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ISZ AMERIKOS
BRAZILIJOJ PEKLA
SUNKUS GYVENIMAS.

LIETUVIS IR LIETUVAI
TE NUŽUDYTI, ŽMONYS 

ISZ NUBODUMO 
MELDŽIASI.

Eao Paulo, Brazilije. — Gy
vena ežia keli Rusai pabėgėliai 
isz Vrangelio armijos. Vienas 
gyvena su Lietuve, o kitas Ru
sas buvo vedės Lietuvaite, bei 
ko tai užpykęs, papjovė ir isz
ejo sau. Paskui dar karta buvo 
atėjės fabrikai], aplanke savo 
draugus ir vėl iszejo kur jam 
reikia, nekliudomas. Kitas at
sitikimas buvo toks: Brazili- 
jnntas nuszove Lietuvi isz ker- 
szto. Parėjės savo butan, pasi
gyrė draugams,'kad savo prie
sz nuszoves, pasiėmęs savo 
daiktus, nusinesze ant stoties, 
nusipirkęs bilietą ir nuvažiavo 

Tai vot kaip
Brazilijoj žmones brangus!

Ijiikraszcziu nei vienas 
kaip raszo

kur jam reikia.

skaitome,
“Vienybėje 

tuviszku nėra 'kur gaut,
avė

ne- 
Juozas

— ba Lie- 
o Bra- 

ziliszkai nernoikam. Užtai insl-
taisem mojava ir kas vakaras 
per visa Gegužio menesi susi
rinkdavom ražanczin kalbėti ii 
atgiedoti litanija prie Paneles 
Szventosios.

Mokyklon irgi nei vienas 
vaikas neina, ba jos arti niekur 
ir nėra.

Girdėjau, kad viena Lietu
viu szeimyra atbėgus nuo ko-

nei

kio tai pono vfsa palike ir sto
jo, kaip apsivilkę pas musu 
poną cukraus nendres skinti.

— V.

TŪKSTANTIS
JAUNAVEDŽIU BADAI 

NESUVINCZIAVOTI.
Islkton, M d. — Palicijc aresz- 

tavojo buvusi Protestoniszka 
kunigą Kichard P. Westren, 
kuris savo laike suriszo maz
gu moterystes tūkstanti pore
lių isz visu daliu Su v. Valst. 
kurie adbego in czionais apsi
vogti. Palicijc sako, buk Rev. 
Westren, neturėjo tiesos suri- 
szinut poras mazgu moterystes 
nes nuo kunigystes 'buvo pra- 
szalintas per Metodiška Epis- 
kopolini kunigu sinodą. Tosios 
poreles ka likos per ji surisz'ti 
dabar gyvena be szliubo nes 
juju mazgas ne yra k-galiszku.

PRIKALBINĖJO KITA 
IDANT PAPILDINTU 

ŽUDINSTA.
Md.Balt i more, M d. — Szimas 

Nifkovdki, 6.3 metu, įperši sky
rė su savo mot oria 15 metu ad- 
gal. Po tam jojo motore apsi
vedė su kokiu tai Jokūbu Var- 
czinsku gyvonancziii ant Barre 
uli. Nil'kovskis korszino buvu
siai paežiai, kad nužudins jaja 
ir josios antra vyra. Bandė 
kerszta išzpilddt pedki metai 
adgal, bet užmanymas nepasi- 
sike. Dalbai* prikalbino žanda- 
piszki, koki tai Korycka, žino
ma kaipo “ Yountg Gilley, ku-

1927

LIETUVIAI
NELAIMĖJE

VIENA MOTERE UŽMUSZ- 
BUVO NESZOZE, 
KITA MIRĖ.

TA;

KELI SUŽEISTI VAŽIUO
JANT NUO KAPINIU.

szaito, kuri

ft

Pereita

nuo
Ja laidojant

Harrison, N. J. — 
savaite ežia buvo toks atsitiki
mas: Laurel Hill ligoninėj mi
re 15 metu amžiaus Mine Rim- 

gnlejo tenai
pat kūdikystes.
atsitiko nelaime, kurioj viena 
moteris lapo užmuszta ir keli 
žmones sunkiai sužeisti. Visi 
jie važiavo Juozo Maricko au
tomobiliam. Kaip policija sako 
iszvažiuojant iszkapiniu Ma
rkkas buvo pa,ts paskutinis. 
Kiti automobiliai buvo jau isz- 
važiave, o jis vis lauke savo 
pasažieriu. Norėdamas paskui 
kitus pasivyti, jisai “užstojo 
ant gazo”, 
damas pro kapiniu vartus isz- 
važiaves palaike staeziai in 
medi. Jo maszina sutvžo ir va- 
žiaves pa ta i k e staeziai in medi. 
.Jo maszina sutvžo ir važiavo• 
Moji joje žmones sunkiai 
kentėjo. A. Szulcieno, 60 metu 
amžiaus moteris, buvo užmusz
ta. Pats 
viena

, jisai ” 
ir greitai bosi suk-

nu-

vežikas Marickhs ir 
sunkiaimergina buvo 

sužeisti. Sužeistas taipgi Povy- 
las Paulauskas su žmona Pra-
ne Svatikiene 
Diczkuviene.

A. Szulcieno buvo užmuszta 
ant vietos, o J. Kaspariene įni
ro nuo sužeidimo vėliaus; 
gnnbutyje gutZ-da Juozas ?

Kasparai te ir

1L 
Na

vickas, kuris.valde nutomobL 
Ii u, jo pat i B. Navickiene, Po- 
vylas Paulauksis, Juozas Dicz- 
kus ir Frane Svetikiene, ku
riai nėra vilties pasveikti. Mi
rusi Kasparienc buvo neszczia 
ir gal už dienos butu jau susi
laukus kūdikio. Priesz
siaut jai buvo padaryta opera
cija ir bandyta iszgelbet gyvas 
kūdikis, bet nepasiseko.

paliko 4

ini r-

Už-bet 
musztoji Szulcieno 
va ilkus.
NESUTIKIMAS LIETUVIU 

SZEIMYNOSE.
Montreal. — Viename Lietu

viu apgĄ’ventame jarde augino 
tėvelis dukrele. Nors ir sun
kiai augino, bet su džiaugsmu 
kad iszaugines turės paguoda 
senatvėj.

Dukrele iszaugo, tėvelis pa
seno. Vieton laukiamos paguo
dos, dukrele 
piktais žodžiais pavaiszina, 
kartais dar ir apmusza.
per Dievo Kūno szvente dukre
le sugryžus isz bažnyczios se
na tęva netik iszkoliojo, o ir 
gerokai apmusze. Gal butu ir 
visai užmuszus, jeigu senis ne 
butu pasprukęs pas kaimynus.

Tai szitaip Lietuviu vaikai 
elgiasi su savo senais tėvais. 
Szitoks atsitikimas Montreale 
ne pirmutinis ir ne paskutinis. 
BANKAS SUBANKRUTINO

DINGO ANGLEKASIU 
PINIGAI.

Royaltown, Ill.— Keliolikos 
szimtu Illinojaus anglekasiu, 
sunkiai suezedinti pinigai din- 

State Bank

sena teveli netik 
o 

Taiprp

>

riam prižadėjo užmokėti 150 g0, kuriuos laike 
doleriu, jaigu abudu nužudys, of Royaltown, kada bankas li

kos uždarytas per valdžios in
spektorius. Banko kasieriur* 
Lovel ir jo pus-brolis, likos 
arcsztavoti už prisisavinintą 
banko 60,000 doleriu su kuriais 
spekelavojo. Nelipo ar kiek 
anglekasiai aplaikys isz savo 
sunkiai suezedytu pinigu. Ne
kuria neteko visko, kuriuos 
czedino per visa savo gyveni- 

.. ...

Korydkis sutiko ir jau kelis 
kartus buvo pas Varczins’kus 
novos jeszkodamas darbo. At
silankęs pas juos keliolika kar
tu ir būdamas (priimtas t ik ra 
broliszkai, pagailėjo jam nužu
dyti gerus ir svetingus žmonis, 

kokiamapsakydamas jiems 
tiksle atėjo pas juos. Nitkovs- 
kis ir Korydkis gavosi už gro
teliu. , * . • . ;
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ATKERSZINIMAS APIPLESZE 7,000 IISZ LIETUVOS
. ISZ LATVIJOS GRYŽTA 

APIPLESZE.
Panevėžys. — Sziomis dieno

mis teko matyti gryžusiu Lie
tuviu darbininku isz Latvijos. 

Cincinnati, Ohio.— In laika Nirplyszc, suskurę, alkani. Lat
vijoje pravalgė visus nusivež- 
tousius pinigus, net drabužius, 

ko bet ir Kanadoje ant 86 Inks-' Darbo ir lenai nesa.’Gryžo jie 
taneziu doleriu; taip prisipa- pešti, kai kur prisiglausdaini

TARNU BAŽNYCZIU

I 'I
'■V

Ktenumtnte Kairtnoja: Amerika ant vlao meto 88.0L 
Europoje ir JLietuvpje f 4.00 ant tIm pofafa

MAHANOY CITY, PA.

W. n. BOCBKOWRKI, Pres. A Bffv
F. W. BOCZKOWSAI, MlUr

ft 38 METAS

KAD NEGAUDAVO MAGA 
RYOZIU SUNAIKINO 
DAUG BRANGENYBIŲ 

VERTIES $25,000. •

NE TIK AMERIKE BET IR 
KANADOJE ANT $80,000; 

ANT GALO SUIMTAS

27 melu, joje banda apiplesze 
7,000 bažnycziu ne (ik Ameri-

VILKAI — PRIBUVĖJAI.
Zapyszkis. — Szioje apylin

kėje miszkuose tiek priviso 
vilku, kad pulkais dienos metu 
in kaimus ateina. Kadangi vie
tos gyventojai nuo to nemažai 
nukenezia, tai 26 metu Rudeni 
kreipėsi in valscziaus valdyba, 
kad dėtu pastangų nemalonius 
sveczius pravyti. Tiesa, Sausio

Kaimo 
koman- 

k u riu
ka rininku

Isz Visu Szaliu
JESZKO 6,000,000

DOLERIU

Marsden prie prekiniu vagonu. Visi jie 
pataria neiti kitur laimes josz- 
koti, nes —> 
su nėra.“

New- 
su rengi

New Yor'kas. — Intuže, kad 
turtingas ju samdytojas C. B. 
Lihme, Cinko magnatas, mažai 
jiems mokėdavo algos ir nieka
dos neduodavo “magarycziu“ 
trys jo tarnai biauriai jam at- 
sikerszijo.

Pereita Sekmadieni, kai m: 
lionierins Lihme su szeinia isz 
vyko in savo vasarnami 
porte, tie trys tarnai
sau »savo samdytojo bute szau- 
nia puota. Radę sandely j viso
kios Dievo dovanos 
gerti, tarnai naudojos 
o dar daugiau gere, o kai insi- 
linksmino, jie buteliais ome 
viską kambariuose daužyti ir 
laužyti. Sienose kaboje bran
gus kai kurie po keletą deszim- 
czin tukstaneziu doleriu vertei 
Rubenso, 
veikslai, 
szaudvti “ 
giausi divonai

veidrodžiai, statu- 
, $17,000 vertes 

Isz viso

valgyt ir 
valgė,

Van D y d k o etc., pa
buvo buteliais 

ir sunaikinti
; “su-
, bran- 

sukoneveukt \

$17,000

aresz-
Policijai jie pasakė pa-

milžiniszki 
les, rakandai 
vargonai sūdaužy t i.
padaryti nuostoliai '.siekia apie 
250 tukstaneziu doleriu.

Visi trys tarnai tapo 
tuoti.
dare tai del to, kad milionie-

Lihme buvęs biauriai 
szyksztus, ne tik menkai jiems 
mokėjos algos, bet ir “tipsu’ 
niekados neduodavęs.

* PAVERCZTA VANDENI 
IN VYNĄ.

New York. — Lyg sziam lai
kui tiktai Kristusas mokėjo 
permainyti vandeni an't vyno 
kaip (ai padare ant Veselkos 
Galilėjoj, bot dabar ir žmones 
iszmoko tosios slaptybes.

Ana diena atvažiavo in czio
nais C. Brutaeve advc/ka’las ir 
George Vingerkoets isz Belgi
jos, kurie apliiike nuo valdžios 
paveliniina panelyt laja nepa
prasta slaiptybc profesoriams 
Columbia l niversitete.

Paernia dideli ceberi 
dens ir cukrų ir inpyle 'kokiu 
ten proszku, padare vyną. Jai
gu tas vynas pastovi tris die
nas, tai turi savyje 1 procentą 
alkoholiaus, o jaigu pastovi <39 
dienas tai jau turės net 18 pro
centą alkoholimis, d’osios idap- 
t.v'bes svietui da neiszdave.
AGENTAI SURADO MILŽI- 

NISZKA SAMOGONKA.
Scranton, Pa. — Prohibiei- 

jos agentai ir steitine poljcije 
iszsznipinejo viena isz didžiau
siu samogonku szioje aplinki
nėje kuria konfiskavo kaipo ii- 
IS,000 galonu alkoholimis. Vi
sas intaisvrnas varvino alkoho- •
liaus buvo vertas nemažiau 
kaip $25,000, kuris radosi se
nam name Stowero ant 226 
Green Place.
PENKIOS MINUTOS 

ISZGIALBEJO 200 
DARBININKU.

Buenos Aires, Argentina. -**- 
Du szimtai darbininku yra de- 
kin^i ziegoriui, kuris pasisku
bino ipenkes miliutas. Darbi
ninkai apleido fabriką penkes • ’* < • 1 • 1 1 •

rius

vertas

4 4 tips u

vali

miliutas priesz laika ne kaip 
turėjo apleisti nes ziegoris 
Skulblno penkes miliutas. Kada 
jau paskutinis dąrbinin'kas ap
leido fabriką, sztai kilo baisi 
eksplozije kuri suardė visa 
fabriką- Jaigu darbininkai bu
tu pabuvo fabrike da penkes
miliutas, lai ne vienas no butu 
likos gyvu. . ; . ,Ii 'i
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■žino Ray Marsden palicijai 
kuri ji aresztavojo Upper San
dusky, Ohaju'j.

Marsden prisiipažino, Imk ji-
«ni su savo baii.la apiplesze 3!)' LIETUV0S VALDŽIA KUSI- 
bažnycziias Kentucky ir Ohaju- 
je ir nckiirias sudegino. Palici- 
je taipgi arosztavo’jo jojo kelis 
draugus. 'Taipgi intęi'ke palici- 
jai surasza ba'žnycziii Cineinn- 
atos'kurias apvogė. Pasakė pa
licijai, buk jisai su savo banda 
apipleszinejo bažnyczias viso
kiu tikėjimu ir tai visose Su
vienytose Valstijose kaipo ir 
daugeli ba'žnycziu Kanadoje.

Velnio Biblija.
karaliszikajanife 

amžius 
guli “Knygų Milžinas“ arba 
“Velnio Biblija”. Ji turi 309 
lapus, yra vieno metro ilgumo 
ir puses metro platumo, inrisz- 
ta in storus ąžuolu lentų apda
rus. Ji buvo paraszyta XII am
žiuje vieno Czeku vienuolio 

Legenda pasakoja, kad jis ja. 
paraszes per viena nakti. Neži
nia už ka nubaustas' mirti, vie
nuolis szaukesi velnio pagelbos 
i r rejkszdamas jam padėkos, 
nupiesze jo atvaizdu, kuris už
ima visa Biblijos puslapi ir 
yra apsuptas visos galybes vi
duramžio piktosios dvasios at- 

todel 
Velnio Biblija.
Legenda perspėja žmonee, 

kad szios ”
liestu, nes ji turinti pražūt i li
gos galios, nuo kurios ne vie
nas ne laiku mires.

Stokholmo 
knygyne jau treczias

Knygų Milžinas4 4 r j

‘ ‘ ten ghVa^kur mu-

PIRKO KARO LAIVA.
Voldemaro kabinetas nupir

ko isz Vokiocziu 
karo lai va,
anuotomis ir keturiais kulko: ■

Laivas spėta |>a- 
Prezideiitas Sine-

Ilamburge 
ginkluota dviem

vaidžiais.
kriksztvtir

tona”. Jis jau vežamas ar par
vežtas Klaipcdbn kur praside? 
kriksztynu isz/lcilmes. Kiek tas 
laivas kainavo, neskelbiama. 
Del to pirmojo kregždes tiks
lu geriausiai ))asa*ko
musu Kataliku laikrasztis, gir
di “
besilan'kanczius svetimu krasz- 
tu laivynus.“ 
tikslui
Tikromis

4 i

vienas

Jau bus su kuo pasitiikti

ributu;
11

ja pavadino

Velnio Biblijos ne

Kiek Garo Pristatyta.

menesio
atvyko medžiokles
da”
tarjje buvo dau
profesorių,

i

ir

23 diena isz 
4 4

apie 40-50 žmonių,
(T

valdininku 
sziaip mokytu žmonių. Isz gi
rininkijos buvo suvaryta 10 
eiguliu, apie 30-40 varikli, ligi 
20 pastoeziu jiems vežti. Rodė
si, bus jau visiems vilkams ga-

apie

suvarvi a

VARGINGAS DARBININ
KAS STENGĖSI GAUTI ‘ 
DIDELI TURTĄ SAVO 

PROTĖVIU

Francije. — ] )i rbda-

kaipo prastas 
Francois staiga i

užvedė teismą

L?lle, 
mas audinyczio*je per 40 metu 

daEiininkas, 
J»runswi(d<,

sužinojo, buk jisai yra turtin
gu ir dabar
Francuziszkuo.se guduose ant 
atėmimo .300 milijonu franku 
aukse, apie 60 milijonu dole
riu, prieszais palikta turtą gro
fo Charles isz Brunswieko, ku
ris apleido Geneva 1873 mete. 
Buvo jisai paskutine gentkarte 
jaunesniu'jii Brunswick ’u 
nes senesne szaka Brunswick’u 
iszmire, o szis paskutinis mirė 
nesusilaukdamas jokiu vaiku.

Laike Svietines Kares, kokis 
tai Francuziszkas aficicrius
laike draugisz'ko ipasi’kalbeji- 
nio, apreiszke Brunswick’ui, 
bu’k jisai turi titulą barono. 
Nudžiugo darbininkas ta ja ži
nia,

las. Kada nuvažiavo in miszk:- 
tai ponai klausinėjo tik 
lapes ir zuikius.- Padare 3-4 va
rymus užmuszc lik 6 zurkidius. 
Vienas isz ponu iszbare val i 
klis, kad nemoka varyti, — dar 
paketino in laikraszti už stor- 
žievisžkuina apraszyti. 
ineje arklius, 
barbinę automobiliam, visa 
galybe lygiu Nemuno ledu ln 
Kauna nueziuože. O Vilkai? 
Na, tiems tik to ir rei'kejo — 
iszgaude miszJko stirnas, zui
kius ir lapes, kin iuos ir musu 
ponai szaudo, iszejo in kaimus 
sztinu gaudyti. Dabar vakarui 
atėjus, jei turi kumelį ar ver- 
sziuka, tai ii* stovėk. Dievoga- 
los kaime S. Mureikis paleido 
in pagiri kumelinga kumele, 
kuri kaip tik tuo laiku kume
liavosi. A toje du vilkai vos 
pasirodžiusi kumeli taip nu
tvėrė, kad betraukdami danti
mis apdraskė kumelei užpalka-

Pava- 
po miesteli pa- 

automobilium,

1

apreiszke

Deja, ir sziam 
pratropyta pro 

žiniomis
szali. 

valdžia 
skubinoji nusipirkti,kad pasi
rodytu Anglu karo laivynui, 
kurio laukta be kitu Pabalti* 
jos uostu ir Klaipėdoj. Pasiro
do, in Klaiepda Anglai ne nu* 
užsuksią o tai labai reikszmin- 
ga

jum kontrabandai
geriau tiktu policijos laivu'kaL Ii. Taigi vilkai atliko kai kuriu

gaudyti

negu koks ten tlFednaiifas. Vie
na, ko tikrai rei'kejo, tai nors 
poros prėkybiu laivu, 
emigrantams vežti, kaip Mus
teikis sako. Dabar pil'ko ka 
riszka laivu ka iszk i liuese 
szaudvti. v 

site juos.

ISZ LIETUVOS ISZBEGO 
SZIMET 14,000 ŽMONIŲ.

” sako, 
kad emigracija Lietuvoje in- 
gavo katastrofinga pobūdi. 
Apytikriai szi pusmeti emigra-

nors

pa-
Isz ju darbu pazin-

4 4 Lietuvos Žinios

gavo

7,000,000,000 svaru vo isz Lietuvos 13-14,000 Žmo
nių.

Kaune yra insisteige 14 emi
gracijos biuru su 3 skyriais 
prvoincijoj. Tie biurai ligsziol 
buvo tik policijos kontroliuo
jami, nesant tani tikro organo. - 
PaaisJkejo, 
nelegalus emigracijos biurai, 
kap antai bendrove “Alfa”, 
kuri iszviliojo isz emigrantu 

'apie 200,000 litu, bet in puškir-

/Suvirsz
garo kasmet parduota metrais 
New York’e didžiuliams “sky
scrapers,” augsztoms trioboms 
ir dideliams apartmentu na
mams. T'ie namai ir triobos už
ima suvirsz 800,000,000 ku- 
biszku pėdu vietos. Garas var
tojamas szildymui ir pajiegai 

elevatoriams, at- 
gamini-

— sz vieša i, 
szaldvmui ir 
mui. Inžinieriai pranesza, kad 
neužilgo namu savininkai var
tos gara vieton anglies.

New Yoik’o met keturiasde- 
szirnts penkios mylios gariniu 
pa i pu randasi po miest o gat
vių. Toms pai'poms garas varo
mas labai toli. Ir neužilgo ga
ras gales būti lygintas su elek
triką ir gazu.
triobu, inimant augszcziausias 
Manhattan ’e,
500,000 svaru garo kas met 
(tai yra kiekviena), produkuo
ti ta gara net .350,000 svaru 
anglies suvartota.

valgiu

Suvirsz 2,000

vartoja net .3,-

F.L.I.S.

TRUMPI TELEGRAMAI.
H Washington, D. C. — 

Pagal raportus isz didesniu 
miestu, tan praejta sanvaitia 
nuo karszcziu mirė apie 150 
ypatų ir daugelis likos nuvež
ti in ligonbutes.
» 1[ Fitchburg, Mass. — Keli 
vaikai likos užmuszti per fa- 
jerkrekius, kurie apviksztino 
jo Džiulaju.' Ir kitosia mios- 
tuosia panaszei atsitiko. Daug 
vaiku sužeista.

au

kad veikt) net ir

Alfa

tas vietas nenuvežė. Byla per
duota teismui, o bendroves pi-
nigai, kiek tai buvo galima už- 
aresztuoti bankuose..

KAIP SMAUGIA 
VILNIEOZIUS.

— NežiuEnt, kuct 
Vilniaus krasrtto gyventojai 
gyvena labai skurdžiai, Lenkai 
lupa nuo ju devynis kailius ir 
szelpia savo atėjimus, kurie 
yra atkelti isz Lenkijoj ir'pa
sodinti in Lietuviu žepios. Iki 
sziol jau duota tokiems atejli
nams*. 866 kariams kolonis
tams 798,189 zlotaj ir 698 civi
liams kolonistams 518,279 zlo
tai puszalpos.

TAI BUVO PAMALDOS.
Sziaulenai. Gegužes 30 d. 

Balazoriszkiu l<aime Isusirinke 
in Gegužines pamaldas pilie- 
cziai pradėjo tarp saves gin- 
czytis ir galu gale susipeszc. • I i • Y .• 1 1

Vilnius.

4'

BesimusZant, iszarde visus al
torėlio papuds74alus ir patys 
kruvinai susidaužė. Devyni 
sunkiai sužeisti ir 15 lengviau.

pasamdė genelogus (tieji 
kurie iszjeszko žmogaus gimi

mu) keliu szimtu metu 
adgal), kurie isztikruju iszra-
do, bulk jisai paeina isz tosios 
szeimynos, grofo Otto Brun 
wick’o isz Luimdbourg’o, 
nuo

nvsta

S- 
da 

I>e h k i oi i'kt o sziim t moezio.
Geriausi advokatai yra to

sios nuomones, ka'd varging 
darbinidkas turi geriausia jn

advokatai

musu bobueziu darba.
Žmones labai susi rupine, kad 

vilkai jau in kaimus ateina die
nos metu ir kad yra pavojus 
mažiems vaikams. Bet kurio 
rankose pajėga ir ginklai, tie 
nesusirupina, nes prie ju vilkai 
neprieina.

FORDAI LIETUVOJE.
Amerikos Lietuviu Akcinė

je Bendroves Fordo automobi
liu pardavimas didėja. Gegu
žes menesi pašluota 41 auto
mobilis. Pereitais metais tuo 
paežiu laiku parduota 2G auto
mobiliai. Ir pirmus 5 sziu metu 
menesius parduota 125 auto
mobiliai ir traktoriai. Tuo pa
ežiu laiku pereitais metais par-

NUBAUDE KUNIGĄ.
Vilnius, 

kuri.

as
•li

ga laimeli taji milžiniszka tur
tą.

Stanislovas

— Lenkai Lietuvi 
J. Paplauska 

dviem savaitėm areszto, 
szis bares viena mokytoja, kad
szi Lietuviu vaikus ruoszia 
Lenkiszkai prie Iszpažinties.

nubaudė 
kam

Didžiausia Farma ant 
Svieto.

*

Vadinamas Australijos gal
viju karalius Sir Sidney Kid
man turi didžiausia ant svieto 
farnla arba “rancz“ kurio že- 

isztisam 
Anglijos

Vadinamas Australijos

“rancz“ 
mes plotas lygus 
Europos 
krasztui.

Veliaihs, kaip gyvuliu

zenivno
<

700,000

savi- 
ninkui, pirmoji vieta pasaulyj 
priklauso Mdksiikiecziui Don 
Luis Tarraza, kurs turi viena 
milijoną raguoeziu, 
aviu ir 100,000 ailkliu.

Antras isz eiles bus kaž koks 
King Jungtinėse
Valstybėse, kurio 300 Anglu 
myliu ilgumo spygliuotos vie
los tvora aptvertam žardyje 
ganosi 200,000 galviju ir

Amerikos

di-
tižiausios kaimenes avim..

Pradžioje sakytas Austrai ie
tis tik 100,000 arkliu ir galviju 
teturi. I ■ > • I >M. » m. ,

'li

NUŽUDE IR UŽKASĖ 
SAVO KŪDIKI.

Poznanius.
22 metu, buvo susižiedo-

jas su Juze Lupekiute isz kai
mo Buku, kuri po kokiam tai 
laiku pasijuto apvaisinta, nu
ėjo |)as Stasi apreikszti jam 
savo padėjimu, na ir už keliu 
sanvaieziu užgimė kūdikis. 
Stasis ir 'buvo prie gimdymo, 
pagriebė kūdiki, kuriam su- 
toszkino galvute po tam užka
sė prie plento.

Neužilgio viskas iszsidave ir 
abudu likos arcsztavoti. Stasis 
likos nubaustas ant trijų motu 
sunkaus darbo o mergina ant 
szesziu menesiu areszto.
ŽVERISZKAS PASIELGI
MAS DVIEJU SESERIU 
ANT SAVO BROLELIO.
Rabha, Lenkije. — Kainu* 

Skanoje, dvi sesers Viktorij< 
ir Katre Szepnnakutes, užp\- 
ko ant savo jaunesnio broleliu 
Motiejaus, užklupo ant jojo isz 
netycziu aplaistė ji verdanezm 
vandeniu. Kada nelaiminga 
raitėsi ant žemes isz ■skausmo 

ji nemielnsz i rd ingaipradėjo
apdaužinot su lazdoms, pakol 

vaitojimo 
kaimynai.

neteko žado. . Ant 
vaiko subėgo keli 
kurie isztrauke lazdas isz ran
ku inirszusiu merginu ir nuvo
žė ant policijos in artimiausia 
miesteli o broleli patalpino li- 
gonbuteje.
ŽUDINO NAUJAI

GIMUSIUS KŪDIKIUS.
Shernevicai, Lenkije. — Po- 

licije aresztavojo czionais Juo
zą ir Ona Tvardauckus 
užsiiminėjo priėmimo
vaikiu po tam juos nužudinda- 

Tokiu budu nusiuntė ant 
ano svieto apie 32 nekaltus 
vaikus- Isz to užsiėmimo Tvur- 
dauckai pelnę gerus pinigus, “ i. .

kurie
ineru-j-'

vo.

bet motinoms nepraneszdavo 
kad ju kūdikiai mirė staiga 
nurėžia.

I

I

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

Washington, D. C.

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

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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Kana ziegoris iszmuszo iivhok-■ 
ta, Hcnu’kas 
ant amžių.

Tolinus apraszineja apie ki-'t 
ta a‘t si tikima. Daktaras turėjo 
ligoni kuris sirgo rumatizmu. 
Taja diena ligonis turėjo dide-| 
Ii karszti. Bet ant i 
daktaras nemažai nusistebėjo,I 
kad'a paregėjo ligoni apsiredu-* 
si, neturėdamas jokio karsz- 
ezio. Ligonis jam pasakė, kad 
nakties laike, dvase jojo miru
sio tėvo jam pasirodo, ir da-

malsziai užmigo:
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Trandu kolonijų Leningra
de, Rusijoj, likos priversta 
prie sunkaus darbo, nes pagal 
garsiausius daktarus, tai sun
kus darbas yra geriausia gy
duole ant gydymo trandu. Ly 
sziam lai’kui tuo budu jau try 
trandavoti žmonys likos iszgy- 

, dinti ir bus paleisti.
Pagal žiniinu tyrinėjimus tai 

nuo sunkaus 
darbo iszvaro visokias truciz- 
nas isz kūno. Sunkus darbas 
yra geriausia gyduole ant dau
gybes ligų o ypatingai del ner-

prakaitavimas

viszku žmonių.

Jaigu kas

<r

\S

mano, kad gali 
iszmokti Kiniszkos kalbos taip 
lengvai kaip ir 'kitokia kokia 
kalba, tai labai biustą, nes rei
kė pirma iszt yri net i kokia Ki
niszka kalba geidžia iszmokti, 
nes juju yra kelios ir taip at
skirtos kaip Lietuvis*/ka, Isz- 
paniszka, RusiszJka arba An 
liszka. Norints Kinczikai g 
pasidžiaugt kad juju apszvieta 
siekia siivirszum 4,000 metu 
adgal, bet lyg sziai dienai ne
turi lygios kalbos, bet juju

X* 
gali

kalbos, 
rasztas via vienokis

Kinu kalba nesusideda isz 
litam kaip musu, tiktai isz pil
nu žodžiu. Jaigu Kinczikas 
geidžia iszmoktii Kiniszka kal
ba, tai turi mokytis mažiausia 
penkiolika metu, bet užteks, 
jaigu iszmoks apie penkis tu'k- 
stanezius žodžiu.

Daugiausia naudojamos kal
bos yra: Pekinska, Kantonska 
ir Szangaiska-

Ihdamleriszkas tyrinėtojas 
metafizikos daktaras Redding, 
apmszineja apie daugeli atsiti
kimu apie prijautimu prisiar- 
tinanezios mirties. Tarp kitu 
paduoda,
npreiszke, kad 21 diena Kovo 
jisai mirs. Paszauktas dakta- 

apžiurejo suninka, rasda- 
buvo

bu’k tūlas senukas

ras
mas

seniuką, 
ji sveika; szirdis 

sveika ir žodžiu niekas jam ne
kenkė. Kada prisiartino 20 
diena, senukas buvo malszus ir 
nejautė jokio skausmo, bet 21 
diena, na'kti seni l'k a s užklausė 
kokia .valanda, pati jam atsa
ko kad jau 2 valanda po pu
sią nnakt. Senukas 
kad tai netiesa, nes 
įnirs 12 valanda nakezia. Na, ir

užgincziiio 
sake, kad

I | Jt5 - 
ežiais, isztrauke intemptas ko
jas. Bet staiga szviesa pradėjo 
temt, lyg kad tirpt, lėkt, nykt...

užimi m Kainu ir unitui nuuju. j iii\iii<*iiju ir msiivinv ju jiiy l i < r i a

Taip prisieidavo atsitiest už 
ta karszta, beprotiszka meile, 
už ta nemirtina sniaguma, kuri 
jinai in save sugėrė,'tarsi tirsz- 
ta . tnedu. Nebuvo jai ne vie
tos pasaulyje, ne džiaugsmo 
gyvenime.
Ir bijojosi Onute nelemtosios 

minutes, bijojo ūkininko, pas 
kuri tarnavo, bijojo žmonių, 
bijojo (kunigo vikaro, kuris isz 
ainbonijos vadindavęs pavar
dėmis paleistuves ir patarda
vęs szalintis nuo ju,’ kaip nuo 
iižkrecziamos ligos, kaip nuo Į rodosi jinai dar niekuomet ne
patraukusiu, 
nelaimes ir savo kartaus liki
mo —ir reikėjo gi jai kur nors 
dingt.

Viena karta, per pietus, 
■izventadienyj, atsisėdo Onute 

už karezemos ant mafku 
pradėjo verkt. Verku taip, kad 
ka-tik akiu su aszarom neisz* 
verke, o paskiaus užsimoto ant 
savos skarele ir nuėjo, 
vo vis pirmyn, in kalnus pati 
nežinodama kur eina. Keliavo 
by tik keliaut, 
nuo žmonių.

Kelia in Vikszru Kūdras ji
nai žinojusi, nes ten jai tekda
vo karves ganyt. Dėlto ir pa 
su'ko tenai. Ant Stataus Kalnu 
sniegas buvo auksze.ziau kul
nu, bet Onute 
keliavo, 
jai tenai būdavo gera! Kiek 
būdavo džiaugsmo ir linksmy
bes. Czia Vincukas ganė bau 
de ir czia ant Onytės ijelaimes 
jiedu vienas Ikita pamyhjo. 
Czionais ganydavo savo 
das Barbute Mašinaite 
ryte isz anapus ežero. Ne kartu 
jie vaikszcziojo su karvėmis in 

guldavo veidu 
» dainuodavo,

Pradėjo ja apleist jicgos, ir 
koki ton raudoni tasz'kai, tarsi 

sumirgėjo

Katalogas Visokiu 
Knygų
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1žiburėliai, sumirgėjo priesz
akis, pradžioje toli, paskiaufi Ir vdl aiplink ja nieko nebuvo, 
vis tan'kiaų ir raudoniai], tarsi 
kruvinas lietus. Ir buvo taip 
szalta, 'tarsi ja visa ledais ap
klojo. Keista užima pajuto 
Onyte galvoje, tarsi kaž-kas 
jos smegenis kaitino.

Jinai sustojo. Visur 'buvo 
kalnai, baltos virszunes, juo
dos, sniegu ajyvaiuikuolos vir- 
szunes, tėkios auksztos, kokiu

IrNo. 100 Tukstantia 
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms ji labai patinka, 
didelu puslapiu, 150 paveiksiu, gera 
drūta popiera. Drueziai ir puikci ap
daryta audeklinais iszmargintais 
viražais. Didumas knygos pėr 6% 
colius. Pirkite o nesigailosite. 82.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..$1.00

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmcczio, isz- 

Į imta isz Lietuviszku užlleku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. . ,35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vicszkelio Duo
bes, Karalntis žmogus. 121 pus.'. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte dukters; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka................ ................ 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapio...................20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupcztu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.............35c

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paežio j kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: 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 
Smcrtis Valterio, Sidabrinis grabelis, 
Cholera, Kytras rabinas, Mano klapa- 
tai su manu paežiu (Dzukiszkai), Ke
lios pasakates apie čigonus, Visokiod 
rodos ir naudingi skaitymai, Juokai, 
Paveikslėliu ir t., t. 
knygele. 88 puslapiu.

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo tavo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 

: pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu..................... 15«

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo 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..... .T 5c

Naktų 
27 Ara- 

Yra tai ketrirta
apart kalnu, bedugniu, balto 
sniego ir didžiausiu pusnynu.

Visa tai Onytės akyse susi
liejo po ūkanotu dangum in 
kaž-koki 'kalnu ir sniegą chao
su.

‘I
neKeliavo Onute Stacziuoju 

, o vejas taip smarkiai 
» — jis ja nu

mosiąs in paOcaIne. Ir nors ant 
sz'ilta jekute, iszvir- 

skarele,

szaltis kiekviena kauleli
> Padangoje 

sniego debesini,
tarsi per szvino lape, žybeziojo 
saule, visiszkai be blizgėjimo,

kalnu,
pute, Ikad rodėsi, 

a a ' rU

jos buvo
I szaus apriszta
I bet jai buvo taip szalta 

” . ' | b £»< 11 V1H IV11
lypstejo jojo kurni, palengvin- gre^|avo.

i sopulius ir 
prižadėjo jam, 

kail vela sugryž pas ji 10 
landa 
savim. Ant piet ligonis parei- 
k'alavo mėsos su bulvėms, ku
riam ir padavė, 
jokio neturėjo.

Aszt imta

damas jam 
pasveiko, be!

va kare i

■>.

704

visai

v it-

gera
kad 
pra

sukusi 
per kuriuos,

bijojo jinai savo

ir pasiims ji su ; (arsj apmirusi. Aplinkui buvo

nes

valanda 
da'ktaras vela atėjo ji apžiurę!

vakare, 

kuri rado geriausiam paile'ji- 
me, juokėsi su savo szeimyna, 
kalbėjosi linksmai, o kada atė
jo devinta valanda vakare, at- 
igule in lova kalbtslamas: 
Prisiartina jau valanda.

S 
“Prisiartina jau valanda.“ 
Atsisveikino su visais ir mirė 
lengvai.

Amerikoje turime 
TJetuvisZku parapijiniu moky 
kiu, kuriose mokinasi 
20,000 Lietuviszkos jaunuome
nes. Szios mokvklos musu 
veninio vaidina 
didele role, 
mene auklėjama Katalikiszko- 
je dvasioje.

lova 
jau

baisus tyras, ir ūžesys nuo vejo 
kalnuose buvo toks < 

karszczio j.a(| i)aįinc suspausdavo kruti
no ir rodosi, kad visi 
kalnai dejuoja.

Bet Onute (‘jo pirmyn.
.Jeigu ja kas nors sutiktu, tai 

ant tikro paklaustu: kodėl tu 
eini tenai, mergele, in tuos •kal
nus, in tuos tyrus, in ta ūžėsi? 
Tenai jau niekas 
tiktai baime suniurnės ant ta
vęs, mirtis parūdys dantis, nu- 
vargimas parmos tave ant ž(‘- 

viskas bus užbaigta.
Kas gi eina in kalnus rudens 

Arba tu tuojaus 
sugryžk, arba tau jau niekuo
met nebus lemta sugryžt.

Jau tu daugiau neregėsi ža
lios žoles, no szviesiu avižų. 
Vejas suszahlys tave, pusnis 
užbers sniegu 
isznesziosia

didelis,

mraliu

negyvenąs,

k

1

mes irapie 40 •

• pabaigoje?apie

gy - 
nciszsakomai 

Jose mus jaunuo

kad darbiniu
New

Nestebėtina, 
kai visados važiuoja in 
Yorka darbo jeszkoti, nes czia 
yra daugiausia fabriku. Val- 
diszkas cenzas rodo, kad 1923 
metais sziame mieste pagamin
ta prekių vertes 5,324 milionu 
doleriu, arba dvylikta dalis vi
su Amerikoje pagamintu pre
kių. Fabriku buvo 23,714, kur 
dirbo 538,845 darbinir/kai. Ju 
algos per meta isznesze $844,- 
000,000.

Svarbiausios pramones 
y r moterų ir vyru drapanų 
siuvyklos, spaustuves, 
siuvyklos, kepyklos, 
maliavos ir kitokios.

ir vvru
ežia

kailiu 
tabakus,

JO ERGELIAI PRANYKO/
Mr. John Olexi isz Summit 

Hill, Pa. raszo: “Turėjau odos 
liga ir gavau palengvinimą 

Whites Oil of
gavau 

vartojant Dr. 
Youth Linimenta, taipgi turė
jau dieglius kojose ir tas lini- 

praszalino dieglius.
Ta linimenta galima visur 
pirkti ai'ba ’tiesiog nuo First 
National Laboratories Lehigh
ton, Pa.

mentus
Ta linimenta galima

! J

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

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

The Pennsylvania Exchange Bank
(Buvęs po vardu Buitie States Bankus)

_______ 322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.
APYVARTA

Kuo didesne apyvarta, tuo geriaus, pigiaus, parankiaus 
galim klientams patarnauti.

Bėgyje vieno menesio laiko persiuneziam tukstanezius 
dolariu ir litu in užsieni. Patarnaujam szimtam klientu; 
tas suteikia mums galimybes duoti klientams toki patar- 
navima koki aplinkybės geriausiai daleidžia. Pasinaudo
kite tuo.
Siuncziame pinigus in Lietuva doleriais ir litais; dastatom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, czekais-draftais; par
duodam laivakortes, keleiviu czekius, svetiniu valstybių 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

pinigus ir
Specialoa •••kaitos 4% in metu*.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

---------$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-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 tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o Į 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. ,

Dėkite savo 
persitikrinsite ir matysite

I
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karta per pietus

n

Kelia-

bv tik tolinus

vis keliavo ir
Dieve Visagali, kaip

sza-
bc'dugnes, kuriose vejas

— Karaliene, ka prisakyki 
toliaus daryt ? — prasznabžde- 
jo jinai.

Bet niekas neatsiliepė; jinai 
norėjo suszukt, bet negalėjo. 
Jai pasirodė, kad ant kiekvie
nos jos rankos ir'kojos kaž kas 
uždėjo sunkiu akmenų. Drebi* 
j i mas, lyg kad diegliai, perbė
go per kuna ir ja tokis nuovar
gis apėmė, kad jinai
vos tegalėjo kvėpuot. Rodos, 
lyg kaž-kas butu ranka 

ausis.

audeklinais

ff

4

vos-ne-
ino 1

ir kunigo

v • uzri-
szes jai akis ir ausis. Jinai 
nieko ir apie nieką negalvojo 
ir tiktai jaute,

siekias ligi

szviesiu 
tave,

orai ir vanagai 
po kalnus

jauna kuna. Mergele, kodėl tu 
ten eini ?

Taip isztikruju 
kiekvienas, kas tik ja sutiktu; 
bet ja sutikt jau niekas negale-

Ožku medžiotojai jau su
są vo 

nes ožkos dabar ne 
szovimo;

tavo
bau 

ir M a

buvo maeziusi, užnesztos snie
gu apszarmo'jusios egles 
kos, 
suko gniūžtes sniego, ir saule 
danguje, szvieczianti tarsi per 
szvinini hipa, saule be žibeji- 

silvis be gyvybes; baisi
tusztuma ir tyrai...

Bet Onute vis ėjo toliau, jau 
net gerai nenuvokdaimi, del’ko 
jinai eina isz kaimo ir ar yra 
(en už jo koks-nors kitas kai
mas. Jai vaidinosi ka'ž-ikas pa- 
naszaus iii varpu skambejima 

giedojimą, ’kaip ta
tai buvo per motinos laidotu
ves. O vejas kaimais taip staug
davo, tarsi tai Imtu dejavo na- 
baszniūkai kapinėse.

Onytės kojos per kelius pra
dėjo linkt, akyse sutemo, galva 
liepsnojo. Paskiau jai vaidino
si, kad viskas ant jos užgriu- 
sia, kad viskas ja slegia: ir uo
los, ir kalnai, ir'debesiai. Jinai 
jaute spaudimu ‘krutinėjo ir 
sunkuma peeziuose lygiui teip? 
kaip laike pamaldų Liudvina
vo bažnyczioje,
buvo bemananti i, kad minia ja 
sutrempsianti. Ir prisiminė jai 
Dievo 
ežios,

kuomet jinai
paklaustu

jos. 
hai pakabino ant sienų 
szautuvus, 
buvo vertos szovimo; niekas 
jau neklaidžiojo kalnuose.

Bet Onute, nors aplinkui bu
vo baisi tusztuma, buvo tuomi 
patciikinta: jos niekas jau no 
paklaus, kur jinai keliaujat

Ka-gi jinai atsakytu? 
bėga in kalnus nuo savo nelai
mes, nuo savo gėdos... Kur?.. 
Del ko?..
žino ir apie tai negalvoja. Ke
liauja pirmyn, 
liauti, by tik bid tolinus nuo 
žmonių.

Artinosi nelemtoji valanda 
ir tolinus net iT kupsty ties bu
vo sunku... Tatai atsitikdavo 
ir ne su ja piktesnio negalėjo 

Tėvas ir motina nu- 
nepalike Onutei nieko, 

g siūlelio 
gimines gi kaip ii 

gimine, 
net ir klausyt apie tokia elge
ta, kaip, Onute, nenorėjo, (> 
Vincas Kralikas, kuris žadėjo 
su ja apsivest, ti'ktai

Sudie” 
rika. 
viena, apleista, užguita, kur ja 
visi niekindavo, dabar-gi jinai 
isztikruju žinojo, kad ja iszva
rysiu. O tuomet kas busią ? Kur 
jinai nueisianti? 
si ant i? Jinai, g 
mirt badu, pirm negu pasitai
sytu nuo ligos, o rhst tarnyste 
su mažu Ikudikiu taip sunku ir 
dar kaip sunku. Ir jeigu žmo
nes dar bent kiek butu geresni, 
o tai, kai tas-pats atsitiko Zo
sei Ožkinaitie, niekas jai ne 
žodžio nepasako, o in ja Onute, 
kaip tiktai pastebėjo, kiekvie
nas pradėjo pirsztu budy t.

O jog ir jinai tokia jau žmo
gus ir tok is pat Dievo tvari
nys, kaip ir kiti žmones.

Ir ja apėmė baisus nusimi
nimas. Jai jau buvo taip sunku

K" 
buk jinai neiszlaikysianti ir 
tuojaus pradėsianti,.. Nejaugi 
nuo tilto nupult in upe? Ir ji
nai keliaudavo ant tilto, bet 
kiek kartu pažvelgdavo in ty
ku, želsva, beveik drumsta 
vandeni, kaž-kas ja atgal nn-

Zaliaja Kaina, ; 
in saule ir taip 
kad tiktai aidas skambėjo kal
nuose. O saulute taip gražiai 
apszviesdavo žolele, kad būda
vo net linlksma žiūrėt. Kur ne 
apsidairysi—juodos arba mar
gos karvutes braidžioja gražia 
žolele, o ten kiek toliau baltuc- 

o Vincukas

kad sniego ap
link ja vis daugiau ir daugiau, 
kad pripustydavo, kad jis jau. 
užpylė jai kojas, 
juostai, ligi krūtinei. Jai daro
si vis szileziau ir szileziau ir 
tas ja džiugino. Pūga nutilo ii 
net saulute laikinai aisžkiau 
sužibėjo, apšvietusi sniegą.

Onyte visi’szkai nusilpusi 
žiurėjo prioszais ir jauto, kad 
su ja kaž-kas keista darėsi, lyg 
kad viekas joje iszlleto sun/kejo 
ir keitėsi in leda. Ja apimdavo 
vis didesne silpnybe ir kaž-ko- 
kis sunkus miegas.

— Snustelsiu, — pagalvo
jo jinai.

Staiga visa szviesa nuo pū
gos isznyko, 
su
Įirieszais save,

visiszkai

r-'

Kas

gėdos
Sztai jinai ir pati ne-

bv tiktai kc-

atsitikt.
mirė,
dėlto, kad viską Ii 
pragėrė;
kiekvienas pasiturįs

4 4

pasakė: 
ir nuvažiavo in Ame* 

Ir Onute pasiliko kaime

beveik-li a
;al but, turėtu

pasaulyj, kad kartais rode 
neiszlaikysianti

stumdavo ir jinai bėgdavo
taip, tarsi butu kazokas už ka
sos nutveręs ir prievarta norė
jos in vandeni inmost.

Jinai norėjo ir in szulini in-
pult in tokia tamsia bedugne 
esą dar sunkiau. Tai kas beda■ r

f

ja Vincuko avys, 
grajina ant birbynes arba dai
nuoja:

Man nesunku ir nelengva, 
Ony.tele, tu daili,.

Tiktai gai|i|, mylimoji, 
Kad in tave pertoli...

O jinai1 jam atsakydavo: 
“Jei raikius aszai turecziau 

Nuo szviesios, gražios dienos, 
Uždarycziau asz naktele 

Nuo pietines valandos...
Ir taip jie'dainuodavo iszto- 

Ii, ir aidas jii žodžius jiems pa
kartodavo kalnuose, o saule 
buvo taip skaist i kad net kiek
viena gelele szypsojosi.

kai senis Tomas 
būdoj skambindavo kanklė
mis, o Vincukas pradėdavo 
szok’L Nebuvo lygaus jam szo- 
kejo! Jis taip mitriai ties žeme 
sukdavosi, tarsi jam kaž-kas 
už pecziu bytu padirbės saka
lo sparnus. Visos mergeles lai
vo pasiruoszusios ji akimi pra
ryt, bet jis , buvo jos, Onutės 
numylėtinis. 

•■ M .

Abba, kai lydavo, o jie visi 
sudeda vo sa rgy b i ne j | ia 1 api ne j, 
Vincukas apkabindavo ja per 

, glausdamas in save, o 
jos szirdis buvo pasiryžusi isz- 
trukt nuo (fžiaugsmo isz kruti
nės. 0 kuotmeit jis ja palmczia- 
vo, jos akyse šutome ii* jos lu
pos nugalėjo atsitraukt nuo jo 
lupu.

Jis buvo jai meilesnis 
žvaigždes, meilesnis u‘ž‘saule 
an't dangaus. Senis Tomas pa- 

, o jie sėdė
dami greta palapinėje kiaušy-

t <

y y

J

Arba vėl,

o Vincukas

liemenį

U Z

sa'kodavo pasakas

davo.
Vioszpatie Dieve mano, 

sa tai praėjo, kaip sapne...
Praėjo ir negryžsz...

vi
‘.i., ii

Palapines jau (pasiliko užpa-Y'h1 • - • „ .. • 1 *11 y

kflly’j; jinai ėjo in Zaliaji Kai
na. Vis smarkiau ir smarkiau

■ •

snigo, vejas di'ddjo, net kvapa
. . . . M .... 1 M

krūtinėj užimdavo. x Kaž-kur
ten szlaitc szmakszte'lejo persi-

Į ! 'I-
(< ’l M

Jos toliau sau ’tekinos nubė

gandusios ėžkos, viena, dvi
Onute ju penkias suskaite

I

go, tamsiais taszkais sumirgę
• • • • »r ir /

1

jo sniego ir isznyko* Ma-szimi- 
liai pasu’ko Onyte dar auksz-

1 1

,L t

I 
I

i

t
veja-s nuo kalnu 

dejavimu pakilo, vydamas 
", tarsi i sz si ve r- 

žiisia isz ugne-kalnio sutirpu
sia žemes mase, 
siu, ir mėtydamas juos 
plunksnas paukszczio, kuri už
klupo oras. 3Onytės veidą pra

siu u l'k u s le- 
nuszluodavo 
, tai vėl ož

ka klo. Szilta.' 
kraujas pradėjo Slinkties isz 
surežvto ledu Onvtes kaklo ir •> 
veido.

Vienam a k i mi rksn i u i
sąmone: į % ] f ' , J i ii » 

pagalve-

Motina isz tos bažnv- 
melyname apsiauste ir 

aukso karimoje, kabojusi ties 
altoriumi. Ir tuomet jau Onyte 
kreipė in Ja savo mal'das, jaus
dama užgulusia ties ja nelai
me. Ir dalbai* jinai pasimelstu, 
bet lenai jog taip toli keliaut, o 
jos keliai jau dabar linksta, ir sniegą ligi juostai, 
dabar jinai 
sznabždet. 
malones pilnoji, Vieszpats 
Tavimi...”

Staiga ties kalnu kaž-kokia

gt ik tai 
“Sveika

pradėjo 
Marija, 

su

sniego debe-
, tarsi

dėjo rėžt as'ztrus 
dai, o vėtra, tai

Labai smagi 
................20c

klodavo ja ligi

szvio.sa Niiniirge.jo, Onute krup- jinins sugražino jai
kas 1 ten tokio galėtu <tolėjo: 

but ?
O szviesa, lyg'kad .isz sidab

ro ir aukso iszausta vis labiau 
liepsnojo ir slinko in Onyte-

Baisiai persigando Onyte, ir 
jos galvoj užimąs dar labiau 
padidėjo, kojos sulin'ko, jinai 
buvo bendrinti‘bėgt, bet jai pa
sirodė, kad isz tos szviesos 
kreipiasi in ja ty’kus, malonus 
batas: Nebi'jolk...

Onyte sustojo.
O balsas vėl aitsiiliepe:
— Keliauk!
— Kur? — prasznabždejo 

Onyte.
Balsas atsake:
— Tu dangų!
Tuomet Onyte atkiuto, pa

kele akis ir iszvydo saldu, ’kaip 
medų, veidą, akis, 'kaip gėlės. 
Kaž-kas lyg . kad molynas ap
siaustas sz’viesoje sumirgėjo ir 
rodosi, au’kso karima 
aii'ksztmnoj.

— Ar tai Tu, Dangaus Ka- 
s u s z n a* b ž d e j o O h y -

žiba

kad Dievo

gal’ 
jinai beveik

su

raliene'? 
te.

Ir pasirodo jai, 
Motina linktelėjo jai galva ir 
išžioto pirma jos nuėjo in kai
na. Jinai pajuto antpludi kaž- 
kolkiu nauju jogu, keliai nelin
ko, truputi nutilo užimąs 
voje, o szalczio
jau nejuto. Veėas taip-pat lai
kinai nutilo, tiktai dar liūd
niau žibėjo saule, tarsi visisz- 
kai be jokios gyvybes.

Onyte pradžioje keliavo
kaž-kokiu budėjimu dvasioj ir 
gana smarkiai ženge, bet ne
trukus jos kojos vėl pradėjo 
linkt, raudoni ratai priesz ak’n 
sumirgėjo, galvoje susuže ir ja 
apėmė taip didele silpnybe, 
kad jinai jau beveik negalėjo 
kojų isz sniego isztraukt.

— Karaliene, asz norecziau 
prisėst, -J susznabždejo jinai.

— Na, ta'i prisėsk, — at-

f '

. ii

Ii. i iii ..

sake balsas isz szviesos.
Ir Onyte atsisėdo po dideliu

'I

SOpC-

“Sztai mano*Įnirtis 
jo jinai ir, baimes apimta, bu
vo benorint! pasijudini, pakilt, 
bet jo^ jogos visiszkai iszse'ke 
ir galvoje Volei viskas susimai- 
sze. Jinai girdėjo užima, mate 
kalnus, bet vis mažiau, ir vis 
silpniau.

Ir volei sniego debesy j uka- 
labiau

szalo

b

noj praszvito szviesa, 
iszblyszkusi neg’ pirma, 
kur-kas areziau, 
Onytės. Jai net pasirodė kad 
kaž-keno ranka dasilytėjo jos 
pecziu. Jinai pa'kele akis: tas 
pats saldus veidas, kai medus 
ir akys, kaip gėlės. I’iktai dau
giau iszblyszkusi. Ir vole pasi
rodė jai, kad tas pats tykus 
malonus balsas sako.

— Keliauk!
— Kur? — 

Onyte.
— In dangų.

kad tas

ezion

susznabždejo

Duok ranka
— tarė Dievo Motina.

Ir Onyte isztiese in Ja ranka 
ir nuėjo.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

iiimh

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
1G0 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis

Knyga

apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

II H

W. D. Boczkauakas-Cv. 
Mahanoy City, Pa. * i»

ilk

< mb

(3 dalia) 
11a

v
į

pasakaitymai ir t., t. 52 pus.
No. 112 Trys apisakos apie Pinin 

gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgal- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposclei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei... .20c

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

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

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

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus........ 15cI

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas aunus, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
sznlija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, 
puslapiu ... .

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu..

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikuctiu plepojimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoezia. 
62 puslapiu

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .........................  15c <

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą,* Ap
akini bto j as. 63 puslapiu............. .. 15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sunūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaikaztia 
ir Piemuo. 60 puslapiu

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

Meile sunaua.

. .25c

181
35c

>

. .15c

15a

15c

111 f k «:l f ‘i" '"iii * J ' *

W- D. Boczkauskas Co.
Mahanoy City, Pa.
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PABĖGĖLIS
Puiki Apysaka Del Geru Vaiku

I

44

bet isz czin
tare.

iki to

Mano namai 
Užeisi va, 

paskui pabalnosiu

džiaugėsi.

Aatras Skyrius 
Nakvyne.

Liudvikas su geriausiu Lau
ru ėjo per miszka in Elerze’o 
(dvaro) sodžių. Einant Lauras 
klausė, kaip vadinasi tas so
džius 'kuriame jo motina norė
jo valgyti pietus. Liudvikas ne 
žinojo kaip jis vadinas. Jis sa
ke tas sodžius esąs ant kalno, 
ant kurio esanti pilis auksztes- 
ne už miszka.

Tai Valdenberg’as“,
Isauras, “ 
kalno reikia eiti dvi valandi. 
Tu esi labai pavargęs tai nega
lima sziandieu taip toli eiti. 
Taipgi, be pietų esi, tai dar la
biau iszalktum.
isz czia visai netoli, 
pavalgysi, 
aikli ir nujosiva abudu. Už va
landos tu ir vėl busi pas savo 
motina.“

Berniukas labai
kad gali joti, ko senai, bet vel
tui troszko; bet labiausia 
džiaugėsi, 
BUgryž pas motina.

Jis isz džiaugsmo butu buvęs 
netaip pavargęs.
Liudvikas su liauni iszejo isz 
tankaus miszko, tuojau pamate 
gražu Eelerze’o sodžių. Jis bu
vo prie nedidelio alksniais ap
augusio ežero, o dabar besi- 
leidžianczios saules spinduliais 
npszviestas mirgėte mirgėjo.

Gerojo Lauro namai buvo 
artimiausi ir nuo ju buvo tik 
už keletą szimtu žingsniu.

Lauro žmona iszejo pasitik
tu, maža kūdiki ant ranku 
neszdama, o didesni penki vai
kai ėjo drauge, ir tarė: 
girdėjai kas i 
zu raudonieji gusarai szian- 
dion apie pietus Valdenbergan 
atjojo ir daug pėstininku, ku
rie paskui juos atėjo, beveik, 
visas vietas anapus miszko 
užėmė. ’ ’

Lauras būdamas misz'ke nie
ko apie tai nežinojo. Bet jis 
dėlto, kad Prancūzu kari nomi
ne taip toli atsibaldė, nei kiek 
nenustebo. .

Labiau nustebo jo žmona, 
geroji namu motina, kad Lau
ras maža Prancuzuka 
parsinesze. Jai labai patiko dai 
lūs ir meilus vaiko sudėjimai 
Vaikai iszkarto žiurėjo bailiai 
ir nejudėdami, paJkui pradėjo 
eiti artyn, ir galop maža Lizy 
te tarė: “Asz maniau, 

baisus, 
laukiniai žvėrys, tacziau, jeigu

bet
kad sziandieu vėl

Kaip tik

Ar tu 
itsirtko! Prancu- 

gusarai

nežinojo.

namo

“Asz
Prancūzai tain A

.jie visi tokie

kad 
kaip

malo-
vai'ku

spinduliuose,'
Kas ten?“ Į 

kad jis apie 
“Baž-

Liudvikas 
Man labai gardus jau- 

“ Isz

to virszune, ant kurios stovėjo 
paauksuotas gaidys ir gražiai 
mirgėjo saules 
paklausė: “

Vaikai mane,
bokszta kalba ir pasakė: 
nyczios boksztas!“ 
tarė: “ r 
nas bažnyczios boksztas! 
to visi gardžiai nusijuokė.

Tėvas paaiszkino jam jo isz- 
sireiszkima.

Motina tarė: 
vikeli, jauni viszcziukai mums 
sodiecziams butu perbrangus 
valgis. Mes ncszame juos mies
tan parduoti, kad už tuos pini* 
gus reikalingesnių daiktu misi 
pirktumem“ tai pasakius at- 
nesze truputi sviesto ir pridėjo 
prie bulvių, be to dar padavė 
duonos szmoteli sviestu užtep
ta. Jis valgė labai gardžiai ir 
tvirtino,'kad skaninu osa negu 
geriausi pusrycziai: Pavalgius 

“Sziandieu mielas 
Liudvikeli, negalėsi va pas tavo 
motina nujoti Veldenberg’as 
ir visa apylinke yra užimta 
Prancūzu kariuomenes, dėlto 
nokti butu labai pavojinga jo 
t i. Sziandieu pas mus pernak
vok, o rytoj žiūrėsime, kas da
ryti.“ v

Kadangi Liudvikas buvo la
bai nuvargęs ir mieguistas, no
riai sutiko nakvoti. Rūpestin
ga szeimininke szvariai patai
sė patalo. Liudvikas atsigulęs 
tuojaus užmigo. Motina visus 
vaikus suguldžius iszejo 
kiemo ir atsisėdo 
ant suolo. Kiekviena gražu va
karo, atlikę dienos darbus, 
dėdavo jie czia truputi ir 
tardavo, kas rytoj reikės dirb- 

v a ik u s do 
dekodavo 

malones per 
dien suteiktas. Kuomet paszne 
keje truputi nutylo, žmona ta
re: “Asz norecziau tau patarti, 
kad tu rytoj ryla vienas, pali 
kės mažuli sveczia, nii(‘itumoi 
Valdenburgan Liudviko moli
na, pabėgus isz ten jos tautie 
ežiams, 
yra pasislėpus nuo kareiviu i - 
laukia iki atsiras vaikas. Jei 
tu ji ten nusivestum gali inta 
ryma iszszaukti ir motinai ne 
laime užtraukti.“

Gerai tu sakai, 
“Rytoj

tėvas tare:

i i Mielas Lind-

tai pasakius at*

Veldenberg 
apylinke yra

t i, kaip iszaukleti 
rais žmonėmis 
Dievui už visas

ir

ant
szale vvro

s e 
nu

turbūt ten kame nors

>»

Žmona stovėjo prie 
ves. Jis atsisėdo ant arlimiau- 

ir szluo,stosi nuo 
“Asz sumu- 
taro žmona

musztu-

< 4

< 4 n tarė 
papasakojo visn nuo

sios kėdes 
veido prakaitu, 
sziau sviesto,“ 

imk duonos, pasulku stikline 
ir pasistiprink. Taipgi papasa
kok man ka girdėjai Valden* 
burg’e.“ f »

Užeigos szeimininke, 
Lauras, “ 
tiki labai piaeziai; asz trum
piau pakartosiu. Vak<ur ryt;-, 
užvažiavo in Valdenburg’a la I 
bai daug žmonių, kurie begu 
nuo prisiartinanezios Francuzu 
kariuomenes. Apie pietus t iek 
daug privažiavo pabėgėliu kad 
vos sutilpo vežimai visame 
miestelyj. Tie pavargę žmone> 
norėjo papietauti, iki paes ar
kliai, ir tuojau važiuoti toliau. 
Liudviko motina graži 
riszke, mandagios ir 
iszvaizdos, buvo kartu.

vežimai

ke savo berniuką, 
velyjo sodne pažaisti; 
gatvėje,

pasirodė didelis 
Visi'

Kai-
patys žabojo ii'

buvo neapsaiko- 
iszbalusi kaip

kurie ii' 
kad

mote- 
dailios 

Kaip 
buvo parengia valgyti, ji szau- 

kuriam pa- 
sodne,

artimoje pievoje ir 
niekur nerado. Tuo tarpu neti
kėtai at jojo'keli austru žanda
rai ir pranesze kad tuojau atei
sią Prancūzu gusarai. Nelabai 
toli pasigirdo smarkus szaudy- 
masis. Czia
iszgastis ir sumiszimas.
mete valgyti ir kuorgoieziausia 
prisako kinkyti arklius.
kurie ponai 
vedė arklius isz gurbu.
Iszgastis ir sumiszimas Liud

viko motinos 
mas. Ji buvo 
drobe, visur bėgiojo gniaužy
dama rankas ir palaidais plau
kais. Kruvinomis aszaromis 
apsipylus prasze, ka tik sutiko 
pirkioje ir gatvėje,
P r a n cu z i sz k a i nesuprato 
padėtu jeszkoti vaiko.

Tuo (arpu szaudymas didi
nosi ir didinosi, kulkos pradė
jo kristi visai arti. Moterisz/kor- 
draug-keliaiviai norėjo perkal
bėti. kad važiuotu, nes galinti 
pakliūti in nelaisvo!

Tacziau ji sake:
nunfirsiu, negu vaiku pavoju
je paliksiu.“ 
lis, apysenis žmogus, jai pra- 
neszo, kad jos berniukas su jo 

, 'kaip tik ežia pasida?
re sumiszimas, nuvažiavo tuo 
vežimu kuris stovėjo artimiau- 

Motcrtszke tuo 
tai 

tiesa. Žmones pasakė, kad tik
rai nuvažiavo.

i 4 Gerinus

Vienas paliego-

, draugai
“Gerai tu sakai,“ — tarė 

Lauras. “Rytoj asz nueisiu 
vienas ir pranesziu gerajai tuo 
tinai apie vai'ka. Kaip pradt 
auszti, asz tuojau eisiu, kad 
trumpinus jai nuliūdima 

tarė žmona.

•s
su

1J

žmonai

Paima

*

ISZ SKUTLANDIJOS
(Danesza musu skaitytojas Stulos)

kyliui, 414J<1VA1V JkUip UU0ZV, 

Bet kroskic kaip gruszo.
Paimkime, apsipaezi uojo 

kokis žioplis, 
Nepaiso kad ir kvailis, 

Ba kad ir kelmas merginos 
užsinorėtu, 

Tai tuojaus gautu.
Darbszei pucziu’lei norą ka 

sakyti. 
Užsimano burdingierius 

■s laikyti, 
net kelis,

Bus vyreli laimikis;
Kaip kožnas užmokės, 

Tai savo pinigėliu turės, 
Linksma ga-spadine nuolat 

Veizina, 
Guzute ir alų nuo ryto lyg 

vakaro gabena. 
* « i v 

A T žinote kad Grandrapidsns, , 
Ne blogas pleisas, 
Proves nuolatos, 

Be paliovos.
Bobos su merginoms 

faituojasi 
Už plauku vedžiojos! 
Ir (ai nuo paežio ryto, 
Aut vidurio atryto. 
Basos, be andaroku, 

Viena kitai duoda su kuloku, 
Staugė ir kauko, 

Kad paHicmona nepaszauke 
Tas alėjas in lakupa gabena 
Tik tada pasibaigė vaina. 

Ant rytojaus 'kasztus užmoka, 
Bėgdamos namon net 

augsztyn szoka. 
# # #

Vienas su medine koja 
karėžomojo pasigėrė 

Ant lonezes atsigulė, 
Sunkiai nabagas užmigo. 

Niekas ne budino. 
Ir kas pasidarė, 

Sztai keli vyrai susitarė 
Medine koja atriszo, 
Ir po loncZe pariszo. 

Girtuoklis pabudo ir 
prasi blaivė

»x

3

J
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Craigaeuk, Scotlandija., — 
Sveiki gyvi (mano gentys, kas 
pas jus girdeli, kaip padeda 
jums Vieszpals. Vargu Scoti
joj kru'tdti, — jau prasih^ko 
daug dieneliu ’kaip su jums 
kalbėjau, nors nenorom, 'bet 
jau reikia ir vela pradėti. Isz 
tiesu, tas kalboj'mas ne visiem 
patinka, bet asz tame nekaltas 
kad man taip priskirta. Asz 
matydamas'bloga puria jau nc- 
užtylesiu, nors ir butu tikras 
draugas ’kiekvienam .iszmetii- 
nesiu. Už tai nepykit artt ma
nos'kad jus nepagirsiu, bet ap
sisvarstė apie savo darbelius 
patys tuoj datirsit.

Praslinko jau pulkelis san- 
vaieziu kaili nepasirodo isz 
Scotilandijęs jokios žineles, tad 
nsz ir vėl sumainiau szi ta <pa- 
raszyti isz savo kraszlo parin
kęs žinelių, nors ir aplin'kybes 
nelabai velija, bot noriu pagar
sinti apie Scotlandija kad 
pamanytu nekurto kad 
Sco'tija pražuvo, ar vejas .kur 
nuneszc, bot ne« •Škotija savo 
vargais ir bedarbiais gana gar
singa, jau ir patys straiklau- 
žiai aimanuoja pilvelius susi
ėmė, nes prie nugaros traukosi, 
nors sziaudinio lopo ir pri'kem- 
sza bet pilveliai visjnažta, gai
la— bet jiem tas ir ant sveika
tos, vienu žodžiu, jau Scotijoj 
vargas nesimažida, liet didina
si. Darbus, 
kas v Idas 
vi (4 n

ne
jau

ypatingai augliu 
nždartneja daugeli

jiems takiems atsiskyrėliams 
vieta skirti, kitai'p nėr kaip 
ant Marš’o. Bet mus jaunimui 
nors t uomkart ir sirmaisze gal
vas,1 bet gi no pasidavė ir tokio 
agitatoriaus nopa’klanse, tik 
tiek 'labai apgailestaujamas 
dalykas kad jaunimas tokiam 
at’kalbinetojui neužlipino akis 
gerai atsikosėjus, kad butu ta
rėjas net kelias palutes panau
doti del apsivalymo savo ter- 
los.

Da truputi pakalbėsimo apio 
raszytojus in vietini “Iszei* 
viii“ 
mot yra nebloga, bet raszant 
reikia visuomet stengtis lai'ky-

in vietini “ 
dranga, raszymas visuo-

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma,. Gerkline Mthma, 
Bronkiten, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse. Už y m as galvoje. 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuakite 
pinigais ne stempomis). Iszraata ir 
parduodama vien tik per

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

66 6
yra tai receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užminta mikrobus, — Aptiekoso
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*4 1tis teisybes ir tikro sužinojimo, 
kaip tai nesenei buvo apie vie
na aprnszyla ir iszgirtas, kad 
pradėjus skaityti, nejucziomis 
iszsiverže reikszme Amžina 
Atsilsi, bot tdliau skaitant pa
sirodo kad persilkele ant buvi
mo už Angelsko įpirsmylio to
lio, tai tau ir nuHkiedimas, ir 
dagi neviskas teisingai. Kiek
vienas turi invales geru ir blo
gu pusiu, tad viena karta tos, 
kita krtos puses lai'kantes ga
lima ta pati žmogų padaryti ir 
tokiu, ir kitokiu. Antras daly
kas:'kaslink greita apraszyma 
in laikraszti menkniekio nepa- 
galvdjus kad toks apraszymas 
in vieta 'tarpu save pasi'kal'be- 
jimo grfli sukelti nemaža erge
lio, kuris taipgi dabartiniu lai
ku i n vyko aipraszant kad si 1 li
nai nugiedojo, tai kiekvienas 
gali suprast kad nėra to užsi
ėmimo kuris atsibūtu visada ir 
visiszkai be klaidu. ,Tfti pagal
vojus ir reik norslca ir girdint 
menkos vertes dalykėli nesi- 
karszcziuOt su apraszymu ir no 
kiszdi uosi kur nereik, nes isz 
mažos 'kibirkszteles pasidaro 
didele ugnis.

Da yra pas mus triksas kuri 
negaliu užtylėti, bet placziai 
iioaiszkinsiu, ba pats aisZkiai 
negaliu iszdeti, o ant galo bu
tu ir per riebu,'kaslink laisva
mani sz/ko gyvenimo ženoto ko-

331 W. Centra St., Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)

Palaidojimą
Nuliudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavima.
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. Telefonas 872.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS.,

ST. CLAIR, PA.
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraseziauriu Bd prakil
niausiu. Parsamdo automobilius tol 
laidotuvių, veseliu, kriksztynlu U 
kitiems pasivažinėjimams, • u

Bali Telefonas 1879-M

1Į

Apie save apsidairė 
Aut kart nuo lonezes 

st raktelėjo,
Bet susilaikyt negalėjo.

Pradėjo gergždaneziu balsu 
szaukt,

Kaip vil'kas kaukt.
Nugi kur mano 'koja dingo, 
Atiduokite! juk in žemi!

ne inlindo!“ 
Katrie ta szposa pbdare tylėjo

O nuo juoku susilaikyti

i i

j

bedurbiui .žvmiui didi
nasi, maistas ir visas pragyve
nimas brangus, ypatingai stu
bos. Kares laike'kada buvo pi
nigo užtektinai, buvo stubos 
pigesnes kaip dabar kada pi
nigus visiszkai pasikavojo ar 
gal 'kur in užsieni iszvažiavo
rodos jau Scotijoj gresia pavo
jus. Bet atsižvelgus in kita pu
se, randasi tarp mus Lietuviu 
mii/kszla proeziu, kurie ir ma
tydami pavoju, 
taupumo ‘bet szick tiek 
diibia 'tuojaus griebėsi prie 'ka- 
zyravimo isz pinigu, negana to 
kad svetainėj prie kazyriu ant-

neeina prie munistelio su jaunikiu laisva- 
v • UZ81- maniu, kaip jaunikis gerai už

dirbo tai ir komunistėliui ir jo 
pacziuliai buvo geros dienos ir 
gana gudriai mokėjo iszvilioti

Lietuviazkaa GraborlaS { 
K. RĖKLAITIS „ 

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

ZZZ “prara Ni., 
MAIIANOT CITT, PA.

TAMAQUA, PA.

Jill W. Sprm Nt. 
noe ma ns kt nt..

i

aklus, pypkiais apsidaužo, bet. 'P.UUguliU‘% pažiczkais ir 
orui ‘truputi atszi'lus prasidėjo 
laukuose isz pinigu didvyrisz- 
kas užsiėmimas, kad prieina 
net prie 'kruvinos kovos, kaip 
lai szioins dienoms atsitiko 
draugui jau ženotam t. t... su 
vienu sėbru kuris vien tik apie 
tai intilki, ir neverta apie ji 
daugiau kalbėti, bet nors 
trumpai paminėsiu apie pirmą
jį, kaip tai szlykszcziai atrodo 
pažiurėjus in toki žmogų kuris.

- h i 
negalėjo.

Po ilgam jeszkojimui, po 
loncze rado,

Prisiriszo koja ir namon 
nu kliviksztavo.

Kur taip buvot ugi Skulkinc 
tas atsibuvo,

Vienoje karczenioje buvo 
Tai ir bus gana, 

Ba szilta ir užbaigsiu ta 
naujiena.

kitokiais budais, bet pradėjus 
menlkai uždirbti ir papraszius 
sugražinti pažiezytus, griežtai 
nuo to atsisakė. Vedink to su 
palicija. turėjo net užtektinai 
klapatu bet kaip girdėt nieko 
neatgaus- Czion tai negalima 
nieko kaltinti, ba kad buvo 
tuomkart gerai tai ir dabar 
turi kensti kad ir smagu, o pi
nigėlius kad netnokejai tvar
kyti tai kiti juos sutvarkė,

šiame kieme.
jau nubėgo paklaustu, ar

—
Juozas Karaszauskas

LIETUVISZKAS AGENTAS «

I

M
s Jai

Padaryk taip,“
Ak tik pagalvokim kas deda- 

niotino::. 
ninnircziau. 

jei būnant svetimame 'krasztr 
prapultu kūdikis. Kad nebūt u 
intarymo, ko tu Valdenbergan 
eini, paimk bent szeszeta musu 
gražiu vi.szcziuku, 'kurie jau 
taip paaugę ir riebus, kad tuo
jau galima kepti.“

Gerai tu sakai

4 4

4 i

si szirdyj tos geros
Asz isz rupe^ezio

gražus li
nus, <kaip szis, tai jie 
neėda.“

Lauras papasakojo 
visa, ka isz berniuko sužinojo.
Ji labai gailėjosi berniuko, dėl
to skubiai nuėjo virtuvėn 
kariones virtu. Atliko vaikai 
sznekejo su Liudviku. Jis ne 
mokėjo gerai isztarti Vokiszku 
žodžiu ir isz to visiems buvo 
didelio juoko. Kaip tik alneszc 
motina sriubos, Liudvikas t ne
jaus atsisėdo už stalo, 
namie. Delei savo paprasto 
greitumo jis tuojaus pasiėmė4, 
pilna szaukszta ikarsztos srin 
bos smarkiai srėbė ir nudegino 
lupas.

“Oi“, suriko Liudvikas, 
“sriubdje daug vasaros yra!“

Vaikai juokėsi, nors pilnai , 
suprato, <ka Liudvikas norėjo 
pasakyti. Valgant tėvas pa
klausė, kokiame name Valden- 
berg’e jie buvo apsistoję.

“Auksiniame žveryj!“ 
Liudvikas.

“Jis prisimena auksini brie
di“, tarė tėvas, ir subarė vai
kus, kad balsu nesijuoktu, tuo- 
tarpu pats vos galėjo iszsilai- 

t kyti.
Pavalgius sriubos motina al- 

Desze dideli dubini pilna dide
liu rausvu bulviu. Liudvikas 
nusilupo dvi — ir padėjo ant 
Idksztes. Jis buvo papratęs 
bulves valgyt tik su mesa.

Jis labai norėjo vteztienos 
lik nežinojo, kaip papraszyti.

atsisėdo
Delei

suriko

TOLIAUS BUS.

va

kaip

tarė

tarė Lan-“Gerai tu sakai,“ 
ras, viszcziukai man bus vietoj 
paso einant pro kariuomenes 
sargybinius. O užeigos namu 
szeimininke. kuri yra gera mo- 
teriszke, noriai juos nuo manos 
nupirks pavaiszinimui tu sve- 
timszaliu. Kas svarbiausia, tai 
ji man tikriausiai papasa'kos 
apie Liudviko motina. Asz ne
privalau bijoti ten eiti.“ “Isz 
tikro yra pavojus,“ tarė žmo- 

bet tai yra gailestingumona, “
darbas, Dievas pagelbės kelio
nėje. Tam asz tvirtai tikiu; ki
taip, tokiame pavojingame 
laike jokiu budu neleiscziau 
isz namu. Gera daryti prieder- 

s, o 
atlieka, 

ta Dievas visuomet sergsti.

tokiame

me yra, kiekvieno žmogau 
kas savo priedermes

Treczias Skyrius.
Motinos Rūpestis.

Ant rytojaus, apie treczia 
valanda, vos tik pradėjus ausz
ti, geraszirdis nuomuotojas 
Lauras paomes pintine su visrt- 
ežiukais, užkabinęs ant lazdos 
užsidėjo ant peties ir iszejo 
Vald^nburgan. Bet jis labai 
greit sugryžo. Kuomet Eler- 
ze’o bažnyczios bokszte laikro
dis iszmusze septynias, Lauras 
inejo in savo pirkia neszinas 

(Tuotarpu žvilgterėjo pro langa ! tusztu krepszi ir pilnu pinigi-

a

TARADAIKA

Nelikdk likusiai namieje 
paežiai, 

Ka darai, darykie slapcziai
Netikėk szunc palavoneje,Netikėk szunc palavoneje 

O kurnėk'i kelionėje. 
Szno in krūmas nubėgės los, 

Nubėgsi, ra u varle, o tave 
suvilios,

Prii'isz'k kumele, jaigu sustosi 
Ba pabėgs, tada pekszczias 

lapsuosi.
Nai vela prie bobų sugryžsziu
Ilgiau apio jais pakalbėsiu 
Boba už gero ir narsaus vyro 

Tai kaip už muro; 
O už loto ir žioplio, 

Kaip už beckio* 
Nuo davadno vyro boba 

uebogs niekada, 
Bus del jojo prilauki visada, 

Boba turi savo vyro klausyti, 
Kaip peliuke malsziai 

tūnoti (!) 
Jaigu katras apsives su jauna 

Tai vyrueziai ne gana, 
Kad apie ja tik tu pi ne t 

Bucziuot ir mylėt.
O vyruti, jaigu taip darysi, 

Boba tuojaus pagadysi,

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

MAHANOY CITY, PA.

>
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

L L'w:F. . i'1" A *. .7 ■ ■ '*

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

GYD1KIS SU ŽOLĖMS 
Geriausias būdas gyditls su žolėms, 
noa 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 užlaikome invai- 
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, porszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma* 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejuslo kata
ro, balt-liges Ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagumą isz virst 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms Žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 902 su juodais mink-

Pasamdo

save <pcrsiShito iszinintingu, o tiek turėjau apie tai pasakyti 
užsiima tokiais niekais kad po r-—  ----  - ---- - . . -, kad reikia 'būti visuomet at- 
kruvinai 'kovai prie ’kazyru po sargiais, nes dabar tokiu gud-
tam turi neszioti ant burnos rudgalviu priviso invales, kurie 
(veido) ženklus kaip nelabos 
kates užpultas ir apdraskytas.
Czion tai pasirodo ir iszmintis

o ne kitu pripažintas, iszknda 
broliai kad Lietuviu vardu no- 
sziojam, bet apsieinam visai 
no Lietuviszkai, bet laukines 
tautos prigimtais paproeziais;

Dabar da pakalbėsim apie 
viena negera ir pavo-jinga ne
kuriu bloga darbeli. Atsirado 
pas mus vienas pusiau nupli
kęs gaivalas kuris pradėjo vie
tini jaunimo visokiais1 budais 
atkalbinėti nuo Lietuvystes ir 
nuo Lietuviszku visu užsiėmi
mu. Kur czion tavo žmogeli 
protas, pirmiausia paklausk 
pats saves kuom esi. Gal atsa
kysi kad komunistas ar'bolszo- 
vikas, tas g’al butu isz dalies 
truputis ir tiesos, nes j u vardu 
savinies! tik nepagauni, iszgir- 
des žmogelis kad bolszevikai 
su propagandom visur skver
bėsi. Tad ir jis sumano kibti 
prie jaunimo, be't su kokiu tik
slu kad pats Lietuvis būdamas, 
o, nuo .Lietuvystes kitus atkal
binėti, pirma žmogeli i, pagal- 

Bztais“apdarais po $4.75? AtsiuskitĮa vok koks vardas jiem but tin-

gatavi net savo paežius ant 
f nieksziszko darbo atiduoti bi

le tik kita isznaudoti ir sau isz 
vien lik paties persistatymas, an^ iszsigerymo pelnu ture-

ti.

Stabu pas mus pristato 
ir da vis stato

>

Pas mus labai sunkus lai
kas jau turim 20-ta Birželio o 
da vakarais ir pirsztines ne 
pro szali, buvo viso vos trys, 
dienos panaezios in vasarisz- 
kas.

jau girna daug 
bot da žmonims toli neužtenka 
stubos naujos begalo brangios, 
uždarbiai maži ir Dievas žino 
kas isz to tdliau nusities, neku
rto naujas gavo, greit apsi
džiaugia, 'ba jose neduoda in 
į/kola i n bristi kaip kad buvo 
pirmiau inprasta, o kitiem su 
skola iszbeguis kitur ir ten sn- 
jesrt<o ir isz uždarbio skolas 
ipasflaiko.

* lietuviai pas mus žymiai 
mažinusi, isz kitur nepribuna, 
o jaunieji su Jjietuvyste mažai 
užsiima, goda. S'zfko'tinskas.

t

■

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar maias ar didelis.

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

J. E. FERGUSON, Kas.

Skaitykite “Saule”
4 4 4

PASISKAITIMO KNYGELE No. 199

■iff

" I

i

10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
katalogu. Reikalaujamo pardavinėto-

kolonijas*, Adresavoklto sziteipt 
*' ir A t trr ▲ rmro

25 GiUot Rd. '

ju musu žolėms po visus lletuvlszkus 
i .;'

M. ŽUKAITIS, 1
Spencerport, N. Y.

Ramiausias, nes ne viena ar Dr. T. J. Tacielauskas• » • . ... . r •sziokia ar to'kia karalyste to-
kiu neužkonczia, kurie savo

. 1 r

kaili mhino ir savo iszsižada, 
ot ir svarbumas tame, kur

H

■4

*
v

I

Pirmutinis Lietuviszkas
. .. . ’ »I' T >

Dentistas Mahanojuje.
Ant antro floro Kline Batoro.

19 W. Center St. Mahanoy City

Puiki Pasaka apie Juoda Peria —- 
Bausme Dievo •— Klausimas Sav- 
žines — Virokas Smertiea — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
Jubilėjinio po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
•— Turtingiausios Moteris Amerike — 
Priežodžiai, —

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

Visokios Misles. .15c.
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ŽINIOS VIETINES

— 4-to Džiulajaus. Yra tai 
151 metai nuo kada Amerika 
•pastojo republika.

— Girdot kad po szveneziu 
kasikio* ketina geriau dirbti.

— Isz pridžasMies szventes, 
Saules”

sziandien visa diena uždarvti.e

4 4 ofisai ir spaustuve,

— Tuom laikiniu preziden
tu Road ingo kasyklų likos ksz 
rinktas Juozas Wayne isz Ki- 
ladelphijos, kuris yra žymus 
bankicris. Ir tai tokius žmonis 
renka prezidentu kasyklų ku
ris neturi jokio iszinanynio 
apie kasyklas. Bet ketina k it 
žmogų iszrinkti neužilgio.

U

t Jonas Valentanaviczius, 
58 metu, 
537 W. mirt1

nuo

laikantis sztora ant 
Mahanoy Ave.,

praejta Ketvergo ryta sirgda
mas nuo kokio tai laiko. Velio
nis isz Lietuvos paėjo
Prienų parapijos, Pakauliszkiu 
kaimo pribūdamas pirma In 
Shenadori po tam persikrau.” 
te in Mahanoju kur pergyveno 
25 metu* — viso Anunike iš
gyveno 32 metus. Paliko dide
liam nuliudimia paezia Ona, 
viena seserc ir motina Lietuvo
je, brolius
Pa., Povyla Waterbury, Conn 7 
Vinca, Minersville, Pa. Laido
tuves atsibuvo Panedelio ryta 
su bažnytinėms apeigomis.

Joną Tower (5ty,
i • b

SHENANDOAH. PA.

— Praejta S<»reda Szv. Jur
gio bažnyczioje likos 
mazgu moterystes Beatricijc 
Antanavicziute, duktė 
Antanpvicziaus isz 
uli., su 
Heights.

— Žmogų

suriszt i

! JUOZO
W. Coal

Petru Kranks isz

s, kuri rado ka
bant ant medžio tarp New Phi
ladelphia ir Middleporlo. gal 
yra gyventojas Shenadorio ii 
vadinasi Andrius Anialaucka.*, 
kuris badai gyveno ant West 
Poplar uli. Pasikorelis buv(» 
apsirėdęs in darbines drapana.- 
ir svėre apie 160 svaru. Pasi- 
koreli rado žmogus kuris rin
ko girioje žiedus.

— Pac ’̂.orius
džiugo kada valdžia apreiszke 
jam kad Shenadorio pacztas li
kos paženklintas in pirma kla- 
sa. Isz tos priežasties paczto- 
rius Volskis iszkeh* del darbi
ninku ir prietikiu bankictdli 
Fcrgusono hotelyje.

Burmistras Magalinga li- 
isz ligonbutes

Volsk i; 1111-

•parvertas i
namon, bet da guli lovoje, nes i 

sugryžta labai

kos

Mvei’kata 
lengva.

T Antanus Dilis, 51 metu, 
mirc Ketvergo ryta namie po 
No. 41 S. Grant uli. Velionis 
kitados gyveno Coahlale. Pa
liko paezia, (lukteri Jancziu- 

Lansforde, namie Ade
laida ir sunns Kazimiera ir 
Frana kaipo ir du aliukus. Lai
dotuves atsibuvo Panedelio rv-* 
ta su bažnytinėms apeigoms.

vieno

I ju

Girardville, Pa. —
Boriszkis,
York kuries ant laivo,Rotter- 
damo izsplaukti in Lietuva, 
atlankyti gimines 
mus.

Viktoris
iszvažiavo in New

iii Lietuva
ir pažysta-

Waterbury, Conn. — Pereita 
savaite ežia mire ligonbutyje 
Jonas Statkus. Valdžios dakta
ras pripažino, kad ji sudegino 
alkoholis. Nabaszninkas buvo 
dievobaimingas Katalikas ir 
tapo palaidotas su misziomis.

Minersville, Pa. — K u n. Ka
ralius surtszo mazgu moterys
tes Ona Kerlcvicziute isz Pott
sville* s it ^Rtolfu Žemaicziu isz 
miesto, kuris yra sunum Že- 
maieziu isz OiraixlYilics,

Frackville, Pa. t .Jokūbas 
Stuszinskas, 40 motu, mirė 
Utarninko diena pas Mikola 
Ambraza, pidikdaimas sesoros 
Morisiene, G i ra rdv i 1’1 e j, Lan- 
kuviene, Elizabeth, N.J. ir vie
na broli Mahanojiij- Laidotu
ves atsibuvo su bažnytinėms | 
pamaldomis isz namu 
M o r i s i e n e s, G i ra rd v i 11 e.

»

ISZ sesers

New Britain, Conn. — Birže
lio 22 diena 10 valanda rvte 
Szv. Andriejaus bažnyczioje 
vietos klebonas E. Grikis
junge moterystes rysziu pane
le Elena S'kritulsbaitc, žinomo 

.Jono Skritulsko 
Stasiu Traces-kiu,

advokatu Trenku, 
buvo iszkilmingos.

su-

tautieezio
(lukteri su

J ungt uves
Al—

Nepriklausomybes 
Szvente, 4 Liepos

- 1 1 ■' 11 1 ■ ■

177(>m- Liepos 4 diena Kon
gresas priėmė Ncpri’klausomy- 
bes Pareiszkima ir 13 kolonija 
pasiliuosavo nuo Anglijos val
džios, ir nuo to laiko buvo liuo- 
sos ir nepriklausomos valdžios. 
Liepos 4d. tad yra Amerikos 
tautos gimimo diena, ir visi 
Amerikos Valstybiniai rasztai 
yra užrekorduoti nuo,Liepos 4 
d. 177(>m. 177(i motais keli de-

Kontinentini Kon-
k u ris susirinko Phila-

Plymouth, Pa. — Policija su 
pngclba dinamito jeszko lavi • 
nelio nuskendusio keturi u mo
tu Juozuko Mockeno, gyvenan- 
czio ant River ulyczios, kuris 
nuskendo inpuldamas in 5ipia/

Worcester, Mass. — Zuzana' 
Borisienc nori gaut divorsa 
nuo Jono Boriso, kuris ja ap 
leido. Ji nori, kad ju dveji 
vaikai butu priskirti jai. Jos 
advokatu vra B. Mendelsohn.

Lenkas — Anthony Mo
ros per klaida iszgere ainoni- 
jos pereita Sereda. Nuvežtas in 
ligonine, mirė už trijų dienu.

— A. L.

Dayton, Ohio. — Kun. V. 
Slavvnas-, Szv. Krvžians l/ietu- 
viu parapijos klebonas, ap
skundė teisman sziuos parapi
jomis: Juozą Ambrose1, Juozą 
Kavaliausku, J. Douglas, Sima 
Razauska, ir Jurgi Zubricka. 
Savo skunde, kunigas sa'ko, 
kad szie parapijonai, per pen
kis midus jo czionai kunigavi
mo, ji szmeiže eikvojime para
pijos pinigu. Todėl jis reika- 
laujas isz ju $25,(MM) at lygos už 
neva padarvta jam nuoskauda.

— V.

◄ Reading
< lines >

$4 .oo
IN

NEW YORK A
NEDELIOMIS

10 LIEPOS IR 7 AUGUSTO

Dubeltavas 
Tikietas

Specialis Treinat Subatoa Nakti

Isz Ryte
Shamokin ........................... 12:01
M t. Carmel ......................... 12:10
/Kshland ................................ 12:47
Girardville...............................12:55
Shenandoah............................ 12:35
Mahanoy City ..................... 1:16
Tamaqua .............................. 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—-Apleis New Yorka 
nuo W. 23id St. 6:47 vakaro, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare.

16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlantic City, Ocean City ir 1.1.

Ketvertai*
7 ir 21 July

4 ir 18 Augusto, 1 Septemberio 

$7.20 Dubeltavas Tikietas 
Isz Mahanoy City

Tikietai geri ir ant Pullman karu 
primokant regulariszka Pullman 
preke. Tikietai geri ant bile kokio 
treino dienojo ekskurcijos. Gali
ma sustot Philadelphijoi važiuo
jant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas

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

Preke tiktai $1.50

W. D. B00ZKAUSKAS-00 
MAHANOY CITY, PA.

4

legatai in
gresa, 
delpliijoj buvo valstybių, ku
rias jie atstovavo, insakyti
kad jie balsuotu už formali ne-.

pareiszkima.
New Ilamp-»w

kad jos pasiliuojsuo-

prilklausomybes 
Massachusetts, 
shire ir South Carolina jau bu
vo pirmiau insteige nepriklau
somas kolionines va’ldžias. 17- 
7(1 Hudais, Gegužes 15d. Kon
gresas priėmė rezoliucija, 'pa
tardamas kitoms koliouijoms 
laippat daryti, ir tokiu badu 
prakirstas kelias pragarsėju
siai rezoliucijai kuria sufor- 
muliavo Richard Henry Lee 
isz Virginijos:

‘‘Kad szias Jungtines Ko- 
lionijos yra, ir teisėtai turi bū
ti Iiuosos ir nepriklausomos 
valstybes;
ja nuo Britanijos Sosto, ir ka’d 
visi politiniai rysziai tarp ju 
ir Didžiosios Britanijos Vals
tybes yra, ir turi būti visiszkai 
panaikinti; Kad nuo szio laiko 
pridera imti pasekmingiausius 
žingsnius darant ryszius su 
svetimoms szalinis: Kad Kon
federacijos plianas butu su
rengtas ir perduotas visoms 
koliouijoms ju apsvarstymui ir 
patvirtinimui. ”

Sunku suprasti sziadien kiek 
drąsos buvo reikalaujama im
ti loki svarbu žingsni. Szalis 
tuomet buvo maža ir silpna; 
let arėjo tik tris milijonus gy
ventoju, ir szie trys milijonai 
turėjo apsiimti kovonc su ga
linga szalimi. Apart to, dides
ne dalis tu gyventoju paėjo isz 
Anglijos, ir nevienam isz ju 
reikėjo sunkiai su savim ‘kovo
ti, 'kad pertraukus ryszius su 
gimtine szalim ir stoti kovon 
priesz ja. Daugiausiai drąsos 
reikėjo tiems, kurie pasirųsze 
po nepriklausomybes pareisz- 
kimu, 
kai[>o

nes Anglija juos skaitė 
maisztininkais,

butu nuszauti jei sugauti.
Besidžiaugiant 

tautos gimtine dauguma pa
ini rszta, kad Nepriklausomy
bes Pareiszkimas yra nevien- 
t?k tautines svarbos dokumen
tas, bet prcdcliamacija, kuri 
turėjo daug intekmes viso pa
saulio vystimui. Nuo dienos 
jos priėmimo, atsiliuosuota 
nuo visokiu privilegijų, kara- 
liszkumo ir aristokracijos. Vi
sur sutviHino sielas visu tu 
žmonių, kurie 'kovojo už liuo- 
sybe, ir visur žmones, kurie 
mokėjo skaityti, iszmoko nau
jus pareiksztns pagrindus, 
kaip: 
sybes,

Amerikos

bet pro'kliamacija,

pricmimo,

v fall r

pareiOcsztus
“Mos laikome szias tei- 
aiszkiai matomas, 'kad 

visi žmones sutverti lygus; kad 
jie inkvepti ju sutvertojo su 

nenuleidžiamoms 
teisėms;'kad tarp ju yra gyvy
be, liuosybc, ir laimes jcszkoji- 
mas; kad dasiekus sziu teisiu; 
valdžios yra tanp žmonių stei
giamos, ir kurios gauna galybe 
nuo valdomu žmonių.”

Tie sakiniai turi visus gai
valus neatskiesto Ameri'koniz- 
mo. Jie reiszke mirti karalisz- 
kumui, privileginiai valdžiai 
privilegijoms 
priežasties gi m ties ir 
pra'bocziu, ir tas tai principas 
kuris prigelbejo Jungtinėms 
Valstybėms sutraukti milijo
nus žmonių isz visu Europos 
szaliu ir paversti juos in ežia, 
visi, kurie bego nuo politines 
ar sočia les priespaudos, 
nudėvėtu instaigu 
mo atsa'kancziu progų

nekuriam*

iszingy toms 
garsiu

nuo 
ir nebuvi- 

, rado 
tikra Teviszke kuri jiems davė 
užtektinai; lau'ko ju talentu 
vystimui, ir dažnai apdovano
davo juos už ju (laiba ir triū
sa. Sza'liai 'kas kart didėjant 
gyventojais, pasidarė immi- 
grantams sunkiau siekti savo 
tikslo, bet galima sakyti, kad 
milijonania-isz ju pasisekė pa
siekti tokias vietas Amerikos 
gyvenimo^ kurios buvo visai 
neprieinamos ju gimtinei sza- 
ly. Dėlto Jungtines Valstybes 
neturi tokiu pasiszventusiu pi- 
liecziu ’kaiĮ) svetinižemiai, ir 
dėlto Europos raszytojai daž
nai stebisi fiCktu, kad Anieri- 
kiecziai nors maiszvta 
vienok geriau sugyvena

—F.LI.S.
y

rase, 
negu

kurie kokia kita tauta.

Robertas E. Jen'kins isz Mi- 
žinomas paprastainersvilles

’kaipo ‘‘Bobby,”'kuris kitados 
isžbuves viena terminą szerifu 
Schuylkill paviete, da'bar yra 
pasidavęs kaipo kandidatas 
ant P-a vie tavo kasieriaus ant 
RepuOdi’koniszkn ti’kiido laiko 
nominacijų Soptemherio mene
syje. Mr. Jen'kins yra gerai ži
nomas biznierius ir tinkamas 
vyras pildyti kasieriaus parei
gas. Laike nteinaneziu nomina
cijų jisai praszo jusu balso ir 
intdkmes.

Bobbv*

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuvlszkaa Skvajerfo

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

32 W. PINE ST.
JHAHANOY OITY, PA.
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PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

puiki farrna 75 akieriuGera, 
žemes, visa užsėta, 2,(MM) vai
singu medžiu. Labai tinkama 
vieta del Lietuvio nes arti kai
mynai gyvena ir ne nuobodi 
vieta. Geri budinkai, locna 
elektriką, telefonas, vanduo 
stu'ibo'j- Lygus kolei, arti geru 
market’u. 0/2 mile in žiemius 
nuo Orwigsburg, Pa. Upeliai 
bėga per farrna. Gera proga in
gyti farrna ant kurios galima 
padaryti gera pinigą. Kreipki
tės ant adreso aVba atvažiuoki
te pamatyti.

Juozas Balsis
R.F.D. No, 1 Orwigsburg, Pa.

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farrna, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti Mahanojaus 
ir kitu vieta, visa apdirboma. 
Didelis namas su salimu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apelinkc. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite.

Wm. Kunsavago, 
Loust Valley 

Barnesville, Pa.
ANT PARDAVIMO

/

Viena ir puse akorio žemes, 
szale Polly Faust nuosavybes, 
Ryan Townsbip’e. Dvieju rui
mu namas, yisztinyczia ir kuk-

budinkai 
telefonas

(t.f.

t.f.

ninis peczius. Estate of
Henry A. Faust, Dec’d.

J.5)

ninis peczius.

. B, P. Swank, Atty.

'l 1 7
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LINDBERGH’0 PRIĖMIMAS SAINT LOUIS PER MYNE ŽMONIŲ.
Kada Lindbergh ’as pribuvo in savo miestą Saint Louis, t urejo

j<Q1tWW<>OO; Į, «
Jį<*$2

priėmimą per tenaitiniiis gyventojus, kurie sveikino ji ir jojo motina.
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PATRIJOTAS.
Senatorius Juan B. Alegre, 

kuris vra vienas isz žviniausiu 
Filipinis'žku patrijotu ir poli
tikierių, turėjo posėdi su \Va- 

virszininkais apieshingtono 
sugrąžinimą laisves del Filipi
nų.
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SUVAŽIAVIMAS ATMINC ZIAI CUSTER SKERDYNES 
skerdvnei vadinamai 

Jane 25, 1 87(1 mete Little Big Horn mu-
> a u je le x A me r i k o-

Tieji, kurie pasiliko gyvais po
Custer Massacre,” 

szyje su indijonais, kur tik pasiliko maža 
niszku kareiviu, turėjo savo suvažiavimu ana diena Monta
noje. Paveikslas parodo paminklu ir generolu Godfrey kuris 
žuvo drauge su savo draugais.
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WEST POINT KARISZKOS AKADEMIJOS STUDENTAI APLAIKO DIPLOMUS.

a_________

Karis^kas ministeris Davis, ana diena iszdalinejo diplomus užbaigimo mokslo karisz- 
> studentai aplaike diplomus. Toji aka-demije 

taipgi buvo geru
koje aficieriu akademijoj West Point. Viso 20.’o
likos pastatyta airt planu padarytu per generolą Tada Kosciu szka kuris
kariszku inžinierių.
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i-įįMECKLENBURGH’O NEPRIGULMINGA PARODA.
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Sztai paroda mieste Charlotte, N. C. kuria parengė ant
i

atminties pasii;aszymo neprigu Imystes Meckleitburgh’o pa
vieto, 1^2'metai adgal.

UOSTIS KUR RANDASI
vieto, 152 metai adgal.

—- T

GUZUTE.
Majoras Herbertas White,

KANTICZKO3 arba giesmių knyga, A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir likos paskirtas pagalbininku
paprastas kietais apdarais. Preke raszymo, del vaikams.

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

• Preke 15c
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA

del Rijgszcziausio prohihicijos 
virszininko ant privertimo isz- 
pyldimo sausu tiesu.
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