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ISZ AMERIKOS
VYRAS SU MOTERE 

PRAŽUVO NUO 
SAMOGONKOS.

Columbus, N. J. — Vyras ir 
jojo pati likos užmusztais o du 
kiti vyrai apmarinti per alko
holini kvapa per oksplorije di
deles samogonkos ant farmos 
tris mylės nuo czionais. Už- 
musztieji yra Trifton Vakov- 
ski, 45 metu ir jojo pati Vadu
ką, 36 metu, o apmarinti yra 
Aleksa Somernk ir Jonas Mi- 
k e ra n bu rd i n gie ri ali.

Va'kovski buvo iszkases skie
pą, kuris buvo atitolintas nuo 
stabus, kuriame vare namine. 
Jojo motoro buvo nuėjus pa
žiūrėti verdanezios samogon
kos, o kad po kokiam tai laikui 
nesugryžo, vyras nuėjo pažiū
rėt kas atsitiko bet ir jisai ne- 

Tada nuėjo burdin- 
jeszkoti 

bet kada i nėjo 
skiepą, rado abudu negyvus ir 
burdingioriai vos abudu isz- 
vežliojo laukan perimti smar
vių ir gazu.

sugryžo. 
gieriai

Fada nuėjo 
gaspadoriu, 

požeminiin

IN LIETUVA VIZOS 
PANAIKINTOS.

New York. — P. Žadeikis, 
generaliszkas konsulas prane- 
sza, buk Amerikos ir Lietuvos 
piliecziams vizos in Lietuva 
iki Spalio pirmos yra duoda
mos dykai už kurias 
mokėti.

nereike

VIENAS BROLIS LINKSMI 
NOSĮ KITAS MIRĖ.

Reading, Pa. — Katalikisz- 
kas kunigas Teodoras Ham- 
meke, 64 metu, prabaszczius 
Szv. Povylo bažnyczios staigai 
mirė, ir tai tame laike, kada jo 
brolis kun. Hubertas Hammeke 
Szv. Bonevanturo parapijos 
apvaiksztinejo auksines sukak
tuves kunigystes Filadelfijoj, 
ant kuriu dalvbavo ir kardino
las Daugherty.

r. Bonevanturo

SHARKEY TURES 
UŽTEKTINAI DARBO.

New York. — Lietuvio 
kumsztininko manadžeris sa
ko kad Sharkey-Žukauckas, 

“bizi,” nes 
Pra- 

Shar-

i

>1'.

5

ftt£$
Hll

MAHANOYlCITY, PA. UTARNINKAS, 15 GEGUŽIO 1928 (TUESDAY, MAY 15,1928)
•~<rit?r(.4S " • —------- s------------------------------------ ------

PRANCŪZAI BANDYS PERLĖKTI ATLANTIKO MARES
I0

it*
MB

$

B 'l
B

■»•

, Szis milžiniszkas eroplanas kuris likos pabaigtas ana diena Paryžiuje ir gerai iszban- 
dytas, neužilgio bus naudotas per pulkininką Ilurol ant perlėkime per Atlantiko mares in
New Yorka. Naujas eroplanas turi propelerius isz pryszakio ir isz užpakalio.

DARBININKAS APLAIKYS 
$6,600,000 PO MIRUSIAM 

DEDEI.
Berlynas. — Vdkiszki laik- 

pajeszko kokio tai 
darbininko Valento 

W'irtlimano, paeinanczio isz 
Salzveidel, 1 
jos kuriam paliko 6,600,000 do
leriu jojo mirusis dede (lasper 
Wirtliman, kuris daugeli metu

ISZ LIETUVOS
raszcdiai 
vargingo

paeinanczio 
lit mark, Vokieti- kilometre

Ukmergės plente
nuo

■su

NELAIME SU AUTOMOBI
LIU, 5 STUDENTAI 

SUŽEISTI.
Septintame 

Kauno,
Lietuvos universiteto studento

i Teodoro
IBieliackino sūnaus, autoinobi-

Bieliackino prof.

adgal pabėgo isz Vdkiszkos ka- ]iu ,inv )<() dideie ^tastrofa.
riumenes in Amerika dasid'irb- 
damas milainiszko turto. Ba
dai Valentą tarnavo Vokiszko- 
je kariumeneje laike Šviesinęs 
Kares. Daugiau giminiu miru- 
sjs Wirilman* nepaliko kaip 
tik szita viena.
NEPAPRASTAS

PALIKIMAS MIRUSIO 
MILIJONIERIAUS.

New York, 
na is mire 
rius Gaston M. Bartholey, ku
ris visa savo turtą paliko del 
labdaringu institutu, 
giminėms pagal tiesas, 
tiktai po viena doleri,kuris pa
dėtas banke ant procento ant 
penkių szimtu metu. Po tiek 
metu doleris užaugs ant dide
les sumos ant keliu milijonu 

ar už penkių 
szimtu metu atsiras kiek gimi
niu idant pasidalint su tais pi- 

, nigais, o 
kaip sau kas mano ir 
jiems gausis isz tujų milijonu.

♦

sumos 
doleriu.

iszvaziavo

Neseniai czio-
bevaikis milijonie-

o savo
paliko

Nežino

gal 'bus daugiau ne 
mažaibus szimet labui 

turės daug kumsztyniu 
džioje Birželio menesio 
kis kumszcziuosis Boston Ame
rican Legione; pabaigoje Bir
želio kumszcziuosis Clevelan- 
de. Liepos mėnesyj gal kumsz
cziuosis Philadelphijoj ir 
liau su nigeriu Garfrey. Eina si miestelyje Detchenhauze, ku- 
paskalas, kad Sharkis 
lauja kumszcziuotiis su Demp- 
siu, jaigu jis da mano kumsz- 
ežiuotis ir rudenyje imsis su 
Tunney, jaigu jis nepralaimes 
szampionato Liepos menesyje 
su Heeney.

TRUMPOS ŽINUTES

ve

rei'ka-

TEVAS NUSISZOVE, 
DUKTĖ PASIKORĖ.

Omaha, Neb. — Ant farmos 
Framo Vankato, asztuoniu me
tu sūnelis rado ant medžio pa
sikorusia savo septyniolikos 
metu seserį Marijona. Vaikas 
la'bai persigando tuoin regėji
mu ir 'bego namo pasakyti tė
vui, bet prie ganyklos tvoros 
rado ir tęva gulinti negyva, o 
szale jojo gulėjo karabinas. Ma
tyt, kad tovui lendant per tvo
ra, karalbinas netyczia aszszove 
ir szuvis palaike in farmer!.

Dukrele pasikorė del to, kad 
ievas neleido jai dalyvauti 
augsztesnes mokyklos žaidi
me, nes motina tame laiko la
bai sirgo ir tęvos norėjo, idant 
dukrele pasiliktu namie ir už
siimtu namine gaspadorysta.

Bėdinas. — Gal sunkiau
sia mergaite ant svieto randa-

ri turi vos asztuonis metus bet 
jau sveria 218 svaru.

11 Buffalo, N. Y. — Penki 
nariai szeimvnos
Brown užtroszko ant smert nuo 
gazo, kuris iszejo nuo gazinio 
pecziuko.

11 Wilkes Barre, Pa. — Ma- 
Stegmaier apskundė savo 

uoszvia Stegmaier’iene ant 
$200,000 už sumaiszyma juju 
gyvenimo ir atszaldyma sū
naus nuo josios.

U Kokomo, UI. 
skalbinyczioj eksplodavojo di
delis mangel is kuris užmuszc 
ketures darbininkes ir septy- 
nes sužeidė.

11 Tokio. — Musziuoso su 
Kinais paskutiniam susirėmi
mo likos užmuszta 19 Japonu ir 
217 sužeista prie miesto Tsi
nan. Kinu du kart tiek užmusz
ta.

IF Huntington, Pa. — Per 
padėjimą bombos po elektriki- 
nia maszina prie Black Coal 
Co., 200 anglekasiu pasiliko be 
darbo. Buvo tai skobi nes kasy
klos.

George

re
Stegmaier’iene

— Fridlin
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T. Bieliackinas
su savo draugais universiteto 

studentėmis pasi- 
Kauno apylinkėse. 

Automobilyj buvo be jo savi-

studentais 
važinėti

policijos valdinin- 
apskrityj, 

Furženu valscziui sziuos kal-
Kauno

KAUNE PRASIDĖJO 
LIETUVOS-LENKI

JOS DERYBOS.
In Kauna atvyko Lenku de

legacija deryboms su Lietuva. 
Delegacijai pirmininkauja IIo- 

ilovko, rytu krasztu departa- 
I men t o virszininkas. Kauno sto- 
tyj delegacija pasitiko Lietu- 
vosu žsienio reikalu ministeri
jos atstovai.

Ilolovko padare vizitą 
nisteriui
marui, o taip pat atlanko kitus 
Lietuviu vadus.

G (‘gūžio 8 i n vyko pirmas ko
misijos posėdis, kuriam pirmi
ninkavo Lieuviu atstovas Ba
lutis. Tame posedyj buvo sutai
sytas konferencijos programas 
ir sudarytos sekcijos, 
invyks pilnaties posėdis.

vieszpatauja

Isz Visu Szaliu
ŽUDINSTA

ISZ MEILES

ml-
pirmininkui Valdo

Rytoj

Kaune vieszpatauja labai 
nuoszirdi atomsfera, duodanti 
geros vilties, kad Lenku Lietu-

Nemunaiczio

PRANESZIMAS
VISUOMENEI

Trecziadienyj 9 d. szio me
nesio Kun. J. Kaulakis, Kun. I. 
Zimblys, Kun. J. Czepukaitis, 

MYLEMA MIRĖ, JAUNIKIS Kun. Ė. I’nukszte, ir Kun. M.F.
NUSIŽUDĖ ANT KAPO 

SZALE JOSIOS.

kada ji

Daumantas susirinkę Szv. Ka
zimiero parapijoj. Klebonijoj 
nutarė vienbalsiai suszaukti 1 
Philadelphijos ir Apielinkes 
R.K. Konferencija, Pirmadie- 
nyj Birželio 11 diena, sz. m. Sz. 
Kazimiero Praapijos Salėjo. Ta 
paezia diena tai yra vakare 11 
d. Birželio toj pezioj Salėj in
vyks didelis Lietuviu Mass- 
Meetingas su gražu programų. 
Jau mažai laiko liko iki minė
tai Konefrencijai tat nuoszir- 
džiai praszome Baltimore’s, 
Chester ’io, Camden’o, Readin- 
g’o, Easton’o ir Philadelphijos

hinko T. BiKdaflcino dar Czes- 
lovas Medeksza, Meczys Lesz- 
keviezius, • Stase Szvelnyte ir 
J ad vy ga M i ck e v i cza i t e.

Iszvažiavus isz miesto ribų ir 
sziek tiek pasivažinejus, auto
mobilio savininkas T. Bioliac- 
kinas atidavė automobilio vai
ru valdyti vienam isz sa\ro 
draugu.

Nujas szoferis, matyt, nemo
kėjo gerai valdyti, kas ir buvo 
ka t a r t r o f os ]) r i e žast i m.

Iszvystes greitumą automo
bilis, privažiavęs prie pavojin
gos vietos, nebuvo laiku su
stabdytas ir inkrito in griovį.

Maszina su visais keleiviais 
keletą kartu apsiverto.

Pasigirdo sužeistųjų szauks- 
mai. Pirmuoju isz po automobi
lio iszsikrapszte mažiau su
žeistas jo savininkas T. Bie
liackinas, kuris tuoj nubėgo in 
arti m i a u si a ūkininku 
szaukti pagelbos.

Visi sužeisti buvo nuvežti in 
Kauna, miesto ligoninėn.

Sunkiausiai sužeista
Stase Szvelnyte, kuriai sulau
žytos rankos ir kojos. Taip pat 
daug nukentėjo stud. Czeslo- 
vas Medeszka, kuriam apdras
kyta galva ir veidas.

Kiti nukentejo mažiau. Pa
darius jiems perriszima, 
buvo isz ligonines paleisti.
MOTINOS PAMETA

SAVO KŪDIKIUS.
Kauno gatvėse labai tankiai 

randama pamestu naujagimiu. 
Per Velykas Ožeszkienes gat
vėj rasta pamestas moteriszkos 
gimties kūdikis, o Uosto Kran
to gatvėj rasta vyriszkos gim
ties kūdiki. Abudu “velykal- 
cziai” atiduoti kūdikiu prie
glaudom
LIETUVOS VYSKUPAI

LANKOSI ROMOJE.
Kaunas. — Stefani agentū

ros praneszimu, in Roma atvy
ko Lietuvos vyskupai su met
ropolitu Skvirecku prioszaky- 
je. Stotyj vyskupus pasitiko 
Lietuvos pasiuntiniai prie Kri- 
vinalo ir Vatikano pp. Czar
neckis ir Szaulys ir buryš Lie
tuviu kunigu.

vienam

n i

t roba

stini.

jie

I

ARESZTUOJA KOMUNIS
TUS LIETUVOJ.

Kaunas. — Sziomis dienomis 
k r i mina les 
kai suėmė 
r

tinamirs komunistiniu veikimu 
asmenis: su nu ir tęva Mikolus 

iKrugliakovus, Miką Skromovn 
Stepą Gronski, Czurova, Joko- 
ba Tomovski ir Mironą Czisto- 
va. Eina kvota.

5,000 ŽYDU ŪKININKU.
Žydu ūkininku Lietuvoje yra 

virsz 5 tukstaneziu. Žydu ran
kose dabar yra apie 50,000 ha. 
žemes. Viso Lietuvoje Žydu 
yra virsz 53,000 asmenų.

RADO GINKLU.
kor. — Klaipėdos 
karo komendantas, 

sziomis dienomis gavo žinių, 
kad Pagėgių apskrityj Skers- 
vycziu kaime pas N. pilieti esą • 1'v • « » • • V A

tuomet jis nutarė pernak-

“ V. ” 
kraszte komendantas

gavo žinių

Bmlapeszt, Vengrai. — Jau
nas ark i tek tas Emilius Varo- 
noy, 26 metu, insimylejo karsž- 
tai in 18 metu mergina Eliza 
Havora. Tėvas nesiprieszino 
jauniems ir davė jiems savo te- 
viszka palaiminimu, atsibuvo 
sužiedotuves ir netrukus keti
no atsibūti vinezevone. Tuom 
kart tėvas merginos staigai ap
sirgo ir mirė. Dukrele negalė
dama atsigailet tėvo,
uždarinėjo grabe, puolė prie 
lavono ir karsztai pabueziavo Klebonu ir draugijų tuojaus

pajuto skaudėjimu luposia, 
kad pradėjo tint, paszauktas ferencijai 10 atstovu nuo kiek- 
daktaras apreiszke, kad krau- j vienos parapijos ir 3 atstovus 
jas užtrucintas ir nesiranda nuo kiekvienos draugijos. Vie- 
jai pagelbos ir mergina dide- tiniu reikalu yra begalo daug, 
lese kaukesiu ant^rytojaus mi- juos reikia apsvarstyti ir mi
rė. tarti tinkamus žingsnius. Tat

mirusi in lupas. Ant rytojaus suszaukti visu draugijų susl-
o 1 rinkimus ir iszrinkti tai Kon-

tarti tinkamus žingsnius. Tat 
Jaunikaitis negalėdamas per- szirdingai visus kvieeziu in 

! v -wo*- » v
nuėjo pas duobkasį, duodamasi Kun. M. F. Daumantas,
gyvent netekes savo mylemos, darbai

viii derybos bus sėkmingos.
PERPIOVE GERKLE IR 

NORĖJO SUDEGINTI.
Alytaus aps.,

vai., Kalnėnu kaime Kovo 12 
diena pil. Aleksandravicziui 
Statutai gryžus namo insige- 
rusiam, žmona ncinleido in bu
tą,
voti kluone. Bemiegant nežino
mas piktadaras perpiove jam 
gerkle ir padege kluoną, bet 
jam pasiseko iszsigelbeti isz 
ugnies. Kaimynu rupeseziais 
tapo nugabentas Alytaus ap
skrities ligoninėn. Eina ganda, 
buk ta piktadarybe padariusi 
jo žmona.
GAISRAS PER DEGTINES 

VARYMA.
Tetkoniu kaimo, Skapiszkio 

vals., pil. K. Bukausko isz vi
daus užsidegė daržine ir po tuo 
paežiu stogu esąs gyvuliu tvar
tas. Sudegeg yvuliai ir pasza- 
ras. Nuostoliu padaryta 12,000 
__ . Gaisro priežastis, spėja-ginklu. Pasiuntė policija, kuri lįįu, i

, rado: viena ni, invykusi nuo slapto degti-
• • i _ — - - - ..

padarius krata rado:
Vokiszka karabinu ir prie jo nes varymo. Deliai tos priežas- 
165 szovinius, revolveri ir 33165 szovinius, revolveri 
szovinius; ant gyvenamo namo 
augszto rado G kulkosvaidžius 
su kapseliais, p. N. aresztuotas 
ir padėtas Klaipėdos kalėji
mą n. Vedama kvota.

BŪRIMO KVAITULYS.
Virbalis. — Keletas metu at

gal atsidangino in Virbali tū
las žmogus, iszsinuomavo kam
barį, na irp adejo verstis savo 
amatu; burti kortomis. 1__Žmo

ties savininkas apie gaisra ne 
pranesze, buvo pareikalauta 
policijos tai padaryti.

66,000 LITU KLAIPĖDOS 
ŪKININKAMS.

Kaunas. — Klaipėdos smul
kiųjų ūkininku susivienijimo 
valdyba kreipėsi in žemes ban
ka, kad duotu ūkininkams pa
vasario sėjai paskolų.

Teko patirti, kad žemes ban
kas jau esąs paskyręs 66,000 11-

nes apėmė kaip koks kvaitulys. tu, kurio bus iszdalinti smul-
Atvažiavo isz tolimesniu para
pijų, teiraujasi jo gyvenamos 
vietos, o surado net už duru 
laukia savo eiles, kol jiems nu
bers kortomis. Negirdėti, kad 
tas būrimas kam nors butu pa-

jam gana didelia suma pinigu. Philadelphijos ir Apielinklu 
melsdamas jo idant szalia kapo 
savo sužiedotines iszkastu kita 
duobia. Ant rytojaus surasta ji 
duobėje nusiszovusi.

NEPAPRASTI
GYVENTOJAI.

Moskva. — Czatavo kaimas,

Lietuviu R.K. Konferencijos 
Hasztininkas.

KAIP DAKAKO 
TURCZIAMS UŽ

PADARYTAS SKOLAS.
’ ’ J < K, r '

Karalius Francijos, Karolius
Zloczevskam paviete, yra tik- vn turejo tiek akolUi kad ne
rai nepapiaslas isz priežasties vjenas gziauczius nenorėjo pa- m frvvn'i’i t /v 1i1 R o I . -jo gyventoju. Konia treczia į 
dalis gyventoju tojo kaimo yra į 
^*<1 4* « n rk « VI At ZX-I/V « 4 or* ’

priežasties, kad konia visi gy-1 czįu> kuris nesiuvo jam drapa- 
ventojai turi po szeszis pir8z-|nu> pakol neužmokedavo jam 

už paskutines.
Francuziszkas karalius Ka-

siūti jam czebatu ant bargo.
, . . . , . . .i Francuziszkas karalius Lud-gamtiszkai neiszaipletojas isz ; vikas XI turejo dvarini kriau. 

i “ ; ~ ~ 
ventojai turi po szeszis pirsz- 
tus ant ranku ir kojų.

Kokia tame priežastis, tai
sunku inspeti, juk gamtą kaip ropus VIII turejo palikti pen-
kada turi stebėtinus savo pa- kis tarnU8 viennm krome pakol

kiuj ūkininku susivienijimo 
draugijos nariams per smut- , 
kaus kredito banka Klaipėdoj 
UŽPUOLIMAS PRIE

DEMARKLINIJOS.
Kaunas. — Balandžio 18 die

na 12 valanda Gerviniu kaime, 
apie 100 metru nuo demrkaci- 
jos linijos musu pusoje buvo 
užpultas sargybinis Paszkaus- 
kas. Atėjo isz Lenku puses du 
civiliai žmones, 
parabeliais ir granatomis sar
gybini nuginklavo ir padėjo 
ant žemes jo szautuva su szovi-

geibėjos isz szalies. Bet burti
ninkui tai labai daug pagelbė
jo, nesj is nusipirko jau nuosa
vus namus Virbalyje ir kuo- 
gražiausiai gyvena. O tamsuo
liu žmonelių niekados ir niekur 
netrūksta.

SUDEGE MOKYKLA.
Skriaudžiai. — Balandžio 5

diena 21 valanda sudege p. niais priverto vykti iki de- 
Paszkeviczienes gyvenamas na 
mas. Vienas galas namo buvo

siuntinius. Gaspadorius Rau- 
luk, turi mergaite, kuri turi po 
dvideszimts keturis pirsztus 
ant ranku ir kojų. Del tokiu 
žmonių reikia specialiszkai pa
dirbtus ezoverykus ir pirszti- 
nes.
VARPAS UŽMUSZE SKAM

BINUSI UŽ DUSZIA 
ZAKRISTIJONĄ.

Priesburgas, Czechoslovaki- 
ja. — Rabojo, vienos bažny
czios zakristijonas, skambin
damas už mirusio parapijieczio 

l. ’duszia, per arti prikiszo galva 
prie milžiniszko varpo klebeto. 
Užgautas per galva, zakristi
jonas nukrito isz 300 pėdu 
auksztumo bokszto ir užsimu- 
szo.

jam nepristato jokio

apginkluoti

markacijos linijos, kur paliko 
sargybini patys nuvytko oku-

isznuomuotas pradžios moky- puoton Lietuvon, 
klai. _ ‘
aukszto, todėl volai buvo pa-

Ugnis prasidėjo nuo 

stebėta. Gaisro priežastimi spė
jama netinkamas duiptraukio
prižiurojimas. Esant dideliam 
vėjui, ugnis taip smarkiai siau
tė, kad subėgusioji nieko isz 
mokyklos buto ir mokyklos 
kambario iszneszti negalėjo.

Visas mokyklos inventorius 
ir mokytojos daiktai sudege.

Mokyklai ir namo savinin
kei gaisras padaro pa viršauti- 
niai apskaiezius, apio 14,000 
liut nuostolio. Namas nuo ug
nies buvo neapdraustą s.

Trumpi Telegramai.
IF Plymouth, Pa. — Per nu

kritimą propo Nottingham ka- 
syklosia trys anglekasiai likos 
sužeistais ir Petras Manavicze 
23 metu isz Wilkes-Barre likos 
užmusztas.

IF Philadelphia. — Laiko 
pamaldų Szv. Povylo Kat. baž- 
nycziojo užsidėgo altorius. Ku
nigas paliopo korui giedoti ir 
tokiu budu apsisaugojo didelio 
sumiszimo. 

■

SENIAUSES VYNAS 
ANT SVIETO.

Speyer, Vokietija. — Czio- 
naitiniam muzejui randasi bon- 
ka vyno, surasta žemoje laike 
jeszkojimo senoviszku užlieku. 
Kaip žinunai apskaito, tai bon- 
ka vyno paeina gal nuo antro 
szimt-moezio po Kristusui, to
dėl sziandien turi nemažiau 
kaip 1,700 metu. Vynas yra la
bai skystas.

KINAI PAĖMĖ 7,000 
IN NELAISVE.

Shanghai. — Kiniszki Nacio
nalistai omo viražu ant savo 
prieszu, paimdami in nelaisve

neužmokejo padarytos skolos.
Henrikis IV, karalius Nava- 

ros, taip insiskolino, kad kup- 
cziai 
maisto.

Karalius Ludvikas XV ne 
mokėdavo savo tarnams nieko 
ir tie buvo priversti ubagauti 
po miestą drapanas idant neda
ryt sarmata karaliui su suply- 
szusioms drapanoms.

Anglijos karalius Edvardas 
III pats apsigarsiuo bankruta 
ir padare daugeli savo draugu 
ubagais.

Napoleonui I kuris tada da 
buvo generolu, sziauczius atsa
ko jam pasiūti pora czebatu 
ant bargo.

Idant užmokėti savo skolas, 
karalius Kakoban, salų Fidži, 
1874 mete, pasiūlė Anglijai sa
vo sostą, 
skolas.
Filozopas Franciszkus Bacon 

tiktai naktimis pasirodydavo 
ant ulycziu, nes diena ji perse
kiojo skolininkai.

Walter Scott, vienas isz žy
miausiu istorijų rasztininkas 
po savo mireziai paliko 650 
tukstanezius franku skolų.

Ir taip toliau. Daug ciesorių, 
karalių ir kitu ženklyvu žmo
nių, kurie novos buvo turtingi 
o bet savo skolų negalėjo ap
mokėti.

jaigu ji užmokės jo

7,000 Žieminiu kareiviu aplin
kinėje Taangchovo, kuri paėmė 
be szuvio.

Tientsine sziadien i
4,000 Amerikoniszku kareiviu žento. Duota pasoga dukterei

NEPRI30TINTAS ŽENTAS.

— Ar žinai kumute, netu- 
randasi riu jokio džiaugsmo isz savo

su 20 oroplamus, 1,000 Anglisz- suode in laika dvieju menesiu.
O kokia tai buvo paso-ku, 3,000 FranouzisZku ir 600 —

Japoniszdcu, kurio apsaugoje ga! 
savo padonus nuo Kiniezku už
kluptam*

— Septyni kralikai, ketu
rios visztos ir parsziukas. •
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Kas Girdėt PATI ISZPANISZKO
AMBASADORIAUS

Reike nekarta stebėtis, del 
ko žmones padeda tiek darbo 
ir pajėgu, idant dastoti ka to
kio, kuris neatnesza jiems jo
kios naudos.

Sztai Carolinoje skambino 
kokis tai muzikantas ant piano 
be pasilsio per 99 valandas ir 
48 minutas. Kaszin, ar nebūtu 
jisai skambinęs du ir ilginus, 
bet jau buvo dvylikta valanda 
nakezia, isz Subatos in Nede- 
lia, o tenaitines tiesos uždrau
džia muzike szventadieniais.

Peiutsylv a n i jo j vienuolikos 
metu vaikas ir jojo trylikos me
tu sesute, iszejo isz namu ant 
ratuku-eziužyniu (roller
skates) ir pakol palicije ant 
prnszymo tėvu juos surado, tai 
buvo nusidavė net 
nuo namu.

Akyva žinoti, ko susilauks 
tieji du vaikai tolimesniam sa
vo gyvenime, ar turės tiek kan
trybes ir pas'iszveutimo kovo
jime už gyvenimą, kiek turėjo 
pa<larydami 39 mylės ant ratu- 
kn-eziužvniu.

Reike atsimint, kad norint# 
tinginysta yra dideliu prasi
žengimu, bet yra nemažesniu 
už naudojima savo špoku be jo
kios vertes o kuri neatnosza 
jokios naudos niekam.

Oi

PASAKA APIE
VELNIĄ IR BOBA

II Hill I II til

kitados VyrasGyveno .Kitados vyras su 
paezia meilej sutikimo ir drtli-

Sziandionine jaunuomene yni 
prisotinta visktrom ir sunku 
yra atkreipi juju a t yda ant ko 
kito.

Ne taip da seniai, kada ma
ži vaikai buvo užganadinti su 
paprasta skudurine lehfkin ar
ba arkluku. Sziadien mergai
tes tik tada yra užganadintos 
tokia lolu’kia, kuri pati vaiksz- 
czioja ir kalba Fnuicuziszkai, o 
mažas vaikas turi kanecz tu
rėti elektrikini truki, kuris 
pats bėgios aplinkui ruimą ant 
sudėtu sztangu.

Vaikas lankydamasis
dos in augsztesnia mokykla, 
sapnavo tiktai apie dvirati-bai- 
sikeli, bet sziadien up yra už- 
ganadintu isz paprasto auto- 
mobiliaus, tik tada, jaigu ma- 
szina gali padaryti mažiausia 

) m vies ant valandos ir tai

kita-

sau 
vai
su-

4 «

turi būti isz gero fabriko.
Net ir tėvai džiovina 

smegenis, kokia nup'irkt 
kams dovana per kokias
kaktuves, nes dr tėvai jau pri
prato prie to, kad turi pirkti 
ka tokio nepaprasto.

Neseniai ant draugrszko va
karėlio, tūla poniute negalėda
ma ka geresnio iszmislyt, pa
dovanojo del susirinkusiu sve
teliu Paryžinius kajakus ir 
kanarkas. Galite patys dasi- 
pra8t, kaip jautėsi sveteliai ei
dami namo su katinėliais ir ka- 
narkoms kletkose. O bet buvo 
tai kas naujo ir nepaprasto.

Tula turtinga motina, ajxlo- 
vanojo savo dukreHa viskuom 
k a tik galėjo iszmislyt, o kada 
ant galo Mejo diena josios var
duvių, padovanojo jai maža 
sloniu. Nepaprasta dovana — 
teisybe. — Bet ka darvt f rei- 
kejo ka tokio naujo iszmislyt, 
iu*s kitaip dukrele nebūtu bu
vus užganadinta.

Ir kas tame kaltas* l’atvs 
tėvai, kurio vaškus prie to pri
pratina isz jaunu dienu.

Prezidentas Suv. Valst. tu
rės mokėti padotka nuo savo 
ineigos, tai yra nuo algos 75 
tukstaneziu doleriu su Viso
kiais dadeczkais.

Nekurie sa'ko kad tai vra ne- 
teisingysta, idant prezidentas 
mokėtu padotka nuo savo už
darbio. Kodėl ne f Jaigu biz
nierius moka, daktaras, advo
katas ir darbininkas, jaigu 
jiems pasiseks uždirbti per me
ta tris ar keturis tu’kstanezius 
doleriu, tai kodėl negali mokė
ti prezidentas, kuris uždirba 75 
t nirsta nczItiR doleriu?

su

Laikraszcziai ranzo placziai 
apie sunku padėjimą iszeiviu 
jsz Lenkijos ir Lietuvos Argen-

Grofiene De Berlange de Du
oto, pati naujo Iszpaniszko am
basadoriaus kuri 
ta ne seniai Washingtone.

apeme dins-

tinoje, kuriu yra tenuis apie 
keturi tnkstaneziai.
ežiai raszydami apie juju var
gą, sako, liūdna, kad neturime 

barono 
paaukavo

v ra
La ikrą sz-

kaip Žydai, barono Hirscho, 
kuris paaukavo milijonus 
idant szelpt Žydus svetimsza- 
Ivse. Mes neturime1 tokiu insti- 
tutu, kokius turi Ž\xlai, nes ka 
Žydai turi, tai priguli prie ju
ju. Mes, ka pastatėm, užraszem 
de) svetimszaliu...

Ir vela laikraszcziai apraszi- 
neja liūdna atsitikima^ buk tai 
žmogus pasikorė isz priežas
ties neturėjimo darbo. Tuom 
nelaimingu yra Franas Kava- 
cevicz, 392 Hanover uli., Det
roite, kuris negalėjo gauti dar
bą, nes jau buvo per senas — 
turėjo vos 50 metu. I'aigi, fab
rikai reikalauja tiktai jaunus 
darbininkus. Iszcziulbia isz ju
ju jaunystes pajėgas ir ant ga
lo iszmeta juos ant ulyczios. 
Daugiau niekas nepasilieka 
ka'ip tiktai pabaiga ant virvu
tes.

Bet

iszmefa juos 
n i (‘k as

u e k u r i os t i k e j i m i sz k os 
draugoves turi po savo valdžia 
milijonus doleriu, kuriuos go
džiai sergsti, idant da daugiau 
augtų aukso kalnas arba isz- 
duoda juos ant atvertimo lau
kiniu Afri'konu ir Kinczikn.

met uKeliolika metu adgal 
ulycziu San Francisco, 
fornijoj, -pardavinėjo laikrasz- 
czius ant kampu Italijoniszkas 
vaikas vardu A. P. Giannini. 
Szia<lien tasai vaikas yra pir
mininku didžiausios bankines 
institucijos.

Bet neužmirszo jisai apie tė
vynė savo tėvu ir uždėjo Itali
joj ban'ka su kapitolu 500 mili
jonu lirų (apie 27 milijonus do
leriu) tiksle praplatinimo ir su- 
azelpimo Italiszkos pramones.

Mes 'tokiu bankieriu neturi
me. Po teisybei turime turtin
gu žmonių, bet tieji yra žmones 
be szirdies.

ant 
Kali-

gus,

Jau didelis laikas užsimokė
ti už “Saule.” Perraszome vi
sus skaitytojus in naujas kny- 

bei skolininku paliekame
senoje. Geriausia alsiunskite 
užmokesti tai ir jus busite nau
joj knygoj nes k’utaip laikrasz- 
tis bus sulaikytas. M

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1U3 

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

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausi patam avima. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu In 
deazImU minutu. Telefono* 871.

kia rodą ant to?...
— Tai-gįi del to ir atėjau 

pas tave, idant tani užbėgti; ji
sai to nežino, jog savo mirti 
neszioje ant galvos tarp plau
ku,— turi jisai ant galvos sau
sa plauku, nuo kurio szi vaka
ru m i rs, ji iii g u t a j i pi a i ik a su 
britva nciszpjairsi. Jaigu geidi

uosi nuliūdima, niekad pikto ji iszgelbet, padaryk taip: ka- 
žodžio vienas kitam neisztnr- 
davo.

Velnias matydamas sutiki
ma tosios poros net siuto isz 
piktumo, jog negali juos invest 
in pagunda. Naudojo visokius 
hadus idant juosius suerzini ir 
instunit in gricka, bet visi sten- 
gimai szetono ėjo ant niek. 
Kando 
lauže ragus, iszdžiuvo kaip szc- 
szelis ir ant galo nuėjo pasi- 
vaikszcziuot in girria.

Sztai iszlindo isz krūmu sena 
apdriskusi, susiraukus boba. 
Buvo tai ragana. Paregėdama 
jog velnias yra baisiai nulin
dęs, priėjus prie jo užklausė:

— Ko taip, kumuti nulin
dęs ar gal kas szventint.u van
deniu tave aplaistė?

— Fj, ne bobute nuo szven- 
tyto vandenio da. galima iszsi- 
gydint, bot kada reikia k a toki 
in gricka instmnt o negalima, 
tai tikrai beda 
mane ima.

— O kur tasai davatkinas 
kuris nesugricszint u ?

— No kas kitas, kaip tavo 
kaimynai.

Ir apsako bobai apie viską o 
ji ant to:

—- Ne tai kas?
szins sziondion tai ryto; vis ant 
to atsiras proga. Asz taji inte
resą padarycziau geriau už ta
ve!

szetono ėjo 
isz piktumo uodega,

ir pasiutimas

Nesugrie-

Netikiu tau! Giriesi ne 
reikalingai!

— Nesigiriu jaigu tik no- 
recziau tai da ir sziandion susi
vaidytu tarp saves.

— Susimilk kurnu t e. 
gelbek man!

O ka už tai duosit 
Ka tik norėsi.
Duosi ez(‘vervkus?

— Duosiu!
— Na tai gerai, begk

pri-

it- 
nezt czeverykus, o asz eisiu pas 

jog pakoljuos ir pamatysi, 
saule nusileis susimusz abudu.

Voluos nubėgo atneszt eze- 
verykns o boba nuėjo pas savo 
kaimyną, kuris are ant lauko.

— Kaip einasi kaimyne?
— Da vis pa maželi velkasi 

o tainistele ar sveika?
— Sveika, ir sztai atėjau 

pas tave idant apsaugot nuo ne 
laimes.

— Nuo kokios nelaimes?
Nuo tokios, apie, kokia 

no nesisapnavo tau... tavo pati 
apgaudinėjo tavo jau no myli ir 
geidžia tave isz svieto iszvary
ti.

Mano pati? tu meluoji, 
kaimynėli,

kada
namo • •

.9

— Oi teisybe 
teisybe.

— Ir jie ant tikrųjų geidžia 
mane iszvaryti isz svieto?

— Ne tik ku geidžia, bet 
yra ant to pasirengus; 
sugryszi sziandion
pradės kalbint idant padėtum 
galva ant jos keliu, novos tau 
pradės kasyt galva; tu pagul
dyk galva ant jos keliu ir aky
vai tomyk o paregėsi kaip isz- 
ims britva isz enezio, idant ta
vo pa pi aut.

— Negalimas daigtas!... 
tikiu in tai!

— Pats persitikrinsi ir da 
man padekavosi už tai, jog ta- 

A’o persergejau.
Atsisėdo vargszas ant kelmo 

ir apsiverke isz gailesezio.
Boba tuom kart nubėgo 

kaima pas kaiminka.
— Gera dien kaiminka! ar

ne

in

sveika ir gyva?
Da sveika ir gyva isz 

O kaip jumDievo padėjimo, 
pasi veda T

— Paprastai kaip mano se
natvei, bet tavo vyras randasi 
dideliam pavojuj....

— Kas jam atsitiko? Juk 
paliko namus sveikas.

— Da nieko neatsitiko, bet 
naktį mirs; asz jo mirti matau 
kaip ant delno.

• ___ , .

— Dievulėliau mano, susi
milk bobute, ar negali duot ko-

i

>

namo, papraszykd a sugryž 
idant paguldytu galva ant ta- 
vo keliu, bet pirmiausia pa
slėpk In’itva ontyje, 
plaukas bus ilgiauses jr rudas, 
tas yra iszdžiuves,
su britva prie paties pakanszlo 

bnkie malszi, pavojus praeis,

Priesz-Prasižengimiis 
Instatymai ir Prasi
žengėliu Skaiczius 

r ■ . . *Komercijos Departamentas 
tik iszdave pradini prane- 

apio kalėjimu ir refor- 
1926 me-

doji inns prasizeugtdiu skai- 
eziaus. Sausio Id., 1927m. New 
Yorlio valstijoj buvo 7,298 ka
liniai, Ohio 6,209; Illinois 6,- 
038; (’alifornijoj .5,862; Michi
gan 5,1 15; PennsyIvania 4,710; |
11 h I i a 11 a • > • > ,614; Missouri 3,442;

TexasTexas 3,201; Georgia 2,945; 
Kansas 2,675 ir Kentucky 2,- 
248. North Dakota turėjo ma
žiausia — 30. F.L.l.'S.
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katras

nupjauk ji

o
nos kitaip turėtu mirt.

vaikszcziojo
baisia!

Vargsze vaiKszcziojo po 
grinczfia baisia! nusiminus, 
darbas nesiseka, lanko nekan
triai sugryžJanczio vyro isz 
lauko ir verke isz džiaugsmo, 
jog galės vyra iszgelbet nuo 
smort.

Ir vyras negalėjo už.haigt sa- 
darbo, parėjo namo nosimi- 
, atsigulė ant suolo, o pati 

turėdama jau parengta britva, 
pradėjo prie jo mdilintiis, sodo 
szale jo t arda iria:

Dusziuk paguldyk savo 
dvele ant mano keliu, atsil-

VO

BOS

sek sau.
Vyras pamisimo sau: — 

tau, boba turėjo teisybe, — 
nematant krintanezia

Ma
nu-

szl uoste 
asžara.

Paguldė galva ant paežius 
keliu, o pati jeszkot plauko, su
radus ilgiausia, ruda, pradėjo 
nematant isztrauktii isz enezio 
britva.

Sztai staiga paszoko nuo 
suolo’vyras, pagriebė paezia už 
ranku, pradėjo teszkinti per 
veidą su kumsztein ir iszrnoli- 
neti josios nedorumą!

Ant niek prieidavo liszaiszki- 
nimai, jog norėjo ji iszgelbet 
nuo mirties jog su britva norė
jo jam tik sausa plunka nu- 
pjaut, bet vyras ant nieko ne
žiūrėdamas iszpere mot erei ge
rai kaili ir da laukan iszinete.

Values stovėjo už lango ne
matomas, viską girdėjo ir ma
to, tryne rankas isz džiaugsmo 
ir juokėsi peklisžku juo'ku. Nu
ėjo sujesZkot 'boba idant dubti 
jai ezeverykus už taip gera pri- 
sitarnavima.

Bet nexlryso prisiartinrt prie 
bobos, idant ir jam nepadary
tu kokio szposo. Nulaužo sza- 
kele nuo sauso medžio, užka
bino ezeverykus o paduodamas 

“kur ve Inos
Ii, ten siunezia boba.

galva

staiga paszoko

bobai tarė: ; noga- 
—F. B.

ADRESAI LIETU VISZ KO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, I). C.

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

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

ANT PARDAVIMO.

Bizniavai namas, 
del buezernes ir sztoro

tinkamas 
, geroj 

vietoj (arpe daug Lietuviu. Vi
si intaisvmai del vedimo biz- 4
nio. Taipgi parsiduoda nami
niai fornieziai. Purškiuos pi
giai tam kuris greitai atsi- 
szauks. Kreipkitės ant adreso. 

John H. Wolavicz,
948 W. Spruce St., 

Kulpmont, Pa.m.22)
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k a 
szima 
maloriu gyventojus 
tuose. Uos atspauzdintos skait
ly nes parodo pad i dėjimą pra
sižengėlio skaieziaus, kas aisz- 
kiai parodo kad invyksta vis 
d a ugi aus p ra s i že n g i m u.

Snrink'ta informacijų net isz 
Tos informacijos

inima net 92 isz 95 valstiszkn 
kalėjimu ir reformatoriju. Pil
nos 
fedora Ii u “penai”

valstijos, Alabama, Flo-

44 valstija.

r”

I

informacijos gautos isz 4.
4 I penai i n si eigų.

Trvs
rida ir Idaho nepristato jokiu 
raportu. Viena valstija, Dela
ware, neturi nei valstiszko ka
lėjimo nei Reforma tori jos.

Tie 92 kalėjimai ir reforma- 
torijos, kurios raportavo 1926 
motuose, turėjo isz viso 41,942 
kaliniu per 1926 metus, sulygi
nus su 33,298 — 1923m. ir 26,- 

>416 ——-
jimai turėjo 5,01.0 kaliniu 1926 
metais sulyginus su 
703 ir 1910m. 987.

Szioj szalyj vis

1910m. Federaliai kale-

E ■ .'L'",
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $023,358.02

L Mokame 8-czia procentą ąnt 
i sudėtu pinigu. Procentą pride- 
[ dam prie jusu piriigu 1 Sausio ir i 
į 1 Liepos. Mes norim kad ir jus > 
į turėtumėt reikalo su musu bunka f 
) nepaisant ar mažas ar didelis. J
I "*4*iėn ii )

O. W. BARLOW, Fraa; <
J. FERGUSON, V ice-Pres, ir Kas.)
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KLAUSKITE SAVO GROSERNINKO

REX MALT SYRUP
“NESIRANDA Pabandykite o

GERESNIO J J

pamilėsite jo 
smoka. ii'|

ka pinigai gal
nupirkti.

Yra geriausias

Szviesus, tam
sus ar Porteris.

Paprasto ar 
apininio skonio.

(II
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Jeigu negausite sztore, pri- 
siuskite 75c o gausite su 
dirkcijoms. Czedinkite Lei- 

boliuM
i

j

MALT WJRUP
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REX DISTRIBUTING CO.
WILKES-BARRE, PA.
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oApsaugokite Savo
s i

Pinigus Indetus
In Modeli T Fordą

I
- I M t » »

' 1 ’ ' 1 ■ ! ■ 11 • r W f | ii ' -» " i

'•HE Ford Motor Kompanija dirba naujo modelio automo
bilius, bet ji vis dar didžiuojasi Modeliu T. Jinai nori, 
kad kožilas savininkas szio automobilio važinėtu juom, 

kaip galint ilgiau su mažiausiomis iszlaidomis.

įl ’ 'i* * t i 5

Akivaizdoje szitokio nusistatymo ir kadangi milionai 
automobilistu yra indeje pinigu in Modelio T automobilius, tai 
Fordo Motor Kompanija vis dirbs to modelio dalis tol, kaip 
kad pats Henry Ford sako, kol tik “paskutinis Modelis T bus 
pasiszalines nuo kelio.”

Daugiau kaip asztuoni milionai Modelio T Fordu dar 
tebera veikliame naudojime, ir daugeliu ju dar galima važi-' 
net dvejus, trejus bei penkerius metus ir net ilgiau.

Kad jus galėtumėte tuom kuo daugiausia naudotis per 
ilgiausia laikotarpi ir žemiausiomis leszomis, tai mes prime
name, kad jus pristatytumet savo Modelio T Fordą pas ar- 
cziausia Fordu pardavinėtoja, ir tegul jis apskaito, kiek jums 
kainuotu pakeitimas bile kuriu daliu reikiamomis naujomis 
dalimis.

Jus atrasite, jog tai ekdnomiszkas yra dalykas taip pa
daryt, nes su mažomis iszlaidomis, tuo budu, jus galesite pa
laikyt arba padidint verte savo automobilio ir gaut isz jo dar 
tukstanezius myliu patarnavimo.

Vis tiek, kur jus gyventumėte, jus galite gaut tasias 
Fordo dalis tokiomis pat pigiomis kainomis, kaip ir pirmiau, 
ir žinoti, kad jos yra padirbtos tuo paežiu budu ir isz tu pat 
medžiagų, kaip kad ir tos, isz kuriu jusu automobilius buvo 
pradiniai subudavotas.

Darbo leszos prieinamos ir viena nustatyta kaina yra 
imama už kiekviena veiksmą, taip kad jus galite isz anksta 
žinot, kiek tikrai jums leszuos visas darbas.

ill

j

Ford Motor Company
. i

Detroit, Michigani
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Iszkilmingos musu szventes 
yra tai kasmet gryžtanezios 
opokos namines istorijos mnsu. 
Susirinkimai tada ir atsilankv- 
mai giminiu tolimu prieteliu ir 
RUsiedu laike, kurio suvienyti 
in viena būreli mylineziu ir 
mylimu ypatų iszreiszkia savo 
szirdingus jausmus pasiliuosa- 
vimiis nuo darbo ir kas dieni
niu užsiėmimo atsidavimas at- 
silsiui arba pritinkantiem kiek 
vieno amžiui pasilinksmini
mam linksmybe tikra ir prie- 
hdiszka apimanti tada visus 
name susirinkusius paprastai 
drauge su būreliu mažu vaike 
liu, kurie kaipo mažos rinkotės 
sujungia didesni reteži szeimy- 
niszko rato o visa ta laime ii 
luosybe apvilkta rubu religisz- 
ku apeigų, viskas tas giliai in- 
atriga in szirdi ir neiszdildo- 
mus palieka ai mintiję ženklus.

O ka sakyt, kada kaip tai 
tarškiausiai
drauge atminimai ypatingu at
sitikimu gyvenimo musu ? Ves- 

sužiedojimal, 
arba net ir

buna jungiasi
I

tuves, veselijos, 
pers i kraustymai.
pinna pažintis, ir pirmutiniai 
meiles jausmai jaunu szirdžin 
sujungtu i>o tam arba perskir
tu ant visados bet negalineziu 
užmirszti valandos kurioje da- 
tyre pirmutinio saldaus susi
judinimo ?

Mes vienok jau užmirsztani 
apie toki būda apskaitymo lai
ko. Viską paženklinam tiesom 
datom; bet begis gyvenimo te- 

proseniu musu sulieto 
punktuose su

silpna bet dre
savo szako-

vu ir 
svarbiausiuose 
religija turėjo savije ka toki 
pat rijarchaliszka ir doriszka. 
.Jokia vėtra gyvenimo ne galė
jo nustumt jo nuo teisingo ko
jio, taip kaip smarkiausia vie
sulą negali nutraukti auguoles, 
kuri norint s
ežiai insikabinus 
lem in uola!

Kiek tai kartu atsisėdės po 
iszkerejusia gruszia arba pu 
krūmu ant numylėto akmens, 
senolis mancRpasakojo istorija 
savo ramaus gyvenimo skaity
damas atsitikimus pagal baž
nytines szventes?

Velionis mano gimdyto- 
o tavo prosenis.

senini atleidau ir už-

rinos gaila ir minėti: ir kuriem 
pagal žodžius Vieszpaties at
leisk mums musu kaltes kaip 
ir mes atleidžiam saviems kul
tiem i s,”
mirszau per trauko musu ves 
tuves net po Trijų Karalių nes 
ant Kalėdų Bajhiyczia Szventa 
vestuves uždraudžia. Tada ma
no uoszvis sake:

Praeidestinata nemiuem fal-
hirt”
(Kas at sides,

r ? ^2’"

■

' !V'‘'

* 4

ta nepabėgs)
Tnigi ir nepabėgo: laiminga: 

apsivedėm. Kunigas preorns 
Karmelitu Glembacko, atgiedo
jęs Kalėda 
lactenmr”,
džiaugkimes! eme užtemta sa
vo prie tos progos prakalbos 
tuos paežius žodžius; ir pail
gindamas po tam žvaigžde,

“ Ex su h emus 
linksmykimes ir

et
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MOTINA SIUNCZIA 
TAU ROŽIŲ

isz savo paszaukimo turėjo nu
sidėjimus ant savo sąžines. Isz- 
krete kada jisai svetimas var
žas buczius;
sius gilumas,
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NAUDOS SZITA LUOTELE LAIKE NELAIMES.
Kada generolas Nobile isz Italijos iszleks su savo oralai- 

viu in Žiemini Poliu, pasiims su savim 
kuria naudos, jaigu ji patiks kok’ia nelaime.

kuri tris karalius in Belleju at- ------------------------------------------ --------------—

szila gumini* luolele
po tam

vede su mano laimes žvaigžde, 
kuri mane in namus pono pas
talių užvedė pranaszavo mums 
isz to kogeriause laime ir pasi
vedima. Po tam palaimino 
mus: o norint tas pranaszuo- 
las pasivedimas niekad mums 
ne iszsi’pilde bei ant vestuvių 
linksminomės, szbkome ir 
džiaugėmės ezionai persikraus
to ir aeziu Dievui linksmino
mės ir po tam per trisdoszimts 

‘ metu vienybėje ir sutikime gy
venant stono moterystes. Moti- t
na lavo vienatinis kūdikis ma

ginio vilyjoj Aproiszkimo 
IPanos Mdrijos, lai ir davėm 

jai varda, koki sau atnesze Ma
rijos pavesdami ja ypatingai 
apglebai Motinos Dievo.

Nemieli paskui 
apniaukė kakta senelio. Mirtis 
numylėtos paežius kurios tuom 
labiau gailėjosi, kad ir pats in 
kelis metus po jos mirimui pa- 

“atnaujini i vestuves”, 
dataike ant griežles kuri jam 
keliolika metu amžiaus užnuo 
(lino, o apie kuria gerai pami
nėti ne galėdamas, o blogai ne 
norėdamas, ne užlaiko jokiu 
dalu atmint i je. No minavo jo 
taipgi priesz mane skaudžiau
siu savo ypo tai yra netekimo 
savo vienatines dukters: nes ži
nojo kad mano kudikiszkoj 
szirdelej, 
motinos sukeltu didele gailesti 
ir pamatytu graudžias aszaras 
ant veido ant kurio pasakoda
mas mėgo džiaugsmu ir links
ma užėmimą matvti.

J'ai part y lojęs 
savo mano 
(T S

Kaip tai ? mylimas seneli! 
tariau labai susijudinęs;
nelis laikaisi sziadien 
(ai ir sveikata sugrysz!

Mano vaikeli, mano ain- 
žije jau niekas žmogui no gryž
ta, kas perėjo!., rytoj mirsiu!

— Ir pakeldamas baisa pri
ma n 1a ap-

— ne
geriau

su,

r<r

tai ir

atminimai

mano 
prisiriszusioj prie

kiek giliai du 
senei ei s,

aiva ir baigė

jas, o tavo prosenis. Dieve 
duok jam dangų pasakojo jisai 
numirė žiloj senatvėj ant Ra- 
žancavos. Gal už tai Dievas pa
skyrė jam ta diena kad kasdien 
dievobaimingai kalbindavo ra- 
žaneziu szventa. Motinos savo 
ne pamenu; numirė, kada dar 
asz buvau mažiulelis. In du 
metu po smert tėvo, kada mano 
moezeka užsimanius isz naujo 
iszteketi, iszsikrauste nuo ma
nės su savo turtu, pasipažinau 
per Sekmines, kaip sziandien 
pamenu namuose pono pasta
lių Smolensko su pi mint ine 
mano paežiu, kuri taip gi ilsisi 
ramybėj, o tada pana Bogumi 
Ja, seserunaite gaspadoriaus. 
Palenkiau prie jos savo szirdi 
ir taip netikėtai viskas laimin
gai klojosi kad laiminant Die
vui ir tėvam in trumpa laika 
tapom sužiedoti. Tėvas jos o 
busiantis mano uoszvis, didelis 

, iszsvk 
facies tęs 

f ?
isz veido tavo pažysta, kad esi 
geras — kalbėdavo jisai. Pas- 
talis iszkelc dideli bankieta bet 
vestuves atidėjo in rudeni ant 

z v. Mvkolo dienos vardu
vių pono pakauszio. Ant grei
tesnio termino nesutiko norint 
labai to meldžiau, 
piens visi patiems 
kantrus yra iszmintingu), po
nas žente! — kalbėjo jisai ir 
pridurdavo:

“Lankyk mane sveteli, 
Kada rugiai kluonelyj”. 
Turtelis mano bajoriszkas 

neiszlaikys be rudenines pagel- 
bos didelio vestuvių susirinki
mo; o ir tomistą, ponas žente, 
geresnio iszvirsi alaus isz sa
vo miežiu negu isz paskolintu. 
Tada turėjau norom ne norom Į Po valandėlei pabaigė žegno- 
pristoti. , i ‘

Potam visokios žmonių zau-Hios ir ramiai; 
pus ir pliauszkynes, apie ku- skarn by s už mane!!!

lingavo 
— Oj! taip tai 

buvo mano vaikeli taip taip!— 
t) lukterejos kiek pridurdavo. 
Gal neužilgo pridėsite suma 
prie rejestro mano gyvenimo, 
tai yra paskutine data:

“Dievas mato laikas bėga, 
Mirtis veja, amžinastis laukia! 

— Ka darvt ?
deszimta tuojau baigsiu.

durį*: — Pievas 
re isz k e!.'

Kada ? paklausiau 
žingeidžiai ir szvelniai!

Szitoj valandėlei, 
mvlimas anūke.

Asz nieko nemaeziau, se
kai! tai 

apreiszki- 
iimn tankiai

mano

neli! — nes mislijau, 
buvo stebuklingas 
mas apie kokius 
pasakodavo.

Nesupranti, mano vaike- 
:i! kas asz esu? menkas lipinys 
molio; ar asz esu vertas kad del 
manes Dievas stebuklą rodytu? 
Ne, mano kūdiki! Bet vos pra
dėjau maldele del iszpraszimo 
laimingos smerties kad varpai 
suskambėjo, ir drauge 
misli perbėgo per 
tas vra 
ir

seserunai te

sensatas ir lotyninkas 
mane pamėgo. “Es 
t is, gnales intriusece ėstis

4 o

4 4 

f f
Nemo sa-

(tiktai

Asztuone.1'- 
“ Bdk 

valia Tavo Vieszpatie!” O Die
ve mano! duok man priesz 'Pu
vo Didybe susivienvti su tais 
su kuriais ant szitos aszaru pa
kalnes dirszia ir szirdžia bu
vau suvenytaslt!!” Czia pakel
davo akis ir rankas in dangų 
gerasis senelis kurio apraszes 
gyvenimą dabar noriu apra- 
szyti laiminga, ramia ir kriksz 
czioniszka mirti.

man 
galva, kad

ženklu laimingos ir 
greitos pasekmes maldų mano! 
), jaigu dar laike tokios dide

les szventes, kaip rytoj; Dievas 
uaszaiiktu mane 
savo 
ga ant manes 
Jo. Sukalbekim, 
drauge maldelę ant
encijos tavo nekaltos, o-mano 

nužemintos, draugia sujungtos 
gal iszpraszys laimin

ga del manes paskutine valan
da!

Nežinojau dar asz tada, 
to niekad nebuvau datyres, 
kad gyvenime žmogaus atsilai
ko perlekinaHCzios pranaszisz- 
kos mislys, kurias galima butu 
ia vadint i szvystelejimu persi- 

verezianezio lapo knygoje mu
su lėmimo. Instinkto prijauti
mas? ar pareiszkimas? — kaip 
jas nepavadinsim, vis jos žino
mos yra kožnam: nes kas jn 
valandose siūbavimo, baimes, 
vilties o net ir valandose vi- 
siszkos ramybes duszios, ne isz-

Laimingas, kuris ta 
apa taip pakelta, galėjo sulai

kyti! kuris norint porlekent ta 
įersergejima sugauti ir in at

minti insideti galėjo! Bet ne! 
apa lamino akimirksnyje per- 

verezia: mislis 
blykstelia kaip žaibas, ir nyks
ta kaip žaibas!!! o gryžta, at-

priesz veidą 
pripažyczin tame ypatin- 

mielaszirdyste 
mano vaikeli, 

mano i li

nuklos,

nes

uos vra kožnam:

>ažino.

las ir pamatus, lyg senovės rl- 
eieriszku zokonu, a balnus del 
visos brolijos, tai yra: norą 
nuolatinio valkiojimosi kol tar
navo paties sveikata, arba ko
jos dovanoto arklio; nopykanta 
nuolatinio užsiėmimo ir pro- 
eios; ant galo mažesni ar dides
ni pat rauk ima. prie degt ines. 
Naszliai, bevaikiai, i 
kavalieriai paprastai 
jie jokiu susiriszimu, ne priva
lumu. Kiek viena szohnvna ba- 
joriszka buvo tai ju gimines: 
nes visur rasdavo sau duona 
kasdienine ir atvira prieglau
da. Negana to laikuose kada 
kiekvienas gaspadorius rūpi
nosi apie savo dirva ir su sve
timais nedaug turėjo susineszi- 
mu toksai rinkėjas ir iszvažio- 
tojas naujienų, žinių, anegdotn 
pasakaiezin, pribunantis su ve- 
lijanezia szirdžia ir linksmumu 
in narna visados būdavo pagei
daujamas sveezias, ir tuojaus 
stodavusi ap-sipratusin mrmisz- 
kiu.

Ant galo tikras prisiriszimas 
prie szeimynos kuri maitino 
prastas atvirumas szirdies re* 
komendavojo kiekviena isž ju. 
Nedaug reikalavo: nes visus ju 
gyvenimo reikalus be procios 
ir kasztu o be praszymo, seno 
viszkas žmoniszkumas ir gera- 
dejingumas mus levu užtekti
nai apiiurojo, ? » ;

A’ienok dalykuosi* kur gry
nai reikėjo pritaikymo ju ypa
tingu talentu ir profesijos pa
velydama sau tankiai iszkrypt 
isz sažiniszko tako.

Ir taip: nekarta po atsilan
kymui medejaus dvare, dingo 
garsus ant visos aplinkines 
ta už keliu desetku myliu vai- *
ko po girias zuikius.

Nekarta jaunas ponaitis, per 
mokėjos arba iszsimaines isz- 
girta l*)ubeltauka ant medžio
kles nepataiko ir paleido žveri 
su gailesezia pažindamas melą 
ūžtinkrinimu pono Petro ar Jo 
kubo. Vienok ir po tokiu szpo- 
su kožnas lauke sugryžimo se
no draugo: nes'be jo medžiokle 

karszczio ablavft 
tvarkos o labiause nebuvo to 
t riukszmingo mede.jiszko links
mumo, kuri jisai tukstanczials 
melagyseziu viena už kita juo- 

mokėjo sukelti ir 
o kuris kaip žinoma

iszpeike geriau- 
isz ju pats pasi

naudotu: o svetima tinklą pri
žadėjimu gausus laimėjimo ant 
akmenų ir sukuriu užtraukė. 
Toki ir tiem panaszus mažr 
prasižengimai kuriu ponas Jo
kūbas ir jo broliai 
dasileisdavo tuom
būdavo jiem užmirszti, kad ka
da gerai tinkle laimėdavo gan- 

Isiai visus žuvimi apdovanoda
vo procevodami liktai del gar-Į 
bes ir padekavones kokia kas 
Potnyezia ir Su bala prie pilno 
bliudo visados apturėdavo.

Tos didesnes dalys rezidentu 
duotųsi dar aid mažesniu da
liu paskirstyti: 
dantų gydintojii, iszsitarnavu- 
siu namiszkiu pono direktorių, 
o net ir poetu!

Bot užteks ir to trumpo pa- 
. <atdimintume 

be ruposezio gyve
li nuo

i 
i sodaunyku,

I BALTRUVIENE
IHHHlVHHtHlHtlHHHtlIlMfHHHHIHHinilHIlHHtUHfN*

I • • • • I .ne siminimu tada, kada dp rotastolimos parapijines bažnyčios jau iszsipiltll) 
iszsisklaidyrnas gražiam vaka- ' 
riszkam vakare po miela ir ap-
iszsisklaidymas gražiam vaka-

linkine nameli mano senelio, 
apreiszke ant rytojaus szvente 
Dievo kūno (Devintiniu). Silp
nus nekuriu laiko, senelis prie 
pagalbos lazdos ir tarno iszsl- 
vilko ta diena po kryžium h 
tenai sėdėdamas sznabždejo 
savo maldeles: asz neseniai kū
dikis o dabar studentas moks-
laines, sėdėjau szale jo ir lau
kiau kol ne pradės litanija, pa
prastai užbaigenezia jo pote
rius...

Ka<l antbalsiai 
skambėjimu atsilfepe nu<yse 
jo... Pertrauke poterius, ir in- 
sitinktyviszkai pakelia ranka 
persižegnoti — sulaikė ja po- 
tam ant kaktos. Asz nusiste
bėjos žingeidžiai atkreipiau 
akis savo ant jo.

netikėtu

arba seni 
i ne turi

n

>

minėjimo, idant 
sau žmonos,
n,n nezi 11 s, d y kad non i u s, 
kuriu rupestys bėgdavo isz na- 

isztarpo kuriu ne vienas 
isz mus turėjo globėja mažose 
dienose o mokytoja ir goria il
sia namiszki jau n y stoję; kurie 

isz tarpo mus 
medžiai sode 

viens po kitam kuriom žemo 
savo drėgnumo atsako’

Tokiu buvo ponas Joknbas 
kol jaunesnis amžis ir pajiegos 
pavelijo, vandravojo ir jisai po 
svietą; isz priežasties vienok 
kokios (ai su mano senoliu in- 
giminystos visados pribuvo ant 
žiemos in jo namus, 
tikra prieglauda, 
szeszta krvžoli 
sprando, liovėsi važinėjos; ati
davė sena savo arkli kvostoriui 
bernardinu ir apsigyveno ant 
visados prie mano senelio, kai
po pusiau tarnas pusiau prio- 
telius, o visados ponas Jokūbas 
pasiruoszes ant kožno paszau
kimo pono iždininko, ar tai 
prie tikros bile neilgos procios 
prie gaspadorystos, ar tai prie 
poteriu ar tai prie marijoszaus 
arba cviko del pasilinksminl- 

ir ga s pad ori aus; 
arba ant galo prie pasakojimo 
ilgis žiemos vakarais visokiu 
istorijų tankiai pradėtu kam
baryj del ponu o, kada tie ne
sulaukdami galo gult nuėjo 
pasibaigoneziu palivarke del 
darbininku.

Isz savo puses ponas iždinin
kas su pasigailėjimu ir nusl- 
szypsojimu žiurėjo ant to kada 
laiko dideliu szveneziu arba 
sziaip nodeliom atsitikdavo 
ponui Jokūbai kreivom kojom 
vėlu vakaru gryžti namon dai
nuojant bosu po nose.

“Sztai, tai asz ponas 
Sztai tai asz ponas, 
Ir ant nieko nepaisau”...
Taigi prisiartino prie mus 

ponas Jokūbas kuogeriausiam 
upe nes noszo rankoj dar dre
ba nezi a didele lydeka.

:Tolia u s bus:~-

mu:

ant galo nyko 
kaip džiustanti

kaipo in 
Bet kada 

pajautė ant

mo svoeziu

pranaszystes kingesniu 
užlaikyti, 
yra didžiausiu pritraukimu ir 
užmokeseziu del medėju.

Su arklininku pagarsėjusiu 
gydytoju arkliu

PERLEKE
kupczium irBaigėme maldas, kada prisi-

irtino prie mus ponas Jokūbas, geriausiam jo prieteliui ne vc-
Žmogus tas prigulėjo prie

skaitlingos tada, o sziadien jau
brolijos 
tankiai

prigulėjo

iszgi susins

Imk nuo manes tu dovana
szin rožių, 

Isz darželio pririnktu
gražinusiu.

Kad nors viena jn prie
sz i rd i es nesziosi, 

Asz žinosiu, kad dar mane
myli.

Motina siiiiiczia tau sztai 
rožių,

>i*Si

j

Nanlike yra viena grim^zin, 
lai kas lik ateina iii ežia, 

'Puri duoti doleri ir kvotori 
O jaigu no turi, 

'Puri eiti “za dvori.
Tai vis iszmislas diikrcliu, 

Pamokytos nuo loveliu, 
Ba kas nori ant dukrelių 

žiu rot, 
'Pa i ik* d v va i, 
Vaike žinai,

Ant nork i u ir turi užmokei, 
Jaigu geidi 'beždžionkas 

parogot.

rn

Puri eiti ♦ I

bažnvezia 
•r

* •
Eiladelfijoj in 

cimbolas atėjo,
Na ir pakampėse vemti 

pradėjo
Ir no dyvai, per nakti

girkszno'jo,
Ir ant misziu nuvožliojo. 

'Tai vis 1 aetuviszkai, 
Kad ir kiaulis^kai, 

'Tas dėjosi ant vargonų'Tas dėjosi ant vargonų, 
O tai darbas krianeziu ponu 

Mat silpnos galvos pakelt 
negalėjo, 

'Tai vyruti ožius lupt pradėjo. 
# • •

Skrantone yra tokiu, 
Netikusiu niekszu, 
la i kraszezi us vaginoje 
Nuo paczto įminėja. 

Kaip pagausite, 
Žandus gerai atmnszkite, 
Arba pas vaita nutempkite, 

P upe t i na i nu baubkite. 
* • •

Stora gaspadinele kvatier- 
ninka pamylėjo, 

Del to, kad buvo davadnas 
ir apie tūkstanti turėjo, 

Reikė žinot, tasai vyrelis 
buvo blaivus, 

Ir jojo būdas dailus, 
O kad boba apie tai žinojo, 

Prie jojo prisiklepojo, 
Suėmė reikalingus rakandus, 

Ir tris savo vaikus, 
Nusipirko tikietus po 30 

doleriu, 
Nepaliko ne trejetą savo 

' vaiku, 
Vyras sugryžes isz darbo 

tuojaus persigando, 
Ba ne paezios ne vaiku 

stuboje nerado, 
Tai mat ir dievuotas, 

Būna niekam nevertas.
Badai Detroite da ir kita 

tokia yra, 
Ka nepaiso apie savo vyra, ' 
Per dienas ir naktis gere su 

vyrais byra, ’ 
0 kaip vyras ne jauslus, 

Tai ir toji nmis neužilgio 
in Arkansas.

Ka »

O, kiek jos nosza meiliu 
žodžiu!

Tik viena molina težino... 
Asz tavęs, vien prasznn: 
Kad tu mane tankiau 

atmintum, 
Kad labiau mane pamylėtum, 
Kad m už mane pasimelstum, 
Asz praszau, molina, motina. 
J'u užaugės iszejai in pasauli, 
Ir gal savo molule* užmirszti, 
Asz betgi laves niclaul 

nepamirszl u;
Ko irokszta szirdis, rožes 

pasakys.

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

I Gerklinis kataras, Bronkitin, Ger
klinis kosuliu, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
vojo, Prinzakinis gaivos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 26c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

A. RAMANAUSKAS 
lietuviszkas graborius 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

t

(izbalumuoja Ir laidoja Airudoa 
ant vlaoldu kapiniu. Pagraboa paroo- 
uia nuo papraacziauaiu Iki prakil
nia uai u. Parsamdo automobiliui dal 
laidotuvių, yoseliu, krlkutynlu ig 
kitioma pari važinė j imama.

Ball Telafonaa 1171-M

Lie*nvlsakat Graborlas
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliui pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekes.

SIS W. Hprao IU., 
MAHANOY CITY,

80S WAH1KT ST.,
tamaula, fa.

PA.

Pasamdo

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu,
automobilius del laldotuviu, krikas- 
tinlu, vesellju, pasivažinėjimo Ir t. L 
S2O W. Centre St.. Mabenoy City, Pa.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

j,f

1

Ka tas tūkstantis doleriu Žmogui 
reiazkU, j euru jis yra apimtas ko
kios sora ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks ŽtnoguA yra susiraukęs, n*, 
linksmas ir iavairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kalua parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekanczlu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
minimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perstalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlaplnimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
bveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdiea liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu H- 
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užboga lai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogo. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITI8,

125 Giliet Street Spencerpoint, N. Y.

# -e •

Susimildami vyrucziai protą 
turėkite,

Kaip laukiniai ne klykaukite, 
No senei užmnszo vaikina, 
Atsibuvo szormonys kaip 

ir visada.
Kada po laidotuvių in stuba 

suėjo,
Na ir kaip versziai giedot 

pradėjo, 
Žmones isz visur at bėginėjo, 
Kaip ant pasiutėliu žiurėjo.
Vyrucziai, jau laikas mesti 

ta ji papratimu, 
Nes tai visus žmonis 

prajuokina,
Jaigu Lietuvoje tas patinka, 
Tai Amerike tas ne tinka.

PER ALASKA

I

Ivezia turėti susinoszima ku- v 

riame pagunda ingijimo gores
nio arklio galėtu ji užpulti; nes 
tada nesigailės jisai iszkilniin- 
giausiu užtikrinimu o reikale 
r prisiegu idant inkalbet ge
rinusias ypatybes savo arklio 
kuri tiktai prietelystes ir szir- 
dingo velijimo leidžia ant mai
no. Bet už tai naipe in kuri at
važiavo, užėmė 
šiai “aki pono” 
pagal senoviszka 
szeria arkli; ir norint pats ne 
apleido progos del apgavimo 
kad ir savo gaspadoriaus tai li
kit am nedaleis ji apgauti. Bu-

suvisai 
rezidentu ir dvaroku

’ iszbarstytu po szali; kuriu kai
po ineinaneziu in sudėjimą ne 
vienos bajoriszkos szeimynos 
ir no vieno paveikslo tuomlai- 
kiniu naminiu, pirmiau abel- 
nas ir visai brolijai tinkanezias 
ypatybes priminsiu, kol neduo
siu pažinti vieno isz ju, 
Jokūbo, draugo paskutiniu me
tu gyvenimo mano senelio.

Dalinosi rezidentai pagal vi
durini savo paszaukima ir in- 
gyta gabuma in medėjus, žu- 
vinikus, ir arklinius. Skripkute dftvo tai prietolius kulisai dvi-

pono
jisai /tikRau
stomojo, kuri 

priežodi,
L ' i

kovoj su savim vikrumu arba 
prigavimu pergalėjo bot dvi ko-

11 is mano senelis, ir tarė isz va-
" Rytoj taip už-

no tvėrė jokio atskiraus fakul- 
feto, bet prie kožno gerai tiku 
padidydama verto ir linksmu- voj su kitais apgynė, 
ma dvaruko. Kiekvienas isz jn 
būdamas visiszkai tobulu savo 
“profesijoj”, I 
kaip augszcziau matėm, regu-'už pirmuosius mažiau

ma dvaruko. Kiekvienas isz jn Žuvininkai ant galo prie ku
riu lyginai ir ponas Jokūbas 

turėdavo dar, prigulėjo prastesni ir ramesni

A

jFT• J r V y. J + •; 'ua '(i

Pidkinihkaa CaH B. Eilson,
kuris kicravojo eroplana del 
kapitono Wilkins, kada iszleke 
ta Point Barrow, Atakos in r

taip-gt1 Žiemine szali.

t '

Dr. T. J. Tacielauskas
P i r m u tin is Lie t u v takas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St, Mahanoy City
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ŽINIOS VIETINES

— Ketverge pripuola Kata- 
likiszka szvente In Daugu Žen
gimo V. J. arba kaip paprastai 
vadina Szesztines.

— Readingo kompanije už
dare Boston Run kasyklas ant 

v 

neaprubežiuoto laiko ir visas 
anglis dabar galbens in Tunnel 
Ridge brokeri.*Apie du szimtai 
anglckasiu jau isznesze savo 
tulszis ir stengsis aplaikyt dar
bus kur kitur. Taipgi kompa
nije praszalino nuo darbo 38 
“broker bosus,” nes sako, kad 
tieji boseliai yra nereikalingi 
ir kad virszutiniai bosai gali 
tuos darbus užimti. Kur tieji 
paskutiniai pasidės tai nežino.

— Pirmo vordo ugnagesiai 
laikvs dideli balių IGta diena 
Gegužio, Noikevicziaus saloje. 
Vertėtu suszelpti musiszkius ir 
atsilanflcvti ant to baliaus, •r

f Sirgdamas tik trumpa 
laika szirdies liga, Petras Gu
daitis, saluninkas nuo 23 South 
D uli., mirė praeita Petnyczios 
ryta. Velionis kitados gyveno 
Nokomis, 111.,:bet atsikraustė in 
Mahanoju apie keturis metus 
adgal. Prigulėjo

Xpolitines partijos 
AMERIKOJE

Stacziukiene 57 metu, po trum-, 
pai ligai mirė Ashlando ligon
buteje. Velione prigulėjo prie 
Szv. Vincento parapijos Gir- 
ardvillej. Paliko viena 
Jurgi ir (lukteri Veronika Mar- 
cinkevicziime. Laidotuves at
sibuvo Utarniriko rvta su baž- Ir 
nytinems pamaldoms. Kūnas 
palaidotas ant Frackvillos ka
piniu. ______

Minersville, Pa. — Subatoje poje partijų vardai maž-daug 
laivo 

ponstva M i kolas ir

siinu

12 Gegužio, sėdo ant 
“Majestic”
Urszule Bliujei ir poni Jadvy
ga Stanezikienc, kurie iszplan- 
ke in Lietuva atlankyt gimines 
ir pasžystamus.
ponstva Bliujai be

Žinoma kad 
“Saules” 

neapsiėjo, nes užrasze del sa
ves in Lietuva be kuriuos neri
mautu jaigu nežinotu kas Ame- 
rike dedasi. Linkime laimingos 
keliones ir sveiko sngryžimo.

MAJORAS BIDDLE MOKINA KAREIVIUS1
A

tiDIDELE VASARINE 
EKSKURSIJA 

m LIETUVA
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Politine jiega Suv. Valstijo
se svyruoja nuolatos tarp dvie- 

Iju didžiausiu politiniu partijų, 
būtent, Repu'bli'konu ir Demo
kratu. Europiecziams yra sun
ku suprasti skirtingumą tarp 
Republikonu ir Demokratu 
partijų Amerikoje, nes Euro-

y 

pnlioezia iutpartiju pamatinius 
diosnius. Vienok neima jiems 
ilgai susipažinti su dalyku sto
viu Amerikoje, ir suprasti, kad 
Demokratu partijos šokėjai nė
ra vieninteli globojai Demo
kratijos principu sziame krasz- 
te, ir kad Republikonąi norą 
vieninteliai kurie paremia re- 
pnblikmiisZkus principus, ir 
kad abi didžiausios partijos su
tinka palaikyti principus de- 
inokratybps ir rcpublikonybcR, 
sulyg Amerikos' konstitucijos 
turinio.

Vietiniai Amerikiecziai pil
nai supranta szi neaisZkuma 
arba netobnluima, ir jie lengvai 
pažysta tuos, kurie priklauso 
prie Dembkratu partijos 
szant žodi 
dele raide 
szant žodi 
didele raide 
ha apie tuos kurie romia demo- 
kratiszka ir rcpublikoniszka 
valdžios forma lai jie naudoja 
mažas raides. Jaigu žmogus 
stengtųsi studijuoti sziu parti
jų praeiti ir isz ju insteigimo 
bandytu geriaus suprasti tai 
dar daugiau 'butu snmaiszy- 
tas, nes jis surastu jog buvo 
laikai kuomet dabartiniai De
mokratai vadindavosi save Re- 
pu'bli'konais.

Politiszkai 
paveldėjo daug isz Didžiosios 
Britanijos. Pradžioje nepri
klausomo gyvenimo, partijos 
buvo ežia susigrupavo maž
daug

se

ir

A

xx

' v P

>1
w*ag*

■y.-

7.

m

C
t

:4''!:

■į-

•>/

k
M

i

. A?'

X’

f.
i

c®

Majoras Antanas .J. Biddle, mokina marinius kareivius

I

I

I;Važiuokite ant pasaulio 
.didžiausio laivo, greitu 
“dideliu” garlaiviu keliu

ant laivo MAJESTIC 
ISZPLAUKIANT 2 BIRŽELIO (JUNE) 

l*z New Yorko per Cherbourg ar Southampton

Prisidėkite prie szitos milžiniszkos Lietuviu ekskursi
jos. Keliausite maloniai per visa kelione po vadovyste 
eksperto palydovo White Star Linijos ekspertu. Greiti 
parankus konekcijos in visas szalis Lietuvoje.

NE ATIDELIUOKITE. 
UŽSISAKYKITE VIETAS DABAR. 

Pirkite musu apmokėtas laivakortes del pasažieriu isz 
Lietuvos. Kreipkitės pas musu gerus Lietuviszkus agentus 
arba tiesog iii

WHITE STAR LINE 
International Mercantile Marine Company 

ARCADE-UNION TRUST BLDG. PITTSBURGH, PA. 
No. 1 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 

15th & LOCUST STS. PHILADELPHIA, PA.

I

Į
I

musztro kaip apsigint nuo bagnietu 
Philadelphijoj.

kariszkoje mokyklojeChicago. — Praeita sanvaite 
viena rvta 10:30 valanda ryto, 
Frank Grigaliūnas, plaudama^ 
langus antro aukszto trobesio, 
nuvirto žemyn ir susižeidi’. 
Sekmadienyje, Gegužes 6 die
na, Grigaliūnas mirė. Tai atsi
tiko 4 valanda po pietų. Trobc- 
sis, kurio langus plaudamas 
Grigaliūnas susižeidė, randasi 
adresu 707 North Clark St.

Apdraudos kompanijoje Gri
galiūnas buvo apsidraudęs, bet 
kompanija iszmokes apdran
dus pinigus tik giminėms. Tai
gi velionies Grigaliūno gimi
nes malonėkite atsiszaukti. 
Kreiptis delei pilnesniu infor
macijų reikia in p. AIil<c Rut
kauskas, 707 North Clark St., 
Chicago. Tel. Delaware 9574. 
Velionis dirbo p. Rutkauskui.

 — N.
ISZ WILKES-BARRE IR 

APLINKINES.
Nesutikiu už mokesti, 

600 anglekasiu Exetoro sustojo 
dirbti iszeidami ant streiko.

Pasirengdamas važiuoti 
in tėvynė, buvusia palicljos va
das Robertas 
Old Forge, 
už padėjimu dinamito po namu 
tebvrio burmistro Frano Ber
ger. Rogo likos pastatytas po 
$1,000 ir iszvažiavo in Europa.

6 6 6
yra receptą# del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmutza mikrobu*. — Aptiekoae

ir

5

isz ju nepasiseko insigyventi 
visoje szalyje. Socialistai i nėjo 
iii politika Su v. Valstijose 
priesz 40 metu, bet nelosze 
svarbia role politikoje. Stip
riausias 'bandymas paimti po
litine jiega isz Republikonu ir 
Demokratu partija buvo pada
ryta partijos, *kuri vadinosi sa
ve populistais. Ji 'prasidėjo de
vyniolikto sziintmeczio pabai
goje,
muszima

Demdkratu partijos ra- 
Deinocratic” su di
li. ” Taip pat ra- 

,” su 
Kuomet kal-

keliu
Juozą*

prie 
1» 1 ♦ ^Z\ • •

po Liptuviszkos parapijos. Pa
liko flideliam nubudime paezia 
(po tėvais Mockaicziute), du 

Petra, ir Leonarda ir 
ditkteri Veronika. Taipgi pa
liko broli Nokomis, 111. ir dvi 
seseris Worcester!, Mass. Lai
dotuves atsibus Utarninko ry
ta su bažnytinėmis apeigomis 
ant 'kuriu užsipraszo visus pa- 
žinstamus ir gimines. Laidos 
graborius Rėklaitis.

— Praeita sanvaite prohi- 
sznipai užklupo

draugyseziu ir prie J?

suims

bicijos sznipai užklupo ant 
verhauzio ant E. Railroad uly- 
czios kur rado 200 baczkas g< 
ro alaus ir 
Pottsville.
arosztavos.

t Praeita Ket vergą 
Ashlando ligonbuteje pati An
tano Kunskio, 47 metu, 1100 E. 
Mahanoy Avė., po ligai keliu 
menesiu. Velione gimė Lietu
voje ir pribuvo in Indiana, o 
du metai a<lgal atvažiavo in 
Mahanoju. Paliko vyra, du bro
lius Mikola Serapinska, Chica
go ir Kazimiera, Westville, Ill., 
kaipo ir seserį Lietuvoje. Kū
nas buvo paszarvotas pas Juo
zą Aldksyna, 1101 E. Mahanoy 

o Subatoje likos iszvežta 
kur velione

* •
m

Badai locnininka
viską iszveže

mirė

Rogo, miestelio 
Iikos aresztavotas

i (

< <

< c
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kontroles valdžioje.
Republican 
R.”

Suv. Valstijos

Pradžioje 
gyvenimo, 
susigrupavo

Anglijoj.

Avė 
in Clinton, Ind., 
pinniaus gyveno.

— Negana kad Readingo 
kompanije praszalino nuo dar
bo visus boselius, bet ėmėsi 
praszalint ir virszntinius kom- 
panieznus darbininkus. Ana 
diena praszalino po deszimts 
tokiu darbininku isz Tunnel 
Ridge, Mahanoy City, ir North 
Mahanoy ka-syklu. Girdėt, kad 
ir angliniai (coal and iron) pa- 
licijantai bus praszalinti. Ne
kuriu kiszkos dreba ir lauke 
kada Maloni’v duos at st anka 
kitiems.

— “Saules”
gromata isz Lietuvos del Juo
zo Skinto. Tegul ateina atsiimt.

ofise randasi

J
ISZ SHENANDOAH, PA.

— Prohibicijos sznipai už
klupo netikėtai ant Columbijos 
bravoro tikėdamiesi surasti 
daug alaus, bet tame apsiriko 
ir gavę “szpiga,
nebuvo ne laszelio alaus. Pasi
vėlino sznipukai.
I

nes bravore

Hazleton, Pa. — 
sūnūs Vinco Vinciausko, 
E. Diamond avė., 
mas ant baisikelio isz mokslai- 
nes, likos pagautas per auto
mobiliu ir sužeistas in ranka, 
kaipo ir sudaužė baislkoli. An
tanas gydosi namie.

Antanas,
541 

važiuoda-

Plymouth, Pa. — Po mirezei 
manomylemos paezios kuri bu
vo tikra sesuo Jono Basanavi- 
cziaus, esmių priverstas par
duoti visus naminius rakandus 
(fomiezius). Kas norėtu pirkt: 
tegul atsiszauke pas Mikola
Žukaucka, 331 Bead St., Ply- 
jnouth, Pa.

Reading
lines >

Dubeltavas
Tikietas$4. .00

1N

NEW YORKA
ARBA

$5.00 
Up-The-Hudson Upes 
NEDELIOJ 20 MOJAUS

Specialia Treinaa Subatoa Naktį

Isz Ryte
Shamokin .......................... 1:00
M t. Carmel ...................... 12:59
Ashland ............................ 1:51
Shenandoah ...................... 1:30
Mahanoy City .................. 2:19
Tamaųua ............................ 2:46
In Jersey City pribus .... 8:00

8:20New Yorka (Liberty St.)
New Yorka (W. 23rd St.) 8:40

Pasažierial del Up-the-IIudson 
paims laivu iszplaukiant isz Jer
sey City 8:20 ryte Standard Time.

GRĮŽTANT— Treinas apleis 
apleis New Yorka nuo W. 23rd 
St. 7:47 vakare, nuo Liberty St. 
8:00 vakare, isz Jersey City apie 
8:15 vakare, pagal Eastern Stan
dard Time.

Panedeli 11 Juniaus
Keturiu-dienine ekskursija su 

palydovu in
Washington, D. C.

Preke $33.75 apmoka visus , 
ekspensus. Apie daugiaus in

formacijos raszyklte pas
G. O. Roper, D. P. A. 

Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio
i

l

ežia
taip kaip ir 

Czion buvo partijos kurios va
dindavosi Whigs ir Tories. To
ries remdavo karulio paskir
tus Britu gubernatorius. Whigs 
stovėjo už ypatiszka laisve ir 
jie prieszindavosi centralizuo
tam autoritetui, 
periodo Whigs 
kaipo patriotai, 
rie rome Britu valdžia, vadin
davosi loyalistai. Szis senas 
Britu paveikiejimas 
keistas, 'kuomet Su v. Valstijo
se gavo savo nepriklausomybe 
revoliucijos kare.

1787 metais, kuome-t federa- 
le konstitucija sustatyta, nau
jas perskyrimas pasirodo, par
tijų tarpe, būtent skirtumas 
tarp federalist u ir anti-federa- 
listu. Federalislai rome stipria 
lautiszka valdžia, anti-federa- 
listai norėjo insteigti liuosa 
valstijų konfederacija. Wash- 
ingtonas, kuris in politines par
tijas neti'kejo, vienok buvo lin
kės prie federalist u. Bet tas jo 
nusistatymas nesulaiko ji nuo 
priėmimo Thomas Jefferson in 
savo kabinėta, kuris buvo anti- 
federalistas ir nepriklausomy
bes deklaracijos autorius. Su 
laiku anti-federalistu partija, 
Jeffei’sonui vadovaujant, tapo 
republika ir kaipo tokia ji lo- 
sze vadovaujanezia role Ame
rikos gyvenime per pora gent- 
kareziu.

Kuomet karas priesz Didžią
ją Britanija užsibaigė 1912 
metais, 
nyko, 
susiskaldę iii keletą daliu, be
šokant skirtingus vadus. Pre
zidento rinkimuose, 1824 me
tais, Repu'blikonai turėjo ne
mažiau Ikaip keturis kandida
tus iii prezidentus. Ir isz vieno 
isz szitu skyrimu, radikalisz- 
kiausios dalios Jeffersono re
publikonu, mes sziadien turi
me dar gyvuojanezia demokra
tu partija, kuri tais laikais bu
vo insteigta ir tais laikais ga
vo savo varda.

Szi Demokratu partija valde 
Su v. Valstijas beveik visa lai
ka iki 1860 motais. Jos didysis 
vadas buvo Generolas Jackson,

Revoliucijos 
buvo žinomi 
o Tories, ku-

Szis
buvo per

būtent

federalist u partija isz- 
ir Republikonu partija

Demokratu partija gavo dau
giausia paramos isz mažu ūki
ninku ir darbininku, iv isz tu 
piHiecziu, kurie norėjo kad bu
tu daugiaus demokratiszkos

Jie pa-
brieže ’kiekvienos atskiros val
stijos teise prižiūrėti savo rei
kalus, ir jie nenorėjo apsaugo
ja mo muito.

Prioszininkai szitos partijos, 
kurios didžiausi vadai' buvo 
Henry Clay ir Daniel Webster, 
stojo už Amerikos konstituci
jos liuosa sutaisyma, apsaugo
jama muitą, ir sutaisyma vidu
riniu pagerinimu.

Kitas .didelis faktorius, ku
ris turėjo savo didele politiko
je intekrne, buvo tautiszko ban
ko klausymas. Demokratai 
prieszinosi centralizavimą ban
kiniu interesu, ir szis klausy
mas buvo nesenai iszrisztas in- 
steigiant Federal Reserve Sys
tem.

Partija,, kuria dabar 
republikonu, 

laiku, kuomet vergija buvo pa
naikinta, 
mot visi negrai buvo paliuo- 
suoti. Agitacija priesz negru 
vergija buvo labai smarkiai 
varoma sziaurinese valstijose, 
ir tas privedė prie politiniu jie- 
gu perkeitimą. 1860m. naujai 
sutverta Republi'konu Partija 
panaudodama proga perskyli- 
mu Demokratu partijos eilese, 
iszrin’ko Abraham Liiicolna 
prezidentu. Tuomet Civile Ka
re pakilo ir po ta kare, Demo
kratai, kuriu didžiausia jiega 
ir skaitliu 'buvo sumusztoso 
pietinėse raitijose, nebuvo pri
leisti prie valstijos darbo per 
ilga laika, bet kaip tik ’karinis 
upas, kuris buvo isžkeltas bro- 
lisz’koje 'karėjo, suminksztejo, 
Demokratai vėl paėmė savo 
vieta kaipo viena isz didesnių
jų szalies partijų. Ir praeitam 
szimtmecziui, baigiant beveik

NAMINIAI Nuo to matyti kad per visa 
vasara galima darželi apsodin-

DARŽELIAI •? Kaip ti'k viena

naru

klausymas.

ved i- 
iszsi vyste

per Civile Kare, kuo-

Populistai' renio liuosa 
sidabro,

ICuropoj vadintas
mas,”

“ Ameri- 
apie 1850m. Jos

arba kaip 
“ bimetaliz- 

laipsniuotas ineigu mo
kesnis (tas dabar yra), ir val
džios prisisavinima gelžkeliu, 
telegrafu ir telefonu. Vienas 
isz indomiu atsitikimu Ameri
kos politikoje buvo pasirody
mas taip užvadintos 
kos ’partijos”
tikslas buvo pricszintis priesz 
Kataliku intekrne politikoje, 
priesz imigrantus, ypacz Vo
ki erzi u s ir Airiu kilmes žmo
nes. Partija i ugi jo varda 
“know-nothings” (nieko neži
nantieji). Ir yra sakoma, kad 
szis vardas gautas todėl kad 
partijos nariai visuomet saky
davo, kad jie “nežino” in klau- 

organiza- 
1864 metais, 

ir

Part i ja

“ nežino 
symus apie politine 
ei ja. Szi partija, 
kontroliavo keletą valstijų, 
1856m. ju kandidatas in prezi
dentus gavo dideli skaitliu 
balsu. Bet szi “know-noth
ing” 
ge. Viena isz paskutiniu pa
slaugu atimti vadovaujanezia 
role isz dvieju 'didžiausiu par
tijų buvo padaryta po vado
vyste Theodore Roosevelt. To
ji partija buvo vadinta progre
syvi partija, kuri nesenai isz- 
nyko. Dabar vėl pastangos yra 
daromos kitas partijas iszkel- 
ti auksztyn. E.L.T.S.

iravo
Bet szi “ 

partija ir niekais u žaibai-
SZI
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kas du metu, jie valdo. Tai yra, | dury j 
Republikonąi per du metu už
ėmė pirma vieta ir po jais sek
davo Demokratai dviejais me
tais ir 1.1.

Szi trumpa istorine peržval-

Bizniavus namas paežiam vi
ryje Tamaqua, Pa. Gera 

priežastis del pardavimo. Geras 
pinigiszkas invostmentas del
S
adreso Box 46, 
Mahanoy City, Pa.

reito pirkiko. Kreipkitės ant 
“Saules” ofiso, 

t.M.25

prižiūrėt as

geriausias su-

I

s. i\a- 
žviniai

Nekurtas

Gerai planiuotas ir tinkamai 
darželis pristatys 

dauginus daržovių vasarai ir 
rudeniui negu paprasta szei- 
myim galės sunaudoti. Beveik 
prie kiekvieno namo yra kiek 
nors žemes, ir
naudojimas tos žemes yra pa
daryti naminius darželiu 
uliniai darželiai neti'k
1 risides prie sumažinimo szei- 
mvnos maisto iszleidu bet su- 
teiks daugiaus lin'ksmumo ir 
sveikatos prižiūrėtojui. Szei- 
mininkems taipgi neiszpasaky- 
ta nauda nes visuomet turės 
szviežiu daržovių.
daržoves,.kaip burokus, kopūs
tus, morkvas, salieras, cibu
lius, pasterno’kus, bulves ir ro
pes galima s'klepe laikyti del 
žiemos.

Su Birželio menesiu beveik 
viskas privalo būti pasodinta. 
Klaidinga daržely pasodinti 
tik ankstyvas daržoves. Netik 
pirmiausia patartina pasodin
ti salotas, ridikus, žalias pupas 
ir žirnius, bet tas daržoves ga
lima per visa 
dvieju ir trijų 
dinti.

Sunku paduoti invairiu dar
žovių nunokime lai'ka nes kli
matas visuomet mainosi, bet 
sekanti sutrauka gal nors tru
puti pagelbės naminiai darži-

vasara tarpais 
sanvaieziu so-

ninkui. Pupos nuo 40 iki 65 
dienu; burokai nuo 60 iki 80 
dienu; kopūstai nuo 90 iki 100 
dienu; morkvos nuo 70 iki 100 
dienu; salieros nuo 120 iki 150 
dienu; komai nuo 60 iki 120 
dienu; agurkai nuo 60 iki 80 
dienu; salotos nuo 60 iki 90 die
nu; arbūzai nuo 100 iki 120 
dienu; cibuliai nuo 130 iki 150

ga apie insteigima dvieju di
džiųjų partijų, gal parodys pa
matini politini skirtingumą 
tarp ju. Vienok yra labai sun
ku daryti ’bendrus paaiszkini- 
mus sziame dalyko. Republiko
nu ir Demokratu partijos turi 
tarp savo nariu žmonių, kuriu 
nuomones labai skiriasi. Pav., 
yra progrosyv-i Republikonai ir 

Republikonąi; 
progresyvi Demokratai ir kon- 
servetyvi Demokratai. Vienin
telis aiszkus skirtingumas, ku
ris sziais laikais pasirodo tu 
dvieju partijų tarpe, yra mui
tas. Repu'blikonai stovi 
augsztu „ apsaugojama 
kurie apsaugotu Amerikos pro
duktus prieszais pigesniu pa
darytu svetimose szalyse pro
duktu. Demokratai stovi už 
muitą vien tik del ineigu, o no 
del apsaugojimo.

Nuo laiko kuomet Su v. Vals
tijos iszsistoigo, daug mažu 
partijų sutverta, bet nei vienai

* ... 1
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konserve ty vi

Repu'blikonai u z 
muitą

Plotelis ir farma. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados siūboj. Far
ma turi 45 akieriu, daug vai
singu meldžiu, visos dirbamos 
maszinos, arkilai, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
liegęs. Kreipkitės ant adreso: 

Wm. Konsavage,
Locust Valley, 

Box 144, R.F.D. No 1,
Barnesville, Pa.
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dienu; pasternokai nuo 125 iki 
160 dienu; žirniai nuo 40 iki 80 
dienu; dynai nuo 100 iki 140 
dienu; bulves nuo 80 iki 140 
dienu; saldžiosios bulves nuo 
140 iki 160 dienu; ridikai nuo 
20 iki 40 dienu; szpinakai nuo 
30 iki 60 dienu; tomates nuo 80 
iki 125 dienu; ropes nuo 60 iki 
80 dienu.

iszsi'baigia galima kitas paso
dinti.

Žalios pupos, agurkai, cibu
liai, pasterno'kai, tomates, 
bulves (s 
visa sezoną. Po ankstvviu dar
žovių kaip tai buroku, anksty
vu kopūstu, morkvu, salotu, ža
liu pupų, ridiku, szpinaku ir 
ropių, galima pasodinti vėles
nius bmdkus ir kopūstus, sa
lieras, kernus, žirnius, szpina- 
kus ir ropes. Ankstyvos daržo
ves turi būti pasodintos vienoj 
vietoj, kad kuomet iszsibaigia 
toj vietoj galima ka kita paso
dinti.

Augalu svarbiausias mais
tas yra nitrogenas, fosforine 
rugsztis, potaszius ir kalkes. 
Nitrogenas priduoda sveika 
žalia spalva, fosforine rugsztis 
pagelbsti augima, ypatingai 
formuoja sėklas, be potasziaus 
nebūtu galima apsodinti žeme. 
Kai'kurios daržoves reikalauja 
daugiaus potasziaus negu ki
tos, tarpe tu randame bulves, 
burokus, morkvas, ridikus ir 
pan.

Gamta tuos tris elementus 
pristatė žemoj, bot kartais ne
gana stiprus ir todėl reikia var
toti koki nors užvaisintoja — 
(raszala. Pi imi ausi a reikia že
me špatu kasti ir akėti su greb
liu ir tada vartot traszala. Kal
kėmis treszti žeme daug neszu- 
mo priduoda žemei. Kalkes tu
ri būti pirmiau negu sėjant isz- 
barstytos. Strugems ai4ba ki
toms vyniojancziioms žolėms 
kalkes bledingos.

Beveik visi daržininkai pa
daro klaidas kuomet pradeda 
sodinti darželius. Nesenei vie
name mieste 150 daržininku su
sirinko apkalbėti geresnius bu
dus ir viens kitam papasakoti 
apie padarytas klaidas. Dau
gelis isz tu daržininku apsodi
no per anksti, kuomet žeme bu
vo per szalta. Sekios neiszaugo 
ir turėjo'antru syk apsodinti. 
Kiti daržininkai pasoilino tik 
ankstyvas daržoves ir taip už
sibaigė ju naminiai darželiai— 
su pirmu apsodinimu.

—F.L.I.S.

.pasternokai, tomates, ir 
e-ali būti sodinami per

a ugima

•i •

.h

t.f.)

Naminiai fornieziai, pecziai, 
karpotai ir visi kiti daigiai. 
Taipgi parduodu savo dtuba ir 
kas pirks daigtus galėtu tuo- 
jaus apimti stuba. Kreipkitės 
ant adreso

Ant. Norvida,
1237 E. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

------»I—
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 ozedina.

*«

del žmogaus kuris dirba ir ozedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas augą su padauginimu Procento.
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