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PERLEKE PER MARES
M. D. B0CKK0W8KI, Fra*. A Mfr
F. W. BOOEKOW81I, W*W Wi 38 METAS
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PAVOGĖ STEBUK
LINGA STOVYLA

VAGIS PAVOGĖ STOVILA 
SZV. P. MARIJOS.

KUNIGAS TURĖJO 
ISZPIRKTI.

— Szvent vagei 
in katuli k iszka ba- 

i.Mzneszdami 
P.

SURASTOS AUTOMOBILIU- 
■JE NEGYVOS, PERSZAU- 

TOS, SUBJAURINTOS 
IR APDRASKYTOS. 

__
— Dvį jaunos

Du Amerikoniszki lekiotojai nulėkė isz 
New Yorko'in Berlina.

t 1 •

__

1SZ LIETUVOSI . Kunigaikszczinte 
Svecziuojasi

.-3

VAIKAS

M

Pitston, Pa., 
mergaites, Edita Fonzo 19 me
tu ir Jennie Monica, 19 metu, 
(Italijonkos), li'kos surastos 
automobiiiuje arti New Boston 
szeszes miles nuo orionais. La
vonai merginu buvojiaisoi ap
draskytos su kul’konis galvosią 
o. dalis szlobiu surastos net 
szimta pėdu nuo vielos kur ju
ju lavonai likos surasti,
tytjkad mergaites baisei kavo
je su savo užpuolikais, nes au
tomobilius buvo aptes^kytas 

iszpoeztias plau- 
Pagal policijos

Ma-

pirkt.

Carey, Ohio 
insigavo 
žnyczia czionais, 
stebuklinga stovy la Szv. 
Marijos ir apvogė skarbones.
Vagis paliko ant alroriaus gro- 
matolia .kurioje raszo: jaigu 
kunigas geidžo idant vagis su
grąžytu stovyla, tai turi jiji isz 

I’rabaszczius paliepė
Fra nei sz k onams zokon i nk ams 
idant melstu Dievu idant su- 

szirdis szventva
giu, pats nuvažiavo ant paro
dytos vietos idant užmokėti va
giams pinigus ir atvežti adgal 
stebuklinga stovyla.

Matyt kad vagis žinojo ga
na gerai, kad prasidės at puš
kąs pagarbinimo stebuklingo 
stovylo, nes pavogė kolos die
nas priesz ntpu^ka, o be stovylo 
atplaka negalėtu laikyti. Kiek 
kunigas užmokėjo vagiams to 
telegramai nepranosza.

minkszt vtu

na teip daryti

INDU ON A S GYVENTOJAI
SPIRESI GEROS ARIEL
KOS IDANT ‘ KOVOTI

PRIES2TAIS4 MIRTI. *
Indranripolis, nd.,—Didesne 

gyventojo szio valsczio Indian
oj, kur randasi rusos prohrbi- 
cijos tiesos, yra pasirengia lau
žti taisos tiesas, kad proga atei- 

o ypatingai del
gialbejimo serganezio gyvastį.

Generalis'Jkos prokuratorius 
tojo valsczio Arturas Gilliom 
idant ižgialbot gyvasti savo 
trims sunams, pirko geros 
arielkos ir davė jiems gerti. Po 
tam parasze gromata pas gu
bernatorių JOoksona, prisipa- 
žydamas prie laužimo prohibi- 
cijos tiesas, kurios nepripažys- 
ta arielka kaipo gyduole, todėl 
meldže gubernatoriams idant 
tosios kvailos tiesos butu per
mainytos, nes arielka iszgialbe- 
jo gyvastį ir paežiai guberna
toriaus’kaip apie tai girdėjo. 
Lewis Meredith, buvusia Su v. 
Valst., marszalka, sako, kožnas 
žmogus panaszei pasielgtu, 
szeripas Rickhoff 
buk jisai žino 
deszimts panasziu atsitikimu, 
kus arielka iszgialbejo sorgan- 
czius nuo mirties.

Majoras miesto Duvall iszsi- 
tare, buk Indiana pasiliko sau 
sa, bet valdže turi pavelyt žmo- 
niems naudoti gera areifka lai
ke ligos. Penkiolika daktarių 
iszreiszke savo nuomonia k'ad 
arielka.yra naudoinga ir turi 
būti sugražinta žmoniems.
FORDAS PADIRBO

AUTOMOBILIU
NUMARA 15,000,000.

Deroit, Mieli., — Fordas eu 
sunum Edsrelu, buvo liudinin
kais kaip juju darbininkai už
dėjo 15,000,000 numara ant au- 
tomobiliaus kuri ana diena pa
dirbo tasai skaitlis parodo kali 
tiek automobiliu Fordo fabri
kai padirbo.
sunum sėdo in taji automobiliu 
ir nuvažiavo in mužeju kuri 
iszcme automobiliu No. 1 iii 
abudu važinėjo po miestą.

■Dabar Fordas dirbs geres
nius automobilius, kurie iszro- 
dis visaip kitaip ne kaip szian- 
dieninei f or dūkai, bet vis tiek 
kasztus ka ir sziandienine: 
juodelei.

o 
apreisdke, 

apie penkos-

Po tam tevas.su

k ra u jei s ir i 
kais merginu, 
nuomonia tai užklupi’kai turė
jo nužudyti merginos laike ka
da jiems nepasidavė juju gy- 
vuliszkiems norams. Palicijo 
dažinojo buk automobilius pri
gulėjo prie ('armelo Marranda, 
kuris aresztavojo, nes jisai isz 
silkalbinejo, buk jojo automo
biliu kas tok is pavogė diena 
priesz taja baisia žudinsta. 
Manoma kad ižgamos pa’kvieto 
mergaites ant pasivažinėjimo 
ta vakara ir kada sustojo pa
kol i je, norėjo priversti mergi
nas kad jiins pasiduotu, o kad 
nesutiko ant juju gyvuliszku 
noru nuszove abiejas, po tam 
pa Ilk vi aute mobiliu, pabėgo.
NETEKO KUDYKIO, MĖTĖ

SI PO L0K0M0TIVA.
Baltimore, Md.,—Ant gele- 

žkelio staties prie Sparrows 
Point, atsitiko baisi nelaime. 
Laike, 'kada prisiartinojo tru 
kis kokia tai jauna motore mė
tosi prieszais lokomotiva ant 

likos sumalta ant 
Pasirodė vėliaus,

sztangu, 
szmoteliu.
kad tai buvo Zofije Pillman, 
kurios vyras pažino, kad tai jo
jo niatere. Vyras iszaiszkina, 
bulk jojo pati nuo kokia tai lai
ko vaikszcziojo kaip beprote 
po netekimui pirmutinio kudy- 
kio k uris mirė du menesiui 
adgal.

gryž isz Europos.

$10,000.

DOVANOS UŽ PERLEKIMA 
PAOIFIKO MARES.

Ix)s Angeles, Calif., — Sid 
Grauman, milijonierius ir loc- 
ninikas teatru Hollywood, pa
dovanojo $30,000 tam, kuris 
perldkes per Pacific mares isz 
I>os Angeles in Tokio, Japoni- 
je. O*kad Lindbergh ’as galėtu 
dalibauti tame lekiojime, todėl 
lenktines atsibus kada jisai su-

Tuo Los
Angeles, Kalifornijos in Tokio 
yra 5,000 miliu,- per Hawajos 
salos.

New York, N. Y., — James 
Dole, locnininkas dideliu far- 
rnu ant Ilawajio salų, paskyrė 
$25,(MM) tam lekiotojui kuris at
lėkęs in tenias, o antram duos 

Lindbergh’as teap-
gi dalibiaus tosia lenktynesia. 
Gyventojai Saint Louiso priža
dėjo Lindberghui padovanoti 
nauja eroplana jaigu jisai su
tiks dalibauti lehktynenia.
PO 75 METU DIRBTUVES 

LAIVU VISAI SUSTOS.
Philadelphia,* Pa., — Laivu 

dirbtuves Cramps Ship Yards 
prie Deleware upes, ne dirbs 
daugiau laivu. Tosios dirbtu 
ves taurojo didele pasėkima 
dirbimu laivu laike kares.

Prezidentas Cramp sake, buk 
per 97 motus padirbo (daug lai
vu ne tik de Ameriko, bet ir 
kitu Europos flklypu, bet da
bar po karei visai biznis susto
jo ir Cramps dirbtuve sustos 
dirbti laivus.

NEW YORK— Praeita 
bala 6:05 valanda ryte iszleko 
isz czionais 
eroplanu “ 
dys perlėkti per mare?

Sll-

du lokiotojai su 
('olumbia ”' ir ban- 

s in Eu
ropa be jokio perstojimo. Le- 
kiotojai yra Clarence D. Cham
berlin 33 metu senumo 
Dennison, 
Levine isz 
nininkas eroplano. Kur ketina 
sustoti Europoje tai nepasako' 

Berline, Paryžiuje ar

1 metu senumo isz 
, Iowa, ir (‘haries A.

New Yorko loc-

Paryžiujegal
Rvme.

Abudu lokiotojai pasekmin
gai atliko keliom' ir pribuvo in 

Nedėlios vakaru apie
8 valanda kur buvo iszkelmin- 
gai priimti.

Berlina

ARESZTAVOJO
SUNU.

t

NEPAPRASTAS 
UŽAUGYTAS PER 

VILKA.
Burma, Indije.,—Netoli mie

sto Allahabado, medžiotai su
rado giroje 'septiniu metu val
ka, (k'uris baisei iszroile ir bu
vo puslau'kinis. Tojo vaiko del • 
nos ir kelei buvo apdengti sto
ra skūra, panaszi in raga.

i ruopoja

AmerikeGEIDŽE SUTVERTI LIETU- 
VIU-GUDU RESPUBLIKA.

Kaunas. — “Associated 
Press ’ ’ 
nia, kuri sako, 
sos t i nėjo 
kurio tikslas vra 
Lenkijos Gardina, Vilnių, 
Naugarduku ir insteigti ben
dra Liėtuviu-Gudu nepriklau
soma 'respublika. Kaune osa 
susirinko Gudu veikėjai ir da- 

Gudai isz Lenkijos. 
Lenku užsienio reikalu minis
terija vienok skelbia, kad ji to 
naujo Lietuviu žygio nepai
santi ir palaikys toliau 
malins santykius’’

4 4
paduoda i>sz Kauno ži- 

kad Lietuvos 
sukurta
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CLARENCE D. CHAMBERLIN

SZLAPIAS ROJUS

“nor- 
su Lietuva. •- 4 Ž

■■

r
r

Vaikas greitai ruopoja (ant 
keturiu) bet gali vailkszczioti 
kaip paprastas žmogus, 
bet i visai nemoka tiktai 
kauje storu balsu.

Manoma, kad vaikas imda
mas kūdikiu likos 
vilko kuris ji užaugino 
tas labai tartkei atsitinka In
di josi a. 
tas in Allahabada del 
ninku ant tolimesniu tyrinėji
mu.

Kai
szu -

pavogta
41 lies

Vaikas likos atvduo-
mokdi-

GERIA IR GERIA!
Veliuona, Kauno aps. (“V. Ana diena atplaukė kuni-

gaikszcxiute

to nepastebi, 
nuvažiavus in 

susipažinti

Brtfganza, 
Portugal i jos^jaigit tasai skly
pas butu 'karalyste, bet szia- 
dien kunigaikszczinte yra tik
tai privatiszka mot e re kaip ir 
visos. Kokiame tiksle pribuvo 
in Amerika, *Iai nepasako.

ISZ

ežia
ants

prieža-de 
kad ji pel

nu t ūko.

11 
kor.) — Czia pas mus prie krū
meliu gyvenantieji žmonos pa
kankamai pasigamina sama- 
gonkes ir net vieszai pardavi
nėja. Policija 
nors kartais
kaimus tenka ir 
su tuo skvstiineliu, namie va- 
rytu.

Kult liros atžvilgiu žmones 
labai tamsus; laikraszcziu ma
ža skaito, bet geria jauni — 
vaikinai,
kampeliui tinka vardas 
kiniai.” Ir neabejoju,

BIJOSI KAD IR JI PATI 
NESUĖSTU.

Geneva, Szvaiczaiije.,—Kup 
ežius Teodoras Mankesczi, už 
vede teismą pieszais savo pa 

paduodamas 
persiskyrimo,

daug valgo ir labai 
Savo užmetinejinio sako kad. 
jojo pri«iėgele tiek suvalgo 
kiek keturi vyrai ir už tos prie 
žasties nieko negalėjo suezo- 
dyt visi piningai ėjo iszmaitini- 
niu- riebios pacriules. MatereM 
prisipažino prie ......
ir naudojo visokius 
ant sudžiūvimo, bet niekas ne
gi aibe jo. Sudže susimilejo ant

Isz Visu Szaliu
——...   —■ II....

TĖVAS 87 VAIKU

KANADA TIKRAS ROJUS 
DEL AMERIKIECZIU, 

DAUG TENAIS 
APSIGYVENA.

GERAI 
SŪNŪS

BUVO 
INSZIURYTAS.

ŽINO DAUGIAU NE 
KAIP NORI 

PASAKYTI.

GRUŽAS

Waterbury, Conn., — Sanri- 
szy su Gružo nužudymu poli si
ja ežia suėmė 20 metu jo sunu. 
Stasi Gružą, ir uždare k a loji- 

Sakoma, kad policija tu
ri suėmusi d.ą ir dvi moteris, 
bot neskelbia ju pravardžių, 

sell i 
Pirma policija

ma.

Maikisj Turlys taipgi 
aresztuotas.
buvo suėmus ir Mykolą Leno 
X’u, kurio tPkroji pravarde yra 
yra Pažers ar Požėla, bet dabar 
ji paliuosavo, nes pasirodo, ’kad 
jisai nieko apie Gružo nužudy
mą nežino.

Kodėl policija suome užmu- 
sztojo Gružo sunu, ji to nesako. 
Vieni spėja, kad policijų skai
to ji didžiausiu ’kaltininku szi- 
toj piktadarystėj, o (kiti mano, 
kad jis nesąs kaltas, bet jis vis
ką žinąs, tik nenori pasakyti, 
ir dėlto policija ji suėmus.

Eina paskalai,
Gružas buvęs apdraustas dide
lei pinigu sumai, tik nežinia 
da kam jo apdrauda buvo už- 
raszyta. Taigi galima daiktas 
kad jis buvo užmusztas del tos 
aipdraudos. Dabar jau ir apie 
puti užmuszima susidarė kito
kia nuomonia
Pirma buvo manoma, kad Gru-« 
žas buvo užpultas kelyje, ir 
kad jo užmuszejai buvo ji isz 
užpakalio pasiviję arba lauko 
jo szalia kelio pasislėpė,
bar gi yra manoma, kad jie isz- 
važiavo kartu su juo isz pat 
namu, ir važiuojant davė jam 
in galva.

'kad senis

Da-

ISZLEIS LINDBERGHO
PA0ZTINES MARKES.

Washington, D. C.,—Valdžc 
neužilgio iszleis speciąliszkas 
pacztines matikes ant garbes 
Charles Lindbergh’o’kuris per
lėkė mares isz New Yark in 
Patižiu in 33 valandas. Gene- 
raliszkas pacztoris Now, apia
ke tukstanezius gromatu nuo 
žmonių isz visu daliu Ameri’ko 
kurie meldže valdžios iszleisti 
tokes markes.

O kad tiesos uždraudže dėti 
paveikslas gyvo žmogaus ant 
paoztiniu mlaikiu, todėl ant 
matikes bus paveikslas Lind- 
bėro eroplanas ‘‘Spirit if St 

I Louis.

Windsor, Ont.
met u,
io, Kanadoje, užgiedojo 

atsilsi
Tukstaneziai / žmonių stovėjo 
glytuosiu iszymti metini ti'kie- 
.ta, kuris duoda tiesu žmogui 
gerti ka nori, 
kaip laisnai.

Isz Detroito

pro v i nei je,

žiną

Po deszimt.e 
(hit a r 

4 4 
prohibicijai.

am-
f 1

Tik i etas v ra ♦

tukstaneziai 
žmonių perplauko upe in Win- 
dsora iszsigiarti geros guzu 
es ir alaus, jeszkodumi tusecziu 
namu ant raudos ar nupirkimo 
uždėti karezemas.

Pagal naujas tiesas, tai deže 
(24 bonkosi) alaus :kaszįuojc 
$3.25 o kada sugražina bonkas 
aplaiko 50 centu adgal, o De
troite moka už dežia po $12.60 
Kanadiszka arielka po $2.30, o 
Detroite $6, džinas po $2.50, 
brande $3.10, szampanas $3.50 
už kvorta.

Spėjama, kad in meta laiko, 
Windsore apsigyvens szimtas 
tukstaneziai amerikiecziu. Val- 
stis Taronto tiikisi surinkti per 
mota $25,000,000 nlio gorimu. 
Ti»k miestas Detroitas perka 
isz Kanados gorimu už $15, 
000,000 o tiejei gėrimai'verti 
Detroite $45,000,000.

Kanada sziadien džiaugėsi 
kad prohibicije likos atmesta 
ir tikysi geroves po visa skly
pą, o tuom kart Amerikos yra 
apsunkytas padotkus ir 
virkysta ant kožno žingsno. 
NEPRIEME $30,000; GE

RIAU SĖDĖT KALĖJIME
Cleveland, Ohio.,—G. Schmi

dt, 60 metu gervalis ikalininika** 
pataisos name Warrenvile, ne 
toli nuo czionais, apreiszke ad
vokatams, buk jisai nepriyms 
palikusio 30 tuksi anezius do- 

‘ i leriu po mirezei jojo brolio, nes 
4 •>/*) •'k c* «v st f

K a asz dari tau su 30 
doleriu?

uz-

tada turėtu apleist savo pri
glauda. 4 4 

tukstaneziuis 
czionais patinka gyvenimas ir 
nemanau, kad suradau kur gė
riku. No, nepriymsu tojo pa 
likimo,’^ kalbėjo senukas.

Ka apio tai mano yirszini- 
kai tai nežino, ar ji laikis ar 

Schmidt’as atsėdėjo sa
va bausmia už valkatysta jau 
senei, bot ant jojo prųszkno da- 
žiuretojai pavėlino jam pasi
likt kalėjimo, kur jisai yra liue
sas, turi lengva darba, valgo 
gerai ir miega ir tas jam už- i J 1 1 • . • . I ♦

Alan

no.

merginos. M usu 
“lau-

Ir neabejoju, kad 
daug Lietuvoje yra tokių apy- 

o vis nekurie žmonoslinkiu, 
dėlto drysta raszyti apie per
teklių apszviestu žmonių Lie
tuvoje.

BLOGAS PAVASARIS.
Vainutas. — Musu apylinkė

je žmones labai pritruko pa- 
szaro, szeria gyvulius kuliais, 
kitur gyvulius jau
tenka kelti nuo žemes, 
szalta, lija, žole nesirodo 
žmones labai yra nuliudei

virvėmis 
Vis 

ir>

BETVARKE.
Rietavas. — Vietoos virszai- 

tis, kaip ir pridera ‘kairiesiems 
labai laisvai elgiasi su vals- 
cziaus antspaudu. Žmones 
pasakoja, kad net paneles isz 
kavalierių gauna laiszkus su 
valscziiaus antspaudu — mat 
nereikia lipyti paszto ženklu.

Ir vietos kino betvarke — 
prasideda ne punktualiai, pro
grama nciszpildoma, paskel
biama, ,kad gera filmą bus ro
doma, tikrumoje gi žmones isz-r 
eina spiaudydarni ir gaileda- 
mosi, kad be reikalo iszjeido

Žmones

kelis li’tus.

“APCZYSTIJO.”
Balandžio 11 diena pilietis 

Lasinsktvs Povylas, gyvenan
tis Merkinėj, būdamas Alytuje 
atvyko policijon ir nusiskun
dė, kad būnant jam pas kažko
kias merginas, žuvo isz jo pi- 
ningines 600 litu pinigu.

Pravedus tuo reikalu polici
ja kvota nudta’te, kad Lasins- 
kas buvo užsukęs pas prosti-
tucziu užlaikytoje Jakubyna 
Prana, kame su prostitutėmis 
Paulauskaite Juze ir Norbu- 
taite Koste bendrai girtuo-
« « A a M A * A A A

kliuvo ir linksminosi. Prostitu
tes ir ju u*žlaikytojas bendrai 
susitarė ir apvalo Lasinsko ki- 
szenos. Tuoj po Lasinsko ap
vogimo
dingo,, bet Balandžio 16 diena 
sulaikyta. Apie pavogtu pini
gu suradimu pas tokius 
menis”
o todolei jie kaltais save nepri
sipažino, bot ju kalte pilnai 
kvotoje inrodyta ir szi trejuke 
padėta kalėjimai!',1 o kvota per-

Norbutaito kažkur

“as-
negali būti ir kalbos,

.. ‘teks pabaigai savo gyvenimui duota taikos teisėjui,

DUKART PACZIAVOSI;
67 VAIKAI ISZ TOJO 

SKAITLIAUS YRA 
GYVI.

" ' I ' *
Viednins, Aust riję.,—Medi- 

kaliszkas laifkrasztis raszo apie 
nepaprasta szeimyna žmogaus, 
kuris savo gyvenime vede dvi 
paezes susilaukdamas su joms 
net asztuoneszdeszimts septin 
is vaikus isz kuriu sziadien 67 
yra gyvi ir sveilki.

Tuom gilukningu tėvu yra 
Bernardas Ssheinberg, 76 me 
tu, gyvenantis artimoje vo- 
kiszko rubežiaus, susilaukė 69 

su pirmutine paezia,

gyvenantis artimoje

vaikus 
kuri mirė turėdama 46 metus, 
ne vienas isz tu vaiku gyvena 
pavieniu. Buvo keturi kartai 
po kvadrukus, septini kartai 
trinu/kai ir szesziolika kartu 
dvinukai. •

Scheinbergas turėdamas 57 
metus asipaeziavo antru kartu, 
susilaukdamas su savo antra 
pacziule asztuoniolika vaikus 

gtme ‘du kartus 
.Tojo antra pati da 
Kiek anuku turi tai 

ne pats jau nežino.

terp kuriu 
trinukai.
vra g\rva.t-l J

I

KELI LAIVAI NUSKENDO. 
108 PASAŽIERIAI NU
SKENDO, KITI DU LAIVAI 

TEIPGI DINGO.
Manila, Filipinai,.,—Laivas 

Negros, likos padkandytas per 
baisia vėtra, 150 miliu nuo Ma- 
nillloR. Kapitonas laivo, ma
trosai ir szimtas pasnžieriu nu
skendo.

Laivai Aurora ir Bohol ha
dai teipgi nuskendo kurie plau
ke isz Cebu, su daugeli pa&a- 

Visa žinia

PASAŽIERIAI

žieriu ir tavoru. 
apie tuos laivus dingo.

9

CIKLONAS UŽMUSZE 38, 
SUŽEIDO 260.

Amsterdam, Holandije.-Bai 
sus cikonas (vėtra) 'kuris pra- 
puto per nekurias dales Betgi 
jos ir Holandijos, praeejta se- 
reda, užmusze 58žmonis o 260 
sužeido, kaįpo sugriovė tris 
kaimus: Neade, Grovelo ir Del- 
dana, o dovinis kitus pusiau 

Daugeli namu
Antverpe neteko pastogių, cik
lonas iszrove medžius, telegra
fus ir suardė geležinkelius.

isznaikino.

lokarasi vos 
vaistu

riebukes i twin ve vyrui per 
skyrimo, nes tai no yra užtekti 
na priežastis

Paskutines Žinutes.
H Buenos Aires. — Praejta 

1925 meta in Argentina pribu
vo 72,650 Vokieeziai, Italai ir 
Lenkai o tik 30,000 Ispanu.

— TautuV Boston, Mass.
Sąjungos sekretorius apskaito, 
kad ant musu žemes isz viso 
randasi 1 „906,500,500 gyven
toju.

U New York..— Penki vai- 
per in-kai likos užgriautais 

griuvimą žemos ant 8 ulyczios 
kur dirbo požemini 
keli.

geležin-

K Ivar-U Camden, N. .L 
das Pruknieski, 10 metu, mirė 
nuo sužeidimu kokius aplaiko 
nuo savo draugo Zigmanto Na
pier, laike muszio mokslai nėjo.

V Paryžius, Francuzijo. 
Dvyleka žmonių užmuszta, 
17 sužeista
ekspresinis trūkis trenkė in tn- 
vorini ant Paris Noimos gele
žinkelio.

H Harrisburg, Pa. — 
nsylvanijos st ei te
sanvaite likos 38 žmones 
muszti, o 329 sužeisti automo- 
bilinesia nelaimėsią.

U Duquesne, Pa.
Tomaszevski, gavo 20 metu už 
nužudinima Jono Poholdo -<u 
kuriuom susibarė.

JI Ryga,, Latyije.
1926 iszduota laisnu ant

nelaimėje,
( )

kada

Pe li
pinėjusia 

uz-

— Jonas

— Moto 
vary

mo 242 motorcikliams ir 1766 
automobiliams.

U Philadelphia. — Trijn 
metu mergaitė uždusino savo 
6 menesiu broliuką užkrau
dama ant jo paduszkas. Moli
nos tame • laike nesirado 
mie.

U Louisville, Ky. — Praej
ta savaitia, szturmai, viesulus 
ir lietus padare Kentucky Me
des ant $10,000,0(M), daugiau 
kaip 100 žmonių pražuvo, daug 
sužeidė o keli tukstaneziai ne
teko pastogių.

na

tevas.su
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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, DI.

Kas Girdėt
... ......... ■I'....... - ««•* III MM. —M—— ’M"

e m pora t orius Ry- 
\ir.*Z|MitnVo nuo 54 

lyg GS metu A. D., buvo pas
kutini* isz gimimo (Vsariszkos 
szeiinvm>*. Buvo tai vienas isz 

niekiausiu 
žmogiszkam kūne, 

žmogų* apie koki kada istori
joj para.*z\ la. Terp kitu baisiu 
žudinseziuu kokias jisai papil- 

ir liepi' papildyt, buvo 
jojo molinos ir 
Jisai tai iszmis- 

baisei kankef del 
kuriems novos 

padegimą

Aeionas, 
mo, kuris

pasi nežinių i u 
bai*s bin

4

ir

kankef

ile pat.* 
iiužudinima* 
<h ii’ju paežiu 
liudas o
Krikszezioniu, 
užmeti nėjo padegimu Rymo. 
Ji-ai radosi ant sosto kada szv. 
Po s s la * ra < 
galo maža armije po vadovys- 
ta I oi H»o, *iikII

lo*i kalėjime. Ant

o prieszais Ne- 
Ant tikrųjų nežino..

misi žudo 
kareiviai.

ra. ar jisai
ar ji nužudė Galbo

Žirmine Grenlandije 
tikra* Komunistu rojus, 
1 oiuiis 
tiesu o ypatingai, 

o* locnastk 
grinczeles 

Grinhmdiecziai gyvena, nepri
guli prie nieko. Jaigu Isskimn- 
*as užtinka tokia grinczele 
tu*zczia, tai in*ikrausto in sa
vu pakol vėla josios neaploi- 
dže. Jaigu vedine pora nesu
tinka. tai gali’persiskirt ir pa
imti *au nauja gyvenimo drau- 

ar dranga.
neu/.drmidžema.
persisky rin.

zmogis/k 
nines

v ra 
nes 

gyvomojai neturi jokiu 
kas kiszasi 

•s. Akme- 
kuriuosia

Dnug pat y st a 
Jaigu 

tai visi vai-

gr
y ra
pora
kai eina draugo fu motina ir
nekarta atsitinka kad motina 
<‘ina pas kita vyra su pulku 
vaiku kuriuos susilanko su ke
tinei* ar penkeis vyrais.

v v ra

naudojame

Kokia nauda turime isz drus
koj*

Druska ne tik 
prie valgio bei ir prie Kitokiu
dalyku kaip: druska užgesina 
užsidegusi kaminu, sauja drus
kos inmesta in kalkes geriau 
prilimpa įprie medžio ar muro; 
dru>ka iszbarstvta ant divo- 
nu laike szlavinio praszalina 
kandę.*; su druska galerna isz- 

ai ramentine pletma;
druska yra gera airt inkandi- 
ino bieziu ir voro ir szimtas ki- 
iu dah ku 
<

CŽV St V t

kur druska 
hioda laimi gerai.

Norints S

prisi-

ne-

par- 
visokio

Halu valdže 
likos da nepripažyta per Suv. 
Valst., tai New Yorke randasi 
keturios vertelgines Soviati- 
nes Kompanijos kurios 
duoda Amerikonams
tavoro (padirbto vien Rusijoj) 
už 80 milijonu doleriu per me
lą. Locnininkni sako, kad juju 
biznei neturi jokio polilikiszko 
susinrszimo su sklypu, vien tik

uis dabar pagerės, 
Angliję pertrauke 
teigs *te* ryszius

SAULE
>”■* 1 ■ r

Jauniausias Kiniszkas
Jenerolas

<» , 1

%

V

į 
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Generolas Wu Koi Pung, 
jauniauses Kiniszkas genero
las Žieminėje armijoj yra ne
didesnis už musu 12 metini 
Amerikoidszka vaika. .Jisai 
turi 18 motu.

vaika.

savimi do-

Laikas sudėt duru ir 
langu sietus.

■h.. —

■ f )1 Meksikoniszku Skautu Ilga Kelione.

moterims bręstant,, 
mejimasis nepaprastai didėja. 
Nuo 10 iki 15 metu jos skiria 
veidrodžiui 15 miliutu in die
na; nuo 15 iki 20 metu — 22 
minutes ir nuo 20 iki 70 metu 
po 30 miliutu kasdien.

Vadinasi, moteris po 70 me
tu amžiaus veidrodžiui paau
koja 6,000 valandas, arba A 
menesius, 
nakties.

Szie skaieziai lieczia tik 
Szveder, o kilu tautu, 
Komenu kilmes moterys, dar 
daugiau laiko veidrodžiui ski
ria.

— - »

Geros szeimininkes užduotis 
yra anksti sudėti sietus in lan
gus ir duris, ir užmuszti kiek 
galima anksytvas muses, kol 
jos dar negalina progos voisL 
niniui; Paprasta muse padeda 
nuo 120 iki 15!) kaiisziiiuku 
vienu sykiu, ,ir per vasara pa
deda po liek nuo dvieju iki (kė
lu rin sykiu. Szie kiauszinukai 
iszsiperia iii dvideszimts-’kotu- 
riu valandų diena, ir miegoji
mo periodas nuo t riju iki szo- 
sziii dienu. Praėjus nuo dvieju 
ir puses iki dvidoszimts dienu 
nauja mutie jau deda kiaiiszi- 
nnkiis. Kitaip sakant, nauja 
mušiu veisle vidurvasary 
prasideda nuo kas 11 i’ki 14 
dienu.

Keičias mušiu paprastai in- 
signuna iii namus, ar tai duris 
darinejant ar per plyszins. Vi
si valgiai turi Imti gerai už
dengti, kad muses negalėtu ju 
pasiekti. Iszdeliojaut musėms 
nuodus kaikuriose vietose na
muose daug pagelbęs isznaiki- 
nrmui tn kurios netikėtai insi- 
gavo. 
nuodas 
mažu szaiiksztnkn komerciji- 
nio formaline su puskvoVle 
pieno arba pasaldinto van
dens.

Yra aiszku isz nužiūrėjimo 
visu mušiu paproeziu, kad sie
tai ir musėms nuodai butu ne
reikalingi jei vietos kur muses 
veisiasi butu naikinamos ir 
sz vari a i užlaikei uos.

— F. L. I. B.

Kitaip sakant 
veisle 

nuo

musėms

)

6,000 valandas, 
skaitant dienos ir

skaieziai
ypacz

Vienas Japonijos mokslinin
kas iszrado būda gauti 
avies per metus szeszias

nuo 
vil

nas. Jisai kas antra diena in- 
tryszkia in gyvulio venis tam 
tikra skystimą kuris past<‘be- 
tinu greitumu augina 
Tuo budu vilna 
du menesiu.

vilna.
iszanga per

Lille, 
gaite, kuri sakoma jauniausia 
ant svieto lingviste 
mokėtoja). Ji dar teturi 2 me
tu ir moka szias kalbas: Fran- 
enzu, Angimi,. Vokiecziu ir 
Graiku.

Francijoje, yra mer-

(kai bu

M Vok ieczi u

Kuomet vedusieji iszgyvonn 
kartu 50 metu, tai jie bažny- 
czioje atnaujina savo szliuba ir 
kelia taip vadinamas 
nes vestuves“ 
ter grapysteje yni 
batu pramone Dorinio mieste
li 
gziame miestelyj vienu 
paežiu laiku 19 

auksines vestuves“, 
auksiniu vestuvių 

szitas

“auksi- 
,- Anglijoje Leis- 

žinomas

s su 5,000 gyventoju. Nesenai 
ir tuo 

kele 
Tokiu

skaieziu- 
pasieke

poru
i 4

“auksiniu vestuvių“ 
mi szitas miestelis 
Avietini rekordą.

Ant svieto turimo visokiu
Olarymo biznio. Gal lasai biz- burtu ir stebėtinu -daigiu.

ant galo atsirado ir stebuklin
ga paduszka, kuri grajina, kal
ba, gieda, szvilpe ir 1.1. — žo
džiu, yra tai radio-paduszka. 
Yra tai naujauses iszradimas 
“ radio-teknikos“. Iszradejai 
•padare maža, radio aparatu

nuo kada 
visus ver

sa Kosije.

SU- 
veidrodi (zerkola) 
sumanė patirti ar 

laiko

Iszra dejai

in paduszka, o

Paskom ingas 
tai siimaiszymas trijų

» su 
pasaldinto

naikinamos

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prido- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

li. BALL, Prezidentas— * ----- - - HMMrik i'

G. W. BARLOW, Vico-Pres.
J. E. FERGUSON, Kas.

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje 
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 mlnutu.

suteikiam
Palaidoj ima

Telofonas 872.

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

sudėtu 
Preke

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

TRYS ASZAROS
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Jie netik laukdavo 
bet dar burdavo bms

ir 
juos lai-

Gavo turtu

tai 
kas

kame

Seniau žmonos mano mylė
jo ir lauke atsilankant. Tuo
met asz atneszdavau jiems la- 
sziniu, 'duonos, pinigu ir abel- 
nai turto.
manos,
tus, kad kaiip nors mane prisi- 
masinus.

Mylėjau ir asz žmonos 
maniau padarysiąs 
mingais, iioszdamas jiems'tur
tu. Užsivyliau.
laimingesniais nelikdavo. Tan
kiausia atsitikdavo kaip tik 
prioszingai. Apsirydavo, pasi
gerdavo, pasipusdavo ir pra
dėdavo ir patys savos nebekes- 
ti, ir kiti ju nekęsdavo. Ingi jo 
turiu netekdavo kažko 
svarbesnio, kažko tokio,
juos pirma darydavo malones
niais ir linksniesniais. Ilgai 
galvojau, kas tai galėtu būti ir 
pagalios pamaeziau, 
priežastis. Mat, kol žmonos bu
vo neturtingi, jie buvo maži, 
bet ju sielos ir szirdys buvo di
deles. In save jie mažai te
kreipdavo domes, bet atjaus
davo ir mylėdavo kitus. Kiti 
jiems atsilygindavo tuo pa
ežiu. Pralobęs retas tepasilik- 
davo toks kaip'buvęs. Papras
tai. tuoj pradėdavo augti... 
nuo pilvo. Prikemsza pilvą, ir 
glostydamas ji sako: 
Prisiperka drabužiu,

tai asz! 
pasiro

do, pasipuoszia ir vėl pasigėrė
damas sako: tai asz! Pasistato 
sau gražius rūmus ir vėl sako: 
tai asz ežia gyvenu! Vis asz, 
asz, asz. Taip tas jo ASZ isz- 
augo, taip jis ta savo ASZ insi- 
įnylejo, kad nebeliko ne laiko, 
ne noro kitus pateinyti ir juos 
mylėti.

Aiszku man 'pasidaro,
be meiles nėra laimes, ir isze- 
jau jeszkoti meiles — tikros 
meiles, kurioje, noru no krislo 
savvmeiles. Ilgai jos jeszko- 

inaczian daug 
bet visose jose buvo 

ar daugiau

kad

savy meiles, 
jau, 
meiliu, 
mažiau ar daugiau savymoi-

Ir jau buvau bepradedąs

- visokiu

J > 
prioteliau,

savymeile.
“Žinai, prioteliau,“ atsi

gręždamas in mane nepažysta
masis ir parode man tris žem- 
czi ilgus: 
balta —
žemeziugus. Yra tai trys mei
les aszaros. Nori papasakosiu 
j u istorija.“

Paprnsziau, jcad '.pasakotu,

juoda, raudona ir 
“matai sziuos tris

• jt r r

ir, paenios in ranka žemeziil
gus, negalėjau atsigerėti juj- 
nepaprastu grožiu, 
balt (/jo. Tuotarpu nepažysta
masis pradėjo 'kalbėti.

‘“Pas juodasis žemeziugas-— 
tai žmogžudžio aszara. Istori
ja paprasta. Trylikos metu jis 

susidėjo su 
pradėjo

ypacz gi

pabėgo nuo levu, 
blogais 
vogti, gerti, paleistuvauti. 
Turėdamas 18 metu jis užmu- 
sze pirma žmogų, paskui kita, 
treczia... Nežinia, kiek žmonių 
jis nužudo, bet. priėjo galas ir 
tapo sugautas ir po ilgu tardy
mu ir teismu susilaukė mirties I 
isztarmes. Galutino nuospren
džio belaukdamas turėjo ilga 
laika iszscdeti kalėjimo. Czia 
atsiliepe ant jo sveikatos senos 
jo nuodėmės, paleistuvybe ir 
girt uokly'be. Susirgo. Skaus
mu suspausta vede ji aut kar
tu vi n. Jo puikybe, pasiputi
mas senai jau isz jo iszgaravo; 
jis jaute til< skausmu ir keike. 
Galva nuleidęs kalėjimo sargu 
vedamas ėjo artyn, ,artyn prie 
kart uviu.
savo sena moeziute, kurios ne
inate nuo pat to laiko 
pabėgo isz 
skausmus, 
stovi n ožiu 
nuszvito, 
drąsiai

draugais,
r>ri i ui 111

J
t
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Gregorio Garcia (ant kaires) ir Jose Escol)flr, Meksiko- 
isz 

Ame- 
Balt-

ilganiszki skautai, ka tik pabaigė ilga pekszczia kelionių 
Meksiko in Now Yorka, ntnesz larni pasveikinimu del 
rikoniszku skautu. Paveikslas likos atitrauktas 
nainio kada atlankė prezidentą (’oolidgu.

tai nntildvs skausmu,

prie

Ir staiga atsiminė

kada 
Paini rszo 

pamirszo ežia pat 
giltine, veidas jo 
pakele galva ir

ženge ant kartuvių 
tiltelio. Ramus buvo jo veidas

namu.
j

maloni

raszcziuose iszskaite, kad jos 
sūnūs tolimame miesto ryt 
ryta žengs ant kartuvių. Atėjo 
paskirtoji valanda. Nors moti
na buvo toli nuo savo pakly
dusio sunaus,

vakaris.

Vienas Szvedas, pastebėjos, 
kad jo žmona daug laiko 
gai.'Zta in 
žiūrėdama, 
ir kitos moters tiek
veidrodžiui suima, kaip ir jo 
žmona. Tuo tikslu jis parasze 
daug buszkii invairaus 
žinąs luomu ir verslo mote
rims, klausdamas jas, kiek bū
tent, laiko kiekviena diena jos 
praleidžia su veidrodžiu. Isz 
gautu atsakymu jis sudarė 
indomia lentele: būtent, nuo 
gimimo iki 6 metu amžiaus 

' motervs mažai žiuri in zerko
la. nuo 6 iki 10 metu — vidu- 
tiniszkai kasdien prie veidro
džio stovi 7 minutes. Toliau,

am-

kuri indejo 
novleczka duoda baisa ir pri
ima. Tik supraskio žmogau 
naudingumą tokios paduszkos. 
Žmogus atejas isz darbo pa
ilsins, atsigula ant paduszkos 
ir.... girdi visokius koncertus 
isz Ameriko, Paryžiaus, Vied- 
niaus, Lietuvos, ir kitu skly
pu, — žodžiu, visas svietas in 
ji kalba per taip maža aparato 
paduszkoje.

Tik supraskie žmogau

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

. Ui '

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai druoziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas^Co.
h 1' ' |*| J f ■, '•'F ;|

Mahanoy City, Pa.

les 
abejoti, ar kuoniet pasiseks to
kia tyra meile .surasti.

Nusivylęs ir pavargęs ėjau 
syki pats vienas keliu nuties
tu po r tyrlaukius, toli nuo 
žmonių gyvenamųjų vietų ir 
liūdnai rymojau. Ne nepaju
tau, kaip mane pasivijo kitas 
keleivis ir užkalbino mane:

“Kur keliauji ir ko taip nu- 
\si minės?“

“ Daug pasaulio esu apėjės. 
Kur da’bar einu, ne pats gerai 
nežinau. Noriu rasti to'kia mei
le, kurioje nebūtu ne trupuezio 
savymeiles iirmaiszyta.

N e pazy st amasis g uu,w , 

ir taip e jo va drauge gera va
landa tylėdami kol ne prisiar
tinom prie ąžuolo szimtame- 
czio.

“Pasilsokiva po ąžuolu“ — 
tarė nepažystamasis.

“Gerai“ — atsakiau.
Atsisedova po medžiu. Po il

go tylėjimo mano draugas už
simąstęs pradėjo tartum pats 
in savo kalbėti: “Meile... ir... 
skausmas... Skausmas didesnis 
už savymeile... Meile didesne 
už skausmu... Skausmas prane- 
sza, kad tvarka yra pairusi.. 
Skausmas yra nepasitenkini
mas... Savymeile yra saves kė
limas... Neilgai save tekelsi 
auksztyn, kuomet skausmas 
tave suims... 
nusileisti skausmui, meile-
ne! Juo labiau myli, juo ma
žiau tėjauti skausmu. Skaus-

susimasto

Meile

Savymeile turi

žmogus 
Knyga

II I I ■■■■■ .■■ I    ■ ■IH— l»l! >

KANTICZKOS arba giasmiu knyra, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

W. D. BOCZKAU9KAS-CO.
MAHANOY CITY, PA

✓
!

mas mažesnis už meile....“
“Žiūrėk“ — tarė nepažys

tamasis — u mažiausiai savy- 
moiles teturi ir tyriausia yra 
ta meile,
skanina apgali! Matuok meile 
skausmu. To tau pakaks. Ty-

kuri lengviausiai

ros meiles nerasi. Prie jos te
galima eiti per amžius ir nie- 
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kuomet nesustoti. Jei atistosi 
ir pasakysi: gana! žinok, kati
meile pasitoaige ir f prasideda
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ir Hzvelni, maloni szypsena 
žaidė ant jo veido, kuomet jam 
ant kaklo uždėjo kartuvių kil
pa. 'fojė valandoje jame mirė 
savymeile, nebjaute jis skaus
mu* Jojo krutinėję vėl doge se
nai užslopinta meile prie 
tynos.“

4.4

nuriedėjo
ant eszafoto v* virto 
juoduoju žemeziugu.

Klausiausi 
pasakojimo 
juoda meiles aszara ir vis gra
žesne ji man rodėsi, ta vienin
tele juodo gyvenimo meiles 
asza rele.
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raudonojo žemeziugo! 
klausiau.

“Tai jaunos naszles aszara 
atsake

Klaus vk is. “

mo

Ir pamažai per jo skruostą 
nukrito 

sziuo
aszara ir 

eszafoto į r

nepažystamojo 
ir žiurėjau in ta

Na, o koki gi istorija szio 
’ ’ pa-

> t 

nepažystamasis.
4l

ji ture-

meile, 
nes* meile ir už karsto siekia. 
Buvo tai tikra meile, kaip tai 
pasirodė vėliau.“

Praėjo keletas menesiu. Bu
vo gavėnia, Sekmadienio pa- 

Bažny ežioje giedojo
Graudus Verksmus. Buvo ir ji 
tenai, bet, matomai, nesimeldė, 
tik akis insmeige in viena 

užgiedojo Laba 
Jėzau. Ji tarsi isz mie

go pabudus pažvelgė in netoli 
jos stovinti 
eme byrėti isz jos akiu

Ir buvo tai ne bevilties, 
bet kažkokios liūdnai gražios 
nežemiszkos meiles, sumaiszv- 
tos su skausmu, aszaros. .Jai 
isz bažnyczios iszojus, man to
ko praeiti pro ta vieta, kur ji 
klūpojo ir verke, ir radau ten 
priberta raudonu ’žemeziugu. 
Viena ju pasiėmiau.

“Skausmas meiles neperga- 
lejo.

“Trecziasis, baltasai žem- 
cziugas — tai to žmogžudžio 
motinos aszara. Balta ir gra
žiausia isz visu ji yra, nes mo
tinos szirdy visai mažai terasi 
savvmeiles.

Daug skausmu ji pakele 
kol pagimdo ir paaugino savo 
vaikeli, be't to nejauto uos my
lėjo.. Skaudėjo 
szirdis, 
pabėgo.
mot sužinojo apie jo blogus 
darbus. Skausmas buvo neap
sakomas, bet ne ant valandėles 
neužmusze motinos meiles. Ir 
atėjo ta diena,

akis 
punktą ir 
Nokt, o

dideli kryžių ir 
asza-

I

ros.
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ir plyszo jos 
kuomet jos vaikelis 
Ka ir besakyti, kuo-

‘‘Jis buvo 23 metu, 
jo 19 metu, kuomet jiedu ap
sivedė. Visi džiaugėsi ir isz ti
kros szirdies velijo viso gero, 
jiedviem aipsivedus, nes tai bu
vo isztikruju rin’ktinc porele. 
Buvo tai doriausias jaunikai
tis ir doriausia ir skaiseziau- 
sia mergaite. Abu iszmintingi 
ir labai malonaus budo. O kaip 
jiedu mylėjo kits kita!...

“Neilga buvo ju laime. Ne 
praėjo no puses metu ir jis 
mirė. Jos skausmas buvo ne
apsakomas. Rodėsi, kad jos 
protas uodą laikys, kad szir- 
dis plysz. Net ir nesuprateliai 
nedrysdavo bandyti jos ramin
ti, nes gal instin'ktu suprato, 
kad žodžiai, kad ir isz szirdies 
paeinantis, tik draskys jos 
szirdies žaizda.. Jos skausmas 
buvo porgilus, kad kas galėtu 
iszdrysti gydyti ji kasdieni-

uPažinojau asz ja gerai ir 
su baime szirdyj klausiau sa
ves: ar sziVdies gilumoje jie 
sakydavo kits kitam: asz tave 
myliu, ar tu mane mylėk! ar 
tai buvo meile, ar savymeile!

tai t skausmas 
r grabą, 

arba bent josios gyvenimą isz 
vožiu isztrenks.
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j i ■

tik draskys jos

niais raminimais.

Jei savymeile, 
gal ir ja in vary s ir

Jei tikra

'kuomet laik-

bet jos szirdis 
buvo su juomi. Verkti jau ne- 
begalejo: jos akys jau buvo 
nuo verkimo aszaru neteko. 
Neisz.scke tik jos meile. Ir 
plyszo jos szirdis ir krito negy
va. Ir ant jos raukszletos, ne
gyvos blakstienos žibėjo pas
kutine aszara — gražiausios 
ir tyriausios meiles aszara — 
molinos aszara. Pamaži riedė
jo ji per jos negyva skruosto 
ir virto gražiausia pasaulyj 
peria. Tai tas baltasis žemeziu- 
gas.“

Pabudau. Saule leidosi. Da
rėsi szaltoka. Žiuriu, kur tas 
mano nepažystamas draugas. 
Atsiminiau, kad niekas nebu
vo manės pasivijęs. Pavargęs 
priguliau pakelyj po ąžuolu 
ir, matomai, užmigau. Istorija 
apie tris perlas — tai, buvo 
tik sapnas! Bet, kol gyvas, jo 
nepamirsziu. Pažinau, kad di
džiausiais žmogaus prieszas 
yra savymeile ir kad verta gy
venti tik su meile ir-kad kelias 
in ja eina per skausmą.

Meiles neszti in žmones 
pajėgiu, nes pats jos mažai te
turiu. Skausmo daryti nega
liu ir nenoriu. Niekas man ne 
belieka, kaip tik badyti in po- 
szonius savymeile. Užtat taip 
manės nekenezia savymeiliai.

Atsiras meiles sėjikas. Da
bar reikia arti ir akėti.

■
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The Pennsylvania Exchange Bank
(Buvęs po vardu Baltic States Bankas)

322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.______
TIESIOGINI ‘JrYSZIAI.

'!

Turint tiesioginius ryszius su Lietuvos Bankoms, su Lat
vijos, Vokietijos ir kitu valstybių instaigoms, visada ga
lima patarnauti klientams greieziaus, parankiaus, pigiaus 
Dėlto to mes ir galime atlikti in vairiu s reikalus taip grei
tai. Kurie bandė tai gerai žino. Musu tiesiogini rysziai yra 
musu klientu naudai. Pasinaudokite tuo.
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Siunczianie pinigus in Lietuva doleriais ir litais; dastatom perlaidas 
in visas pasaulio dalis paprastu budu, kabeliais, czekais-draftais; par
duodam laivakortes, keleiviu czekius, svetimu valstybių 
bonus. Reikalaukite musu kurso.

pinigus ir
Specialoa ••■kaitoa 4% in m«tu«.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

---- --- $----- --
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus 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. Dėkite savo • 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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"SAULE”

ATIDARĖ NAUJA TILTA PER CHARLES UPE.
o/ldvokato 

A* Atsivertimas
▼

Vienus

Ka- 
seno

de

Turino (Italijoje) 
advokatas Szv. Augustino pa 
rapijoje sunkiai susirgo, 
dangi jau buvo sulaukės 
amžiaus, tai liga greitai taip
insigalejo, ‘kad nebuvo vilties 
i.pzirvti. Tai buvo bedievis ir 
kri'kszczioniu pridenniu nepil 

Kaip tik tos parapijos kle
bonas sužinojo apie jo pavojin
ga liga, tuojau nuėjo jo aplan
kytu ir visaip rūpinos suža
dinti jame tikėjimo jausmu 
kad galėtu atlikti 
nors priesz mirti.
Advokatas pavarė ji nuo saves 
sziui kszcziu būdu. Mėgino kit i 
kunigai gal jiems pavyksią 
prikalbinti ligoni prie iszpa
žinties. Bet vi>lkas veltui, 
gonis atvirai pasakė,“kad ne^ 
nori nei girdėti apie kunigus, 
nei apie iszpažinti 
namiszkiams, kad 
prie jo dauginus nei vieno ku 

Tai atversti ligoni prie 
Tuomet

iszpnžint i 
Bet veltui.

Li-

t >

c <
ir insake 
neinloistu

nigo. ”
Dievo nebuvo vilties.
kun. Robertas Murialdo, vienas 
isz tu, -kurie lankėsi prie jo. 
nuėjo pas kunigą, I. BoMko pa 
kalbėti, ar jam nepavyktu ko 
kin nors budu ligoni prikal
binti prie iszpažinties. Kun. 
Bosko prižadėjo, kad noriai pa
darys vi^ka,'kas bus dar gali- 

Ir tuojau pradėjo masma.
tyti apie priemones, kaip pri
eiti prie ligonio, kad jis nesu
rastu, jog vėl atėjo kunigai 
kalbinti prie iszpažinties. Ne
galėjo sugalvoti nei vieno budo 
vienok ilgai nelaukęs iszejo 
Dievo vardan. Pakeliui inžengo 
bažnyczion Dievo Motinos Pa
guodos (Della Consolata) ir 
pasimeldė karsztai ir -szirdin- 
gai už ligoni, o paskui pasuko 
in jo namus Jau buvo prie jo 
duriu, bet dar tikrai nežinojo, 
kaip pamatuoti savo aplanky
mu, kad ligoni nesuerzinus ir 
maste koki priėmimą gali ligo
nis jam surengti. Staiga pad 
rodo vnikas, kuris lankėsi oas 
ji in szventadienio pamokas. 
Pamatęs įkuniga, pradėjo 
linksmai

Kun. Bosko, kun. Bosko

įkuniga, 
sveikinti, szaukda:

mas- ” 
kaip tomistai sekasi, Dorado- 
jau?” (

— Gera?, mano brangus 
vaikeli; ar tai czia gyveni ?

— Taip. Gal, Tėvelis pas 
mus užeisi pamatyti mano mo- 

M amyte, marnyit e! 
Pas mus ateina kun. Bonko!

Kun. Bosko inejo paskui vai
ku in kambarį, kur jisai persta
tė sveti savo motinai, 
trys susėdo pradėjo 
cziuoti'kaip seni pažinstamieji. 
Neužilgo vaikasatsiliepe: “Ar
ži na i, Teveli, czia arti turime 

Kun. Bos-iko, nuduo
damas, Ikad apie tai 
paklauso: “

— ‘Labai 
Tėvelis aplankysi ?

tuios f

ligoni!”

mano

. Visi 
szneku-

gal

nežinas.
O kaip laikosi? 

silpnas; o
9 )

— Labai gerai, bet ar jis
pageidau.iH mano aplankymo?., 
reikia pirmiau sužinoti, ar jam 
patiks, kad asz jin aplankysiu. 
Ei'k, mano vaikeli ir paklausk 
tais žodžiais: Atėjo pas mus 
kun. Bosko, pasakome jam, kad 
ponas sergi

Nubego, atidarė

Pasnke-

Jis atsake, kad 
noriai aplankytu, jei Tamastai 
padarytu Ikoiki malonumą.

— Tuojau begu paklausti, 
tore vaikas
dūris, neveizint in naniiszkins 
nei ju kalbinant, stac/Jai pero 
jo visus kambarius ir pasiekt- 
ligonio lovos.

— Pone advokatai, atėjo 
pas mus kun. Bosko.
me jam apie tomistą. Jisai tarė 
kad noriai tamsta aplankytu 
'Jinai dablaryra musu namuose; 
ar tamsta, inalonesi ji priimti 
pas stive? Jis duos Tamista 
žinau apie kitus ligonius, kurio 
apturėję kun. Bosko pala imi- 
nima, iszgijo.

Ligonis paklauso: Kas per 
vienus tas kun. Bonka!

pas shve?

— Yra tai tas kunigas, kur 
sai ant VnldoCco surenka vai
kus in Oratorija kas szvontn 
dieni ir juos mokina katekizmo 
kaikuriuos mokina pas save in- 
Vairiu amatu.

— Žinau, žinau, kas jis per 
Pankui

Jei tai kun
9 9

Vaikas bėgto nubėgo pri 
kunigo, kursai dar kalbėjosi su
jo motinu ir pasakė, kad Ii go* 

Kun.

vįcnas, atsake ligonis. 
p.imAsio ir tarė: ” 
Bosko, tegul ateina!

t1

nis jo laukia. Kun. Bosko 
tuojau nuėjo ir persistatė, 
vokatas, tkiaip tik pamate sveti, 
suszuko:— “Vai. tai ‘kun. Bos 
ko, esu, isz tiesu linksmas, k'ad 
kunigas atvykai mane aplan
kytu. Acziu, acziti už tiek var
go, už toki malonumą! Kunigas 
Bosko tarė: “Kaip, tamsta, po
nas advokatai, būdamas toks 

veiklus dabar jau 
“Eh, kitados suge 

bėjau savo nuomone kitiems 
numesti — sziandiena, vargas, 
turiu kitiems pasiduoti. Pra 
szau tamsta, kunige, atsisėsti.

Arži n! Jei ponui patin
ka, pastovėsiu valandėlė.

— Ne, ne, praszau sesti, nes 
nemalonu žiūrėti, kuomet sve 
tvs stovi. Kun. Bodko atsisėdo 
arti ligonio ir pradėjo su juomi 
kalbėti apie invairius dalykus, 
nei vieno žodelio nepriminda- 

Taip pra-

stiprus ir
lovoje?” —

savo

<
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Ad

mas apie iszpažinti. 
slinko trys bertainiai.

— Kun. Bosko atsistojo ir 
jau rengėsi iszeiti.

— Ar jau tamsta, kunige, 
norite iszbegti ? Dar pabūkite 
jei jums ne nnobuodu. 
Bosko atsa’ke: “
eiti, kadangi svarbus, kaikurie 
reikalai manes laukia 
se.

Kun.
Sunku, turiu

namuo-

atsake ad-— Kaip gaila, 
vokatas, tai dar valandžiuke 
pasėdėkite.

— Negaliu, bet jei tamsta 
daleisi tai ateisiu dar karta 
aplankyti.

— Taip, praszau užeiti, pri
dėjo advokatas, paemes kuni
gui už rankos ir jos neiszleisda- 
mas. Kun. Bosko antra karta 
atsisveikino su juomi ir ji guo
dė; bet jis nuolht laike jo ran
ka savo delnuose ir nieko ne
sakė, tiktai veizėjo in kun. Bos
ko veidą.

Tuomet kun. Bosko, szypso- 
damasis tarė: 
ta sau linki!”

— Tuomet kun. Bosko, szyp- 
sodamasis tarė: “Žinau ko 
tamsta sau linki!”

— • Ko sau linkiu? 
galima f

— Tamsta 
mano palaiminimo, 
advokatas suszuko:

— Taip, isztbkruju! 
kaip tai tamsta, kunige, 
jai atspėti? Nes jau per 35 me

ti ke ji mo ir

11r/Žinau ko tams-

i * \
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Žinau

Ar tai
Klausau! 

nori apturėti
Nustebės

Bet 
gale-

kad galėtum mal-

Weeks Memorial tilta, per (baries upe, kuris sujungė Harvard kolegije 
nia. 'Piltas yra tiktai pekszlin inkų.

tu tamstai laika sutvarkyti sa
vo sąžine, ingyti savo sielai 
Dievo maloniu ir szventai nu
mirti.

Kun. Bosko žodžiai vienok 
nepadaro didelio inspudžio in 
ligoni, kursai jmiszklause a'be- 
jutiszkai. Priėmė ir palaimini
mo, o jam iszeinant karsztai 
tarė: — Praszau tamsia, kuni
gėli, dar karta mane .aplanky
ti!

Nciszejo nei kokiu 4 ar 5 va
landų, kaip kun. Bosko sugry- 
žo in Oratorija,
advokato tarnas 
kad ligonis 
kun. Bosko pas 
jau vėlu nakezia 
Bosko iszejo. Su dideliu 
džiaugsmu advokatas priėmė

Bosko,

ir sztai atbėgo 
su meldimu, 

pageidauja dar 
save. Buvo 
kuomet kun. 
Su

J

sakydamas: 
dienos tamstos 

kymas padare didele 
in

-džiuginai

kun. 
szios

(odei noriu dar pa-

Taiatsake.
kas sziandiena buvo isz

isz vi rIi kavos lai 
gera vakariene, 

malonumu,
sau 
džiausiu

apsilan- 
i n tėkmė 

mane; Kunigas mano pra-
J

si maty ii. v

Kun.. Bosko 
nieko, 
ryto; dabar tai isz tiesu tams
ta paguosiu. Czia moka, žinau, 
virti gera kava toinsako ponas 

padarysime 
Su di
al sake

advokatas ir paszauke lama: 
— Greitai atneszk kavos puo
deli kunigui Bosko.
atnesze kavos,, kunigas iszpra- 

namiszkiiis sakvda-
Dabar galite sau iszeiti, 

troksztame tik d vie ja pa- 
Kuomet 
atsisėdo

Kuomet

ka i par yra tiek ir tiek metu, 
ponas buvai paskutines iszpa
žinties? — Tiesa tiek jau me
tu praslinko, kaip buvau isz- 
pažin ties, 
go atminti
eiti iszpažinties.

tiktai meldžiu kilni-
kad asz nemaniau 

%
— Palikimo isapažinti ra

mybėje! — Tuo tarpu kun. 
Bosko toliau klausinėjo: tuo
met tamstos gyvenimas slin
ko tokiu ir tokiu keliu, taip ir 
taip tamsia gyvenai?
— Taip, bet man rodos, kad 

kunigas žinai mano 
ma ?

gyvem-

Uoliau prie tokios up
turns ta

'P 
link v bos t

pasielgei ?
Nelaime, tai tiesa; 

malonu man kad taip pada
riau. Vai! kad galeeziau ta pa
taisyti !• •

Tokiu budu kun. Bosko vie- 
antra ir 1.1, minėjo nuode- 

kurs tapo kas 
kart labiau atviru, maste ir 

Prie

taip ir taip

ne

visus
1l

sze
mas:
nes
si kalbėt i 'tarp saves, 
anie iszejo, kunigas
prie ligonio ir padare szv. kry
žiaus ženklą ant ligonio, saky
damas: Dominus sit in corde 
t uo etc.
žodžius atgailotojui, kurs isz- 
pažysta .savo nuodėmės). Bot 
advokatas nesuprato ir neper
sižegnojo, liktai paklausp: — 
ka kunigas daro?
— Nie'ko, nieko, atsake kun. 

Bosko. Lai ponas persižegnos. 
— O kam?

— Pone

Dominus sit in 
(tai yra palaiminimo

neklausk del ko, 
tiktai ta daryk, ka sakau. — 
Kunigas nori klausyti mano 
iszpažinties ? — Lai ponas da
bar nekalba apie isapažinti, 
tiktai persižegnok. Kas tai? Ar 

'kry-

J

na, 
mos ligoniuilm

maste 
susijudino. Prie kiekvienos 
nuodėmės, kuria kun. primin- 

, atsakydavo: nemalonu 
padariau

davo 
man, 
mane žemino; isz tiesu blogai 
pasielgiau! Toliau kun. paėmė 
advokatui už rankos 
spaubxlamas, priduodavo jam 
drąsos*. Brangus pone, tegul 
ponas nesi'baugina ir 1.1. Jau
trus kunigo 
sujudino ligonio 
kad jis apsiverke kaip mažas 

szi rd i nga i ga i ledama- 
gyvenimo. 

atleidi-

atsakydavo: 
kad ta

nz

Brangus pone,

žodžiai nnl
szirdi

kas

ir

galo 
taip,

vaikas, 
sis savo praėjusio 
Apturėjęs nuodėmių 
ma suszuko: — Brangus kuni
ge, tamsta mane iszgelbejai!

Iszpradžios nebueziau nie
kuomet iszpažines savo,-nuodė
mių, taip buvau pasiryžęs — 
verezian kokia kvailyste'pada
ryti, ne kaip iszpažinti atlikti. 
Bet kunigas sugebėjai mane 
perkalbėti ir pergalėti. Acziu 
tad sakau tamstai. Dabar 

dau
giau kartu. Mano szirdis tirp
sta nuo gailesio, vienok daty- 
riau tokios linksmybes, kokios 
niekuomet neturėjau. Meldžiu 
tad kunigo atiioszti ir Szvencz. 
Sakramentu. Tame Jaike atėjo 
pas ligoni, gryžtanti prie Die
vo, atkalbėti ir sugadinti 
pradėta kunigo Bosko iszga-

tamstai.
iszpažincziau szimta ir

KAIP KONSERVUOT 
KIAUSZINIUS

Kuomet kiansziniu pilna ir 
jie pigus, reikia domes ‘kreipti 
kai juos konservuoti žiemai. 
Szviežius kiauszinius tinkamai 
sukonservovus galima laikyti 
nuo asztuoniu iki dvylikos mo 
nešiu gerame stovyje.

Kad turėti geras pasekmes, 
kiausziniai turi būti szvieži ir 

Kiausziniai kurie

svei-
kad nereikia

in visus daiktus; tokia gi va
landa ir jums artinas. Po szio 
gyvenimo dar yra kitas pra
garas taip pat yra su amžino
mis kaneziomis. Norėtumėte 
gal, kad bueziau taip kvailas, 
kad nesibijoeziau inkristi in ta 
bedugne? Juokitės sau, 
ki! Jus sakote,
tikėti in busianti gyvenimą ir 
iu amžinybe';
daugiau yra tokiu mokytu vy
ru kurie tiki in ta visa. Todėl 
jus mažai proto turėtumėte, 
jei to visko neimi u me.te in sa
vo szirdi. Sakysime, jog tikrai 
nežinoma apie pragaro buvi
mą, ar jau tas pats abejojimas, 
kad gal isztikruju yra ir gali
ma in ji inkristi ant amžių, ne 
turi mus pertikrinti kad butu 
kvailyste abejutiszkai gyven
ti? Prieszingaj protingas žmo- 

nors geresnio padarys 
kad iszsirinks likres-

Todcl ko ten, szai- 
Esu tuo - 

iszminti ilgesnis 
iszgirde tokia

tuo tarpu daug

mažai proto

gus k a 
juo tuo, 
ni kelia? 
pytis isz 
žvilgsniu 
jus.

manos?
u z

Draugai 
painoka, nemokėjo nieko atsa
kyti ir’tuojau iszejo.

Advokatas dar gyveno visa 
savaite ir kun. Bosko lankėsi 
kasdiena ir guodė ligoni. Ad
vokatas užmigo Vieszpatyjc 
su padėkos žodžiais lupose už 
atsivertimo malone. — Laivas.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY
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Toji mano kurna dar vis serga, 
Todėl turiu dideli vergą,,

Ka daryt?
Reikia pyszkyl. 

Sziadien trumpai pasikalbėsiu.
Savo liga jum apsakysiu, 

Man ant szirdies skaudu daros 
O isz akiu byra aszaros,

Dioglis duria rodos su yla, 
Neį krutino auksztyn kyla. 
Laikau rankom apkabinęs, 

Vargszas būdamas be tėvynės, 
Prieteliai mano snaudžia 

Ir manydami mane skriaudžia 
Nori duona man atimti, 
Del savos prisisavinti. 

Del ju butu puiki baika,
Kad numirtu Taradaika, 
Geriau jieje tada bujuotu, 
Kada Rok vi jum Užgiedotu. 
Nors iszrodau asz menkutis

Bbt ne esmių vaikutis, 
Ba sveikata greit atgausiu, 
Kaip tarnavau ir tarnausiu.
Vakar užtikau ant stalelio 

toki raszta.
.Juoku dideli naszta.

Kaip vienas smart astrologas, 
Szviesus žmogus ir neblogas, 

“Saule” tyrinėjo,
Net in ja žiūrėti negalėjo 
Akis szviesos nedalaike,

Ar ne juokas 'buvo vaiko, 
Erne žiūrėti iii planietas,

Mate ka ten dirba svietas.
Pažiurėjo ant Merkuro, 
Mate tonais daug kuro, 

Medžiu storu pergriuvusiu,
Ir kelmeliu supuvusiu, 

Kirveis malkas vis kapojo
Ir už Saules šukavo jo.

Kaip žiurėjo vėl in Vernu, 
Isz ten gavo daug naujienų, 
Pats jis szitaip jeis apraszo,
Ka nevertos ane graszio: 
Kaip žiūroną tik nustatau. 
Mergų daugel asz pamatau, 
Grdbleis sziena jos grabojo,

Kuri bernai sukavojo.
Ėmę žiūrėti ir in Marša,

Kaip jisai

f

>

i sz varus, 
plaukioja nėra szvieži ir dėlto 
negalima ju ‘konservuoti.
reikia ju plauti, nes tas nuima 
levle, (kuri sulaiko juos nuo ge
dimo, bet jei kiauszinis neszva 
rus, galima juos nuszluostyti 
skepetaite pa mirk t y ta acte. 
Niekuomet nereikia konservuo
ti labui neszvariu ‘kiansziniu, 
nes tokiam stavy jie suges.

Geras būdas konservavinun 
kiansziniu yra vartojant van
dens stiklą, (sodium silicate).

Įteikia imti viena kvorta 
vandens stiklo sodium silicate 
ir devynias kvortas vandens 
kuris atvirtinas ir atvėsintas, 
ir ta visa supilti in penkių ga
lonu puodą. Jame bus galima 
sudėti penkiolika tuzinu kiau
liniu.

Paimk penkių galonu puo<Ui. 
iszvalyk ji gerai, paskui isz- 
plauk su verdaneziu vandeniu 
ir iszdžiovink. Suvirink van
deni ir leisk jam atvesti. Jam 
atvėsus, atmieruok asztuonias 
kvortas, supilk in puodą ir pri
dek vaddens stiklo sodium sili
cate viena kvorta, paskui gerai 
iszmaiszyk. Tada sudek kiau 
szinius. Nors du coliai van
dens ir turi dengti kiauszinius 
visuomet.

Puodas su konservuotais 
kiausziniais turi būti laikomas 
vešioj, sausoj vietoj, gerai ap
dengtas kad skystimas neisz- 
garuotu.

Szviežius szarius kiauszinius 
tinkiami konsrvuotus, galima 
pasekmingai naudoti prie vi
rimo ir valgymo. Jei konser
vuoti kiausziniai bus virinami, 
priesz verdant reikia juose pra- 
durt maža skylele. Tai daro
ma, kad iszleidus orą isz kiaū- 
szioio jam sukaitus, ir tuomi ne 
leis jam sutrukti.

Ne-

su

— F. I. B.

V

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
S20 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Nosinis Kataras ir Asthma
* arba Dusulis.

tus szaiiuaus nuo 
nuo kunigu. Dabar tokia min
tis pirma karta perbėgo per 
mano galva ir kun. Bosko ja 
tuojau atspėjai! Tad meldžiu 
suteikti palaiminimu.

— Noriai, bet ko sau tams
ta velyji,
dauli 'nuo Dievo’/

— Kad galeeziau 4szgy(i.
— Nemalonu man tamstai 

pasakyti, bet jei ten augsztai 
nuspręsta yra, kad tamsta turi 
persikelti in antra pasauli...

— Kaip tai kunigas gali 
žinoti f

Man gydytojai sako, kad 
jau man goriau yra ir priduo
da vilties, 
siu.

sa ko

kad grei'tai iszgy-

— Ir asz-priduoda tamstai 
drąsos, tarė kun. Bosko su di
deliu szirdingumu 
jau nuspręsta: ponas jau ne
įsigysi. Asz jau nieko negaliu 
padaryti jusu sveikatai; vie
nok galiu duoti ponui 
palaiminimu, 
ta mintimi, kad Dįevas duo

o vienok

savo
o ypatingai su

ponas negali padaryti 
žiaus ženklą? Kaip tai toks 
garsingas advokatas nesugeba 
persižegnoti! — Tai padaryti 
dar sugebėsiu!

— Todėl meldžiu parodyti, 
nes asz netikėsiu, iki nepama
tysiu. — Tad kunigas noi’i ma
tyti? Sztai... ir advokatas pra
dėjo žegnotis: Vardan Tėvo ir 
Sūnaus 
sios.” Amen. Tuomet kun. 
Bosko, pasinaudodamas dova
na ž,mogaus sąžines žinojimo, 
pradėjo uždavinėti sekanezius 
klausymus: Lai tad p. advo
katas tikrai pasakys, kiek lai
ko galėjo praeiti, kaip nusto
jai iszpažinties vaikszczioti?

—Ar kunigas nori klausyti 
manes iszpažinties ?

— Nekrjbokime apie tai;

žiaus ženklą ? Kaip

i ir Szventosios Dva- 
Amen.

ninga darba. Todėl jis tarė li
goniui: iszpuola jiems pasa
kyti, kad ponas esi dabar nu
silpnėjęs ir reikalauji poilsio; 
draugai teateina rytoj.

— Tegul kunigas insakys 
tarnui jiems atsakyti, 
žino L
Kun. Bosko iszejo;
nio'susirinko visa szeimyna ir 
labai nustebo ir džiaugėsi, kai 
iszgirdo kaip kunigas Bosko ji 
sugražino Dievui.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta Ir 
parduodama vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

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

X

, kaip 
gerinus, pasako ’ ligonis, 

prie ligo-

JOS. P. MILAUSKAS
Liėtuviaskaa Skvajeris

Mate žmonis vilnas karsza 
Sake, bosai ir stovėjo, 

Ba girdėjo ’kaip kalbėjo.
Jam iszrode Jupiteris.

Toksai dailus kaip doleris, 
Jis ji ilgai tyrinėjo, 

Bet naudotis negalėjo. 
Atidarė placziai burna, 

Greit pamate ir Saturną, 
Jam patiko ten žiūrėti, 

Lengvai galėjo susikalbėti.
Turėjo savo du žiūronus 
Buvo matyti ir Urenus, 

Ka ten mate, jis neraszo 
Tik tikėti visus praszo. 
O ant galo ir Ne'ptuna, 
Žino gerai kur jis būna, 

Kaip žinoma tik nustato, 
Rodos stuboj ji pamato.. 
Argi vyrai tai ne melas.

.Vieni juokai, kad ji galas, 
Asz ir daug galiu 'kalbėti, 
Bet negaliu tiek meluoti. 
Asz in leistrus inraszysiu, 
Baltruvienės papraszysiu, 
Kad ji szita pridabotu, 

Be manias niekam neduotu. 
Dabar važiuosiu in szpitoli, 

Kur 'mano kurna guli, 
Ar pasveiko ar da guli

Pažinosiu tad man bus buli.

• •

t Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentifltas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City
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Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

!

I

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

MAHANOY CITY, PA.
........... ii i.ii-i ■ ■ ■ i**' ■ m w

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

tarė kunigas; tegul ponas ant 
manos atsiduoda; jog tamsta 
žinai, ka prižadėjai; noriu sa
vo prižada iszpildyti; 1

/kilt rytojaus ligonis, pri
ėmęs Szv. Sakramentu ir pas
kutini Patepimu, prileido prie 
suves draugus, kurio buvo 
vakar atėjo ji aplankytu. Šu
žinoję, kad ligonis iszpilde 
Krikszczioniszkas pridermes, 
pradėjo tycziotis ir juoktis ir

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

32 W. PINE ST.
MAHANOY PITY, PAL

■ , ■ —|| , .ii ......... ,■«*■*■■■ ■■ .

6 6 6
yra .>tai receptai del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Uimuu* mikrobu*. —- Aptiekoae
T

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIŲS 

MILL & PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.
•»

Geriausia* būdas gyditis su lolema, 
dm žoles yra tai tyriausias Tabtafl 
gamtos surėdytas ir tik told raistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra svaikiaud 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikoma invul- 
riausias žoles nuo visokia Ilgu kaipo 
tai nuo kosulio, kokliasdo, dusulio 
mainu-ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, stronu 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj siUpink 
mosi, perssalimo, rumatizmo ir tX 
po 60c. Nuo nervu iazgasties, nuoma* 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyao 
užima* bemieges, azirdiea drobejlmo, 
vandenines ligos, užaisenejasio kata
ro, balt-liges ir Lt po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmagume Uz virai 
minėtu ligų, tai groicaiaus kreipldteo 
pas mano. Asz tukstanodams sutai
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mano 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 Ir 6 opaudf 
ma, puslapiu 902 su juodais minto- 
actais apdarais po >4.75. AtaiuatoRe 
10c. o gausite visokiu žolių ir knyga 
kataloge. Reikalaujame pardavinlto- 
ju musu žolėms po visus lietuvisskua 
kolonijas. Adrosavokite azitelp:

M. ŽUKAITIS, 
U QU1.1 M.

1

Lietuvisak** Graborjus { 
K. RĖKLAITIS 5 

Laidoja numirėliui pa- } 
gal naujausia mada ir a 
mokslą. Turiu pagelbi- ] 
ninka moterems. Priei
namos prekes.
•lt W. Npraee Rl., 

AMU N OI CITY, PA
SOO MABKKT ST ,

TAMAQUA. PA.

bzbateamuoj* Ir laidoja miruataa 1 
.ant yiaokiu kapinio. Pagrahua paruo- I 
Mia jono paptMcziauAia |ld pratik

— Tycziokitos ^įiįoiuvia, va«eliaf krUuMtjnįp 4a

B«U T*l*fonM I • l
l

jo silpnybes, kad davėsi kuni
gui perkalbėti. Bet ligonis, pa- 
mokytas kun. Bosko žinojo,

- --- r - ---^--2 -----
lai tad sau sveiki, mano draugai, mir- ‘kitiemz pazivalln^jimiwwi. . • - — k — . . A ..

kaip atsakyti:

ponas manes paklausys: sztai, ties valandoje kitaip žiūrima
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ŽINIOS VIETINES
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—, Szia savaite pripuola 
czvertis moto. Pasninkas Sore- 
doj, Petnyczioj ir Subatoj.

— Kasi klos sziandien ne
neš anglekasiai szven-

'■

t H1

dirba
ežia antra diena Sekminu.

— Kolso kasikla praeita 
savaite iszdirba tik 4 dienas.

— Nedėliojo priėmė didelis 
buris mergaieziu ir vaiku pir
ma komunije szv. Juozapo bnž 
nyczioje.

Szimet aui’.cszcziausioje 
(High Schoo),

baigė mokslą 90 vaikai ir 
mergaites tarpe ju randasi 15 
musu tautos vaikai:

mokslą ineje

Jurgis 
Kalėda, Jonas Siseviczia, Juo
zas Jakubonis, Vincas Valin- 
czius, Vilbertas Keniauskas, 
Juozas Ancereviczia, Antanas 
Janulcvicz, Elena Dainys, Al- 

Paulonis,
Raczkauskas 
lauskas,

bertas Albertas
Cirilas Saka->

Katre Kriaucziunas 
Teofile Macejunas, Violeta Vi- 
szinskiute ir Stase Ysoda. Vi
si aplaikys diplomus kita Pa
nedeli 13 Juniaus.

— Schuylkino paviete at
sibus Pottsvilles sude, szi me- 
T ranas Kmicliauckas, isz Ma- 

Tommy Longo ka

Verlicz isz 
kuris nužudo savo

lt

(I

hanojaus,
ris nužudo Tony Malinaro Palo 
Alte ir Franas 
Newkirk, 
paezia kolos sanvaites atgal.

— Elzbieta Drabniute li
kos nuvežta in ligonbuti Phi- 
ladelphijoi kur eis po operaci
ja ant vidurines ligos.

— Jonas Lihaj, lenkas gy
venantis ant W. South uly
czios radosi kolos dienas ant 
Veselkos ir tiek prisėmė nami
nes, kad staigai neteko proto. 
Polici'je vos ji galėjo apmal- 
szyli ir nuvožė in prieglauda.

— Praejta Petnyczia likos 
nuvežta in Ashlando ligonbu
ti, pati sztorninko Abramavi- 
cziaus kuri staigai apsirgo ant 
pendesaitis. Ta paezia diena 
taipgi likos nuvežta pana Elz
bieta Radzevicziute in ta pa
ezia ligonbutia ant tos paezios 
operacijos.

— Dr. T. J. Taceliauekas, 
ne bus mieste 20 Juniaus, nes 
iszvažiuoja in New Yorka kur 
lavinsis tolimesniam 
kam mokslo.

— Musu
Greimas neužilgio

dvntisz-

i

P-

t

F«

4

į
k

barberis Julius 
i aslos in 

motcriszka luomą su pana Sa- 
kalauskiule isz Shamokin, Pa.

— Pana Fiorentina Moc- 
kaieziute, apėmė dinsta sztoro- 
je Keystone Cut Rate Drugs 
ant So. Main ui vežios. *

3 valanda Nedėlios 
po piet staigai apsirgo Leonar
das, 9 metu sūnelis p. Marcelin 
Lapinsku, 337 \V. Pine u Ii., ant 
jumdesaitsi ir likos nuvežtas 
ant operaciijos in Ashlando li- 
gonbutia Leonardas taja diena 
priėmė pirma komunije ir bu
vo mokiniu ketvirtos klases 
parapinėje mokykloje.

— Koncertas studentu
Violetos Morkai ežiu tęs, kuris

Township High 
School prajota Ketverga, bu
vo pasekmingas. Auditorium 
buvo pripildytas žmonijns, ku
rie gėrėjosi isz musu Lietuvai
tes gabumo ir iszmokinumo 
studentu, kurie lavinosi ant 
skrypku tik kelis menesius ir 
kožnas atsižymėjo užganadi- 
naneziai. Reike primyti ir tai, 
kad studentukas Budreviczius, 
vos 4 metu senumo kuris sir
go, Ifkos atnesztas ant ranku 
ant estrados idant atloszti sa
vo szmoteli. Taipgi 4 metu 
dukrele p. Gegužiu puikai pa- 
grajino ir pagiedojo. Žodžiu 
visi studentai atgrajino savo 
szmotelius puikei, pagal laika 
savo mokslo. Profesoris Mey-

atsibuvo

■
It

H

i
11

era isz Filadelfijos ir profeso- 
ris Braun isz Pottsvilles, pa- 
grajino kelis szmotelius artis- 
tiszkai.. Sveteliai buvo isz vi
su aplinkiniu. Po koncertui 
ponstva Gegužei pakvietė no- 
kuriuos sveczius pas save, kur 
Buvo priimti karališkai, nes 
ponbtva Gegužei žino kaip pa- 
vieszyt svetelius už ka visi su
deda szirdinga aeziu.

i
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ISZ UETUVLSZKU 
KAIMELIU 
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St. Clair, Pa., ’— Praėjusi 
utarninko rytt|, steitinei 
daro krata pulruimi Juozo 
Kraliko, 130 E. Railroad uli.,

pa

konfi.Mkuodaini dvi 50 galoni- 
nes samogonkįs, kurios tame 
laike buvo dirbo, 
brogus, 4 maiszus 
maibzus cukraus,

5 baezkos 
rugiu, 3 

11 bnksn 
alaus, 10 galonu namines ir ki
tokiu prietaisu. Palicije 
aresztavojo 
turėjo pasirupyt kaucije lyg 
teismui.

prietaisu.
kaltininką kuris ■

Kulpmont, Pa., Antanas 
PoĮpello, kuris suvadžiojo 16 
metu Angelina LaccnJchi, mirė 
Ashlando ligonbuteje nuo pa- 
szovimu kuriuos aplaike isz 
ranku merginos, kuri szove in 
ji ilu kartus.

re
pas

tam

Frackville, Pa. — Trys kon- 
sztabelei netikėtai padare 
vizijc ant Line ulyczios 
Zuzana Shillow pas kuria ra
do meiluži ir abufiu nuvežė in 
Pottsvilles kalėjimą, po
užėjo pas Petra Lazovski kur 
rado daug uždrausto sztopo.

— Kontraktorini jau baigė 
daryti konkretini plentą tarp 
szio miesto ir Fountain 
Springs in Ashlando llgonbu- 
te.
— Panedeli užsibaigė moks

las High School. Užbaiga atsi- 
su viso- 

t.t.
buvo Garden teatre 
keis pamarginimais ir 
Tarp t uju, kurie yra užbaigia 
augsztesnius mokslus randasi 
ir musu tautiecziu 
kaip: Lottie Czvenski, 
nas Ciczkevicz, 
Gudlauckas, 
J urgis (’zelkovskis, 
Szmulksztys, Jonas Jaziulinas 
— viso 40 studentai.

musu vaikai 
Anta- 

Leonardas 
Jonas Kavolis, 

Albertas

Ccal Dale, Pa. f Katro, 47 
metu mylema pati Antano 
Stankūno, mirė 28 Gegužio 
kurios laidotuves atsibuvo 
(
Dale bažnyczioje. Szie kunigai 
laike pamalda: Aleksinas, Coal 
Dale, Klevinskas Tamakves ir 
Karalius Minorsvilles. Velione 
paėjo isz Padvariszkiu kaimo, 
Igliaukos parapijos, iszgyve- 
nus 12 metu Mahanojuj ir 15 
metu Coal DaDle. Paliko dide
liam nuliudimia vvra Anta- 
na, Nuims Antaną, Juozą, Vin
ca, Albina ir dukteria Marijo
na New Yorke, tris seseris 

Liet uvoje 
ir

invlemn
įniro

31 
lie.na su trimis misziomis Coal

v v ra

New Yorke, 1 
Magde Žilinskiene 
()na Malinauckiene 
Blaudziene Coal Dale.

Laidotuvesia dalvbavo isz 
kitu miestu sekanti: Jur. But- 
kauckai, Jur. Paszei ir J. Gri
nai isz Shenadorio; A. Buczkai 
su .szeimvna ir O. Stacziokiene 
isz Meizvilles; Jur. Blekaicziai 
ir P. Dabaszinskai isz Shoen- 
town.

.J ieva

Pas mus 
senberniu

mora.

Atsitinka ir

Homestead, Pa.,— 
randasi apio Į 5 
(Redyste aplailke visu pravar
des), ir ka tiejei isztviirxeliai 
daro tai tikai Sodoma ir Go- 

Skverbesi pas geras
szeimynas ir ardo juju gyveni
mą. Jaigu reike kur gyventi 
po du ar tris, tai ne ejna ant 
burdo, bet tik ten 'kur jokio no 
sirandu idant gaspadinelia tu
rėti tiktai sau.
teip jaigu gaspadorius dirba 
ant nakties, tai burdingieris 
pasirūpina Ikad dirbti ant die
nos, o jaigu atsitinka kad gas- 
spadorius dirba na'kti ir bur- 
dingerius, tai tokia szpicius 
fundina bosui kad gaspadori 
permainyt. Nesenei suėjo du 
tokie pas viena gaspadine 
(pravardes neminavosime) isz 
buvo kelki menesi ir viens kito 
neapkentė ir gaspadine viena 
iszvare, tai tas isz piktumo su
daužė jiai langus tris kartus 
už ‘ka likos apskunstas.
senbernei yra laisvamaniai.

Czianais merginu yna užtek
tinai ir galėtu sau iszsirinkti 
po gera kožnas, bet tiejei szei- 
mynu ardytojai ne nori pa-

Visi

PAVEIKSLAS ISZ KARISZKO FRONTO “HONAN” KINUOSIA
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Szis paveikslas likos nu įrauktas ant Honan kariszko franto Kinuosia, 'kuris parodo
Fengtien kareivius apsaugojanezius tilta pOr Geltonąją upia 
tu in padanges. \

ožiuotis, sakydami kad gauna 
pilna burda.už dyka.
ilgio pribus in sveczius Tara 
daika tai 
puikia baika.

visiems pagiedos

Brooklyn, N. Y. — Andrius 
Kudrikas, 36 metu, nuo 122 E. 
4th St., N. Y. pirmiaus paszo- 

Zofija Melnikiūto, paskui 
mirtinai

Tragedijos priežastis buvo be 
galo didelis Kudriko pavydas 
Melnikiutei priesz ki'ta vaiki
na.

ve 
pats save 
rn

L. y idant nevidonai ji neisznež

J nuo

nuszove.

Seniai Lietuviu žinoma 
ir gerai ingy vendint a apticka 
ank 229 Bedford Ave., kuri bu
vo seno aptiekoriaus, p. Vinco 
J. Daunoro nuosavybe, sziomis 
dienomis, perėjo iii naujas ran
kas — szita aptie'ka nupirko 
p. Andrius Kundrotas, Lietu
viu Piliecziu Klubo vadas. .Jis 
ja nupirko savo sūnui, Petrui 

kuris yra iszejesKundrotui,
ap t j e k o r y s t e s m ok s 1 u s.

Jaunam aptickoriui, p. Pet
rui Kundrotui, linkėtina gero 
pasisekimo!

— Terese Kriaucziunione, 
gyvenanti 273 Grund St., pra
ncūze policijos stotin ant Bed
ford Ave., kad jos duktė Hele
na esanti dingusi nuo Gegužes 
23 dienos. Ta dieną ji sugryžu- 
si isz mokyklos No. 17, pasidė
jusi ‘knygas stiYboje ir iszojusi 
gatvėn žaisti. Nuo to laiko,ji 
stiubon nebesugryžo. 
la’bai susirupinusi 
kur ji galėjo dingti.

V i.70 miesto policija stropiai 
jeszko dingusios mergaites ir 
ligsziol dar be pasekmių.

Helena Kriaucziuniute 
14 metu, virsz 
sveria apie 125 svarus, 
akiu ir gelsvu, 
plauku. Ji dėvėjo žaliu žiponu, 
žalia skrybėlaitė, juoda suk
nele, rusvom czeverykūtėm ir 
baltom panezekom. — V.

susirupinusi
Motina 

ir nežino >

, yi‘a
5 pėdu ūgio 

rusvu 
trumpai k i rp t u

Worcester, Mass. — Felik
sas Boguszas, atvykęs isz Cam
bridge pasisveeziuot per 
szven'tes, neteko gyvasties

■pasisveeziuot 
neteko g;

Sekmadienyj, kuomet automo
bilius, kuriame jis važiavo ap
siverto prie Leicester. Mare 
Cziraite, 1 Burton st., važia
vusi su juo, buvo sužeista, bet 
jos sesuo Morta, 
Bernstas j r Kastantas Keikus 
(abu isz Cambridge) iszliko be 
sužeidimo. A. M.

ir Antanas

Chicago. — Chicagiecziams 
naudinga žinoti,
Chieagoj ir kaip ji auga. Isz to 
žinojimo galima pasipelnyti.

CJiicagos universiteto prof. 
Helen Rankin Jeter aprokavo, 
kad 1950 mote Chieagoj gy-

kas dedasi

ventoju bus 4,500,000. Tiek bu-
sia paezioje Chicagoje, be apy
linkių.

Apylinkes augs savo keliu. 
Ir taip sakytais metais Evans
ton turės 103,000 gyventoju, 
Cicero 106,000, E. Chicago 

Hammond 118,000,
Racine 95,000, Waukegan 53,- 
500, Michigan City 58,000, 
Aurora 64,000, Joliet 70,000, 
Elgin 43,000.

Tas visas spartus Chicagos 
ir jos apylinkių *

110,000,

augimas

atsiliepia iii visus ISZAISZKINIMAS
No.

kaip darosi

smarkiai
biznius. Tas ypacz atsiliepia in 
namu ir lotu kainu kilimą.

Chicago taip auga, kad atei
na laikas, kada bizniszkas cen
tras bus permažas. Jau dabar 
galima užmatyti,
nauji biznio centrai Chica'gos 
pa kraszcziuoso.
pidtinej miesto dalyje centrai 
darosi prie 63 gatves ir Hal- 
sted gatves ir prie 79 gat. ir 
Halsted gat. North Sidej kila 
Up-town Theatre dist riktas. 
Panaszus centrai ima dygti ir 
kitur. — D.

Pavyzdžiui

GYVENTOJAI ANT
UKIU MAŽINASI

Suv. Valstijų u'kiu gyventoju 
ska i ežius nu mažojo net 649,000 
žmonių pereitais metais, kas 
aiszkiai yra didžiausias suma
žėjimas nuo 1920 m., pranesza 
Suv Valstijų Agrikultūros 
Biuras Sausio 1 d., 1927 m., 
27,892,000 žnjpniu gyveno ant 
akiu, bet sausio 1 d., 1926 me
tuose net 28,541,000.

Ro'kuojama kad net 2,155,000 
persikėle nuo ūkiu in miestus 
ir miestelius pereitais motais, 
kad 1,135,000(žmoniu persikėle 
isz miestu, ąr|)a 1,020,000 žmo 
niu dangins npo nkiu in mie- 

1926 m., 658,000 gimė
658,000 vaiku ant ukįu ir mirt- 
287,000 arba naturalis padide 
jįmas isz 371,000, kas suma 

j žiną sikaieziu nuo ūki u persi-

stus.

kėlusiu iki 649,000.

pajeszkojimaĮs
Pajeszkau savo broli Kazi

miera Veziali, jisai pirmau gy
veno Pottsville, Pa., dabar ne
žinau kur. Jaigu kas apie ji 
žino meldžiu praneszt arba te
gul pats atsiszaukia ant adre-

John Vezialis,
Orient, Ill.

SALUNAS S U NAMU 
ANT* PARDAVIMO.

Gerb. T
“Saules” ofcI«iK0..i,
kuris irz dalies skamba sekan- 
czei:

Buvusis popas Nikolai 
Podhorecki, 58 inetu prabosz- 
czius Szv. Jurgio Pravoslavu 
bažnyczios Greenwich Village, 
likos aresztavotas už prisisa- 
vinima parapijos pinigu sumo
je 36,000 doleriu.”

s t ra i psn i s \pa raszy tas 
prasme, 

su tam tikru mieriu, del iiržei- 
dimo akyse Lietuviszkos vi
suomenes, garbe ir dora Rusu 
Tautines, a9ba Pravoslavines 
bažnyczios kunigu, kurie nie
kados neturėjo ir dabar neturi 
nieko bendro su Podhoreckiu.

Kun. Prelatas Podhoreckis, 
niekados Pravoslavu popu no 
buvo ir dabar nėra. Bet buvo 
ir dabar yra Rymo Katalkiu 

Užmetimas jo 
sprando Pravoslavu, nepakels 
garbe ir dora Rymo Kataliku 
kunigu.

Pažystu kun.
Podhorecki per 27 metus, pri
guli in ta paezia diecezija ir 
po tuom paežiu vyskupu kaip 
ir jis. Dėlto būdamas sąnariu 
tos szeimynoB, -gerai žinau vi
sus nuotikius invykusius mu
su n ainiuose ir skaitau sau už 
hanžiniszka privaluma paaisz- 
kini placziaus ta klausymą, 
kuris mažu atnesz naudos ir 
del Lietuviu, kurie nekarta tu
rėjo lokes pat pinigines riau- 
szes s u savo kunigais, taip ly
gei kaip ir Ukrainiecziai su sa
vo kunigais.

Polemikuoti 
dentu

ramsta: — No. 39 
skaieziau straipsni

< < popas

Tas
s v e t i m- ž.O'd ž i 11 o s i a i r

kunigu. ant

korespon- 
nemanau,

so. (t46.

Gera bizniava vieta su salu- 
dubeltavas namas intaisy-nu,

tas su visokioms vigadoms pa
gal naujausia mada. Parsiduo
da už tai, kad locnininkas už
sideda kitokį bizni. Atsiszali
kite tuojaus po numani:

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

ANT PARDAVIMO.
Biznavas mūrinis namas, su 

salimu. 10 ruimu su visoms vi
gadoms. Taipgi didelis naujas 
mūrinis garadžius del 20 auto-
mdbiliu. Kįeipkltes ant adre-
so:

A. J. Yermala,
113 W. Broad St., 

i
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Tawaqua, Pa.
ANT PARDAVIMO.

k ' A . . -. .L 1 Yj į f j

Namai ant 8 familiju, hoto- 
lis, sztoras, didelis garadžius
ir 1.1. Geroj vietoj. Viskas go
riausiam padėjimo. Geras pir- 
adreso: (J20
kinys ir atnosza gera procentą. 
Platesniu Žinių kreipkitės ant 

Jos. Ponkunas
St. Clair, Pa.

j t (J20

>
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kio. Bet Vyskupas Ortynskas,
nieko nedarė. Asz užklausiau 
vyskupo, delko jis nedaro pa- 
redko .toje parapijoj: Vysku
pas man atsake: “Tegul ji ga
ins, asz nieko negalaiu sakyti 
f’odhoreckiui, visi kunigai jo 
sėbrai kurie tokius pat budus 
vartoja, del pralo[l):.mo
už Pcdliorecki, tada man pa
ežiam nebus vietos toje diece- c»
zijoj. Jaigu tie žmonys turi 
protu, tri anie ir putyh pfisi- 
liiosuos isz baudževo” Podho- 

o jaigu neiuri proto

- - - ...- - - ■■----------------------------- — w

szai Ukrainiecziai netik kad 
negavo palaižyti isz to tautisz- 
ko puodo, bet ne pavostyti, 
kas tame puode buvo.

Suvirsz du metai tam atgal 
kada naujas vyskupas
liaVo ant vietos mirusio Vys- 

'1 £ \ A 1 • 1

atke-

stos
kapo Ortynckio vietos, Prala- 
tas Podhorcckis jausdamas 
pats save esaneziu 
rium, • rimtai ataisveikino

Angliszko

su
“Saules” 

nes jo straipsnis paraszytas isz 
trecze-rankes įpasakos ir pa
remta faktiszkai ant žalios no 
iszdii;btos skaros neprasižen- 
gusiu Pravoslavu. (Straipsnis 
likos paimtas isz 
laikraszczio.R.)
Pragumas visos vieszos spau

dos, yra tame,, kad pasigauti 
nauju žinių ir del juu apkelau- 
na ir perkelauna visa pasauli.

Pragumas skaitytoju yra ta
me, daryti protkrata ant kož- 
no klausymo. Vieno žmogaus 
mintis nėra tobula, .jaigu jiji 
nėra paremta ant neužginezi- 
namu faktu.

Kun. Prelatas Podhoreckis, 
yra vienas isz stambiausiu ku- 
nigiszku szmugelniszku tur- 
cziu tarpe Ukrainiecziu, jis per 
nekuri laika valde parapija 
apie 10,000 szeiminu, tai yra 
viso New Yorko ir apielinkiu 
Ukrainieczius ir valde kreivai, 
kaip baudžiauninkus. Kunigai 
visos diecezijos net ir patą vys
kupas stovėjo prioszais Prala- 
(a Podhorecki, .kaip Rusijos
buvusia caras, prioszais Mni- 
ha Rasputina ir ka Podhorec- 
kis pasaake, taip viskas turėjo 
būti iszpildyta.

Man būnant sekretorium mi
rusio Vyskupo Ortynskio^ ta
da kada parapijoj Podhoroc- 
kio, po kelis kartus invyko di
deles riausžes, žmonys praszo 
vyskupo, kad tas anuos isž- 
gialbetu isz vergijos PodhoTec-

. ■ Tl1

mili jonie- 
su 

savo Bzv. .Jurgio bažnyczia ir 
klebonija, kuri gerai apskuru
si ir tarėjo (langiaus skolų ne
gu verta, persikėlė in savo pa-rockio, o jaigu neiuri proto, gu verta, persikėlė in savo pa

lai lai būna kaip yra,, asz ne- Jociu pabudavota kaime mili- 
sikisziu in tas rianszes.”

Nusibodo žmonėms kariauti 
su P(xlhorcekiu, in metus ,lai- 
ko iszdigo j. z Podhareckio, 
Szv. Jurgio parapijos, net ke
turios parapijos: trys ntjpri- 
gulmi ngos, arba Pravoslau- 
nos, o viena po valdže Vysku
po Ortynckio. Podlioreckic li
ko su maža dalelia parapijo- 
nu, savo sėbru, kurio geniose 
laikuose naudojasi isz kvai
lesniu savo broliu, B^t Podho- 
reckif, ir tokiam momento at
laike savo authorieta, nieks 
neiszdryso jo pajudinti isz 
szv. Jurgio parapijos, 
pasaulines kares kada pradėjo 
gausios aukos plaukti del nu
kentėjusiu nog kares Galicijos 
Ukrainiecziu, taip ligai kaip 
kad tokios aukos kad plauke ir 
tarpe Amerikos Lietuviu del 
Lietuvos žomniu. Podhoreckis 
prisitaikė prie vadinamu kle
rikalu partijos-tautiszko puo
do, in kuri daugiause auka 
plauke ir kada puodas prisipil
dė kupinas, Podhoreckis ma
žesnes kiaules nog puodo nu
varė ir likes vienas, puodą už
dare taip kad Galicijos varg-

!

Laike

prieszus

taip regis.

»i

Pravoslau-
DOS

jmiieriu vadinama Greenwich 
Village, L. I.

Prasiszalinus Pralatui Pol- 
horeckiui isz Szv. Jurgio gar-* 
sios parapijos, jo vieta užęme 
kitas Prelatas Petras Ponotv- 
jžinąs, kuris radęs Podhorec- 
kio, senus nudėvėtus szliperius 
kuriu neverta taisyti, kad su- 
mulkinti buvusius
Podhorcckio,, kad tie sugryžtu 
in jo kirpykla, apskelbė vie- 
szai per spauda Podhorecki 
Pravoslavu popu, 
kad nieks nežino, kas jis buvo,
arba kuom dabar yra.

Tarpe Lietuviu gana yra to
kiu parapijų isz kuriu iszdygo 
TautiszkcM, arba “

parapijos, taip lygei
kaip ir isz Pralato Podhorec- 
kio. Tai kažin ar ir tuos visus 
Rymo Kataliku Lietuviszkus 
prabfjszczius padarys Pravo
slavu popais, nes ir Lietuvisz- 
ki praba.-zezoj jauezese milijo
nieriais ir lauke tik geros pro
gos i'szkeliauti ii> milijonierių 
kaima Gi’eenwich^Village, in 
kaimynista Pralato Podhorec- 
kio.

Panarotatos V. R. Delianis.

JO SZOKIS LAIMĖJO JOSIOS SZIRDI

»
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Keturi menesiai atgal Kranas Rickie, 83 metu, pasire- 
Eida- 

Kmma
dės kaip jaunas sportas atvažiavo in Sawtelle, Calif 
mas ulyczia, nžtemino sedinezia ant gonkeliu Mr 
Lyckbcrg, 82 metu, su gražiais mibabitais plaukais. Franui 
patiko Emma, apsuko kelis kartus aplink narna kaip gaidys 
prie visztos, insidrasino ir priejas prie Emmo.s persistatė ir 
ta vakarą nuvedė jaja ant szokio. Emmai taip pati’ko Frano 

galo prižadėjo pasilikti jojo pati ant jojo
praszymo ir ana diena apsivedė, 
gusius vaikus.

szokimas kad ant

UKIU PRODUKTAMS
GERESNES PREKES

Suv. Valstijų Agrikultūros 
Department© Bureau of Agri
cultural Economics pranesza 
pagerintas prekes ūki u produ
ktams.

Ukos prekes visu svarbiu 
agrikultūros produktu apart 
bulvtu, svio&to, sviestiniu tau
ku ir kiausziniu žymiai, avg- 
sztsne vasario men. Ukes preke 
vatos ir vatiniu seklu padidėjo 
nuo 85 nuosžimezio iki 91 nuo- 
szimezio.

Paežiu laiku dolerio pirkimo 
verto sumažėjo 5 nuošimti su
lig National Industrial Confer
ence Board surokavimu. Szia- 
dien gyvenimo iszlaidoms do

S

Abudu turi po kelis suau- 
i »

I t t ,
leris vertes apie G0 centu suly
ginus su 1924 m., 'dolerio verte.

Svarbiairsias faktorius žmo
nių gyvenimo iszlaidu yra mai
stas, ne« už maista žmogus pra
leidžia beveik 40 nuoszimti vis
os algos.

1926 metu paskutiniais ketu
riais menesiais viskas buvo la 
bai brangu, bet sziu metu sau
sio menesi matyt numažeimas.

ANT RANDOS.

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

E. M. Maginnis,
109 Main St., 
Girardville, Pa.(t.f.)




