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ISZ AMERIKOS
$20,000 AUKSU

GRABE
SENAS SKUPUOLIUS 

MIRDAMAS INDEJO 
SAVO TURTĄ IN , 

GRABA.

VAGYS PAVOGĖ.

Springfield, Mo. — Nesenei 
czionais mire Calhoun Miller, 
89 metu senumo, senas skupuo- 
lius, kuris priesz mirti pasidir- 

- bo pats sau graba, o }>ri ja lįsda
mas mirti atsigulė in ji ir to
kiam padėjimo ji rado kaimy
nai ir palaidojo. Szlai ana die
na duobkasis kasdamas arti
moje jojo kapo kita (luobe del 
kokio tai žmogelio, pamate kad 
Millerio kapas buvo atkastas, 
dugnai atplesztas ir taip ji pa
liko.

Už
daugeli

ft

NORĖJO PAPJAUT
PACZIA

MIRTINAI SUŽEIDĖ SAVO 
PACZIA SU ILGU PEILIU, 

NUO KO MIRĖ.
PATS NETURĖJO GILIUKO.

Pittsburgh, Pa. — Miesto li- 
gonbnteje mirė 28 metu Mari
jona (’zarnovieziene 

Fleming avė.,
Fownship, kuriai vyras perpjo-

37
gyvenanti

Stowe
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T
ve baisiai gerkle. Vyra Alfre- 
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READINGOJESZKO DIDELIO 
SKARBO

UŽKASTO PER MARINI 
RAZBAININKA 1671 METE 

VERTES MILIJONUS 
DOLERIU.

LEHIGlt VALLES 
KASYKLOS 

SUSTOJO

1
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DU-KAHT SANVA1T1N.IS LAIKRASZ'FIS “ŠAULĮ’?' 
ISZEINA KAS UTABNINKA Iii PKTNYCZIA.

Prenumerata Kasztuoja: Amc^lke ant vlao meto f 8.00. 
Europoje ir Lietuvoje f 4.00 ant viso moto.

Leiszkos Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adresui 
W. D. BOCZKAUSKAS. OO., 

MAHANOY CITY, PA. 
—

MAHANOY AND A STS.,
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>R 1SZ LIETUVOS
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RASTAS 
TITNAGINIS

PEILIUKAS
f

ŽVERISZKA
ŽUDINSTA

Hi

NUŽUDĖ VISA SZEIMYNA 
KAD PASIPRIESZINO JO 

APSIPACZIAVIMUI.

KADA PRADĖS DIRBT, TAI 
NEŽINE. 

ii

DARBININKU
Pannma.Panama City

Wallace Bain, Amerikonas, su 
dviems A ngl i kais Kelley ir 
Blair, pradėjo jeszkoti žemoje 
didelio skarbo, kuri surinko ir 
užkasė marinis razbaininkas 
Morgan, kuris apipleszo Pana
mos miestą nuo visokiu brango- 
nvbiu 1671 mete.

Tarp paslėptu skarbu badai 
randasi puikiai padarytas pa
veikslas Motinos Dievo isz gry
no aukso, kaip irRlaug auksi
niu pinigu, 'žemeziugu ir kito
kiu brangeny'biu.

Jeszkotojai skarbo naudoja 
naujai iszrasta apara'ta 
riuom gali 
hkarbus žemoje, o kuri iszrado 
Tamosžius Fahie isz Colches
ter, Anglijos.

Jau keliolika 
iszkase isz žemes, bet nesako 
kokias ir nerodo niekam. Pagal 
sutarti su Panamos miestu, tai 
jeszkotojai sutiko duoti 25 pro
centą viso turto del valdžios.

A nglikais

marinis

Kelley 36,000
NEDIRBS SCHUYLKILL 
IR NORTHUMBERLAND

ISZ NEOLITIKO PRADŽIOS.

APIE 2,000 METU PRIESZ 
KRISTŲ.

KranzGaudenc, Prusai.
Lcvandovbki, 21 metu, baisei 
supyko ant savo tėvu, kad pa- 
biprieszino pricszais jojo m\ - 
kma ir n ėda ve savo pavėlini- 
mo ant a pi ipaeziavimo su jaja. 
Trage liję atsitiko mažam kai
melyje Grosb’tarbene arti czio
nais.

Franzas pirmiausia nužudė 
sa vo mocziiite ir jaunesne sesu
te, sukaliodamas jaises kirviu, 
po tam patiutelis inbego i:i 
kambarį kuriame miegojo tė
vas, motina ir broliukas ir tuos 
nužudo kirviu.

Kada žadintoju suome, tai 
užsigynė buk jisai visus nužu- * 
de, bet kada rado jojo kruvi
na? drapanas ir pradėjo kvos
ti toliams, ant galo prisipažino 
prie visko.

PAVIĘTUOSE.
----------------------

Pottsville, .Pa. -— Visos ka
syklos priguijnczioh prie Rea- 
dingo kompahijos Skul’kino ir 
North u m beriami 
sustojo dirbti ant.
žinoto laiko. Per sustojimą ka- 
i yklu nedirbs 36,000 (larbinin- 
ku. Da tokio sustojimo kasyk
lų szia žiema ndbuvo, nori uis 
kasyklos dirbdavo po tris die
nai per septynes sanvaites.

Kompanijos tvirtina, kad ne 
turi orderiu ant anglių, isz prie
žasties lengvos žiemos.

, Kehley

dn, kuris norėjo at imti 
vast i su revolveriu, : 
nuvožė in ligonbnti.

Pagal jialicijos isz t yri ne j ima 
lai Alfredas nelikę!inai sugry- 
žo isz darbo, rasdamas šluboje 
prie tavo paeziulos koki tai 
svetima vvruka. Isz to kilo 
barniai tarp poreles, kuri pra
sitęsė net lyg trccziai valandai 
isz ryto. Vyras tvirtina, buk 
pirmiausia ant jojo užklupo jo
jo pati su ilgu mėsiniu peiliu, 
po tam isztraukės jai peili isz 
ranku pertrauke su juom per 
gerkle moteriai. Po lain pagrie
bęs revolveri paleido szuvi in 
burna, bet tik •sau, susižeido 
baisiai veidą. Kaip rodos isz- 

• fgis.

MOTERĖLES IR MUNSZAI- 
NE INSTUME JI IN 

KALĖJIMĄ.
Chicago. — Per tankus drau

gavimas su moterims ir mun- 
szaine instmne 19 metu Alek
sandra Narku in kalėjimą ant 
vieno meto, i?ž visokes apga
vystes ii’ apipleszimus, kokius 
papildinejo tiksle turėjimo pi
nigu ant geru laiku. Ana diena 
insilauže in sztora po numani 
217 W. 111-tos ulyczios, isz 
kur paėmė bankine kvitu kny
ga, po tani parasze keliolika 
kvitu -su netikra pravarde loc- 
nininko ant keliolikos tukstan- 
cziu doleriu, 
automobiliu 
aplinkines su moterėlėms, pa
kol palicije nenukirpo pauksz- 
teliui sparnus.
APVAIKSZTINEJO 108 

METUS SAVO GIMIMO.
Princeton, Mo. — Mrs. Pru- 

la Ann Gving, kuri atvažiavo 
in czionais 1858 mete vežime 
isz Tennessee, apvaiksztincjo 
108 metus savo gimimo. Josios 
tėvai turėjo 106 metus kada 
mirė, jojo tėvas turėjo 110 me
tu, motina 9!) metus o motinos 
tėvas 115 metu. Senuke tikisi 
pagyvent da kelis metus dau
giau.
PALIKO VISA SAVO 
TURTĄ SENAI MYLEMAI.

Brooklyn, N. Y.
McNamee, kuru mirė praeita 
sanvaite, turėdamas 62 metus, 
paliko visa savo turtą suside
danti isz pinigu ir žemiszko 
turto, dėl savo mylemos isz

ui ku-
at rasti užkastus

pavietuose
neapru’bo-

KANTONIECZIU VADAS.

ministeris užrubežiniu 
naujos val- 
Kantoniszkn

Paveilkslas parodo Eugene 
Cheu, 
reikalu Kantono 
d žios ir vadas 
pasikeleliu, kurie geidže isz-
guil'i isz sklypo visus svetini- 
žemius isz Kinu. Jisai gimė 
Trinidade, kitados buvo advo
katu Londone, o nuo prasidėji
mo revoliucijlos 1911 mete bu
vo jisai laikrasztininku Kinuo 
šia.

per 
nuo

gyvas! ies

brangenybi u

Kožnas žinojo kad jisai

Milleris 
metu pirkinėjo 

žmonių auksines desziml-dole
rines už kuriuos mokėdavo po 
$10.25
turėjo auksiniu pinigu nema
žiau kaip už 20 tukstanezius 
doleriu, bet juju niekas nerado 
po mirėžiai. Dirbdamas graba 
padare dubeltava dugną kur 
paslėpė savo auksa. Matyt, kad 
vagys dasiprato kur skupuo- 
lius paslėpė pinigus, nuėjo ant 
kapiniu irvgth&niugm surado 
pinigus,
relini jieji nereikalingi.

nes žinojo kad numi-

Moczi li

MOCZIUTES PABARTA 
NUSIŽUDĖ PO 

TRAUKINIU.
Davenport, Iowa.

tęs pabarta, kam ji prie stalo 
sukalbėjus malda, dainuoja, 
Blanche Gabathuleriute 15 me
tu vidurines mokvklos mokine, 
taip susigraudino, kad iszbe- 
gus isz namu puolė priesz at
bėganti truki. Ji visiszkai li
kos supjaustyta.

malda

KUNIGAS TURĖJO 
SZESZIAS PACZIAS.

Detroit, Mich, 
dienomis czionais in teismo 
rankas pakliuvo buvęs kunigas 
Robert Alan McBrowno, kuris 
kaltinamas už daugpatyste, 
nes pasirodo, kad jis turi net 
szeszias paežius. Jis uždarytas 
kalėjimai! ir turės pasiaiszkin- 
ti priesz teismą.
85 METU MOTERE 

SUSILAUKĖ
NAUJUS DANTIS.

New Brunswick, N. J. — Da
niele Baird, 85 metu senumo, 
kuri neturėjo no vieno danties 
nuo daugelio metu, nemažai 
nudžiugo, kada jai pradėjo isz- 
dygt nauji danty? ir jau turi 
a.'Ztuunis. Senute nudžiugo ne- 
iszpa.-akytinai ir sako, kad da
bar jattezesi kaip jauna flaper- 
ka. '
46 METU NASZLE 

APSIVEDĖ SU 21 
METU VYRUKU.

Philadelphia, Pa. — Mrs. 
Marijona Kavanaugh, patogi 
ir turtinga uaszlele, turinti 46 
vasarėlių, kurio? vyras jiese- 
nei mirė, ana diena apsivedė su 
laivorium Verne E. Moon, 21 
metu senumo. Naszlele vra ver
ta apie puse milijono doleriu ir 
turi 22 menesiu senumo sūneli 

^po pirmam vyrui. Ja u na ved i s 
nedszrodo daugiau kaip 18 me
tu. Motore sako kad jiji labai 
myli savo jauna vyra, kuris nc- 
užginezina kad ir jisai myli sa
vo paezia. — Ir kas nemylėtu 
bobos su dideliu turtu!

Sziomis
m

už kuriuos pirko 
ir piszkinejo po

savo
Missjaunu dienu Miss Harriett 

Bush,'kuri turi 38 metus ir gy
vena Leonarde, N. J. N oriu t s 
senukas turėjo giminiu, bet ne
paliko jiems ne cento.

LIETUVIS ATSISAKĖ NUO 
AMERIKOS PILIETYBES.

Kenosha, Wis. — Petras In- 
druszie (Indriuszisf), Lietuvis 
65 metu amžiaus, kreipėsi in 
teismą Waukegane praszyda- 
mas, kad jo pilietybe (citizen-r 
ship) ežia butu vėl panaikinta, 
ir teisinas jo praszyma iszpil- 
de.

Petras Indruszie, 
szi.M, jau senai .gyvena Ameri
koj. Natūralizacijos popierius 
jis gavo Waukegane 1905 me
tais, bet dabar sakosi norj^ 
gryžti.in Lietuva ir ten pu»i- 
likti kaipo Lietuvos pilietis.1

ar Indrų-

TĖVAS IR MOTINA 
NUŽUDYTI.

Toledo, Ohio. — Aleksa 
Schuster ir jojo pati likos su- 

pirma nu-rasti niižiulinti
ūžauti po tam baisiai sukapoti 
kirviu. Kas laja baisia žudins- 
ta papilde tai nežino. Tame lai
ke ant virszaus miegojo juju 
trys ma'ži vaikai, kada palicije 
pribuvo ant kaimynu pa sza ūki
mo.

Chicago. —

Lawrence, Kehley Run ir 
Merijos‘kasyklos sustojo Suim
toje ir nedirbs lyg Sercdai.

Tai tau ir “geri laikai” pra
sidėjo musu migliu kasyklų ap
linkinėje, o gal ir per vasara 
taip Oms.

Dabar atėjo linksma žinia 
kad visos Readingo kompani
jos kasi k los pradės dirbti Utar- 
ninku ryta o kada kitu kompa
nijų kasiklos»prades d?Vbti, tai 
da nežino.

geri laikai

linksma

Motie-

Fa i p kai-

betyrinėdami

19

u

džiais kaimu plotas siekia 147- 
902 hektaru. Isz ju sudaryta 
17,318 sklypu ir sutvarkyta 
lilkviduojamu servitutu ir ben
dru ganklu 475 bylos, 
sudaro 7,724 hektarus.

kurios

Isz-

200 
pas

PALIKO VISA SAVO 
TURTAI TARNAITEI.

Philadelphia, Pa.
jus Soddingcr, 89 metu, kuris
mirė praejta menesi paliko sa
vo tarnaitei Rozalijei Kubacz, 
50 metu, visa savo turtą 
tukstanezius doleriu. Ji 
ji dirbo per trisdeszimts metu.
Savo vedusiai dukteriai nei 
cento nepaliko, nes jo szeimy- 
na visai apie ji nesirūpino ir 
neturėjo jokios jausies del jo. 
Likusi szeimyna mano užves
ti teisina pricszais toki testa
menta ir priversti tarnaite ant 
pasidalinimo su jeis

KARALIENE MARE PAVA
DINO AMERIKONUS 

“KIAULĖMS.”
“Mano sunūs tu

rėjo tiesa, kada pavadino Ame
rikonus ‘ ‘ kiaulėms, 
bojo karaliene Mare isz Rumu
nijos, kuri nesenei lankėsi A- 
menkoje.

Karaliene skundėsi, kad lai
ko savo keliones po Amerika
visai josios neguodojo ir nėati- turtu, 
davinėjo jai prigulinezia gar
be, nes kai’ta, kada ėjo ulyczia, 
tankiai josios užklausdavo: 
“hej, karaliene, kaip einasi ta
vo senini

“ Ko galima tikėtis nuo žmo
nių, kurie savo prezidentą va
dina pirmu vardu.”’ kalbėjo 
karaliene. O gal Mare užmir- 
szo kad czionais laisvas skly
pas ir kožnas yra lygus.

60 UŽMUSZTI NELAIMĖJE 
ANT GELEŽINKELIO.

Mexico City, Mex. 
ležinkelio 
arti Manuel
Tampico, nutruko aszis loko- 
motivot, kuri
sztangu kaipo ir trvs vagonai. 
Nelaimėje pražuvo 60 pasažie 
riu ir sužeista apie 100.

GERI AUSES GYVENIMAS 
AMERIKE.

Ll. Kuckius

likusiu

LENKAI
GINKLUOJASI

TARP LENKIJOS IR VO
KIETIJOS NEUŽGANA- 

DIJIMAS.

BALTRUSAI TAIPGI 
NEUŽGAN ADYTI.

Telsziu apskr. Alsėdžių pa
rapijos, Ylių kaime (vieno kil. 
nuo Alsėdžių miestelio, Žemai- 
cziu Kalvarijos lin-kui atstu
me) užtikau titnagini peiliuką. 
Ji radę Ylių kaimo gyventojai 
Krakanskiai didžioje klampy
nėje dvieju inetur gilumoje sa
vo lau'ke, durpes bekasdami. 
Jaunuoliui in kaž-ka kieta at
sidūręs kastuvas: žiuris — kel
mas, ant kurio padėtas titnagi
nis peilu kas.

Deja, dauguma tinagu iszar- 
des, kastuvas kitus iszknebinc- 
je smalsuoliai, 
keistąjį radini.

Peiliukas sziandien turi 
cm.’ilgio. Nuo storgalio radėju 
nupjauta kdkie 3-5 cm. Szone 
irgi iszgrcžta dvi duobi kės 
mat, žiūrėta kas per materia
las. O tai kaulas. Prof. Volteris 
‘ ‘ 111 i ust ruot os Liet u vos ’ ’
(56) numeri 19 puslapy j tvir
tina, kad tokie peiliukai siekia 
Neolitiko gadynes apie 2,000 
metu priesz Kristų. Kastasis 
peliukas, ntatinka visas profe- 
sorio Volterio ypatybes,
vaizda irgi labai panaszi in 
ten pat padėto titnaginio pel
iuko fotografija.
LIETUVA GYVENS SUTI

KIME SU LENKAIS.
Kaunas (Eltą.) Vasario men. 

25 diena Ministeris Pirminin
kas prof. A. Voldemaras skaitė 
Seime deklaracija, kurios te
zes szi tokios:

Lietuvos užsieniu politika 
gali būti Lietuviszka. Pagrin
diniai užsieniu politikos dės
niai: nepriklausomybe, Vilnius 
ir jokiu artimesniu rysziu su 
didžiausiais kaimynais. Lietu
va turi būti neutrali valstybe 
tarptautinėmis neutralumo ga
rantijomis. Santykiuose
Lenkais pagrindinis reikalavi
mas — gražin'ti Lietuvai oku
puota kraszta. Lietuva sutinka 
derėtis su Lenkija tuo pagrin
du, nors derybos bent dalinai 
priartintu Lietuvos siekius, 
bet iniciatyva priklauso Len
kams. Priesz
Lietuva neturi neapykantos.

Artimiausioje ateityje suda
romas ‘konkordatas su Vatika
nu.

Diskusijos del Vyriausybes 
deklaracijos invyks Kovo men. 
3 diena.

su

pa ežia Lenkija

APIPLESZE IR NUŽUDĖ 
KUNIGAIKSZTI.

Ryga. — Laikraszcziai pra- 
nesza apie juoda darba Sovie
tu politines policijos gacnto, 
kuris, prisylimenes prie Pary
žiuje gyvenanezio kunigaiksz- 
czio Dolgorukovo paviliojo ji 
gryžti in Rusija, kur apie Kur 
ska jis turėjo dvaru ir kur bu
vo paslėpęs savo turtą. Kuni- 
gaiksztis norėjos kelis syk slap 
tai insigauti Rusijon, iszsikas- 
ti turtus ir vėl gryžti užsienin. 
Ta norą dažinojo Sovietu 
agentai ir minėtas agentas pri
žadėjo iszgauti Dolgorkovv.i 
pasporta, sakydamas, kad jis 
turi intakes Sovietu konsulate. 
Agentas sutiko ir pats važiuo 
ti su Dolgorukovu ir perpus 
pasidalinti turtais už pat movi
ma.

Viskas gerai klojosi iki k u 
nigaiksztis neiszkasc savo tur
tu. Po keturiu valiniu jis buvo 
a reszt nota s o už keliu dienu 
komisaru taryba nutarė ji nu
galabinti, nors buvo nuomonių 
isztremti ji Sibiran. Nugalabi- 
nimas invyko Liubankos kalė
jimo skiepo ir 
kūnas, kartu su 18 kitu (szmu- 

kvszininku «
liautu ir buržuju) tapo iszv

-e, 
užtekt i n ai

NELAIMES ISZ NE
ATSARGUMO.

Raudone, Rnseinu apxkr. (V. 
kor.) — Sziais metais Raudo- 
nes dvaro savininkas Pekas- 
tras, Pravoslavas, szvesdamas 
Naujus Metus isz Jurbai'ko par 
siveže popa. Vežant popa atgal 
in Jurbarką, važiavo Nemuno 
ledu ir bevažiuojant inlužo. 
Popas, jo tarnas ir vežėjas spė
jo isz ratu iszsiristi ant ledo, 
o eržilai ir brika nuvažiavo po 
lėliu.
LIETUVOS RADIO STOTIS 

SIEKS LONDONĄ IR 
AMERIKA.

^Numatoma Lietuvos radio 
stoti naudoti'bevieliam susisie
kimui su Anglija ir Amerika. 
Siuncziant radio in Amerika, 
Londono stotis bus perdavėja. 
Anglijos oficialine telegrafu 
instaiga dabar praszyta sude
rinti busima perdavima. Kovo- 
Balandžio menesiais, tikimasi, 
Lietuvos radio jau gales susi- 
sir'kti su Anglija ir Amerika.

Dr. BASANEVICZIAUS 
LAIDOTUVES.

Praėjusia Nedelia (20 Vasa
rio) prasidėjo parengimai kas 
kiszasi laidotuvių mirusio dak
taro Basaiiavieziaus, kuris gy
veno ir mirė A’iluiuje. Jojo la
vonu atnesze iii katedra Szv. 
Stanislovo.

Lenkai * davė
žc n k 1 v v iems Lietuviams 
Kauno atvažiuot i in Lenki je 
dalyvauti laidotuvėse. Tarp ki
tu ypatų aplaike pavelinima

$ 
/Biržiszka ir 
ir prezesas 

Kauno miesto Viloiszis. Iszski- 
riant augszcziau minėtu ypatų, 
valdže duos pavelinima atva
žiuoti ir daug kitiems, kurie 
geistu dalyvauti a.a. Basana- 
v i cz i aus 1 a i d o t u v esc.

no ra

kunigai szczio

4

gelninku, speku- 
ez - 

kuriu 
už

policijom

tas viena mik t i in duot 
visados 
Maskvos 
aukoms.

vra 
politines

4

PERDURE SZALTYSZIU SU 
SZAKEMIS.

Lodžius. — Artimoje Siera- 
džiaus atsitiko baisus atsitiki 
mas isz priežasties suraszilie
jimo gyvuliu per valdže 1 rivsz 
ka pasiprieszino daugelis kai
mu.

Szalt vszius

Tarp VokietijosAnt ge- 
Fampico-Montery 

40 myliu nuo
rii

9

nusirito nuo

vau! a

Freeland, Pa.
nutarė apleisti Amerika ant vi 
sados ir apsigyventi tėvynėje 
lyg pabaigai savo gynmimo ir 
gyventi draugo su savo sesute. 
Na ir iszsirenge in Lenkije bet 
neilgai lenais pabuvo,
mate, kokis gyvenimas tojo 
tėvynėje. Dūme adgal in Ame
rika, sakydamas kad geresnio 
“kontro” nesiranda kaip szi- 
tas ir geriau mirti svetimoje 
^alelftjMmJkaip tėvynėje kur 
pOsiradidd* jokios geroves, ra
mybes ir laisves. , .

! *

rubežiaus

Berlins.
ir Lenkijos vieszpataujo dide
lis nesupratimas isz priežas
ties pertraukimo vertelgystes 
sutarties. z

Ant Lenkiszko
Lenkai pastate daug ginkluo
to vaisko ir ta neužginezina 
Ijen'kiszkas siuntinis Berline.

Nesenei isz Vokietijos isz- 
18,000 Lenkisz'ku

5/6

pavelinima 
isz

taipgi spirda

vare apie 
darbininku o nuo turtingesnių 
atėmė ir žemiszkus turtus.

Negana to sukilo Balt rusai ir 
Ukrajinai, kurio yra neužgana- 
dyti isz tebyrios Lenkiszkos 
valdžios ir spyrėsi atsikratinio 
nuo Lenkijos,
rodėsi iszdalininio žemes del 
vargingesnių žmonių, kuria 
konfiskavo nuo tureziu 'kurio 
iszbogo kilus Bolszevitku revo
liucijai. Tuja žeme atidavė ka
reiviams ir 'tas daugiaaše Balt * 
rusus ir -Ukranieczius suarzL
w ,A

KIEK PERNAI ISZPARCE- 
LIUOTA ŽEMES.

1926 mete pravedant žemes 
reforma iszparceliuota 
dvarai, kurie sudaro 98,916
hektaru plota. Iszparceliavus

San- 
ryszyj su dvaru iszdalinimu 
likviduojamu servitutu ir ben
dru ganyklų sutvarkyta 119 
žemes vienetu, kurie sudaro 
3,043 hektaru žemes.

Tais pat metais, kaimu skir
stymo reikalu, sutvarkytos 245 
bylos, kurios paliete 95,986 
hėktaru. Isz ju sudaryta 8,286 
sklypai. Sutvarkyta panaiki
namu servitut ir bendru gany
klų 356 vienetai, kurie sudaro 
4,681 hektare.

Isz viso, 1926* mote( vykdant

stula ry t a 9,032✓skly pa i.

žemes reforma, iszjptttčeliuotif 
dvaru ir iszdkirstytu viense-

atvažiuoti:
ministeris Reiuv
Roemeris kaipo

vyskupas Kuchta

ANT PARDAVIMO.

Namai ant trijų szeimynu, 
geroj vietoj ant didžiosios uly- 
czios. Namai tinkami ir del bi-
le kokio biznio. Kreipkitės 
ant adreso.

S. Kunicki,
455 Sunbury St., 

Minersville. Pa.
I

tl7.)

per

Juoze* Suva 
drauge su palicijantu atėjo pas 
ūkininką Antanu Moezaka mi- 
raszineti gyvulius. Antanas pn- 
siprieszino, atsistojo prie t va r 
to su szake rankoje, kerszindr.- 
mas szaltytzini, jaigu eis
duris, tai jam sza’ke insmeigs 
in pilvą. Szaltyszius mum' kad 
tai tik juokai ir pradėjo eiti iii 
tvartu. Antans ilgiaus nelauk 
damas smeige jam szakia in 
pilvui, kad net žarnos iszteszke- 
jo ir nelaimingas szaltyszius 
puolė negyvas. Palicijautas nu- 
szove inirszusi ūkininką ant 
vietos.

jo ir nelaimingas
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

' 1 *' 1. i 'i L
Lithuanian Legation, 

2622 16-th Street, N. W., - 
Washington, D. C.

SAULM f

i'

1' I

iii

^1' o£
Lithuanian Consulate,

1 Park Row, Now York, N. Y.

F"; H
S
J.

i Lithuanian., Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, III.

gabenti isz Europos; o 62 tuks- 
taneziai isz IszpanijOs.

Nėr ko sti'be'tis, juk ląikrasz- 
eziai talpina apgarsinimus 

kurios parduoda 
rbvo!vertus ir galima lengvai 
juos parsigabeni be jokiu kliu- 
cziu. Kbdel valdze neuždrau- 
džia pardavinėjimu ginklu?

talpina 
kompanijų

ežiu. K bitai valdze

Kas Girdėt
Ant 5-uvažiavimo minksztuju 

augliu operatorių ir’-angleka- 
siu Minmi, Floridoje, apsvars-

()in

ii

i l f

I

«

«

Apie atsiveri ima Zydelkos 
Pranciszkos von Leer, kuri da
bar važinėja po Vokietija, ()- 
laiulija ir Belgija ir ketina at
važiuot taipgi in Amerika lai
kyti prakaltais kodėl ji ji pri
ėmė krikszezionVbe. Erancisz- 
ka gimė Olandijoj ir gyveno 
Vokietijoj, per 20 motu kovojo 
su savo savžine. kad kriksz- 
ezionyb(» fFV?4prieszina priesz- 
ais Maižiesziaus Instatymu ir 
ne v ra 
dvmas.

Pirma karta jai nuszvito 
krikszczionvhes gražumas ka- 
da skaito S 
gelije, kur apraszytas Kristu
so pamokslą." sakytas ant kal
no, tai yra Kristaus Misije. Ji- 
ji norėjo sekti Kristuso pėdoms 
ir .‘kelbti Jojo mokslą: iszdali- 
no visus savo turtus ir pradėjo 
gyventi kaipo vargsze. Karas 
pasirodo jai pricszingas visam 
k r i k szczion i szka m 
Beri i ne ir M u nežino skelbė 
voliucije, pakliuvo in kalėjimą 
ir likos apsudinta ant srnert. 
Perimta baime kad bus suszau- 
<lyta, kreipėsi in Mesijosziu 
kad jaja iszgelbetu ir parodytu 
tikraji kelia. Na ir ant ryto
jaus buvo paleista ant liuosy- 
bes ir nuo tos valandos jaute, 
kad Tasai, kuriam paaukavo 
savo gyvastį, isz.ge'lbojo jaja 
nuo smert ir pastojo kriksz- 
czione, iszkeliaudama in Pales
tina, kur ilgai gyveno ir tyri
nėdama mokslus apie kriksz- 
ezionybe, pakol Žydai isz ten 
jaja isz va re. Dabar visom savo 
spėkoms platina krikszcziony- 
bes mokslus.

M

*

I

M
111 ■

atsivertima

Maiziesziau?
laužymas bet ju iszpil-

jai

>v. Motiejaus evan-

mokslui.
re-

Jauna milijonierka Mare Be
lin Du Pont, duktė milijonie
riaus Wilmington, Del., iszsi- 
žadejo tinginystes ir puikaus 
gyvenimo ir nuėjo prie darbo 
— o tai sunkaus darbo. Ana 
diena iszva'žiavo i u ligOnbute 
Baltimore mokytis ant dažiure- ii1*
t o jos ligoniu —
Mare pirma atlankė visa 
ropa, turi vos 20 metu ir mili
jonus doleriu ant pareikalav 
mo, 
pradėjo 
niszko labo, palengvint sergan 
ežiam.- juju keittejimuo.se.

Josios sesuo Natalija pana- 
sziai padare, dirlxlama del ban- 
kieriu Wihningtone kaipo sek- 
retorka.

norses. pami 
Eu

’ - 4 
bet visko iszsižadėjo ir 

dirbti del visuome-

Kongresmenas
innesze byla idant 

tiesas 
o duo-

Philips i.-z
Butler, Pa., 
praszalint prolii'bicijos 
pagal 18-ta pagerinimą, 
t i valdžiai liesa regula vol i pro- 
bibieija po Suv. Valstijos. Kaip 
rodos tai bylas Ims priimtas.

In Brooklyno banka tula mo- 
toris atnesze $455 aukso pini
gais, praszydama padėti tau
pymui. Ji papasakojo, kad yra 
farmerka ir pradėjusi rinkti 
aukso pinigus 1880 metais. Ji 
juos kasdaviisi in žeme, ar de 
(lavini kitose vietose apie far- 
ma. Bankus valdininkai mote- 
rci iszrokavo, jei ji butu dėju
si tuos pinigus tainkon, vieton 
taupyti namie, sziadimi ji tu
rėtu $3,3(Xt

Praėjusi
Valstijose

30 tukstaneziai žmoniu 
per žudinstas, netikėtas mirtis 
ir savžudinstes isz priežasties 
revolveriu, pagrtl skaitlį pada
ryta per palicijos kamisoriu 
Daugherty isz 
Szeszesdeszimts asztuoni t ūks
ią nezi ai revolveriu ’likos par-

nvtose
sznm

T
■ f /

I

Užduszine Diena
, 1 (Verte Sakalas.)

55)^
v< i a

i. ■>,, .............J.................... imi,

prikalbinėjimo 
'i 

tylu isztarima:
— Juki visi tenai eisime.
Tuos žodžius iszfarc moteris 

gedulos rūbuose po savo 
i ■■

J žodžiu, 
■ nuraminimo

arba
užgirdau tiktai

savimu. Seniau tiktai tikėjau, 
bet sunni mirus jaueziu taip ly
giai kaip ir tikromis savo aki-

ir mane; motute, mane musza, 
asz .alkana, man szalta.

Y i

su-

mis matyęžiau. Žinau, kad asz 
ji dar pamatysiu, • • t 4 « • * « kad

kad su juo 
niekuomet

Kifž kokia moteėiš priklaupė
> ii J U ' Z * i1 « 1 w* fprie mergaites, pradėjo ja klau

sineti ir raminti, bet sunku bu
vo ja atpleszti nuo žemes, 
taip sielvartingai griebe žeme, 
taip verkė, kuomet bandyta ja 
atimti. Vos tik po ilgu pastan
gų pavyko ja atvesti adl suole
lio ir iszgauti szioki toki pa- 
aiszkinima. Viena moterų try
ne jos pamėlynavusias rankai, 
kita apsupę szilta skara, asz-gi 
gražiais, maloniais žodžiais ra
minau, žadėdamas ja globoti 
ir niekam neduoti skriausti. 
Dideliu sunkumu isz jos papa
sakojimu patyriau, kad jinai 

o 
MažvU * 

kur liepe jai

susijungsiu, 
jau riepei’sisikyrus.

Toks nesvyruojantis tikint- 
indubusidBc; 

liūdnose akyse, kad manė apė
mė susimastymas ir pavydas.

— O delko-gi toks gilun

V

l’žduszine diena.'Žmones pa
ra koja, buk ta diena mirusiir 
sielos atlanko Inos, tarp kuriu 
meile buvo gyvenant. Ar atei
si tu pas mane? Lauksiu tavęs 
visa nakti; ilgai jau tavęs lau
kiau,' bei vis veltui.; Aloi'k! Gal 
tu nemarai mano mineziu, taigi 
raszau jas, perskaityk, iszklau-

davinį tūli tai, kas tavo szir- nnus, kuri pora įpenėsiu atgal 
džiai nepatikdavo. netoli tavęs palaidojo. Nesyk i 

, visados 
kartu einant po ranka szypsan 
ėziais veidais ir insižiurejusius 

žiūrint in visa mano netikeji- kits in kita. Jis buvo tvirtas

Iszrodo, jot ima prūszyti, seniau juos macziau,
protestuoti.... Ne, ne, balandė
lė, nepadarysiu to. Kartais, Be

mas szviete jos

lyti (larbininkiszka padėjimu 
bet tasai suvažiavimas buv

ir užsibaigi* ant )syk manos, susimylėk ant ma
li ir ko. Anglėkasiai įvirtai slo- 

nuinuszima mo- 
kesezio, o operatoriai užsispy
rė numuszti mokesezius idant 
stoti ant lygiu tiesu su kasyk
loms, kurios nepriguli prie uni
jos. Delegatai a p,turėjo pala ri
mus nuo Imlianapoles komi lė
to idant nesitiktu ant jokio 
mažinimo mokesties.
greitai abi sza'lys nesusitaikins 
ir nepadarys 
lai st ra i kas : 
dės 1 Apriliau

dvidcszimts metu vaikinas, ne
i • • • k i i i •

b<* vaisingas

vėjo pricszais

su-
Jaigu

jokio agrimento, 
uit tikrųjų prasi

us ir sustos visos 
unijos kasyklos. Galime tikėlis
niinksztu augliu strai'ka 

bei kožnas 
kad da f>

vasara, 
vilt ies, 
Misilaikint.

szia 
yra tosios 

iii abi szalvs

reda-

nes...
Žiūriu

i 

tarpe

ncpėrmalda ti
ku r i traukia

s žili mos

Prof. J. Balczikonis 
guoja Vyskupo Valancziaus pe 
dagogiszkus raszt us ir jam 
trūksta “Antano Tretininko 
pasakojimu

raszt us
rrAntano 

i” originalo.
To veikalo autentiszkas rauk 

rasztis apie 1889 metus 
prof. Volterio 
A m ori k a 
jai.

Surinktomis
Vienybes”, ne

buvo
nusiustas

“ Vien v bes”
m 

redakei-

žiniomis 
“Vienybes”, no “Garso” 
dakcijos to rankraszczio netu
ri. Taip pat ir knn. Milukas ne 
žino apie lo rankraszczio liki
mą.

Yra spėjama, kad gal rank- 
rasztis yra pas 
laiczio gimines.
hutis buvo “Vienvbes” reda’k- 
toriuni priesz kun. Miluką, bet 

jau mires ir salkoma turis 
įiminiu New Britain, Conn.

Pasiuntinybe bus labai de 
gi 

virszmineto 
raszczio likimo..
— Lietuvos Pasiuntinybe 

Amerikai.
Washington, D. C.

ne 
re-

D-ro Andžiu- 
l)r. Andžiu- 

Vienvbes •Z

Ji 
<>'

k i nga, jei kas 
žinių del

galėtu patiekti
rank-

ANT GAVĖNIOS
GRAUDUS VERKSMAI arba Pasi- 

budininias prie Apniislinimo Kanczios 
Vieszp., Jczuso Kristuso, (pagal se- 
noviszka būda).................... Preke 10c

STACIJOS arba Kalvarija, Viesz., 
Jezuso Kristuso.....................Preke 10c

MALDAKNYGES
Bulsas Balandėlis arba

II

576

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

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip viszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais .

No. 187
...... $2.00 

Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavestu visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz- 
tai, preke tiktai........................... $1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygcle, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu* visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai Iszniarginta, au
ksuoti lapu krasztai......................$1.50

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

No. 190 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
llais, su kolloruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji-

Now Y*orlęo. mo vaikams ir mergaitėms.........$1.50

i

meta 1926, Suvie- 
mire suvir

visos

kutulikiszka

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

liūdesys žymu tamstos veide, 
— po valandėles paklausiau,— 
jeigu tamsta turi tikėjimą ir 
vilti.

ma, nežiūrint in visa nova tik- 
r urna 
grabo, man iszrodo kad tai no-įpanaszus in broli tos menkos 

• i j . Iras Ob «.N w I i * i • . I — ?2JL1-l.

kuri su dideliu pasitikėjimu ro 
mesi ant rankos savo vieni ur , 
ežio. Buvau tašyk prie tavoi!, 

Ateik nors sapne, nors ant kuomet pažinau ja einanezia 
valandėles', įfors ant vieno akiu | paskui graba. Supo ja liurye 

, neszanczio vainikus, 
daugelis apsiaszarojusiu mer
gaičių ir motinu iszgasdintals 
veidais. Ji ėjo balta, 5žalia, pa
stirus, be aszaru ir skundo ant 
lupu tartum, nežinotu, kad prie- 
•szais neszamam karste guli jos 
sūnūs jos visa laime. Stovėjo 
visas apeigas su skausmo su
rakintu veidu ir meszlungisz- 
kai -supintomis rankomis. Tik
tai kuomet pasigirdo paskuti
nis “ rcquiescat ”, 
budo. Suprato. Puolė kniupsz- 
ežia ant karsto, apkabino ji 
rankomis, pridėjo prie jo lu
pas ir apalpo. Paėmė žmones 
isznesze ja be žado; maniau, 
kad'Szirdis jai plysz ir.. pavy
dėjau.

Vienok nenumirė, ir 
sziandie pakele ji mane 
žemes, atsistojo pricszais mane 
tyli, rami.

— Palaidojau sunu, 
turėjo 'dvideszimts metu, 
buvo vienatine mano laime, ma 
no paguoda, visas mano gyve
nimas.

Kalbėjo taip ramiai, be ma
žiausios kartybes. Asz vis dar 
negalėjau susilaikyti nuo gug- 
cziojimo, kuris drasko 
krutino. Atsisėdo 
manos ant suolelio ir valandė
lė tylėjo.

Taip, tamsta, 
ma atsidusus, — gyvenimas

ma, kad nieko nesą anapus' tingas ir narsūs, iszrodo labiau
1 * - *1 1 . . 1 1 * W 'ė 4''4 « 1 • 4 file

pginaįzu, jog tu ant visados nuo 
manes nuėjai. Tikiuosi dar ta
ve pamatyt... troksztn... noriu., 
turiu!

Ateik nors sapnė,

i
bet gana jaunos moterisžkee,

— Liūdna i 
tarė dengdama 
da, — labai liūdna.

Pakilo, palenkė man galva ir 
sugryžo prie savo sūnaus kapo. 
Ilgai klūpojo parėmus galva 
in alkmeni ir paskendus giliose 
mintyse, paskui pridėjo prie 
lupas, sunkiai pakilo ir nuo,}" 
sverdaneziais žingsniais. Jinai 
tiki ir neužilgo mirs, tai mato 
si. Iszrodo kai szeszclis ir, ro
dos, už dienos kitos susivienys 
su sūnumi, jeigu ne amžinybėj, 
tai tikriausia karsto, laiimin 
g"!-

O kad tai jos butu teisybe? 
Jeigu meile butu duota mums 
tiktai tam, kad pažadinti mu
myse amžinybes troszkima ? 
Tuomet, isztikruju, kentėjimai 
ir mirtis nebutu taip baisu pik 
tu kaip mums iszrodo. Bet ka 
turi daryti tie, kurie palike ne
žino kelio ir nežino kuo szir- 
dies skausmus prigesinti. Ko
kiu budu gyventi, kad susiarti
nus ir 6ji jais neprasilenkti. 
Eisiu dar pas tave, gal tu pasa
kysi man gal iszaisz'kinsi 
abejone, kuri suoa mano siela.

♦ ♦ ♦

Ar džiaugėsi, mano mylimo
ji, ar esi patenkinta manimi? 
Ak, žinau kokia linksmybe bu
tu suteikė tau pasiryžimai, ku
riuo.'- sziandie suriszau, jeigu 
butum su manim, net ir dabar, 
nors tavęs ežia nėra 
man, 
kad matau šhldžiai 

tarė ji ežias tavo lupas.

man be jo, — 
i rankomis vei-

nasžlaite. Tėvelio nepažino, 
motina nesenai mirė.
iszejo tarnauti, 
virsz jegu dirbti, mnsze ir val
gyti nedavė.

Prisiminiau sau, kaip syki 
tu sutikai ant kelio mažyte, 
paklydusia, sziaukianezia mo
tinos. Dideliu vargu iszgavusi 
isz jos nurodymus, paėmus už 
rankytes parvedei namo, kur 
nei nežinojo apie vaiko dingi
ma, nes motina buvo darbe, o 
kitiems tas visai neapejo. Pas
kui visa vakara buvai nusimi
nus ir svajojai apie inkurima 
tokios instaigos, kurioj butu 
globojami ii; auklėjami nasz- 
laiczięi ir neturtinguju vaike
liai. Liga ir pagalios mirtis 
nutraukė tavo svajones, bet asz 
jas inkunysiu... vien tiktai del 
tavęs. 'I’uo tarpu pažadėjau tai 
mergaitei, 'kad asz pasiimsiu 
ja pas save ir pasakiau, kad už 
tai tau padėkotu. Pažvelgė in 
mane iszmintingomis akimis, 
paskui pagriebusi mano ranka 
pradėjo karsztai
Staiga pakilo ii* nubėgo pas 
savo motinos kapa. Isz bukie
to mėlynu, pavytusiu astru isz 
eme viena gide, 
mane, pažvelgė

neszanczio vainikus
» ! "M.. - A I ‘

man, jaunimo, 
o asz

albtelek 
kaip puolanti žvaigžde, 
infįkertu, insitikinsiu, lauksiu.

* ♦ ♦

Neatėjai! Praszia u, meldžia il
si, vereziausi in du'I'kes. Jeigu 
nors minutei butum man prisi
sapnavus, bueziau pasigavęs 
to, ‘kaipo vieninteles laivo su
si daužyme pagelbės, bueziau 
in’tikėjes, kaip in dogma, kad 
ji kur tai gyvena ir manes lau
kia.

Ar tai panaszu, kada tokia 
meile, kaip musu, turėjo mir
timi nutrukti, jeigu kokia nors 
dalis jos esybes pasili'ko gyve- 

Ar panaszu, kad jinai, 
matydama mano kanezias, ne
galėtu rast i budu •apreikszti sa
vo gyvavimai Juk ji buvo ge
ra, tyra, saldi, mylinti, taigi, 
jeigu kur

mirk’telejinio;

staiga lig pb

per langa, ar 
bei ileidžianczios saules spin
duliu nepamatysiu tavo pa
veikslo'. Ne, nematyt, tiktai ru
dens vejas barsto paskutinius 
nuo medžiu lapus ir tyliai klo
ja ant žemes. Kai kurie ju, kris
dami, pakilu in aukszti, tartum 
prieszindamies 
jamai butonybei,
juos in isznykima, bet veltui. 
Taip turi bubi, sztai iszsprendi- 
mat gyvenimo pabaigos—žmo
gaus ir lapo. Nieko nepadeda 
nei skundai, nei pasiprtcšzini- 
mai, niekas negali pakeista to, 
kas turi bubi. Nėra saules, nėra 

, gamtoj viskam apmi
rė ir szalta, viskas turi... turi

O vienok tie medžiai, 
tiesdami si 
dangų, lyg 
gailėjimo, su 
vasariu isz naujo atgis, naujais 
lapais apsidengs, pražydės./Tik 
žmogaus 
atsiskiria 
mai, visi vyliai, 
mai, kaip suvytę rudens lapai, 
niekuomet jau ant žemes neat- 
gija, nėra vilties joms isz naujo 
atgimti ir žemeje g

Ko nuėjai nuo manes, ramy
be mano, mylimoji, vaikuti; 
kam nuėjai, draugužele mano? 
Jeigu 
esybes savo būvio pasauly kur 
nors gyvuoja, duok man žino
ti, apsireiszk, ateik man in pa
gelba. Juk matai, kaip asz ken- 
cziu, kaip liūdžiu, kaip laužuos 
savyje. Ar-gi taip lengva buvo 
tau sutraukyti visi rysziai, ku
rie mudu abu junge?

Nuėjai nuo manos pilname 
jaunystes, meiles, laimes žydė
jimo. Buvai mano, kaip kruti
nės dūsavimas, 
plakimas, 'kaip 
mintis, o vienok kaž kokia ga-, nepalieka 
lia, didesne net negu mano mei
le, paėmė tave nuo manos. Nu
ėjai nuo manes be atsisveikini
mo; nuėjai, kad jau niekuo
met neijegryžuš. Seninti dali
nomės visomis mano mintimis 
ir jausmais. Kiekviena valan
da, pialeista be manes, skaitei 
kaipo prarasta. Niekuomet su 
manim nesis'kirdavai. Dabar-gi 
palikai mane viena.

O asz — asz, gyvenęs tavo

mirti.
ivo nuogas szakas in 

maldaudami pasi- 
ateinancziu ipa-

įiela, kuomet nuo jos 
visi žemės troszki- 

visi pajauti-

rent i.

nors kokia dalele tavo

kaip szirdies 
mano galvos

tavomatymu, tavo atdusiu 
meile, paskendęs tavy visa sie
la, nepapaikau, galvos in sie
na nesudaužiau, isz gailesezio 
nenumiriau. Delko taip stojos? 
Delko tu, stipri dvasia, pilna 
užsidegimo, tikėjimo, idealu ir 
pasiszventimo užgesai, kaip 
užpustas žiburėlis, o asz, pa
laužtas skeptikas ir sunejoge- 
jes, netikėlis ir niekam netin
kantis pasilikau ir gyvenu — 
turiu gyventi. Asz net neturiu 
jegu norėti mirti. Skausmas 
taip yra insisunkes in mano 
siela, kad nei paliko turiniu 
mano esybes, tacziau ir tas 
skausmas yra taip apmiręs, 
taip bejėgis, kad nebegaliu už- 
muszti. Jaueziu, kad jeigu ton 
linkmen intempeziau visa savo 
valia, turecziau mirti; žinau, 
kad užtenka pasiek t i ranka 
ginklo, pridėti ji prie krutinės 
ir viskas gal pasibaigtu. Kas 
mane palaiko? Nežinau, tiktai 
jaueziu, kad bijau pražuvos, 
nes tai butu naujas su tavim 
persiskyrimas, nes dagi mano 
skausmas, tai dalele tavo esy
bes, tai tas, kas betarpiai ma-

* M * •ne su tavim jungia, risza.
Kiek kartu ta mintis mane 
stipriai apvaldo, matau tavo 
numylėtas akis, in mane insi- 
Žiurojusias ta iszraiszka, ko
kia darydavai, kuomet kalbe-

- i» ... i» . n < h
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Žiurojusi’as tu iszraiszka, ko

nanti ? maniau

saldi, mylinti, 
gyvena turi būti 

szventa, pala i įminta, turi turėt 
žinojimą ir valia. Bet jos jau 
niekur ežia nėra, siela jos buvo 
tiktai vylius, o kūnas in dul
kes pavirtęs... Ar ir mano kan- 
czia yra taipgi vylius? Ar tas 
skausmas, kuris tašo visa ma
no esybe, yra tiktai smegenų 
ir nervu iszdirbinys? Bet tokiu 
budu kam? delko? De'lko ji gi
mė, kam asz ja mylėjau, delko 
ji tokia jauna mirė? Jeigu ma
terija yra vienatinis viso pa
saulio pradmuo, delko jis nėra 
mirtinas, delko jis mainsto ir 
jauezia?

Jeigu gyvuoja koks dvasinis 
pradmuo, delko yra toksai ne
žinomas? Kam-gi mirtis kerta 
jaunas, sveikas, kilnias esybes, / u w T

delko

kurios virsta, kaip dalgio pa
kirstos varpos ir nei pedsakio 

tuo tarpu, kuo
met tiek raiszu, ligotu, nuskur
dėliu gyvena, kankinas ir ki
tiems buna sunkenybe.. Ak, di
dele, galinga yra jėga, kuri vi
la gamtoje valdo, kuri vaikus 
nuo motinu atima, brangiau
sias esybes isz mylimųjų glė
bio iszplesaia, jaunyste, jėga ir 
gražuma in dulkes paverezia...

At nesze vainikus ir gėlės —• • • • • • ’ - ’ % pastebėtini vainikai ir gėlės: 
baltos rožes, tuberozos ir dau
gybe kitokiu. Nuncsziu asz 
juos tau, visa tavo narna — ka
pa baltai papuosziu, padabi'u- 
slu. Tu už vis labiausia gėlos 
mylėjai. Taigi turėsi jit daug, 
daug, nes nieko daugiau asz 
tau duoti negaliu. Einu pas ta
ve. Sudiev!

♦ ♦ ♦

Po keletą valandų, praleistu 
pas tave sugryžau in 
pavargęs ir nusikauki nes, bet 
truputi kaip ir

♦

namus

truputi kaip ir nusiraminęs. 
Nuo to laiko, kada pradėjau su 
tavim ta rasztu pasikalbėjimu, 
man rodos, Ikad kokie rysziai 
musu tarpe susiriszo, kad ra
dau paszaldinima sunkioje ma
no naszlybej. 0 gal tai tos isz- 
lietos aszaros atnesze ta sustin
gimą ir‘kaip ir vidujini paleng 
vinima. Nuo to laiko,-'kada per- 
siskyrem, pirma syki verkiau. 
Kada papuosziau, padabinau 
gėlomis tavo kapa, iszrode pa- 
naszus in tave, kuomet asz ta- 
ve žemei atidaviau, visa balta 
kaip sniegas su szypsa ant lu
pu, o szalta, kaip ledas, kad 
staigu galvos susūkimu puo
liau ant žemes « ir 
verkti pradėjau.

griaudžiai
SzaĮtiniai 

aszaru apipilė mrtno akis, gug- 
cziojau, kaip vaikas, ilgąį, ii
gai net kol kas tai priėjo prie 
manos pagelbėjo mąn pasikelti 
ir atsisėsti ant suolelio. Užuot

sztai
nuo

kuris
Jis

ta

bucziuoti.

(T-

mano
jinai prie iszrodo 

kad jaueziu tavo artuma, 
szypsan-

Nuėjės ant kapiniu, pama-
juk yra trumpas neužilgo vėl cziau tukstanczius degancziu
juos pamatysime.

Gilus insitikejimas skambė
jo jos balse. Staiga nutilau ir 
susivaldžiau.

Ar isz tikrųjų tamsta ti
ki in tai? — paklausiau žiūrė
damas in ja tyrinojaneziai.

— Suprantamas dalykas, 
kad tikiu. Ne tiktai kad tikiu, 
bot ir žinau,
Koks-gi butu gyvenimo tiks
las, jeigu viskas mirtimi baig
tųsi?

O koki tikslą gali turėti mir
tis? Kamga gimti, kad būtinai 
turime mirti?

— Taigi, del to

kad taip yra

žvakių ir sunku nei buvo pro 
žmones praeiti. Tavo darželis 
buvo'taipgi szviesus ir patrau
kiantis. Atsisėdau ant suolelio 
ir maseziau apie tave, apie pra
ėjusia mudviejų laime ir apie 
ta drebanezia ugnele, o vienok 
rusianezia gilumoje mano sie
los, kuri užsižiebe manyj po 
intaka tyliu žodžiu tos varg- 
szes, nuliudusios ir tikinezios 
nioterios, motinos netoli palai
doto sumins. Staiga isz to susi
mastymo pažadinu mano gar
sus, spazmingas vaiko 
mas,

(r tyo ranky

sugryžo pa- 
nddrasj/d in 

akis ir inkiszo savo gėlo in ta
vo kapa tarpo tuberozu.

—■ Dabar eiva, — tarė man 
riežtai duodama

te, nors dar taip jauna, bet jau 
sunkaus darbo patyrusia. Par 
sivedžiau ja in savo namus ir 
iszauginsiu, iszauklesiu, nes tu 
tu man ja davei. Taipgi užsi
imsiu steigimu instaigos ap
leistiems vaikams. Ai- gerai? 
Noriu iszpildyti tavo pasiunti
nybe sziame pasaulyj, kad grei 
cziau paliuosuoti mano siela ir 
eiti pas tave, arba paskui tave. 
Isz meiles del tavęs, mylėsiu 
tuos, kuriu niekas nebemyli.

I

geniame, 
kald per mirti laimėti nemirti
na gyvenimą, — kalbėjo ji su 
tokiu insitikinimu, kad veide 
jos pasi
mas. Aiszkh buvo. l’°d tas tikė
jimas dabar paliko turiniu jos 
gyvenimo, kad sičio 
mato savo sunu 
prie jos rankomis.

— Bet delko-gi
jaunos, pilnos gyvenimo ir jė
gų esybes, kurios ne-tiktai yra 
saviems laime, bet kurios galė
tu daug, daug gera visai žmo-

kad veide
ode 'karsztas raudonu -

3 akimis
i szt iestomis

mirszta

n r 9 > >

nijai padaryti, o juk tai turėtu 
būti svarbiausias gamtos tiks
las.

pa^

v

— Žmonių tikslams pakan
ka tu, kurie pasilieka. Tie, ku
rie an’kscziau isz musu tarpo 
iszeina, jie yra atlikę savo pa
siuntinybe, jie ankseziau
liuO'Savb savo sielas ir perejo 
in geresni gyvenimą.

Palingavau galva pilnas nu
siminimo ir kartybes.

— Tikėk man, tamsta, kad 
nemirsztamybe yra ir turi būti.
Jos naujautimas duoda nuims

• ■ * L M tmeile, meile stipresne negu liti r 
tis, galingesne negu instikto 
11 žlai'ky t o jas,' i szt verm i n ges no 
negu kentėjimas. Kentejimap 
yra butenybe, kald sukeltu mu
myse noro rnifti. Jęigu ne ken
tejimas, niekuomet nenorėtu
mem apleisti tos žemes, kuri 
paskirta pereiti dvasiniu jegu 
iszbnndyma visiszkii'jtt‘ patino

verks- 
t.... tiesiog szirdi verias, kad
net paszokau ir nubėgau in ta 
puse.

Ant nesenai supilto kapo gu
lėjo mergaite nedaugiau de- 
szimts metu ir, apkabinusi pa
mėlynavusiomis nuo szalczio 
rankomis kapa, balsu verke, 
szauke motina. Būrys žmoniu 
apstojo mergaite, kuri szauke;

— Motute, motute, pasiimk
SKAUSMINGI

SUSIJUNGIMAI.

Gėla ir skausmai greitai pa- 
szalinami su Johnson’s 
Belladonna Plaster’iu.

Geriau, negu nūdieniai braukymai, 
linimentai del gėlos ir skausmu pa- 
szalinimo skausminguose susijungi
muose, — Johnson’s Belladonna Plas
ter kasdiena teikia pagelba tukstan- 
cziams kentaneziu.

Milijonai (žmoniu invairiose pasau
lio dalyse virsz 40 metu vartoja gar
sųjį Johnson’s Belladonna Plaster. 
Plasteriui eina oficialiai kone visose 
pasaulio Pharmacopoceas’e ir John
son’s Belladonna. Plaster yra pripa
žintas kaip pavyzdis. Jis ne tik tur 
visa vaistu jėga, bet jie puikiausioj 
padėty užlaiko gydoma vieta. Sztai 
del ko Johnson’s Belladonna Plastef 
teikia greita, tikra pagelba...

Jei jus esate kenteje nuo skausmu 
susijungimuose, gėlos, neuralgijos 
ar reumatizmo ir negalėjot rast pa
galbos braukymuose, linimentuose ir 
tepaluose, eikit in vaistine ir reika
laukit Johnson’s Belladonna Plaster. 
Vartok ji szianakt prie skaudamos 
vietos. Jus busit nustebinti ir paten
kinti greitu skausmu 
Gauslt visosfc vaistinėse.

reitu skausmu paszalinimu.
•• Jr*

* * •

Atėjai pas mane, macziau ta
ve, jaueziau tavo buvimą. O, 
aeziu tau, aeziu! Matau da ir 
dabar tave viša balta ir vėjo

>

puksznojama, 'kaip atplaukei 
pas mane szviesu, giedru veidu, 
o tavo akyse spindėjo džiaugs
mas. Rankoje laikei ta mėlyna, 
žemėta astra, kuria mergaite 
tau paaukojo ir glaudei ja prie 
savo krutinės, žiūrėdama in 
mane su meile, kaip senais lai
kais, kuomet buvome kartu ir 
kuomet buvai manim patenkin
ta.

Macziau tave savo sielos aki
mis, jaueziau tave dar po savo 
pabudimo. Suprantu tave, ti
kiu visa savo sida, myliu tave. 
Myliu, nežiūrint, kad mus 
karatas skiria. Sielos musu su
siekia per žemes pluta ir per 
kūno lukszta. Tiki p in amži
nanti ir kad tu joj gyveni. Tai
gi pasiskubinsiu paskui tave, 
mano numylėta, 'einu, skubi
nuos. —-

Iki pasimatymo!
Galas

Mvliuk nežiūrint kad

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

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

KANTICZKOS arba giesmių knyga,
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ 
MAHANOY CITY’, PA.
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- kalbėjo 
vienuolyno apginejai.

Bet nieko nemate nes naktis 
buvo debesiuota, paskiau pra
dėjo labai snigti.

Apie penkta valanda 
ezin judėjimo jau nesigirdėjo.

Ant galo pradėjo ahszti: 
pradėta skambinti ant rytiniu

g
/

Kunigaiksztis Heskis ir Su- barduoti tvirtove? 
dovskis stovėjo prie lango, ty
lomis kalbėdami.

— Ka, ponas manai? — ar 
sutiks? — klausė pirmasis.

— Spėju, kad sutiks. Kas- 
gi nenorėtu pasiliuosuoti nuo 
pavojaus. Bijau tiktai, kad ge
nerolas perdaug pareikalavo.

— Kiek gi pareikalavo?

nn k*

pamaldų. Stovėdamas ant sar-
— Keturias deszimtis tuks- gybos Martynas iszgirdo ark- 

taneziu nuo vienuoliu ir dvide- lio prunksztima.
szimts tukstaneziu nuo bajoru. Ties vartais stovėjo visas
Nu! jei kaip, gales pasiderėti, apsnigtas kaimietis, už jo sto 

del Dievo, vėjo rogesna pakinkyta menka 
kumelaite.

Kaimietis pradėjo szankti:
— Žmones,
— Kas eina?

Martvtias nuo muru.
— Savas isz Dzbovo!.. At

vežiau jusu mylistoms žvėrie
nos!

— Nuleiskime, 
nuleiskiine! Jei žinoeziau, kad 
jie neturi pinigu, savo jiems pa 
skolineziau, kad tik nereikėtų 
mums su geda atsitraukti.

— Aszgi pasakysiu jusu 
mylistai, kad asz velycziau per 
keisti deszimLs užpuolimu, ne
gu dabar laukti.

— Tiesa ponas sakai. Bet

atidarykite.
— paklauso

0 kaipgi tavo Szvcdai
tas Vreszczoviczius gali užsi- prileido?
tarnauti... gali augsztai pakil
ti....

— Nors ant kartuvių!
Kalbantieji neinspejo. Grafa 

Vreszczovicziu patiko dar blo
gesnis likimas, negu kartuves.

Sznviu trenksmas pertrauke 
ju kalba.

— Kas tai ? szuviai tvirto
vėje? — suriko Minlleris. — Ir 
kaip paszeles iszbego isz buto 
laukan.

Iszbego paskui ji visi ir pra
dėjo klausyti. Isztikro tvirto
vėje szaude.

Del Dievo! ka tai reiksz- 
Muszasi tarp saves, 

■ kalbėjo Minlleris —
suprantu.

Nuo kareiviu sužinota.

tu ?... 
ka? -

ar
ne-

I na.

Koki Szvcdai?
Kurie bažnVczia griau-

u z-

kai mie-

g

pagerbimui
Vist

kad 
tai buvo ponu Zamoiskiu, tėvo 
ir sunaus varduves, Szv. Ste
pono diena, ir jn 
szaudyta.

— Užtektinai turi parako! 
— tarė nulindęs Minlleris. — 
Tai nauja mums rodykle.

Bet likimas nepraszalino ir 
antro dar liudesnes rodvkles. 
Szvedu kareiviai taip buvo nu 
puolė dvasioje kad 
szuvin s f augo jaut ieji 
pradėjo bėgti.

Mate Minlleris kaip goriau
sias pastininku pulkas betvar 
keje bogo nuo szancu ir pasi
slėpė už jo buto; girdėjo taip 
pat oficierius tarp saves kal- 
banezius:

iszgirde 
szancus

Jokiu jau norą Szvodn!
— Visokia dvasia garbina 

Dievą! — atsitraukė?
— Jau j u ir pėdsakas 

snigo.
Neužilgo pasirodė

ežiu būrys, vieni jojo raiti, kiti 
pešti; buvo ir moters; visi pra- 

'dejo isztolo szaukti:
— Nora Szvedu! Nėra!

Nuėjo Vėl i uno pusėn!
Atidarykite vartus! nei 

yvo žmogaus stovykloje!
— Nora Szvedu! nėra Szve

du! — pradėta szaukti ant mu
ru ir szi žinia kaip žaibas ap
lėkė visa vienuolyną.

Kareiviai pribėgo prie var
pu ir pradėjo BkOHlhhiti, 
iszbego isz namu.

Ant kiemo susirinko vienuo 
Hai, bajorai, kareiviai, moters 
ir vaikai. Visi linksmai pasa
kojo vieni kitiems 
Veni flusirinkusiuju ėjo ant 
muru žiūrėti in tuszczia stovy
kla. kili juokeli arba verkė.

Kai kurie dar nenorėjo tikė
ti, bet kaskart plaukte-plaukc 
nauji kaimiecziu ir miestolonu 
būriai.

Linksmai giedodami ėjo jie 
isz Czenstakavos miesto, isz 
apylinkes kaimu, isz artimųjų 
miszku. 
žinios; kiekvienas mate

ta 
ėjo

V • • žinia

Pasakota vis naujos 
atsl-^ r

Laikas, laikas, laikas at-1 traukianezius Szvedus, ir pa-

SAULIO”
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SKAUTAI PLAUKS IN ŽIEMINI POLIU SU JESZKOTOJAIS.
Szitie Skautai isz (’hieagos plauks in Žiemini Poliu ant laivo 1 • * • i • ] • į 9 v j < F f| • | •ka ckspodicije, tyrinėti taja ledine apUinkiiie. 
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VALGANT U

»» Borden” su mokslisž-

* " * 4 K. r į i i

SVEIKATAI
užktaiise m'okyto-Jonuk”

jeigu tavo namuose paky-
( 4

ja,1“.
la arghtnentas, kaip pavadin
tum laimėtoja?”

“Mano Motina
sako Jonukas.

Ir teisybe, namuosb Motina 
turi būti laimėtoja. Namai jos 
karalyste. Ji turi tinkamai su- 
tvarkvti naminius dalykus ir • v

, j greitai at-

Kas sezoną reikia maista 
mainyti. Žiemoj reikalaujame 
(langiaus mėsos ir riebumu kad 
■būtume szilti, vasaroj reika
laujame salotu ir szviežiu dar
žovių ir vaisiu. Sziauru žmones 
beveik iszimtinai valgo žalia 
moša ir riebumus, kuomet Af- 

go tik daržoves ir

ozoną PAJESZKOJIMA1

PELENU DIENA
i1 u '*L '■!

• t -□

h( |(J * a | ,» f
Pirmoji Gavėnios diena va

dinasi Pelenu diena. Bažnyczia 
pradeda pasninko ir atgailos
laika pasžvcntindama pelenus 
ir pabarstydama jais tikineziu- 
ju galvas; idant priminti kiek
vienam žmogui jog dulkėmis 
esame ir dulkėmis vėl pavirsi-•
m e.

Isz kur kunigai ima tuos pe
lenus? Sudegina pernyksztiniu 
midų Verbų antra diena užsi-

P AL-

i žmogui jog dulkėmis 
ir dulkėmis vėl pavirsi-j

likusias paszvcntintas
MAS, supila in indeli ir, priesz 
pa barstysiant jais žmonių gal
vas, kunigas meldžiasi, kad Vi
sagalis Dievas sužadintu gai
lesti ir atgailos dvasia visiems 
kurio tais pdlonais liks pabars 
Irti.

Palmes buvo Verbu Sekma
dienyje ezventinamos atmini
mui iszkilmingojo Kristaus In

Pajeszkau savo 
no Stanaiczio isz Lietuvos pa
eina Sintautų Valscziaus, Steik 
giriu Kaimo, Begislavb apskri- 
czio. Asz paeinu isz Naumies- 
czio apskriezio, Sadžiu Kaimo, 

Meldžih

dėdės Anta-

tuos namus tinkamai valdyti.! 
Jos užduotis v ra

lik imkime valgio' 
Negalime insivaiz- 

dinli kaip jai yra sunku nuo
lat gaminti va'lgi ir vis pain- 
vairinti.. Maistas turi būti isz- 
minlingai sutaisytas kad butu’ • J

ne t i k 
n ant is, 
ba nusilpninti 
augmieziu vaiku ir mergaieziu. 
Yra szeiminink%s 
užduotis.

Kiekvienas žmogus turi vai

Czionais 
klausvma.

miiž/iniszka. 
imkime

go. Geri 
diena dau 
gaus

ievas ne-

rikiccziai vai 
vaisius.

Motina turi prižiūrėti, kad 
jos szeimyna regulariszkai val- 

pusrycziai pradėti 
g prisidės prie žmo-

s veika tos. Reikia pusry- 
ežius noskubinti. Kuomet visa 
f zoimyna susirenka valgyt, bu
tu gerai,kad linksmumas viesz- 
pataiilu. Tėvai turi būti pavyz
džiai vaikams. Reikia mokinti 
vaikus povaliai valgyti.

Tankiai kuomet
mėgsta koki maišia vaikai to 
ir nevalgys. Kadangi tinkamas 
maistas nukreipia daugeli li
gų, kiekviena s^cimininke turi 
kreipi,i daugiau,alydos renkant 
ir gaminant maista. Tautiszka 
Džiovos Organizacija su savo 

Kiekvienas žmogus turi vai-Į L500 skyrių per visa szali ran- 
gyti jam pritaikyta maista ir | da kad maistas loszia svarbia 
tik valgant gera maišia 'burinio role džiovu: 1

skoningas bdt ir maiti
nos jis gali pagerinti ar- 

s ve i kata tėvo,

svarbiausia

žino-

role džiovu: 
nizaeijos

nukreipimo. Orga-^ 
skyriai maloniai pa

gelbės motinoms planuoti val
gius ir rekoiuondubs 
kurios apraszo gerai balansuo
ta maista. Kitais žodžiais, pa

valgyt i sveikatai.’’
— F.L.l.S. ----------------------------

knygas

U*cl bes i k

Biiblielin Valscziaus.
atsiszaukt ant adreso:

Antanas Stanaitis
433 S. 7111 Street.

Steubenville, Ohio.(.17)

Pajeszkau savo
Urbono paeinanti 

noru. Turiu labai svarbu reika- 
'a, praszan danėszti ant adreso.

Mrs. Anna Urban, 
542!) S. I loyne A ve., 

% Mix M. Hunt
('hieago, III.

no

1.17)

vyro Anta- 
isz Da ri

GYD1K1S SU ŽOLĖMS

In Pittsburga pribuvo bobele, 
Labai graži žmonele,

mui iszkilmingojo Kristaus bi
jojimą in Jeruzale, kuomet Žy
dai paimu szakas klojo ant ke
lio ir szauke Hosanna.

Be to paimu szakeles prime
na dorybes bei gerus darbus ir 
pergales žemiszkose karionėse. 
Szv. Jonas Apreiszkimo Kny
goje raszo kad yra matos dan
guje didžia min'iii iszrin'ktujn, 
StovincZia ties Dievo sostu ir 
palmes buvo ju rankose, kaipo 
pergalėjimo ženklai, 
žvilgsnio painios reiszkia am
žinąjį atilsi ir linksmybe dan
guje. Bet painios paverstos in 
pelenus mums primena, jog ne
galime pe’lnyti dangaus be nu
sižeminimo ir prisimarinimu.

, ženklinantieji szios 
nieky* te,

Isz to

Kaip rodos isz anglių kietu, 
Ar isz kitu szaliti.

Plusta nuolatos ir rugojft, 
Savo biedna žmogeli kolioja, 
Kad czion neturi kumueziu. 

Ne liustaunu mamueziu. 
Niekas ne fundina alaus, 

Negali turėti krupniko 
gardaus,

O nebage nesenei taip nusilakė.
Mat du vyru ant burdo 

sulaukė, 
Tai davė geru magarycziu, 
Ir nugirdė ant tu patycziu.

Kliksmo buvo in valės, 
Buvo girdėt in visas szalis, 
Net Anglikai piktžodžiavo, 

Saviszkai gademavo.
Josios vyrelis tai 

muczelninkas, 
Neturi ženklyvumo, kaip

■ nevalninkas,
Visaip ant jojo iszmtalino, 

Visokiais žodžiais iszvadino.
Nuo čigonu ir kamuku, 
Nuo plikiu ir velniuku. 

Grindys nemazgotos, 
Lovos niekad neklotos, 

Blakes neduoda miegoti, 
Per naktis tur’ su joms kovoti. 

O bestijos nemažos, 
Kaip slyvos, 
Prisiputusios, 

Nosys užriestos.
Žmogus negali pasilsio gauti, 

Turi per naktis su joms 
r kariauti, 

Su rankom, 
Su kojom, 

Turi mosuoti, 
Negali ne atsiginti. 
Taip tai vyrus laiko,’ 

O suvis jiems netaiko, 
Ne valgyje ne skalbime, 

Ne szvarume.
Viena taip blakes sukapojo, 
Jog ka dare tai netemijo, 

Norėjo pasiskandyt,
Ar kitoki galft sau pasidaryt. 

Tokiu misiukiu daug yra, 
Ka nuolatos gertu ir bartu 

v. Vyra’ 
Grinczios neapžiuretu,

Pasigėrus kaip kiaule gulėtu. 
O tie vyrai kvailei, 

Kaip supuvia negelei, 
Ne vienas apsipainioja,

Pelenai 
žemes nieky* te, yra atgailos 
simboliu. Pelenai yra vartoja
mi szarmui del skalbinių. Jais 
valo indus; užtreszia laukus. 
Ir musu geroji Motina Bažny- 
ozia, f avo tarnu rankomis pil
dama ant gaivu paszventintus 
pelenus, primena, jog per at
gaila mes kilsime dorybėse ir 
susikrausime didelius turtus.

Bažnyczia mums paduoda 
daugybe pavyzdžiu. Dovydas 
karalius atgailodamas už savo 
nuodėmės, pelenus kaipo duona 
valgė, o geryma maisze su asz- 
aromis. (Ps.101).

Dovydo duktė Tamara pasi
davė savo brolio Amnono gei
duliams ir pasielgė nepadoriai. 
Už tai Amnonas buvo užmusz- 
tas, gi Tamara, “ 
sau galva pelenais, perpjeszus 
ilga jupa ir užsidėjus rankas 
ant savo galvos, ėjo balsiai rau
dodama” (2 Kar. 13).

Niniviecziai buvo labai su
gedę . Ju lauke labai skaudi 
Dievo bausme. Bet jie paklau
sė pranaszo Jono perspėjimu, 
vįsi apsivilko maiszais, sėdosi 
pelenuose ir dare atgaila. Ir 
pamate Dievas ju darbus, jog 
atsiverto nuo savo pikto kelio 
ir nuo nedorybių 
jiems ju prasižengimus.

Dievobaiminga naszle Judi
ta, apsivilkus aszutine, pabars
tė pelenus ant savo galvos ii* 
parpuolusi kniupszczia priesz 
VieszpaĮi (Jud. 9,1) prašze Jo 
pagel'bos pergalėjimui Olofer- 
no. Ir taip jinai tazgelbejo savo 
tėvynė nuo Syriecziu ir apsau
gojo Vieszpaties bažnyczia ir 
altorius.

Kantrusis Jobas darė atgai
la dulkėse ir pelenuose. (Job. 
42,6).

Gerinusias būdas, gyditjs au žolėm* 
nep žoles yra tai tyriausias vaistai 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yru 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 želes nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, vidurio 
užkietėjimo, skilvio ncnialimo, strėnų 
ir peeziu skaudėjimo, lovoj szlapini 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po GOc. Nuo nervu iszgastics, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyst 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t. po 85c. pakelis 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsi 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkite# 
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėm# 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilže# 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaud’ 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloga. Reikalaujamo pardavinėto
ju musu žolėms po visus lietuviszku# 
kolonijas. Adresavokito sziteip:

M. ŽUKAITIS, 
25 Gillet Rd

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkitcs, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užyinas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 

I PREKE 25c. (užmokesti prisiusklte 
pinigais no stompomis). Iszrasta ii 
parduodama vien tik per

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

apsibarsczius

tvtikais. Gnrnta negali tinka
mai atlikti savo užduoti kuo
met žmogus nevųlgo tinkamai 
balansuoto maisto. Prastas 
maistas kenks sveikata, jeigu 
ne dabar tai senatvėje.

K iek vienas 'normal i s
gus, moteris ir vaikas reikalau
ja pieno, daržovių (szakniniu 
ir ‘lapiniu), szviežiu vaisiu ir 
produktu pagamintu isz grūdu 
kaHp tai duona ir t.t. Riebumai, 
kiausziniai, mesa ir saldainiai 
gali būti vartojami bet ne per 
daug ir tas priguli nuo kokio 
gyvenimo gyvename.

Maistas kunui pristato szilu- 
m’os ir energijos. Jis atnaujina 
musu 
kita iii

Mes Duodame
Patarimus Dykai

šakojo, in kur jie nuėjo.
Kelioms valandoms praslin- 

žmoniu ant 
ipakriauszes ir pakalnėje. Pla- 
cziai atidaryta vienuolyno var 
tai, kaip priesz kare paprastai 
buvo atidaryti; varpais skam
binta, skambinta... o tie links
mybes balsai leke tolyn ir gir
dėjo juos visa Lenkija.

Sniegas užsnigo Szvedu pėd
sakas.

sitraukti!
Pamažu vėl visi nusiramino,

Minlleris ir visi ofieioriai vėl ; kus, pilna buvo 
suėjo butan ir nekantriai lau
ke.

Pagalios prieangyje kažkas 
pravėrė duris ir butan 
triubininkaS%

— Atsakomas isz vienuolv- 
no! — tarp paduodamas eran 
nemaža siūki suriszta pundeli.

Drebėjo Miullerio

inejo

rankos.
negaliojo jis a’trisžti siūlo, todėl 
perpjovė ji kardu. Visi atkreh
pe akis in pundeli.'

Generolas Užvyniojo ir isz-
krito ant stalo plotkos.

Nubalo tuomet jis, ir nors 
niekas nereikalavo paaiszkini- 
mo, kas yra pundelyje, tarė:

— t Plotkos! * ’
-1 Dauginus nieko? — pa

klausė kažkas.
— Nieko! — atsake gene-

rolas.
Visi nutilo.

Pone Vreszczovicziau! 
— baisiu ir piktu halsu suriko 
Minlleris.

Jau jo nėra! 
vienas ofįcieris.

Ir vėl tyla.'
Nakczia visoj stovykloj pasi

darė nepaprastas judėjimas. 
Tik ka sutemus girdėjosi isz- 
duodant insakymus kareiviu 
isz vienos vietos kiton begioji- 
nrtas, arkliu žvengimas, aitnotu 
Imk vietos judinimas, užiiftas 
Jclegesta.

— Ar jail vėl rengiasi hom-

— atsake

f

I f

Misžia?-, 
•kad tai

♦ ♦ ♦

A7idtirdienyj ta paezia diena 
bažnyczion taip daug prisirin
ko žmonių, kad kaip iszgrysto- 
se miestu gatvėse akmuo prie 
akmens guli, taip ežia buvo 
galva prie galvos. Pats kiltu* 
gas Kordedkis laike 
žinoneiriA gi rodęsis
baltas aniolas jas laiko. Ir ro
dėsi taippat, kad per szias Mi- 
szias jis pats nulėks in dangų 
su smilkytais.

Arnotu trenksmas nejudino 
muru, nei stiiklu languose, ne- 
drapste žmonių dulkėmis, ne- 
pertraukinejo pamaldų, nei tos 
dėkingumo giesmes, kuria' vii 
suotiname dvasios pa'kelime, 
visiems veridant, 
szventas perdetinis:

“Te De'um landa mus!
Galas.

užgiedojo
»f

Dr. T. J. Tacielauskas 
Pirmutinis Liet u viszkas 
Dditistaa Mahanojuje.

19 W. Center St. Mahanoy City
Ant antžb ftoro Kline Sztorb.

V

iszsibaigusias celoles ir 
su teikia mineralinius 

elementus ir vitaminus kas rei
kalinga sustiprinimui 
kad galėtu geriaus nepasiduoti 
ligoms.

Kūrenimo maistai yra riebu
mai; kaip tai sviestas, aliejus 
ir pienas su Smetona praszalin- 
ta; Cukru's' ir krekmoluolas 
maistas taipgi produkuoja szi- 
luma.

Energijos maistai yra duo
na, grudai,'bulves, ryžos, svies
tas, Smetona, riebi mesa, ku
rios kiekvienas žmogus reika-l 
lauja. Sustiprinti kuna ir ji i 
sveikai užlaikyti reikia valgyti 
kiausziniu, sūrio, mėsos, žuviu, 
szaba'lboniu, žirniu, rieszutu ir 
pieno. Mineralinis maistas yra 
pienas , daržoves, grudai ir vai
siai. Pavasaroj, kuomet žmones 
ima visokius tonikų s kovoti 
pavargusi jausmą, butu daug 
geriaus jeigu nies'tik pridėtu
me' daugiaus mineralinio mais
to prie diėto. Nes netik tonikai, 
bet ir maistas turi kalkių, fos
foro ir geležies. Musu maiste 
randasi keturi vitaminai ir jie 
visi kūnui 'labai reikalingi. Jie

Kas turi lotus ar namus 
nusipirko Youngstowne, 
ar nori pirkti savo nuo
savybe ar pribūti iii 
Youngstown, O. tai mes 
teisingai patarnausime.

Ir atleido

kūno Mes kalbam lietuviszkai

J. P. Sabel Realty Co.
303 Mahoning Bank Bldg.
YOUNGSTOWN, OHIO

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviszlcas Skvajeris

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

, ■ » k , .. i * 4 *.11 ■■■■■! i,
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Spencerport. N. Y

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

3-czias Procentas už jUsu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 

* saugumo. (;
, » » J

I

PROFITS f623.868.6S

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

Lyg smert pakutavoja.
Da žmogus gyvuli pirkdama^ 

gerai apžiūri,
Už kuri užmokėti tuojaus turi, 

Bet gyvuli gali parduoti, 
O boba paemes turi laikyti, 

Lyg smert szerti, 
Ir rėdyti, 

Ir varga turėti.
Priesz apsipaeziavima protą 

turėk,
Ant szvelno snukio nežiūrėk 

Paimk dukrele geru tėvu, 
O neturėsi jokiu vargu.
Tegul buna davadna, 

O labiausia dievobaiminga, 
Kuri ne mėgsta valkiotis, 

Po visus kampus trankytis, 
O jaigu nori paezia gera turėti, 
Turi del jos' “Saule” užraszyti, 

Kaip įkaitis, 
Munszaines neužsimanis. 

Ant kitu nežiuręs, 
Ir Dieva szirdyje turės

SCRANTONO MOTERS 
DUODA P AT AR]

gerai apžiūri,

t

♦

1

10 A

Frieda Diesing,

pagelbsti sustiprinti kuna, kad 
geriaus kovojus ligas, ir nu
kreipti nekurtas Ilgas kaip ėdi
ir ka tiliijf um jnksz to j ima.

MERCHANTS BANKING TRUST GO., 
moką 3-czia Procentą už jusu stitatapytus pinigpls ir ta 

del žmogaus kitais dirba ir ožediiia. Dėkite savo
šunta kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau

* Uit' . 'J « 1 .. * „ i . Ji - a a 4 »I ■ J M Ja —▲ iv - .
I

pinigus Iii sžita Banka o persitikrinsite ir matysite
Olrl |kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

■ ’ ■ ' 11 ► ..

>

’ •

M r 'i J1

Mokame S.esia procentą ant 
Budčtu pinigu. Procentą pride-

Mee norinti kad ir
J reikalą au mūsa

< dam prie jusu pinigu 1 Sausio 
® .L 2 ‘ ‘'
r justu
y banka nepaisant ar mažas ar 
5 didelis.

> H- BAhK ^Mantas , 
l G. W. BARtoW, Viee-Pras.
> J. M. FERGUSON, Kas.w .

ir 1 Liepos!. N 
turituinot

J. M. FERGUSON. Kat.
. 1 » ll1,'

Miss Frieda Diesing, 607 
Stafford Ave., Scranton, Pa., 
raszo: “Dr. White’s Lung Hea
ler gyduole buvo man prirody 
ta ir tik viena bmikute iszgy 
de mano slinku szalti, todėl pa
tariu visiems naudoti.

Df. Whites Lung Healer gyduole 
75c bonkute, draugo su Dr. Whites 
(Black Crow) Cold fr Grippe pigul- 
kas 25c prasknllha bite knki porszti 
Urna. Parsiduoda visur. dd.

(M.4

\
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ŽINIOS VIETINES

sustojo dirbki
nedirbs

— Vtarninkc pirma diena 
Kovo—Mareli.

— So rodo j Pelenu Diena, 
pradžia Gavėnios.

— Visos Readingo kompa
nijos kasikius
praeita Petnyczia ir 
iki l’tarninko rv*ta. «

— Skulk i no pavietas susi
laukė tris redaktorius kurie pa 
siliko pacztorcis: James Kersh 
nor Mahanojuj; Ira Jones Ta- 
malkvojo ir Robert Harris isz 
Minersvilles. Oka gavo svetini 
szaliai kurie politikieriams lau 
žo rankas? Kaip visados-nivko!

— Praejta Petnyczia suėjo 
18 metu kada mirė uždetojas 
“Saules” a.a. Darninikas F. 
Boczkasukas. Mirė 25 Vasario,. 
1909 mete.

— Delegatai anglokasiu ku
rie turėjo susirinkimą Miami 
Floridoj padaryti taika tarp 
minksztu augliu operatorių ir 
angltkasiu jau sugryžo namo 
be jokios pasekmes. Kaip ne- 
kurie pasakoje, tai straiktr 
bus.

n.a.

tai

I

— Apsisaugokites nuo a p 
gnviku kurie trankosi po musr 

* a a a a a a • « 31^1aplinkine rinkdami aukas de’ 
niin^ksztu anghkasiu szeimynr 
kurie novos kenezia varga 
Yra tai apgavikai, nes netuir 
ant to pavelinimo nuo unijos.

makaroniniai 
sportai isz New Yorko pribuvo 
in miestą prikalbi net mergai
tes važiuoti su jeis tiksle 
moraliszkumo. Policije 
kad tai kupeziai baltojo tavo- 
ro, kurie prikalbina mergaite^ 
iszvažiuoti isz namu, po tam 
parduoda jaises in paleist u vi u 
urvas. Visi likos uždarvt i kah»- 

tardy- 
isz N< w Yorko

Keturi

ne
mano

—r - - . - . _ ..— . - - - — 1 

SHENANDOAH, PA.

— Mare Jurkevieziene, 80 
metu, 401 W. Coal uli., eidama 
in bažnyczia, paslydo ir iszsi- 
nerino koja. Likos nuvežta in 
vietine ligonbute ant gydimo.

LEHIGH VALLES
GELEŽINKELIO ME

TINIS RAPORTAS

_____________SAULE

Madų Krautuvėje
Pažinstama poniute papra- 

sze mane palycįet ja in madų

-

Petnyczia mirė 
s, gerai ži

rni ėst e, gyve-

t Praeita
Aleksa N a ra s< • v i ez i u 
nomas žmogus
nantis ant 29 E. Lloyd ulyezios.
Velionis paliko paežiu, du vai
kiu ir (lukteri. Praeita sau vai
te velionio brolis Kazimieras 
likos palaidotas.

ir da pride-

jimo lyg tolimesniam 
mui ir žinių 
apie juju gyvenimus.

Geram padėjime ant 
pasažieriu, automobilius, 

tam kuris

.) 
par

duosiu pigei tam kuris pir
miausia atsiszauks po No. 6IM) 
W. Spruce Str.

DIDELIS BALIUS

Rengia A. D. A. L. 7 Kuopa, 
Atsibus l'tarninko vakara 
Kovo, ant Aidukaiczio sales, 
1139 E. Mahanov St. Mabanov • ♦
City. Prasidės 7 valanda vaka
re. Iužauga vyrams tiktai 59c. 
moterems 25c. Ateikite visi.

I žkvieczia Komitetas.
ANT PARDAVIMO.

27;)C.

1

Namai del dvieju szeimynu, 
ant puses loto, prie 524 W. M a 
hanoy St. ir 525 W. South St. 
Atsiszaukite ant adreso:

526 W. Mahanoy St., 
Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO^
t.f.)

Biznavas namas prie 528 W. 
Centre St. Teipgi namai ant 
dvieju szeimynu ant kito galo 
loto. Parsiduos už prieinama 
preke. Kreipkitės ant adreso: 

Walter Zetuskev 
300-302 Zetuskey Bldg.

Frackville. Pa

Teipgi namai

Palicije užklupo ant Na
revą pulruimio, kur jauni vai
kai praleisdavo daug pinigu in 
maszinas, paimdami maszinas 
ir amztavojo loenininka.

— Trys sanvaites adgal din
go isz namu Antanas 16 metu 
sūnūs Sara'ku, 441 W. Arling
ton uli., badai su kitu vaiku ir 
nežino in kur jisai iszvažiavo.

Moterų 
nepaprastai

Tamaqua, Pa. -
Sąjungą parengė 
gražu ir dideli vakara 28 die
na Vasario, Odd Fellows sale-

Programa: Vakariene nuo
iki 9 valandai. Po vakarieniai

Koncertine dalis ir szokiai. Vi
sas pelnas del parapi jos nau
dos.

Szv. Petro ir Povylo parapi
jos reikalai eina kogeriausia, 
todėl kad turi gera ir darbsztu 
kleboną.

Tasai geležinkelis per 1926 
metus turėjo inoigos nuo tavo- 
ro ir pasažieriu $80, 453, 149, 
97 gryno pelno turėjo $10, 021- 
112. 99.

Todėl kompanije iszmokcjo 
akeijonieriams 7% 
jo po 3% ekstra.

Lehigh Valles geleži akelis 
iszleido $8, 609, 650. 74 laike 
1926 metu ant pagerinimo go 
ležin'kelio ir pastate tavorinia 
stoti prie Mariem upes, atida
ro nauja stoti New Yoske, Jer
sey City, Newark©, Perth iVm

I

o Eastone 
pastate nauja pasažierini stoti 
o Rochester! likos padidinta.

Dabar pradėjo 'kasti nauja 
tuneli per Musconetcongo kai 
na, 66 mylės nuo New Yorko, 
kuris sutrupins daug kelia.

Lehigh Valles geležinkelis 
pirko keturias gazinias loko 
motivas, 500 automobiliu, 500 
tavoriniu vagonu ir daug ki
tokiu plieniniu vagonu: kurie 
kasztavo $3, 433, 282. 48.

ir 'kitiems 
ant

boy Allentown, Wilkcs-Barr<‘ 
Pittston ir Sayre,

krautuve ir pagelbėt jai Už
rinki pavasario sezonui skry
bėlė. Jinai putvere mane gat
ve je, kuomet asz po piet buvau 
beeinąs in kavine.

— Asz tamsta ilgai neuž
laikysiu — tarė jinai — asz jog 
greitai iszrenku.

Mes užėjome in viena di
džiausiu magazinu. Labai ma
loni panele pradėjo padavinėti 
viena už kitos skrybėlės, o ma
no bendrakeleive mieravosi jo
mis priesz veidrodi, lingavo ir 
kraipo galva ir klausdavo ma
no nuomones.

Szitoj skry bėlėj jus pui-
kiai atrodote.

— Jus apie kiekviena skry
bėlė taip kalbate, tuo tarpu szi 
niekam netinka — ji gal but 
tinkama tramvajaus konduk- A M « A. A

Boston, Mass. — Malvyna Ja 
kavoniene ir jos du vaikai vos 
iszgelbejo nuo užtroszkimo ga- 
zu. Ji gyvena ant Dresser st., 
So. Bostone. Kada gazas pra
dėjo veržtis ir vaikas pradėjo 
dusti ir rėkti. Motina iszgirdus 
vaiko riksmą pabuvo ir pajuto 
gazo smarve ir ome szauktls 
pagelbos. Laikraszczius parda 
vinejantis vaikas, kuris buvo 
ant gatves, tuoj inbego stubon, 
atidarinėjo langus ir paszauke 
policija. Policijai pribuvus vi
si pritroszko guzu gyvi nuvež 
t i miesto ligoninėn.

Worcester, Mass. — Fabijo- 
Speteli linas,

Antaninos Speteliunie-
at sisk v ros

kuria

liąs 

nuo 
nes del geru priežaseziu, jesz- 
ko per^yros ir praszo teismo 
nustatyt suma pinigu,
jis turėtu mokėti užlaikymui 
ju dvieju vaiku. Jo advokatu 
vra B. Mendelsohn.

— Juozas Barauskas reika
lauja perskyros nuo Felkos 
Barauskienės, kaltindamas ja 
žiaurumu.
B. Mendelsohn, 
Bldg.

nuo

Ji atstovauja adv.
Slater931

vogė automobilius ir

Kunduktoriams 
pakele mokesti gervaliai 
71//2% daugiau, kas pasidarys 
ant meto suvirszum $15,000,- 
000 algomis.

Žodžiu Lehigh Valles gele
žinkelis turėjo viena isz pa- 
sekmingiausiii metu ir didesip 
pelną kuri iszdalino tarp savo 
akcijonieruszn arba 
ku. Publikai yra dėkinga už 
suszelpima ir tikisi ant tolinus 
tarnauti kanuogeriausia del vi
su.

szerinin- 
yra dėkinga

MOTERES.
GELBĖKITE GIRTUOKLI 

IN LAIKA.

Geriausi patarimai isz pn?’ 
tiszko patyrimo, 
šia užnu kęsti. Kaszykite pas:

Goldina Mi’g. Co., 
1162 Lincoln Avė., 

Utiea, N. Y.

\ *A •
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DR. SAC ASA IR JOJO PAGELBININKAI.
Yra tai pirmutinis paveikslas prisiunstas in Amerika k ari; parodo D r. Juan Sacasa f

vada Nikaragvos pasikcleliu ir jojo pagelbininkai. Sacasa sėdi už stalo viduryje paveikslo.

I
I

SALAVEISZIU ARMIJE NEPASILIEKA UŽPAKALYJE.

r:
9 ...

p. Stefanija Karbauskienc

toriaųs žmonai, malonėkite ki
ta.

Panele buvo tiesiog nenuils
tama prie padavinejimo skry
bėlių, kuriu skaiezius rodėsi 
neiszsomiamas.

Bet ir sekanti skrybėlaite 
jai netiko. Jinai buvo perdaug 
szaukianti ir — kaip tikrino 
mano pažinstama, galėtu tikt 
tiktai kafe-szantano daininin
kei, kita prieszingai—per daug, 
kukli ir tiktu nebent tarnaitei. 
Dar sekanezios, esą tiktai pri
tiktu garbingai 
rankszlctu veidu ir apgamais 
vaistininkei isz a’pszepusio 
miestelio, mėsininko žmonai, 
keturis kart persiskyrusiai 
žmonai, senai nutukusiai briu- 
netei, senai nuomininko žmo- 

provincijos dvarininkei, 
choristei,

ir Anglu kalbos mokytojai, ma- 
Kiekviena skrybėlė 

buvo skiriama kam nors ki
tam, tiktai ne mano poniutei.

Kituose kampuose, kitos po
niutes kankino kitas paneles.

At z buvau la’bai nusikama
vęs ir už aigara^ kuri ežia bu
vo draudžianna niky t, buezia 
atidavęs tris geriausias skry
bėlės. 1

Neisz; emiamaS isztekliu 
3 valanda rinkimo, 
iszdžiuvo.

Nagi, matote, pas juos 
nieko nesama.

Ir tatai vadinasi nieko.’ 
—paklauski u asz nuttebes.

— Isz szitu keturesdeszim- 
ties skrybėlių, nekurios jums 
labai tiko prie veido.

Ir man tai«p-pat rodosi, 
pastebėjau asz, idant nors kar
ta pabaigus szia procedūra, — 
net jaueziau, kad nustosiu są
mones. *

— Ne viena, ne viena, tarė 
mano pažinstama — abehiai, 
parodykite man dar karta ana 
pirmutine juodu raikszcziu.

— Asz tamstai sakiau, kad 
jus ant jos apsistosite...

— Jus lyginai nieko apie

nai, 
bebalsiai

sažistei.

senukei

“Sau-p. Karbair kieno yra 
bkailytoja per suvirsz 17 

metu. Jiji gyvena mieste Ore
gon City, Oregon valstijoje.

Kur tik kokia didele nelaime ir kur ji nebūtu, tai pirmu- 
“Salaveisziu Arini- 

Kada dagirdo buk Kinuose žmones mirszta badu, tuojaus 
nuvažiavo in lenais, atidarė sriubos stoti' 
jusiems Kinczikams maistu. >

linini ncszti pagclba nelaimingiem; yra 
K-

ir dalino iszbade-

Francužu

, po 
pagalios
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NEPAPRASTA FOTOGRAFIJE ISZ ORO PER EROPLANA.
Szis paveikslas musu tapyles Washingtone, D. C., likos nutrauktas i: z oro per le-j- o s

Specialia Treinac Subatoa Naktį

Ibz Ryte
Shamokin ........................ 12:01
Mt. Carmel......................  12:10
Ashland ............................  12:47
Girardville........................... 12:55
Shenandoah.........................12:35
Mahanoy City .................. 1:10
Tamaqua ........................... 1:45
New Yorke pribus Liberty St. G:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

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

'kenti eroplana. Yra tai pirmutini tekis paveikslas nutrauktas nuo tos vietok.
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— Per pereita savaite po
licija jeszkojo ir sugaudė ke
turis vagilius, kurie buvo pa- 

apvoge 
kelias krautuves. Visi yra jau
ni, Lietuviai: Mvlkolas Giedra. 
18, 55 Endicott St., Juozais Bel- 

' ežius 17, 300 Harding St. Juo
zas Karpaviczius 19, 12 Grace

. St. ir Jomis Paplauskas 17, 40 
Millburv St. Pirmus tris iszda- 
ve 16 metu mergaite, Beleziaue 
neva meiluže. Ketvirtąjį poli-1 
cija pagavo ant gatves. Jesz- 

. Visi keturi 
aresztuoti 

Belczius buvo aresztuotas 
kiu, Karpaviczius 8 sykius, 

'Giedra 15 sykiu ir Paplauskas

NAUJAS MUZIKALISZKAS koma dar penkto.
ISZDAVIMAS. buvę pirmiau

12
Tomis dienomis likos at- sy'ki 

spaudiniu “Bijūnėlis” suside- (lire 
dantis isz 21 Lietuviszku dai- s sykius. Visi keturi laikomi 

maiszytam chorui ketu
rioms balsams, muzika kompo- 
zituota per prof. J. A. Žemaiti, 
315 S. West Str., Shenandoah, 
Pa. Kas pirks 10 gaus 20% nu- 

i 35% 
Viena

nu

dienomis

mažinimą, 20 knygueziu 
o 30 knygueziu 50%. 
knygute kasztuoja $2.00.

A. RAMANAUSKAS
UETUVISZKAS GRABORIU3 
MILL A PATTERSON STS, 

ST. CLAIR, PA.

Iisbahamuoj* ir laidoja mirualaa 
ant visokiu kapiniu. Paffrabua paruo- 
uia nuo paprascalaualu Iki prakil
niausiu. Panamdo automobilius d«) 
laidotuvių, vasaliUr kriksxtyniu b 
kittoum paaivaiinijlmama.

Ant Readingo Geležinkelio

po didelėm kaucijom iki teis
mui, kuris invyks Vasario 25.

A L.------------------------ -f—

Valgiu Gaminimas
■■ ■■ | R ..... .....

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. BOOZKAUSKAS-CO 
MAWANHV flTTV VA

Lietuviizkas Graboriut
K. RĖKLAITIS

Lnidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbt- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

& i 0 W. Hnrure Ht., 
MAIKNOY CITY, PA.

300 MAUK K r ST , 
TAMAQUA, PA.

‘ rr TU

Juozas Karaszauskas
LIETUV1SZKAS AGENTAS

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

MAHANOY OITY, PA.

skrybėles nenusimanote...
Primieravo.
— Niekam netinka, paro- 

dvkite man kita.
— Aszmatau, sakau asz — 

kad jus isz pradžios pradedat^ 
asz skubinuos in teatra..’. Jau 
septinta valanda...

— Abz jus pasiėmiau, idant 
imiii 'pagelbetumet, o jus visa 
laika keliate kapryza... Eikite 
sau, o asz dar ant minutėlės pa
siliksiu...

^\'3z pabėgau. Kelias naktis 
asz negalėjau užmigt, nes mano 
galvoje vaikszcziojo skrybė
les raikszcziai, juostos, plunks
nos, spalvos. O mano pažinsta- 
ma poniute jau esą buvo perė
jusi dar szeszeta kitu magazi
nu ir vis-gi negalėjo iszrinkl 
sau skrybėlės. Visos skrybėlės 
esą niekam netiko.
.   ■ I ■* 9 • ■ I ■  B nu ■■!■»■■■« ■

NAUJAS SLAPTYBIŲ 
ISZRADIMAS.

Kas loszia kazyroso, nusipir
kite, szia knygele. Parodo kaip 
laimėti. Pmiunskitę 25c. stem- 
ponis. t.17

P. Mikalauskas
248 W. 4thSt., 
(J.. T>.x..4.
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NĖR KO STEBĖTIS KAD AFIOIERIAI ’
ISZSIŽADA KARIUMENES.

kariumeneje kurie gyvena
1 kazarmese kaip ant

Alicieriai Amerikoniszkoje kariumeneje kurie gyvena 
Camp Meade, Md., gyventi neszvarioto kazarmese kaip ant 
paveikslo matome. Daug aficieriu padekavojo uždinsta nega-
lodami nukeipti ilginus tokio padėjimo. Todėl majoras Cheat-
ham nuvažiayo in lenais apžiūrėti taisės kazarmes ir savo ra- 
parte>del valdžios, meldže idant pastatytu geresnes gyveninioparte.de! valdžios, meldže idant pastatytų 

-1-1 I________________________________________________ •

PASIRĖDŽIUS SAVO TAU 
TISZKOSIA DRAPA 

NOSIA.
Sztai pati M. Jaroslavo Įli

po, rodininko Cz< koslavakijos 
legacijos Washingtone, D. C,, 
kuri nesisarmatina rodytis in 
savo tautiszkas drapanas, ku
rias nesziojo josios moęziutes. 
Tokias drapanas neszioja mo- 
teres ir merginos Czekoslava-

*

parte.de



