrs. William 
Dunn isz San Francisko. Ana diena turėjo gerus laikus laks
tydamas paskui voverukes ir kitus žvėrelius Golden Gate 
parke ir isz netycziu užklupo ant dvieju meszku su baisioms 
pasekmėms. “ 
mausto sau “ 
vo žodi dalaikis.

Taip sau mausto dabar 4 4 

norėjo inveikti dvi meszkas. Szu
buldogas, kuris

su meszkoms,”
ir isz jojo padėjimo, matyt, kad sa-

No ser, daugiau nedraugausiu 
Muggins”

Washington

PACZIUOSIS SU 
AMERIKONKA.

Viskantas d’Alte, Portuga- 
liszkas ministeris in Snv. Vals. 

paczi uosis
('oleiną n isz New 

Yorko. Alte taino dinste isztar- 
navo jau 25 metus

neužilgio 
Marijona

su pana 
isz

ilgiau 
ne kaip kitas kokis svetimže- 
miszkas diplomatas.
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MODELIS SENOVISZKO KARISZKO LAIVO.
“Constitution,Szis modelis perstatų senovisz'ka kariszka laiva kuris yra dabar ro-

domas dideliam depart amentiniam sztore Marshall Field, Chicago. Modelis yra 38 pėdu il
gio, .27 pėdu augszįpzio ir svėrė 1,200 svaru.
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