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ISZ AMERIKOS Laivas Lūžo Pusiau Ant Antaftiko Mariu

NAMOPARĖJO NAMO VĖLAI, 
LIKOS NUDURTAS PER 

PACZIA.
Philadelphia, Pa. — Pacziu- 

le Roberto Mins, 
nli., yra karszto budo ir szia- 
dien gailesi labai, kad per grei
tai szoko ant savo vyro kada 
jisai parėjo namo vėlybu laiku.

Kada paeziule jojo užklausė 
kur buvo taip vėlai, vyras at
sake uvaktuok savo nosi,” to
ji taip insikarszcziavo kad pa
griebė szesziu coliu ilgio peili 
ir dore jam kelis kartus in 
plauczius. Vyras guli mirsztan- 
tis ligoributcjė o paeziule de
juoja kalėjimo ir gailesi už sa
vo staigu pasielgimu.
DVI-VEIDINIS KATUKAS.
Philadelphia, Pa. — Ana die

na kate prigulinti prie George 
BroTvm, kuris turi garadžiu ant 
3-rd ir Wanamaker Ave., atve
dė szeszis katukus isz kuriu 
vienas buvo nepaprasto gimi
mo. Turi jisai du veidus, ketu- 
res akis, dubeltava burna, dvi 
ausis, viena uodega ir ketures 
kojas. Daug žmonių atlanko 
t a ji nepaprasta sutvėrimą.

UŽMUSZE SAVO PACZIA 
BŪDAMAS GIRTU.

Moline, III. — Palicije aresz- 
tavojo koki tai Stanley Sili- 
czioka kuris suvažinėjo savo 
paezia ana diena. Stanley užsi
spyrė važiuoti automobilium 
in Mrecaitwr knd buvo gerai 
užsigėręs, jojo pati užsispyrė 
ji neleisti ir atsistojo prieszais 
automobiliu. Stanley užpykęs 
paleido maszina tiesiog ant mo- 
teres užmuszdamas jaja ant 
vietos.
BAISI MIRTIS 

M0T0RMAN0.
Hazleton, Pa. 

John, varytojas 
st nd kario Harry Cunius nesu
stojo ant paszalinio kelio idant 
praleist kita karuka einanti 
isz Wilkes-Barriu in Hazleto- 
na, todėl abudu karai susidau
žė. Cunius likos prispaustas 
per kara kuris užsidegė. Nelai
mingas gulėdamas melde žmo
nių idant ji nuszautu ir paleng
vintu jojo kentėjimus, bet nie
kas neturėjo drąsos iszpildyt 
jojo praszyma. Jojo abidvi ko
jos sudege ant anglies nuo ko 
ir mirė. Apie 30 pasažieriu li
kos maž-daugiau sužeisti.
VIENA DIENA KALĖJIMO 

UŽ ZAPALKAS.
Coverdale, Pa. — Už tai kad 

turėjo zapaikas ir paperosu ka
syklose, kas yra uždrausta, 
Juozas Pavalik likos nubaus
tas ant vienos dienos in kalėji
mą. Bosas praeidamas pro vie
ta kurioje dirbo Pavalik, pa
mate surdote pakeli paperosu 
ir zapalkas ir apskundė Pava- 
3ika.

PIRKO PACZIA, DABAR 
JAJA SKUNDŽIA.

Trumansburg, N. Y. — Char
les Steenberg, 40 metu, pirko 
20 metu Helena Schroeder, ku
ri apsigarsino laikrasztyje buk 
save parsiduos tam žmogui ku
ris užmokėtu jai 5,000 doleriu. 
Po apsipaeziavimui Holona ne
norėjo gyvent su juom ir dabar 
Steenberg skundžia jaja, idant 
jam sugražintu pinigus.

PURVINAS LIETUS.
Port Arthur, Ont. — Czio- 

nais netiketinai nupuolė purvi
nas lietus, kuris apteszkino 
žmonis, automobilius ir namus.

1402 S. 52ros

vaktuok savo nosi,

Daug žmonių

Arti St. 
elektrikinio

Priežastis nepaprasto lietaus 
buvo susimai szymas piešk u ore 
pu lietum. ,
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Laivas Lozero, kuris žuvavo ant veloribu (didžnviu) su
lūžo pusiau kada užplauko ant Kerguelen salos ant Antarctic 
mariu. Laivoriai iszsigelbejo valiosią.

BAISIOS AUTOMOBILIU 
NELAIMES IN 6 METUS.
Washington, D. C. — Pagal 

rapartus iszduolus per drau
gove American Road Building 
Associat ion, 
n i us szeszis

Isz Visu Szaliu

SUVADŽIOTOJAS 
fi00 MOTERIŲ,i

NAUJA KARE? ISZ LI ETUVOS virszininkas

APGAVIKAS SUVADŽIOJO 
DAUG MOTERIŲ, KURIAS 

APIPLESZDAVO IR PO 
TAM PAMESDAVO.

JAPONAI ISZDAVE KARE 
KINAMS UŽ NUŽUDINIMA 

JAPONIECZIU IR UŽ 
APIPLE8ZIMUS.

BANDITAS

tai per paskuti- 
metus nelaime.se 

su automobiliais žuvo 141,497 
ypatų — tai yra užmuszta ir 
įnirę nuo sužeidimu o 3,446,000 
sunkiai sužeista. Jaigu auto
mobilistai daugiau neturės pro
to ir neapsisaugos save ir ki
tu, tai szimet mirtis turės gera 
rugepjute su pagelba automo
biliu.
NEPASISEKE NUŽUDINT 

PACZIA, PATS SAVE 
NUSIŽUDĖ.

. AUentfcv’n, Pa. — Persi sky
rės nuo savo paezios kėlės san- 
vaites, Povylas Ran, 27 metu, 
susitikęs su savo paezia, pa
prasze in savo ruimą nes sake 
geidžia su jaja pasikalbėt. Ei
dama paskui vyra tropais in 

pamate ky- 
isz vyro ki-

NEPAPRASTAS
ZIEGORIUS

Viednius. — Palicije turėjo 
gilinki suimti nepaprastu su
vedžiotoja moteriu> 42 metu 
Antana Dpbrokruszka kuris 
jau praleido puse savo amžiaus 
visokiuose ■kalėjimuose. Pradė
jo savo apgavinga gyvenimą 
pasidnodainas save kaipo ben- 
kartukas nnsiszovusio karaliū
ne Rudolfo ir jojo meilužes ’ba
ronienes Vetseros, (Rudolfas 
buvo sūnūs mirusio Austrijo- 
kiszko ciesoriaus Franz Juo- •»
zupo) ir tekiu bud u apgavo 
lengvai iki ns Austri jokiszkus 
kaimuocz/ius ant puses milijo
nu koronu.

Po atsedejimui bausmes už 
apgavystes, ėmėsi apgaudinėti 
senmerges ir moteres. Keli me
tai adgal buvo /uit tikrųjų pa-

London. — Japonijo su Ki
nais cmosi ant tikrųjų už plau
ku ir jau keli kruvini susirė
mimai atsibuvo Shantungo 
provincijoj. In Tsingtao likos 
n u si u nsta 15,000 Japonu.

atsibuvo

Tsi- 
mano Japonai isznesze in pa
danges Kiniszkas kazarmes ir 
amunicijos magazinu. Visi Eu- 
ropiecziai ir misijonieriai tu
rėjo apleisti 
na s 
musztas.

Nacionalistu valdžia melde 
Valst. idant sutaikintu

kor.) —

Todėl 
ir visi darb- 

y >
Jie

Povylas Ran 
savo

paskui 
viražu, - paeziule 
szanti 
s Zeniaus 
del ko jaja paprasze eiti 
juom. Motore nubėgo žemyn ir 
iszejo ant ulyczios. Jn kėlės 
minutas po tam žmones iszgir- 
do szuvi, nubėgo ant virszans 
ir rado Ran g 
be gyvasties.

revolveri
ir tuojaus dasiprato 

su

ulinti ant grindų

TRUMPI TELEGRAMAI

U Seville, Iszpanije. — Du 
Iszpaniszki lekiotojai iszleke 
per Atlantiko mares su eropla- 
nu Jesus Gran Gran Poder. Ke
lione bus per Kuba o isz ten in 
New Yorka.

New Orleans. — Devy
nios y pa tos isz szeimynos Pet
ro Lacansi prigėrė kanalo, ka
da ju automobilius nusviro isz 
kelio ir inkrito in vandeni.

1[ Washington, I). C. — Pa
gal naujausia Skaitliu, tai Suv. 
Valstijosia randasi lyg sziai 
dienai 221,763 Graiku.

U Angola, Jnd. — Banditai 
apiplosze czionaitini First Na
tional Bank ant $15,000 po tam 
pabėgo.

U Reading, Pa. — Reading 
bravoras likos uždarytas per 
sūdo paliepima ant viso meto, 
nes dirbo drutesni alų ne kaip 
tiesos pavėlina.

II Pittsburgh. — Mikas 
Viunovski, 33 metu likos ap
kaltintas už nuszovima steiti- 
nio policijanto Christy, 22’ Ap
rinkus laiko sumiszimo prie 
Co verdate No. 8 kasyklų.

H Moskva, Rosije. — Ant 
Kubano upes apsiverto valtis 
kurioje radosi daugybe vaiku, 
apvaikszcziodami 1 diena Ge
gužio; 23 vaikai nuskendo, o 
likusioje iszsigelbejo.

U ' Kairo, Egiptas. — Arti 
Mausura, sudege mažas mies
telis susidedantis isz 232 na
mu, du žmonis sudege ir 18 maž 
(langiau apdegė,

23 vaikai nusikondo,

r

misijonierius
Psangeliow, 

likos
vie-V uz-

KAS VALANDA ATSIKĖLĖ 
KAULAI ŽMONIŲ IR 

MUSZA IN VARPA.

In czio-
nepa-

atsistoja 
pla kt uka

Bengal, Indijo. — 
nais likos atgabentas 
prastas ziegorius kuris kitados 
prigulėjo prie kuinigaikszczio 
Abdi Ben Rai Nargupatach. 
Prie ziegoriaus kabo sidabri
nis varpas o aplinkui guli žmo- 
giszki kaulai — tiek, kiek pri
guli prie’ dvilika žmonių, bet 
visi kaulai guli ant vienos krū
vos, rodos sumaiszyti ir numes
ti ant vienos krūvos.

Kada ziegorius parodo pir
ma valanda, isz krūvos kaulu 

sz k e 1 i e t a s, -pa g r iebo 
eina prie varpo ii r

suskambina viena karta, po 
tam sugryžta prie krūvos kau
lu ir subyra ant szmoteliu ve
la.

Kada ateina antra valanda, 
atsistoja du szkelietai ir pana- 
sziai skambina kaip juju drau
gas —du kart ir t.t. Kada pri
siartina pusiaunaktis1, visa krū
va kaulu atsistoja isz kuriu pa
sidaro dvylika szkelietu ir kož- 
nas užduoda y pa in varpa — 
dvylika kartu, ant ženklo dvy
liktos valandos, po tam visi su
byra ir vela atsigula ant kru- 
vos.

Kas padirbo t a ji 
tai niekas nežino,

padovanojo

J V e ugrai.
i n si laužo ii n

- Keli 
gminos

ziegoriu, 
nes yra la

bai senas ir puikaus darbo. Zie- 
gori ketina atvežti in Londono 
muzeju, kuri nupirko kokis tai 
milijonierius ir
valdiszkam muzejui.
PLESZIKAI PATYS SAVE 

NUBAUDĖ.
Va szka 

pleszikai
kancelarije isz kurios iszne- 
szc geležine szepa, kurioje ra
dosi pusėtinai pinigu. Tuojaus 
ant rytojaus viskas iszgidave 
ir žandarai leidosi paskui su
sekti pleszikus. Užmiestyje ra
do geležine szepa sudaužyta o 
prie josios gulėjo du sudrasky
ti kūnai.

Viena motore kuri pribuvo 
su kitais žnionimis pamatyti 
sudraskytus pleszikus, pažino 
viename savo vyra, sakydama 
kad josios vyras susitarė su ki
tais pleszikais apvogti kasa.

Aiszkus ’buvo darodymas, 
kad pleszikai visokiais budais 
mėgino kasa atidaryti o kada 
tas nepasiseko, panaudojo di
namitą. Matoma per greita 
eksplozija, sudrasko <lu pleszi-

KALĖJIMO DAŽIURET0JAS 
SU KALINIAIS APIPLE- 

SZDAVO KELEIVIUS 
IR AUTOMOBILIUS.

cziuotu su kokia tai bjauria 
motore, kuri susinesze su Aus- 
trijokiszku ministerin ir turėjo 
josios vyrui mokėti kas metas 
po deszimtS tukstaneziu koro- 
nu idant ji neiszdnotu, bet ant 
galo nuliodo ministeriui nioko
ti ir apskundė Dobrokrnsžka 
už apgavyste, už ka turėjo at- 
sedot kelis jnetus kalėjimo.

Paskutine jojo auka buvo 
kokia tai naszle Ludvika La- 
gy nuo kurios iszgavo visa tur- 

, brangenybes ir net auksi- 
o kada jau nieko

ta, brangenybes 
n i ns dantis, 
neturėjo, prikalbino jaja idant 
apvogtu savo geradeja grofa 
Antana Karoly. Už tai likos 
aresztavotas. Laike teismo, ta
sai dszgama gyrėsi, kad per 
metus laiko, jisai aipgaudavo ir 
apipleszdavo po szeszis 
tus moterių ir merginu.

sziin-

Ant ko motoro atsake:

KŪDIKIS ISZ DESZRU.
Tilže. — Ant rubožiaus atsi

tiko juokingas atsitikimas. Ge- 
ležkeliu važiavo motore su kū
dikiu ant ranku suvvstvtu ir 
skepetoje suvyniotu, kuris taip 
buvo malszus, kad net kitos 
moteres stebėjosi ir viena net 
prakalbėjo: “O tai geras kūdi
kis, ar jis niekad ne verkia?”

“Ne,
niekados, kaip paduodu žindu
ką, tai užtenka ir neverkia.”

Kada pribuvo ant parubeži- 
nes stoties, reikėjo eiti per ka
mara, kur sargai kožna perkra
tinėjo. Szta'i prie kratymo tos 
moteres pasirodė, kad tuom 
kūdikiu vistikluosia buvo su-, 
virszum 30 svaru deszru, ku
rias isz Prusu gabeno per Ki- 
bartus,
banda nepasiseko 
no valgo.
ŽINUNAI NEGALI ISZ

MOKTI VISU KALBU 
ANT SVIETO.

Paryžius. — Zinunai ir pro
fesoriai kurie gyrėsi kad moka

bet moterėlei kontrji- 
ir deszreliu

nužudindami

Suv.
Kinus su Japonije, bet valdžia 
atsisakė in tai kiszlis.

Japonije nutarė siunsti da 
20,000 kareiviu iii Kinus. Na
cionalistai paėmė miestą Tsi- 
nana, užmuszdami kelis Ame- 
rjkoniszkus padonus. Ameriko- 
niszlkas marinis vaiskas daly- 
bavo tame muszyje. Japonai 
užgriebė Tsingtso-Tsinan gele
žinkeli, Shantungo provincijoj, 
kur Nacionalistu vaiskas eina 
ant Pekino.

Japonai sako, kad nedova
nos Kinczikams už -padarytas 
skriaudas ant juju padonu pra
eita san vaite,
apie dvideszimts Japonu ir api- 
pleszdami juju gyvenimus.
ILGA KELIONE VARGSZU 

SU SZMOTU AUKSO.
Moskva. — Ana diena apie 

szesztn valanda vakare ant rin
kaus užvažiavo stebėtinas ve
žimėlis arba dviratis ant dvie
ju iszlentu sukaltu ratu ir sto
ru lentų sukaltu skryne. Pa
kinkytas‘buvo in du barzduotu 
bernu ir dviem merginom. Isz 
užpakalio ėjo pasiremdamasis 
t

su viena 
idant prigelbet trau

kiantiems ir senele motoro ve
dante už rankutes 10 metu se
numo mergaite. Visu apsivil
kimas buvo nuplyszrias, vos 
dengiantis ju kimus, czebatai 
tiesiog nupuolinejo nuo kojų, 
ba jau neturėjo pėdu.

Ant paklausimo policijos, ko 
tie vargszai jeszko, atsake kad 
jeszko menyczios (dirbtuves 
pinigu). Isz tolimesnio ju apsa
kymo pasirodė, buk vežimelije 
gabeno dideli turtą, o ypatin
gai szmota aukso rudos, kuri 
surado Siberijoj, kuri atgabe
no net isz Tomsko gubernijos. 
Kokia verte turi auksas, tai ne
žinojo, bet pribuvo in Moskva, 
idant czion parduoti savo ra
dini ir sugryžt namo turtin
gais, gyvent gimtinėje be var
gu ir rupeseziu.

Valdžfia iszmokojo jiems 30 
tukstaneziu rubliu už szmota 
aukso ir senukai sugryžo links
mi namp. Kokioje vietoje rado 
auksą, tai slaptybes nciszdavc.

sulazdele 82 metu žilas senelis 
stumdamas vežimėli 
ranka,

ISZ LINKSMYBES, STOJOS 
VERKSMAS.

RokiszlAis. \(“V.”
L. dvare mergaite M. isz sykio 
mylėjo szeszis mylimus. O mei
le davė mergaitei gastineziu — 
mažinti, mažinti reksneli. Vy
rukai apsigando, kad tas ma
žiulis nepasivadintu antstolio, 
ir kad tas už ragu neisztempto 
isz tvarto karvute, 
suszauko “seimą”
sztuoliai susirinko “posedin.

Brolužėli! Visi ejorne, visi 
vargome, tai visi ir su meskime 
tam rėksniui ant cziulpes.

Bravo, vyrai! Vienybėje ga
lybe!....

RIAUSZES GERVECZIU 
BAŽNYCZIOJ.

Vilnius. — Velykų antra die
na Gervecziu bažnyczioje pasi
kartojo riauszes, kurias šukele 
tam tikri provokatoriai. Tie 
Gervecziu triukszmadariai (ob 
roncy polskoczci”) pradėjus 
chorui ir vargonams giedoti 
^‘Ihilkim ant keliu,” 
puošė isszislapste omo 
“Padnijmy na twarz”. Pradė
jus skambinti signatūra iszejo 
isz zakristijos kun. Romeika ir 
mėgino nuraminti. Kiek nuri
mus buvo atlaikytos miszios po 
kuriu klebonas kun. Buivys pa
skaitęs evangelija pradėjo sa
kyti Lietuviszka pamokslą, bet 
tuo laiku keletas girtuokliu Ir 
kelios moters vėl eme 
“Piekieine moce 
Nutraukus

triukszmas persikėle 
i, kur riauszininkai 

inirto subadė peiliais Lietuvi 
Labaczihuska 
jam gal^a. Riauszininkai, ku
rio giedojo “Padnijmy na 
twarz” ir Piekelne moce,” bu
vo apsiginklavę peiliais ir ak
menimis. Būdami taip apsigin
klavo drąsiai kele riauszes ir 
paleido dayban peilius. Kilus 
musztynems, in kurias insiinai- 
szo didele žmonių minia provo
katoriai turėjo bėgti, nes gave 
atatinkama pamoka. Vėliau 
paaiszkejo, kad visi peiliniai 
riauszininkai yra tai Sakalai- 
cziu sodžiaus “Kolko Moldzie- 

zacija nariai, kuriuos globoja 
pagarsėjęs kun. Romeika, ku
riam atvykus Gervecziuosna ir 
prasidėjo pfovokacijos.

Laikas butu, kad Vilniaus 
arkivyskupais atsiimtu isz Ger
vecziu pagarsėjusi kun. Romei
ka, nes jaigu kun. R. ir toliau 
varys griaunamąjį Gervecziu 
parapijoj darba, tai ramybes 
tenai nebus.

“thilkim ant keliu

mokslą, 
in mieteli

visas kalbas, labai biustą, nos 63 PRISIPAŽINO PRIE
iszmokti vigas kalbas ant svie
to yra sunku ir negalimu daig
iu.

Nesenai padarytas suraszas 
mokslincziu parodo, kad ant 
svieto randasi 2,798 kalbu ir 
diolektu. Tosios kalbos dalina
si ant sekancziu daliu: Euro
poje žmones kalba 48 kalboms, 
Azijoj 153, Afrika 118, Ameri
ka 428 ir Oceanikojo 119. Visos 
tos kalbos yra naudojamos kas

KALTES SUKĖLIMO 
REVOLIUCIJOS.

Moskva. — Ponkesdeszimts 
trys ypatvs, tarp kuriu randa
si trys Vokiecziai, buvusioji 

, kasyklų 
tekinkai ir kiti 

, kurio

— kam- 
rekti

rėkti 
zwojowal.” 

Lietuvi szka pa-

pramuszdami

‘ ‘ Padui jmy 
ir Piekelne moce,

Kuripos jaunimo organi-

Sziaulei. — Gegužes menesio 
Sziauliu apygardos 

tiesmas nagrinės sensacinga 
byla: buvus Biržų — areszto 
namu virszininkas kaltinamas 
pleszikavimu.

Szios nepaprastos bylos ap
linkybes yra tokios. 1926 me
tais Radzeviczius, būdamas mi
nėto kalėjimo virszininku, su
sitarė su keliais kaliniais —• 
banditais, kurie buvo suimti ir 
ir pasodinti jo kalėjiman, kar
tu daryti pleszimus pasipelnl- 
mo tikslu.
Kuopomis po 5-G ir net 8 žmo

nes Radzeviczius iszleisdavo 
banditus isz kalėjimo ir jie ėjo 
ant kelio, kur ginkluoti užpul
davo autobusus, vežimus, pra
eivius, pirklius ir kitus.

Ginklus duodavo pats kalė
jimo virszininkas 
ežius.

18 diena

Radzevi- 
Padare apipleszimus 

banditai gryždavo in kalėjimą 
ir dalinosi pavogtu turtu, pi
nigais ir brangenybėmis su sa
vo virszininku, kuris nuolat 

’°
gaujai” palikdavo pa

imdavo didesne grobio dali 
savo “ 
ežius niekus.

Per tuos puolimus atsitiko 
net du nužudymai.

Būdavo atsitikimu, kad už
puolimuose dalyvavo ir pats 
Radzeviczius. Prie užpuolimo 
mobiliu.

Vėliaus visas tas kalėjimo 
virsziuinko darbas iszsidave. 
Ji iszdave patys jo draugai —• 
kaliniai.

Radzeviczius buvo tuoj su
imtas ir pasodintas Sziauliu 
sunkiuju darbu kalejimano, o 
byla isz Teisingumo Ministeri
jos pasiusta valstybes gynėjui.

Dabar iki teismui Radzevi
czius sėdi sunkiems nusikaltė
liams kameroje.

Nesenai jis prasze
kad ji perkeltu in kita kamera, 
kurg alima butu rasti inteli- 
gentiszkesniu draugu, bet teis
mas ta praszyma atmete.

Radzeviczius — buvęs poli
cijos tarnautojas — nuovados 
virszininko padėjėjas, vėliau 
perejes tarnauti in teisingumo 
ministerija.

Szioje sensacingoje byloje 
iszszaukta daug liudininku ir 
yra daug inkriminuojanezios 
medžiagos.

teismo,

LIETUVA VILNIAUS 
NEISZSIŽADA'. 
isz KaraliaucziausGryžes 

konferencijos, N. Lietuvos mi- 
nisteriu pirmininkas prof. Vol
demaras, pareisžke spaudos at-' 
stovams, kad Lietuva pareika- 
lavusi isz Lenku 10 milionu do
leriu atlyginimo už padarytas 
Lietuvai gen. Želigovskio 
skriaudas. Vienok toksai atly
ginimo reikalavimas nereisz- 
kia,, kad jau Lietuva iszsižada

SZAUDYMAS ANT 
RUBEŽIAUS.

Isz Lazdijų mums pranesza, 
kad vakar, Balandžio 11 diena 
2 valanda vakaro keli ginkluoti 
vyrai isz Lenku puses mėgino 
pereiti demarkacijos linija ties 
Trumpiu kaimu. Musu sargy
bai pasiprieszinus, puolantieji 
ome szau’dvti isz kulkosvaidžiu v
ir metyti rankines granatas. 
Nepavykus prasilaužti pro de
markacijos linija, gauja pasi
traukė atgal in Lenku puse.

SIŪLO DAUG AUTOBUSU.
(“V.” kor.) —Kaip žinome, 

Kauno miesto savivaldybe ruo- 
szįiasi pati paimti autobusu su
sisiekimą mieste ir priemies- 
cziuose. Tam tikslui pirks virsz 
doszimties (rodos 18) autobu
su. Jau ym paskirtos varžyti
nes 24-IV. Teko patirti, kad 
miesto valdybai jau esą intei- 
kusios pareiszkimus dalyvauti 
varžytinėse virsz 15 vidaus ir 
užsieniu firmų.

Želigovskio

Vilniaus. Prieszingai, Lietuva, 
kaip ir pirmiau esanti griežtai 
nusstaeziusi už Vilnių ir jo 
klausymą laiko atviru. Toliau 
prof. Voldemaras pareiszke, 
kad jokiu konsuliariniu santy
kiu tarp Lietuvos ir Lenkijos 
tuo tarpu būti negali, nes Vil
niaus klausymas dlar nesąs iš
spręstas.

1661 METU SENI PINIGAI.
(^V.” kor.) — Rokiszkio 

apskr., Czedasu valscz., Juoze
liu kaimo vieno ūkininko darže 
kasinėjant žeme, rado senu va
riniu Lietuvos pinigu isz 1661 
metu.

locnininkai kasyklų 
inžinieriai, 
žen’klyvi darbininkai 
buvo inkivinklioti in suokalbi 
sukėlimo revoliucijos Donece 
aplinkinėje, prisipažino prie 
kaltes priesz aukszcziausia sū
dą ir turės stoti ant teismo. 
No gana to, kaltininkai apvog
davo Donoco anglių kasyklas 
ir aplankydavo pinigine pa- 
szialpa isz Vokietijos ir nuo ne-

• Ta • 1 • • • «

diena. Žinoma, nekurios kal
bos susideda tiktai isz keliu 
szimtu žodžiu kaip tarp Afri- 
kęniszku sztamu yra žmonių 
kurie naudoja mažai žodžiu

ir pabėgo nieko nelaimėdami, ant susikalbėjimo. -Į kuriu Rusiszku virszininku.
r.

kus, o kiti du persigando tuom 
atsitikimu iszsižadejo pinigu,

B

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

Washington, D. C.

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

Litbuanian Consulate, 
f,08 So. Dearborn St., Chicago, Ill.
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Kas Girdėt
iszda vystės

“ Now

iszszauktu jojo 
(vadinamu medium)

“ano svie-
jaigu tai galima butu pa-

PREZIDENTAS AMERIKO-

Musser

NISZKU DAKTARU 
DRAUGUVES.

Daktaras John II.
isz New Orleans, likos iszrink-
tas prezidentu American Col
lege of Physicians in kuria pri
guli tukstaneziai daktaru isz 
visu daliu Ameriko.

MOTINOS 
DIENA

KURI SZIMĘT PRIPUOLA 
NEDELIOJE 13 DIENA 

GEGUŽIO.
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GRAŽUS VAIKAS
(Tik ras Atsitik ima s.)

s . ■ ' '

Su v. Valstijose Motinos Die
na vis didesnio populerumo ir 
pritarimo ingija. Kasmet toji 
diena labiau apvaikszcziojama, 

paminima.

Mažas Jonukas rodosi, moks- 
laineje, kada atėjo žinia idant 
eitu tuojaus namon bu jo tėvas
likos atvežtas isz kasyklų su • *
nulaužta koja. ,

—- G kas ten ? - d.įvesi g:r- 
det balsas isz artimo paku jaus.

— Kokis vaikas, 
h'ecz su ponu pasimatyt.’

— Ko nori ?
— Ne nori man pMFjkyt.
— Tegul in oziop memo.
Vaikas inejd in prtkąjn. Ma

lonus sėdėjo prie np r.baigfo 
abrozo kuri malnvoje. Dirstel"- 
jes ant vaikino, kuris 
kamputi je susima Droš,

nori ka

s'.OVOĮO
sukdn-

KAIP UŽLAIKYTI 
DRABUŽIUS

Drabužiu

Žinios isz Lietuvos.

"T" —... l

priežiūra net ik

m ai,

Kancela rijoj
“Science ami Invention,
York© atsibuvo akyvas iszban- 
dymas — iszszaūkimas dvasios 
nesenai mirusio magi ko Hou- 
dinio.

Tas kuris 
dvasia
ftplaikytu atlyginimo daugiau 
kaip 30 tukstaneziu doleriu.

Houdini, kuris in chases ne
tikėjo, priesz mirti paliko pa
ežiai slaptus žodžius, kuriuos 
ketino atsiunsti isz 
to,”
daryt ir su dvasioms susinoszt.

Lyg sziam laikui taip vadi
nami iszszau ktojai dvasiu 
(medium), per visokius ban
dymus negalėjo aplaikyt slap
tu žodžiu Houdini o dvasios. 
Isz to duodasi suprast, kad ant 
tikrųjų susineszimas su dva
sioms ATii negalimas ir apga- 
vingas.

iszszauktojai

pas yra kun. Thomas Joseph 
Walsh isz Trentono, kuris yra 
giminaitis pirmutinio vyskupo 
Schell.

Taigi Airisziai gavo net du 
naujus vyskupus — Lietuviai 
ir Lenkai gavo szpiga...

szi rdingiau paminima. zl?ni 
szventei vis daugiau prasmes 
priduoda bažnyczios, mokyk
los, laikraszeziaj, vyriausybe ir 
bendrai visuomene.

Kiekvienoje gadynėje žmo
nes pasižymi tam tikromis do
rybėmis ir kartu ąpsireiszkia 
savotiszku skaudžiu atsimini- 
mu. Musu gadynėje bendrai 
imant gal but žmones nėra nuo- 
domingesni, negu praeitos kar
tos. Bet musu gadynėje szeimy- 
ninis gyvenimas ne tvarki ilges
nis, negu buvo praeityje. Mote
rystes rvsziai dabar labai tni- 
pus, divorsai labiau prasiplati-

< A

Kada vaikiukas parojo na- ,naH rankoj" 
grineziojn pilna 

Ir.*... ,
Jolejo in mielu vonia ir puikias » • 1 • v * t

Visas Paryžius kalba gar
siai apie Pittsbnrgini milijo
nierių Walter Mays, kuris su 
paezia ir 63 savo draugais at
važiavo atlankyti Paryžių, 
idant prigulineziai apvaiksz- 
czioti savo sidabrines sukak
tuves vedusio gyvenimo.

Svodbininkai atplaukė pui
kiam laive Aq ui tania o visus 
kasztus keliones kožno sveczio, 
užmoka milijonierius Mays.

Kasztai tosios svodbines ke
liones kasztuos Mav’ams dau
giau kaip 128 tnkstanezins do
leriu.

Tasai duosnns milijonierius 
gal yra locnininku kasyklų ar
ba plieninio fabriko. Bet kada 
t irkstancziai darbininku lieja 
prakaite del jojo — jisai meto 
szimtus tukstanczhi doleriu 
idant save apsigarsinti del Eu- 
ropiecziu.

atlankyti

Prie skaitymo ar darbo, rei
ke visados sėdėt tiesiog, ba pa
silenkimas kenke del akiu. Po- 
piera ir knygos turi būti atito
linta nuo akiu mažiausia pen
kiolika coliu. Szviesa saules 
niekados neprivalo pulti ant 
lango kada skaitomi* arba rn- 
szomo. Pervirsziiws szviesos 
turime labai 
na i ligai
Kaklas ne turi būti suspaustas 
su apykakle arba su skepeta, 
nes kenke begini kraujo. Szvie
sa turi pulti isz kaires szalies, 
o niekados isz deszines arba 
isz užpakalio; prietemoje vi
sokis darbas turi būti užgintas. 
Žmogus turi miegoti mažiau
sia szeszes valandas, idant ga
lėtu akys pasilsėt.

Tėvai privalo temiut, idant 
augantieji vaikai neskaitytu 
nakezin ir kad ilgai ant knygų 
nežiūrėtu, o tankiai idant pasi
dairytu ant ko kito. Kūdikiui 
mažam nedavinetic žinret arti v
ant kokio daigto, tiktai tegul 
isz tolo žiuri.

Pervirs/, i ią?s
i u go t i s. Po' kož- 

akis czedyt.
Sf 

reike

ne negu bile kada seniau. Mes 
Lietuviai szioje szalyje gyven
dami neesame liuosi nuo tos 
skaudžios szios gadynes 
miu.

Niekas neginezys tos tiesos, 
kad žmonių laime ir tautos 
stiprybe priklauso nuo gražaus 
szeimyninio gyvenimo. Kiek
vienas žmonijos geradejas sto
ja už szeimynine laime, už ma
lonu szeiinynini sugyvenimą. 
Jis mums tvirtins, ir teisingai 
ta darys, kad szeimynine laime 
yra pirmutine tautos geroves 
sanlyga. Tautoje, kur gausiai 
randasi divorsu, kur szeimynu 
rvsziai visokiais budais trail- 

«r

komi, tai jojo stiprumas turi 
maželi.

Tikrieji

neini-

rado j
Priesz lova stovėjo 

verkianti motina .<A1 užlaužtom 
rankom.

— Geriausia 
nuvežt in ligonbuti — tarė gy
li i ntojas.

— Ne, ponas gj^lintojau, m? 
duosiu vežt, savo vyra in ligon- 

- atsake motina.
Ir asz ne noriu, idant te

veli isz vežtu — verk e Jonukas, 
— Bet jusu vyras ne greit 

pasveiks ir kelis menesius ne 
gales dirbt.
i sz ko i szsi ma i f i n t ?
dintojas.

— No turimo nieko, ponas 
gydintojau, bet gal Ponas Die
vas pri gelbės...

Po iszejimui 
motina iszeme auksines auska
ras isz ausu, paėmė sidabrini 
ziegoreli vyro ir savo szl i ribi
ni žiedą o sudėjus viską in po- 
pierelo taro in Jonuką:

—— I e, i_______ _  —  . _. .

mon 
žmonių.

būti

butu ligoni

Ar turite norint
— tarp gy-

gydin tojaus,

Eik czion
Jokūbas prism (:1 i no ii

1
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akis malonaus, l’a'ime drąsu- 
mil ir prisiartinęs prie jo pra 
dėjo kalbėt uždusdamas;

— Girdėjau, jog 
reikalauja vaiku... 
vojimo.

Malonus nusijuokė.
— rPaip, reikalauju kaip 

kada.

nereikaląujet

ponas... 
del n> di.i-

rei kalnu jn

m namHb lik^i

szios szalies patrio
tai szeimynu griuvimo baisias 
pasekmes mato ir kad pikta su
mažinus 4r jam už akiu užbė
gus remiama ir populerizuoja- 
nia Mot inos Diena.

Motinos svarba nusako prie
žodžiai, kylantieji isz žmonių 
patyrimo. Gražiai ta nusako 
Lietuviu posakis, kad vaikas 
be tėvo — puse sieratuko, vai
kas be motinos — pilnas siera- 
tukas.

Szioji Motinos Diena tepa- 
didina supratima
reikszme ir Lietuviuose, tesu
pranta ir gerbiamos motinos 
savo aukszta ir atsakominga 
darba.

motinos

— Te, nuneszk in užstatęs 
narna. Vaikiukas iszejo su sn- 
pausta szirdžia ir aszaromis 
akyse. Zostave buvo daug žmo
ni u, liepa jam palaukt, 
per tai prie dvieju moterių 
viena isz 
dvieju metu gražu 
Moters tarp savos kalbėjo:

— Poni kas diena eina su 
vaikukn pas maloriu7

— Taip, ir kas d’ena gaunu 
už tai doleri.

—- Na tai tikras gihikis... ir 
daug tokiu ateina pas ji rnalia- 
votis.

Sodo
prie I 

ju laike ant ranku 
vaikiuką.

Prie ko dacjo milijonierių 
pacziules ir kaip josios isztvir- 
ko, pasirodė laike persiskyri
mo teismo milijonieriaus Kres- 
gee, locnininko daugelio fair 
sztoru. Kresgee nori persiskirt 
nuo savo paezios ir duoda prie- 
žasti, buk jojo paeziule ne nori 
turėti vaiku, nes gimdymas 
vaiku gali jai sugadyti figūra, 
padarys jaja namine novalnin- 
ke, turės vaikus prižiu roti, sė
dėti namie ir 1.1.

Kada vyras kanecz užsispy
rė kad jojo paeziule turėtu vai
ku, tai maloni moterėlė jam 
staeziai apreiszke, kad ji tik 
tada sutiks jam pa gimdyt kū
diki, jaigu jos vyras jai pado
vanos (tiesiog pasakius, užmo
kės) deszimts milijonu dole
riu!

Norints Kresgee yra milijo
nieriam, bet ant to nesutiko, 
nes savo paeziule! ir taip davė 
tris milijonus doleriu priesz 
apaipacziavima.

Ant galo poniute Kresgee 
staeziai in akis jam pasakė, 
kad jaigu neduos jai doszimts 
milijonu doleriu, tai ne bus 
motina ir vaiku negimdys.

Oi lazdų, lazdų tokioms isz- 
trirkusioms moterėlėms kurios 
nenori pasilikt motinoms. Rei
kėtų jai Lietuvisnko vyro, o 
turėtu ne viena vaiika, bet visa 
tūžmą, ar norėtu ar nenorėtu.

Ana diena atsibuvo iszkil- 
nringa konsekracije naujo vys
kupo sufragano kun. Bernardo 
J. Schell, paeinanczio isz Ža- 
lios Salos, kurios patronu yra 
Szv. Patrikas.

Antras vyskupas likos kon
sekruotas per kardinola Hayos 
isz New Yorko. Naujas vysku-

le,
Laikas užsimokėti už 

nes bus sulaikyta.♦ f

Sau

Valstijų Žemdirbystes
Ekonomijos

Suv.
Departamento
Biuras pranesza, kad nors nuo 
ukiu daug žmoni u vyksta in 
miestus, ne tiek daug kiek pra
eituose metuose. Biuras vokuo
ja, kad tik pereitais metais 1,- 
978,000 žmonių apleido ukes 
sulyginus su 1926 metu 2,155,- 
000 ir 1925m. 1,900,000. Bet 
per ta laika 1,374,(XX) žmonių 
iszvyko isz miestu in ukes per
eitais metais sulyginus su 1926 
m. 1,135,000 ir 1925m. 1,066,- 
000._________

Artimoje Menoonooka, Ka
nadoje, nesenai padare czio- 
nais svarbu atidengima, kur 
užtiko pccziure arba urvą, apie 
kuria nežinojo seniausi gyven
tojai. Per skyle vos gali vienas 
žmogus inlyst, in kuria veda 
keli tropai in dideli ruimą dvi- 
doszimts pėdu ploczio ir ilgio 
iszkalto isz gryno akmens. 
Ant sienų randasi visokį skait- 
lei metu nuo 1592 meto. Vie
nam kampe yra akmenines du- 
rvs kurios atsivėrė ant dideliu 
plieniniu rateliu, o inejus per 
jaises, randasi tropai, kurie ve
da in ruimą dcszimts pėdu že
myn nuo piimutinio ruimo ku
riamo randasi daugylie žmo
giuku kaulu. Sir pagalba vir
ves galima insiloist vol in kita 
ruimą dvideazimts pėdu žemyn 
kur taipgi randasi žūva prū
delyje; žuvys yra panaszios in 
szapalus. Pirmutiniuose rui-
muose guli taipgi daugybe žu
vų, bet visos suakmenija. Žmo-bet visos suakmonija. Žmo
nes taisos žuvis rankioja ant 
atminties.

— Ne, maeziau tiktai du... 
Bet jisai priiminėja gražius vai 
kns tarė jauna motore, žiūrėda
ma su nusiszypsojimu a at savo 
vaikiuko.

— Kokis tai do m il raus?
— Užmirszau jo pravarde, 

bet kaip man rodos tai gyvena 
po No. 62 ant ulyczios Bose.

pinigus
Per visu

ANGLIJE PALIEPĖ 
KAROLIUI NESZTIS 

LAUKAN.
London. — Angliję paliepė 

Rumu n i szka m kunigą i k szczi u i 
Karoliui apleisti Angliję ir ap
sigyventi kur kitur, nes nenori 
jojo, už tai kad daro nesupra
timu savo sklype, kur ana die
na 200,000 kaimuoeziu sukilo 
prieszais valdžia, spirdamiesi 
idant Karolius apimtu valdžia 
in savo rankąs ir savo aunu Mi- 
koleli, kuris yru dabar Rumu
nijos karalium, turėtu savo ap- 
globoje.

Nedėliojo Bukareszte badai 
tarp vaisko ir kaiimuocziu te
sėsi kruvini musziai per visa 
diena ir naktį. Daug sužeista.

Vaikiukas aplnike 
už daigtus ir iszejo. 
diena mislino apie maloriu ku
ris mokėjo po doleri ant dienos 
už maliavojima... Kad jisai ga
lėtu ka norints uždirbt, idant 
pagelbėt tėvams; idant teveli 
no iszvežtu in szpitole... Bet 
malorius priiminėjo tiktai gra
žius vaikus... 
gražus!

Sugryžo namon, atidavė mo 
tinai gautus pinigus ir sodo 
prie lovos serganezio tėvo. Tė
vas miegojo, — o vaikiukas ve
la užsimislino apie gražu val

ka?. die-

pabandysiu ?

Kad jisai butu

ka, kuris uždirbdavo
nu po doleri...

— Eisiu ir
Gal malorius ir mane priims?

— Taip mislindamas, atsi
kėlė ir priėjo prie motinos...

— Mama, ar asz asm n gra-

3

ŽUS ?

GERA VIETA ANT 
PARDAVIMO.

Gilberton, Pa.

I

Bizniavus namas, geroj vie
toj Skulkinos pavieto, kur yra 
daug Lietuviu, del vedimo bn- 
czernes, su visais intaisymais 
del buezorio biznio ir sztoro, 
parsidnos pigiai del to kuris 
greitai atsiAzauks in “Saules’9 
ofisą arba telefonuos 442-3.

— (t.m.11)
■L'J'Į.'J1!1!" ■■ -

MINERS* ASTHMA IR Į 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis, kosuliu, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
vojo, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetirie pasėkmo por 30 metu. 
Preke 26e. per paczta. Iszrasta Ir 
parduodam vien tik per 
THE HAMPDEN LABORATORY* 
724-736 MULBERRY STREET

READING, PA.
k
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Kas tau vaike atėjo in 
Tokioje bėdojo kalbi 

apie niekus?
Tėvas pabudo ir p radėjo ru 

got jog lauke juos vargas, jog 
"V _ _ A M K. . 1 ■« • •

galva?

reikėjo jin nuvežt in ligonbuti. 
Motina ji ramino ir iylde, kal
bėdama, jog gavo szoki toki už
siėmimą ir galas šziaip taip isz- 
simaitint.

Kada tėvas apsimmszmo,.Jo
nukas paopies kepure patykom 
iszejo isz gl’inczios.

Ant ulyezios kone bego. Sto
jo ant galo priesz ■narna malo-
ritins.

— Ar ponas malorius ran
dasi namie? — paklauso tar
no, kuris jam durią atidaro.kuris jam durtą atidaro.

o ko nori tpio jo

— Norėjau pJsimnfyi f:

— Yra 
mažink ?

su 
r j 

1 J 
Niio nieko., pats atojmu.

, , 1 I

. < ■

ponu malonum.
. I— Nuo !ko tu prisiųstas 

turiu reikalu. 

tas, no turi laiko.
— Tai palauks’n.

Ponas dabar yra užirn-
4
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NUDURE SESERĮ.
TrVszkin valscz. Maldenn 

įvare (i Kovo P. Plonis susi- 
ginezijes del darbo su savo se
serim Ona, 42 metu amžiaus, i/ 
isz pykezio szako 
Jie tarnavo dvaro 
Žmogžudys nugabenta^ in ka
lėjimą. / • 1 '■'

ru VftlHCZ.

<

nevartojamą, 
i sz va iždai 

tarnaus, sako 
Žoindirbvstes 

f

ja nudurp.
skerdžia is.

f 
juos užlaikant szvariai ir užlo
pant, bet padedant juos tink/u-

kuomet j u 
daug prigelbes ju

laug ilgiau
Valstijų 

Departamentas.
Vh’.-cjut inins draibužins rei

kia atsargiai pakabinti, kuo
met jie nevartojami. b

Drabužiai kurie vra szvelni 
turi būti apdengti, kad apsau
gojus juos nuo dulkiu ir trinu, 
mos. Drabužiai stalcziuos lai
komi turi Imti gražiai sulanks
tyti ir tvarkiai sudėti. 1

Drabužiai kurie nėr szvarus, 
neturi l>uti laikomi troszkioje 
viętojo. Ju spalva gali snsiga-

ir < 
Su v.

nr (bi Bn r <l*Titi.Jaigu... gal...
?

Ka, ar modelio?
Taip... asz galeczi?)...
Norėtum man riužvi už

modeli?
— Labai norecziau...
— Ne dabar man no 

gal kita karta....
reik I,

Vaikiukas pabalo ir sudro-
bėjo.

— Mano Dievo! Del ko asz 
no esmių gražus vaikas?..

-— 'Maloninis dirstelėjo bu

tai

at vila ant vaiko.
— UŽ keliu nedeliu pradė

siu malavot nauja abroza, 
gal kada man jirisidnoHi.

— O in ta laika nuvež ma
no teveli in ligonbuti — pa- 
szauke vaikiukas ir pradėjo ko
ne verkt.

— In ligonbuti? 
nusistebėjas malorius. 
ko?

paklause
— Del

ligonbuti... 
gražus

nesuprantu., pa-

— Taip... i.n
ba... ba.. asz no esmių 
ir... ir... ne galiu būti jums už 
pavidalu.

— Nieko
sakyk man mažink apie ka tau 
eina, tiktai gerai ir aiszkei.

Vaikiukas truputi apsimal- 
szinos apsakė apie viską. Ma
lorius iszklause jo spakainoi, 
po tam pritrauko 
prie savos pabucziav 
veidą tardamas:

— Apsimalszink 
Reikalauju paveikslo, tai im
siu tave. Su visai ne esmi gra
žus bet puikumas su puikumu 
tavo szirdies uogai susilyginti.. 
O kiek tavo ievas uždirbdavo?

Pusantro dolerio ant die
nos....

spakainoi 
vaikiuku
o m Jo

vaikeli ’

ant

ilgai?

— Gerai. Ateik rytoj tre- 
czia valanda po piet. Busi ma
no pavidalu ir gausi kožna die
na po pus antro dolerio.

Vaikas negalėjo isztart no 
žodi. Dirstelėjo su aszaromis in 
akis malioriaus ir karsztai pa- 
bueziavo jam ranka.

Namo pąrgryžo bėgdamas.
— Kur buvai taip 

paklauso motina.
— Motinėlė jau tėvelis no 

eisi in ligonbuti, ir turėsimo vi- 
soko valgyt....

— Ka tu pliovoji vaike?
Vaikas apsako apie viską. 

Kada pabaigė motina atsiliepi? 
spausdama ji:

— Mano mioliauses vaike
li! Dabarties suprantu del ko 
manos klausei ar esi gražus.

Visi trys apsiverk© vela, bet 
ju aszaros buvo tai aszaros 
džiaugsmo.

buvo tai
— FAV.S.B.

f

i CAPITAL STOCK $126,000.00 S 
SURPLUS IR UNDIVIDED >

PROFITS $623,858.62 J
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Mokame 3-osia procentą ant < 
BudCtu pinigu. Procentą pride- > 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir J 
1 Liepos. Mes norim kad ir jiia

f turėtumėt reikalą su musu banka
1 nepaisant ar malas ar didelis.
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drabužius

PRIGERE ISZSIGERES.
Girininkai. Veiveriu v. • 

Priesz koletą dienu 
namo inknuiszes pil. Navickas 
nukrito nuo liepto in upeli ir 
prigėrė.
i — ' r ” ” " ’ ' ' ■ - - - -irr

eidamas

Padedant drabužius ilges
niam laikui, reikia juos apsau
goti nuo susiraukszlejimo ir 
gyvūnu. Nieko sunkaus nerei
kia aut ju dėti. Kietesnio au
deklo drabužius galima palikt i i
kabanezius jei juos gerai ap
dengiama; bot miūksėti drabu
žiai ir tie, kur apdabinti sun- 

noturi būti ka
binami, nes gali iszsitempti. 
Jei norima, kad ju spalva neši
mai ny t u reikia juos laikyti 
tamsoje.

Kojines reikia dažnai plauti. 
Tuomi ilgiau laiko, nes pra
kaitas negauna progos greitai 
ju suėsti. Pirm dėvint naujas 
kojines reikia jas 
kad iszemus klijus.

Po kiekvieno dėvėjimo vir- 
szu'tinius drabužius reikia sze- 
pecziu nuvalyti. Juos visuomet 
reikia laikyti gerai suprosytus. 
Reikia atminti, kad žibėjimas 
ant dra'bužiu atsiranda nuo 
pūku nusidėvėjimo.

Dulkes nuo szilko galima nu
imti su minksztu drabužiu ar 
minkszlu szepecziu. Vengk 
prosijimo su karsztu prosu; 
karsztis gadina audeklu ir nai
kina spalva. Kad atėmus su 
vandenin prie kurio# yra pyi- 
deta ainonijos, vartojant jos 
viena

kinis dalykais 
nes gali

rei kia

i.

ANT PARDAVIMO.
ylll ...I

Bizpiavas namas, tinkamas 
del buezernes ir sztoro, geroj 
vietoj tarpe <laug Lietuviu. Vi
si intaisvmai del vedimo biz
nio. Taipgi parsiduoda nami
niai fornieziai. Parsidnos pi
giai tani kuris greitai atsi- 
szanks. Kreipkitės ant adreso.

John H. Wolavicz,
948 W. Spruce St

Kulpmont, Pa.

ANT PARDAVIMO.

| m
•>

)

a. Namas turiIlotelis ir faiina. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados stuboj. Far- 
ma turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
maszinos, arkliai, karves, visz- 
to ir anoziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa- 

iszplauti, Į ii egos. Kreipkitės ant adreso:

szepecziu.

ainonijos, 
szaukszta prie kvortos 

drugno vandens.
Jei norima, kad pirsztines il

giau tarnautu, po kiekvieno 
dėvėjimo reikia jas iszpusti ir 
isztampyti. Mažiausi iszirima 
reikia tuojaus taisyt i.

Skrybėlės taipgi visuomet 
atrodys szvarios,. jei jas po 
kiekvieno dėvėjimo nudulkin
sime. Laikyk jas ten, kur dul
kes ju nesieks; popieriniai mai- 
szai ir popierines dėžės gerai 
turėti del skrybėlių, kurios tik 
retkareziais tenaudojamos.

ANT PARDAVIMO.
Naminiai fornieziai, peoziai, 

karpetai ir visi kiti daigiai. 
Taipgi parduodu savo stuba ir 
kas pirks daigtus galėtu tuo
jaus apimti stuba. Kreipkitės 
ant adreso (m.22

Į

y
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I

i

t.f.)

Wm. Konsavage, 
Locust Valley, 

Box 144, R.F.D. No 1, 
Barnesville, P/i.

KREIPKITĖS PAS D R. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 
Vito* K.roniexkoe Ligos. 1 T

Serganti Vyrai ir Motarat 
Ne Serganti bet rūgi ka lik pajiag* 

dirbti. Apsisaugokite pavoja**.

Silpni,

Gydau pasekmingai katara, uiklmlm* 
dusuli, galvos ui ima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, ramatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo Ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos Ir patrtinima laike* • 
Rodą ir patarimas dyka L

Kožna Sereda, Ketverge ir Pelnycal* 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE 9T 

Bauaum Name, Antras floras.

Koina Utaminke, Shenandoah, Pa. 
Csptital Theatre Name. Coal ir Main.

KVITU knygele Draugystėm* del 1**- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 26e 
KVITU knygele Draugyiteme del K>- 
sieriaus nog sudėta pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - • Mc» 

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

Ant. Norvida,
1237 E. Mahanoy St., 

Malianoy City, Pa.

KLAUSKITE SAVO GROSERNINKO

MALT SYRUP
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Paprasto ar
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Szviesus, tam
sus ar Porteris.

Pabandykite o 
pamilėsite jo 

smoka.
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apininio skonio. I
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MALT STRUP

| ; ūmiu
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Yra geriausias 
ka pinigai gal 

nupirkti.
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i I
Jeigu negausite setoro, pri
čiupkite 75c o gausite su 
dirkeijoms. Czedinkite Lei- 

belius
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Mylema
* • Mi ______

Porele
C ii

Prie kaminėlio stslojo vyras 
m paezin. r

Malkos jau baigėsi kurintis. 
o ugnele apszvietinejo 
dvieju linksmu ypatų.

k Kamine uže vėtra — už Įau
gti pute viesulą o kambarį bu
vo szilta, tyku ir miela.

— Ludvikeli, ne miegi.’ — 
užklausė staigai pati, nulenk
dama savo galvele prie jo pe
ties.

veidus

— atsake— Ne karveli!
vyrae perdedamas viena koja 
nuo kitos, Užsimislinau trupu
ti.
- — () apie ka mislinai f

— Pats ne\nau — nusijuo
kė — Kaip mislini, apie ka tu
rėtai! mislyt, 
kaminėlio!

— Apie tai, 
o ant lauko szaltis ir

sėdėdamas prie

jog czionais
szilta, 
viesulą.

— Na taip tik, asz mislinau 
apie tai. O tu?

— Asz mislinau, kaip tai 
gerai sėdėt namie laike tokio 
oro jaigu randasi dvieje.

Aha! kvailas!
— Jaigu sėdi su žmogum 

kuri mylime kuriam tikime.
• — Taip asz esmių laimin
ga. O tu Ludvikeli ?

— Žinoma, jog ir asz.

Jo ir prispaudė savo galvele 
prie jo.

— Ludvikeli... pasakyk man 
teisybe: ar labai mane myli!

— O labai, labai! — nusi
juokė vyras ir pradėjo bu- 
cziuot mažas rankeles savo pa
ežio#.

Pati nusiszypsojo, paki-

Taip, asz esmių apie tai 
Nes norecziaupersikanojus....

žinot kiek tu mane myli?
— Hm... sunku tai pasakyt 

apriibožiuot meile tai 
sunkus dalykas, du lyg sziam 
laikui niekas ne atrado baro 
mete r i ant meiles!

— Bet gali aprubežiuot sa
vo jansla pnrYhrfrfefcrMytni ta
ve daugiau ne kaip tukstan- 
eziai kitu vyru myli savo pa- 
czias, isz visos duszios... isz vi
sos szirdies!

— Tai maža! Asz norecziau 
žinot, ar myli mane taip, kaip 
asz tave f Kad atleiskim ant to, 
kad numirtai?

— E. ne pliovok! Ne numir-

žinai.

si.

Galiu gauti

Na ale kad...? sakykim 
kad taip atsitiktu staigai....

— Nieko ne mislinu! Del 
ko turėtum staigai numirt!

— Niekas nepadaro kon
trakto su Dievu!...
sukatas. *

Isz kur tav. ha, ha, ha!.... pas 
tave 
sukatos?

• — Na, ale kad taip?... Lud- 
v i keli myli mano!
, — Ka ? nuo pradžios ?

— Pamislyk sau taip kad 
nnmireziau. Gerai! Na-jau nu
miriau! Girdi paskutini žodi. 
Ludvikeli!.. tu tyli?!
i — Klausau, ka pasakysi.

Jau numiriau isz tikru-
Kaip tu sau imtum mano

smertif
—» Taip sziandien, jaigu ant 

tikrųjų numirėžiau.
— O... gal tu sau vėlintum 

jaigu ant tikrųjų uiunirtau!!
— Kas tai vela in galva in- 

puolė! No galiu sau to persta- 
tyt jog numirei.

— Ka vėla kalbi ?.. ar gi ne 
turi tiek savyje iszmanymo?

tu mane no myli.
Bet myliu tave,

isz kur pas tave rastųsi

ju.

Onuk

rus.

BAISI NELAIME ANT FRANCUZISZKO GELEŽINKELIO Bet ne visos motinos džiau
giasi savo užaugusiais vaikais • i t i / • . * , n •/Ąotjna bei dukterimis, taip-pat kaip 
ne visos rūpinasi doru vaiku 
auklėjimu.

Nesunku žmogui 
praeities atsitikimus bei invai- 
rius dalykus, bot motinos už
mirszt i negali. Sziandien gal 
jau mes esam paseno, pražilo, 
galva lyg sidabru nuklota, bot 
motinos veidas tebestovi min
ties akyse. Sziandien matai ja 
sulinkusia sukumpusia; 
veidas raukszletas, jis aiszkiai 
parodo ir kalbėto kalba in mus 
kad musu molina daug privar
go,,daug iszkontejo beauginda
ma mus ir beeidama skaudžiu 
gyvenimo keliu. Isz to rauksz 
lelo, nusonusios veido iszskal- 
tome jos vargus, 
pasiszventima, nemiegotas nak 
tis bei visas l^mczias, iszkonto- 
tas del musu. Ar im*s užmokam 

už jos meile, už 
I didžiausi pasiszventima <lol 
musu? Kiek kartu mes užgavo- 
ine jos meilia szirdi, jos szvel- 
nius jausmus pasiprieszindarm 
ir paniekindami ja?

Oi! koks jai yra didis 
dies skausmas, kuomet ji mato 
ir girdi vaiku nedėkingumą. 
Bot ar jinai bando mus už tai, 
ar piktadžodžiavo, ar koiko? 
Ne! n n kent ėjo, nutylėjo ir at
leido mums, nes ji myli mus ta 
nepaprasta meile, kuria motina 
invli savo vaikus.

Daugel isz musu sziandien 
viską prastotumom 
ga fe f limeni t u reti 
motina ir galotnmpin su ja kal
beli, ja gerbti, mylėti ir noriai 
pa taisyt umern savo visas 
priosz motina padarytas klai
das bet negalima...
Daugel isz musu jau netekom 

Ji jau ramiai guli 
jęs vargingas

Am

Artimoje Marcadet tilto, ekspresinis trūkis eidamas isz Paryžiaus in Amiensa susi-
u kiln trukiu eidamas isz Villiers-le-Bal su bailioms pasekmėms.

“MOTINA” yra, be 
gražiausias žodis vi

soje literatūroje.

2odis 
abejones > r>

Ne dėlto jis
yra gražiausias žodis, kad gra- • • \ • ** a ažiai skamba, bet dėlto, kad jis 
daug (,alpi'iui savyj tikrosios 

b

užmirszti

-i I

dure s 
muszta ant vietos penkiolika p įsažierin ir sužeista 21. Buvo tai 
miu in daugeli metu, kad tiek pasažieriu pražiltu ant kart.
_______________________________ s_________________________________

Ludvikeli!
Tai nieko

am

pikto, jog 
eisim in teatru 1 Juk tu apie tat 

t nežinosi. O ka-gi asz daryeziau 
j namie pats vienas?

Duoki — (.1 tu rakali! ir tai tu ma
i ne mylit

— Na, tai ka turecziau 
; veikt! Ne vale Inu mano pergy- 

Na, pagrabas, dainos ir i vent!

si miežiu pas

O tu rakali! ir tai t u ma

Nelaimėjo likos už-
viena isz didžiausiu nelai-

ant visados tai už nedėlios ant 
mano grabo praszytnm kad pa
siliktu tavo

gailesti. Taip.
— O po tam ?
— Po tam? 

kunigą.
() po tam ?
Na, kas po tam ? 

pakaju. Onuk!
Na, praszau tavos, kal

bėk tolinus. Ka po tam ?

taip toliau.
— Taip! 

laike veiktum!
Ugi ka veikeziau? Mels- 

cziausi už tavo dusziti, duodi: 
ant niisziu pastatau 
grabo puiku stovyla su par 
szu! 
koki parasza duoeziau 
veizdos szitoki: 
kvla tavo žemines dulkes —> 
asz czionais nuolatos 
dūsauju.... t)h!” 
panaszo.

— O |M» tam?
— Po tam...

malku ant

tai

paežiu. Sarmatai 
tokios mislis turėti da už gy
vasties savo paezios-fe!

— Bet pavėlink...
— Nieko 

Pirmiausia mani' palaidok, 
po tam daryk sau ka nori. Ak
las kibą užsinorėtu pacziuol 
su tokia 
Marinka.

ne pavėlinsiu!
o

vejevaike— Motor... myliu tave, t ei
bei ka tu, tame sybe, bet insiszant ne Itirecziau

Aj jai! kas (ai do narsu- i kantiybe žmogaus 
pridėt sau revolveri prit

na rsumo.

kaip toji

roikszmos ir doll o,, kad jis turi 
galima sakyti, begalino pras
me. Vienos to žodžio paminėji
mas primena mums meilius at
minimus? Jis primena mums 
tas dienas kūdikystes kuomet 
mos da buvome be jokios jogos; 
kuomet be motinos priežiūros 
negalėjome ne vadandos lai
mingi pergyventi; be jos negn- 
lejome ne pavalgyti, m' apsirė
dyti, ne pavaikszezioti. Jaigu 
ne motinos priežiūra, tai tuo
met kiekvienoje valandoje ga-, 
lojome sutikti didele nelaime 
arba ir paežiu mirt i.

Motina yra, brangiausia y pa
ltu žmonijoje, kuriai mes esa
mo skolingi netiktai visa ta 
ka turime, bot ir paežiu gyvas
tį.

Motina yru brangiausia 
mums, nes jos per kiauras nak
tis nesumerktos akys užlaiko 
gyvastį ir sveikata pakolei už
augome. Kuomet mes buvome 
parbhrkszti ligos ir szalta mir
tis lauke paskutines gyvenimo | 
valandos, tuomet, jau rodos 
niekas negalėjo 
ne iszgelbot i; bid motina ir tuo
met iszgelbejo; ji-savo karszta 
malda, kareziomis aszaromis,

•<ll.

v ra

, jau 
ne pagelbėt i

u

karcziomis aszaromis
Ganu jau gana, jau ir per savaites jiomiegotomis aki

turi paal

I

jos

rupesczius,

jai už ta vargu
pasiszvent ima

1

szir-

kad tik 
savo tarpe

ant tavo
<1 -

Ne galiu atsimint dabar 
ant pa

lu dangų pa
žeminęs

b (

už tavo 
Ar k a tokio

mistinu,
reikės uždėt 
cziaus.

jog 
pe

Da no užgosi. O ant ki
tos puses duosi parasza: 
lemai paeziulei, nuo mylinezio 
josios vyro!”

Ne gerai paraszysiu; 
“savo brangiausiai paeziulei 
pastate nulindęs vyras.”

— Ach... inrtno saldžiausias! 
Matau, 
myli! Kaip

savo

l 4 My-

t ’ ♦

gerai

jog mane ant tikrųjų 
esmių laiminga ? 

Na, kalbėk ka daugiau!
Kaip tai ? ir ka daugiau ?
Pastatei pomnika ir da

vei parasza—gerai!*() įio tam?
— Asz misi i u n jog tai vis

kas.
Kai}) tai viskas? O ka tu 

veiksi kada manos czionais no 
bus ?

— Ka daryt? vargsiu, inis- 
linsiu apie tave; sztai ant szi- 
tos kanapkeles gulėdavo, 
szitos kėdės sėdėdavo....

— Na gerai, gerai!
tam ?

Po tam f

ant

t) po

pas-Lindėsiu 
kui tave, apverki nesi u tavo at
minti... O ant galo reikės ka to
ki padaryt... szi ar ta.

— Nelaimingas... 
cziau, ka nori padaryt.

Nuleido galvele ant jo peties 
ir priverkė savo akutes.

— Saldus mano paežiui i... 
Tai baisu, tai nieką!

— Kas ?
Tavo nelaimingas padė

jimas.

prijau-

Žmongns 
visko.

Ka daryt, mano brangi ? 
turi prisisavyt prie

mas
galvos ir paspaust vamzdi.

. — Bet del ko turecziau mi
si sza u t ?

Kai p-1 ai, “del ko 
gvvent benorėtum 

pats ?

J

? Tu 
manės
t Y

tį k a., ar mažai žmonių 
gyvena? 
♦ 7

bigl. Matau jog vela tave pri- aiszka

Vyrai, vyrueziai, jau gana, 
Kas do kvaraba?

Jau mot eros pradeda taisytis, 
Visame vaidytis.

Man kurna Baltruviene pasako, 
Ir da in akis apsako, 
Kad bobeles taisosi, 
Ir in kuopas raszosi.

O ka, gerai daro, 
Ba kas isz to bus ant galo? 

Bobclkos smortii prijauezia, 
Jau ne taip geria ir nesiauezia, 

Bobeles iszganyma nusi- 
perkineju, 

Pinigus pralcidinoja, 
Vyrelis gerus laikus turi 
Ant jokiu szvontinybiu 

nežiūri, 
Ta akiai sau užsitrauki, 

Ant hobos darbu ne 
nesusi rauke.

O ar žinote, kad ir senu mer
geliu prisiveis!, 

O apie ka žino vyrai visi, 
Isz pradžios bujojo, 

Gere ir ledbavojo, 
Sziadien nuo ju vyrai 

s žaliuosi, 
Jau už mergas taip ne ėdasi.
Bet Dievulis ir jaisesj 

aprūpino, 
Vieta gera pagamino, 

Ugi netrukus kliosztori 
pastatys, 

Ir visas isz turgaus iszejusias 
patalpys,

»

t

I

mis ir uuoszirdžia meile, moti-
l priežiūra praszalino 

mirties pavoju ir užlaikė musu 
gyvybe'. Ne kas kitas kaip tik 
motina, beaugindama mus, ne 
žinojo kas yra 
ramus poilsis,

savo

kalbino tavo saldi mainuželel...
— Ne nužmuink mano mo- 

t Inos, supranti /
— Bet pasakysiu jai visa 

li(‘sybe, kada pirma karta, susi
tiksiu su ja.

Dryskie tai padaryt tu 
rakali o pamatysi...

— Kvailas sulvc'rimas 
ir gana, žinai ?

Pati puola apnikus ant grin-

mot inos! 
szallame kape, 
gyvenimas jau pasibaigė... Lai
mingi esam tie, kuriu motinos 
(lar gyvena. Už tad turimo būti 
dėkingi Augszcziausiam!

Motina yra musu didžiausia 
drauge, užtarytoja, užjauteja 
bei tikriausia mylėtoja; ji ne
apleis musu nei sunkiausioje 
valandoje, ne didžiausiame pa
vojuje, nes jinai yra MOTINA..

Daug sziandiena girdime 
kalbant apie Motina. Klausy
mas kyla ar visi moka ta bran
gia ypata pagerbti taip kaip 
prigulėtu. Pereikime visus se
noliui prieglaudų namus, pasi
klausykime tu seneliu nusi
skundimu apie savo nedėkin
gus vaikus. Kiek sziandiena ra
sime vaiku, kurie pamirszo vl- 
siszkai savo motinas, visa gera 
ka jos delei ju padaro gero. Pa
saulio isztvirkimas aiszkiai pa
rodo kad pirmiausiai isztrau- 
kia isz szirdies žmogiszkuma, 
meile.

linksmvbe bei 
jos akys, jos 

mintys ne valandėlės negalėjo 
nuo musu atsitraukti.

Kuomet mes augome ir stip- 
rejome, motina buvo pirma, 
kuri inskiepijo in musu szirdls 
artymo ir Dievo meile. Ji buvo 

, kuri pamokino, kaip 
j melstis 

papsieiti draugijoje

Bus tai geriause vieta del visu, 
Meileje užgesusiu,

Tik asz nežinau, ka su senais 
sportais padarysiu, 

In kur juos sutalpysiuT
Nekuriu jau taip palūpis 

dreba, ,
Nusiskust negali niekada, 
Ant veido daug riaukszliu, 

Ant puodynes randasi plauku 
žilu,

Ir ne vienu virszugalvis 
prasikala,

Apie tai bus gana, 
Kaip in Utika pribusiu, 

Tai daugiau padainuosiu.

taip gyvena! Nusiszaut... tai
* szposas! Asz ne turiu tiesos 

atimt sau gyvasties sau neda
riau ir atimt jos no 
sos.

1 )1( 081

turiu tie

koks isz tavęs 
filozofas! Persitikrinau dabar 
kokia buvau kvaila, tikėdama 
in tavo meile! Tu manės nieka
dos m* mylėjai!

Esi neteisinga, 
Mylėjau tave, 
liausiu mylėt!

Ne teisybe, mano ponia! 
Jis mane no mylėjo! O vos už
dariau akis, jau bėga in teat
rus !

du... Vyras bėgioja po pakaju | pirma, 
kaip vilkas klotkoje ir ne žino reikiaI reikia Katalikiszkaj a A > • ■

Onuk! 
myliu ir nopa-

k a daryt.
Kaminėlije paskutinios 

birksztis jau užgeso... 
suimta viesulą, o kamine vejas 
staugė graudingai.

ki- 
Lauke

kai 1 .
draugais
dorais žmonomis.

Kuomet 
pradėjome lankyti

Hn
kaip būti g<«rais ir

jau paaugome

Szirdžink... no cinu nie
kur.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)

BK®

ir 
mokykla, 

Ikaip tuomet linksma buvo mo-
mus beganczius

331 W. Centre St. Shenandoah, Pa#
Ir
S

Bet eisi!... asz tai matau 
ant tavo akiu....

Ne pliovok, no pliovok!
Ne rok ant manos .. su

pranti !
7\sz ne esmių tavo slūgine?

Ar papaikai, kas tau da
rosi! Juk, da ne numirei.

Ir ne numirsiu... kad ži
notum! Sztai ant piktumo no 
numirsiu! No vertas esi, idant 
nnmireziau!

— Labai isz to džinugiuo-
siu.

— Ha džiaugiesi’... 
taji melagi mylėjau! O!... 
sulaukimas tavo...

— Bet mano ponu te, pave 
link., viskas turi savo rubežiu..

— O tavo melagyste, tavo 
netoisingysta ne turi rube- 
žiaus! Ooo!.. ;\sz tave supran
tu.. nebijok! Pomnika num pa
statys, parasza padės ir nuda- 
vinos gailesti!

Norėjau bet matau jog 
noužsimoka.

— Ana!..

o asz
n<»-

asz žinojauta
Kaip tai prisisavins!... priosz tai. Nustokio mano po. 

nas.Prie ko t
— Žinoma ir gailestis pasi

baigė. Reike ta viską užmirszt. ;ni!
Kaiji tai paprast!... Prie

Tai tu palauk, mano pū

•

TTjITi t: 1*1 Vir ii ii

vnlandojo Huteikiam
Pa laidoj ima

ko ?

E
I

myliu!
— Na tai perstatyk sau!
Vyras užkniaukęs surauko 

kakta.
Na — Kamiu jau numi-

Tu Ludvikeli pasilenki
ant mano grabo! Ir ka darai 
isz gailesczio! 
, — Verkiu...

tie mano brangus...
Prie didelio gailesezio ne gali-

[i vvr&ti. i
— Turi teisybe... Asz ir ne nuolat

— Žinoma ir gailestis tu
rės pasibaigt. Keikos prusklnl- 
dyt liūdnas mislis. Sziandien

i
eisiu kur su prietoleis, ryto ant 
kokio kito pasilinksminimo.

— Ka-a-u! Ir tu man taip 
szaltai atsakai!

Suprask, juk 
, — xu** ivao^Mv... u uv nuolatos gaileslant. 
moku verkt esmių dideliam |yru žmogum.'
I ,

O... t

na verkti.
i gailesį ant.

ne galiu
žmogus

t

I

Nubudimo 
geriausi patarnavimu, 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Inz Muhunojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnuvima tai mel
džiu man teiefonuoti o pribusiu in 
dflHzimtfl minutu. Telefonai 872.

A. RAMANAUSKAS
LIETU V1SZKAS GRABORIUS

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Iszbalmunuojn Ir laidoja wlrualai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
sti* nuo papraicziauslu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobiliui del 
laidotuvių, yeseliu. krikiatynla Ky 
kitiem* pati važinėj imami.

tinai matyti
moyklon. Tat nekarta motina 
savo szirdyje kalbėjo: “Ar bus 
nors vienas isz mano vaikeliu 
paszaliktas in augszcziausi bei 
szveneziausi kunigystes luomą; 
ar stos prie Dievo altoriaus 
aukoti ne kruvina auka Augsz- 
cziausiam ? Ar eis apsakinėti ir 
skelbti Dievo mokslą bei Jo 
teisybe žmonoms! Ar bus isz 
mano vaikeliu nors vienas gy
dytoju? Ar stos tarpe žmogaus 
mirties ir gyvybes! Ar suma
žins ligoniu skausmus; ar pail
gins, palengvins žmogaus gy
venimą. Ar bus nors vienas in
žinierius, mokytojas arba nors 
gamtos tyrinėtojas! Ar stos 
nors viena mano Uukto in vie
nuolyną! Ar paaukuos — pa- 
szves savo visa gyvenimą pra
kilniausiam tikslui — auklėji
mui jaunuomenes!..
karta motina sau kalbėjo ir 

savo vaikus matyti 
eiuanezius prakilniausiais bei 
szveneziausiais takais.

♦ ♦ ♦
SKAITYKITE “SAULE” 

♦ ♦ ♦

Ne reiko joszkoti kvailiu 
Gali nužvelgt ant visu 

(paszaliu,
Jau nedelia suėjo, 

Kaip sportelis ulyczia ojo, . 
O 'buvo girtas ir revolveri 

turėjo, 
Szoko ant vieno vaikino, 

Isztrauke revolveri ir nusiauti 
ketino,

» »

troszko

Taip no

ii

LietuTiukae Graborlns 

K. RĖKLAITIS 
Laidoja numirėliu* pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekes.

SIS W. Hpr»«a SU 
M1UAHOY CITY, PA.

30« MAUKKT 8T..
TA9AQUA, PA.

Ne ji viena, bet ir kitus, 
Katras tik pasisuks, 

O -ka, palicije sportą paėmė, 
Revolveri altemo, 

In cypia pasodino. 
Bausmes 40 dol. apsudijo, 

O jaigu ne ta, 
Tai szeszis menesius in dfela, 

Tai rots butu oliadra.

4

r

Tarp nekuriu Lietuviu,

— Tylėk, tu rakali!
— K a-a V ar tai tu taip drys- 

ti kalbėt in savo vyra?
Taip asz! Tylėk! O 

tave pažinstu!
— Ir asz tave!
— Mislini, jog no suprantu 

dol ko vėlini sau n ui no suier- 
ties! Jau asz gana prisižiurino- 
jau kaip tominai ant Mariukes 
Rudokos,
mis jog kada akis užmerkeziau

f asz

ir esmių persitikrl-

I
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MEKSIKAS INVYKDINO ORINI PAOZTA.

Yra ir pus-Žydu, 
Detroito dažinojau,

Kad bus kriksztynos, tai 
užėjau.

Teispbe, vyrueziai buvo 
kriksztynos, 

Vienu tėvu, trys vaikai ant 
vienos adynos, 

Trys vaikai, penkių, trijų -ir 
dvieju metu.

Ne bile kur taip atsftaikytu, 
Tiek to, vis gerai, 

Kad ir biski per vėlai, 
Gal but tėvai gadynes naujos, 

O ne senoviszkos.

W. TRASKAUSKAS 
pirmutinis lietuviszkas 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Pasamdo

9 • 9 f
t

Meksikas pradėjo orini paczta isz Alexico City in Tampa ir Tuxpan o ateitoje ketina
. sugabenti paczta in Suvienytas Valstijas. Paveikslas parodo pirmutini eroplana iszlekenti a ■ . • ipacztu in minėtus vietas,

i, V ;

H

' 'I ’ 4.
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Laidoja kunus natntrollu. 
automobiliui del laldotudu, taikia- 
elniu veiellju, pailvažinėjimo ir t. t, a vf » *
510 W. Cantrs St., Mahanoy City, Pb,
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ŽINIOS VIETINES

— Nedelioj pripuola Mot
hers Day — Motinos Diena.

— Netoli nuo Mahanojaus, 
aplinkinėje Hometown, likos 
uždėta ekspresine croplanu ke
lione, kuri ne tik gabens pasa- 
žierius in kur norės lėkti, bet 
taipgi gabens ekspresą, paczta, j
tavora ir 1.1, in kur ti'k kas sau 
pareik alaus. Eroplan ine stotis 
bus orionais visados.

f Jonukas, 9 metu sūnelis 
Motiejaus Urbono, 694 W. Rail 
road uli., eidamas nnmo nuo 
kalno parpuolė ant Read ingo 
geležinkelio ir pakol galėjo at
sikeli, tame atbėgo tavorinis 
trūkis, baisiai sumaldamas vai
kui koja. Viena turėjo nupjauti 
Locust Mountain ligonbuteje, 
o kita daktarai stengsis iszgel- 
bet. Seredos vakaru mirė. Lai
dotuves atsibus Subat f) 54 t f! 
su pamaldomis Szv. Juozapo 
luižnyczioje. Laidos graborius 
Traskauskas.

j- Vincas

vedoje po piet apie 3:30 valan
da po ilgai ligai
menesiu mirė gerai žinoma 
szioje aplinkinėje Ona Bartku- 
viene, 44 metu amžiaus. Paliko 
sunu Juozą dukteves Izabele 
Lietuvininkiene, Anele Rauli- 
nnitiene, seseri Marijona Tara- 
nieno ir broli Juozą Minevicziu 

tuvoje. • Veliones treczias 
vyras mirė du metai atgal. Ap
sigyveno czionais 26 metu pri
būdama isz Mahanov City. Pri
gulėjo prie L.R.K. Susivieniji
mo. Gyveno ant 46 Wiggins 
nlyczios isz kur atsibus laido
tuves Subatos ryta su įvijomis 
misziomis Saldžiausios Szir- 
dies Jėzaus bažnyczioj nnt ku
riu užsipraszo szird ingai visas 
gimines ir pažystamus o ypa
tingai isz Mahanojaus kur tu
rėjo daug pažystamu. .Tos pir
mutinis vyras buvo Greimas, 
brolis Greimo Mahanojui, o 
antras vvras buvo Liet u Viliu
kas.

vienuolikos 
gerai

gimines ir pažystamus

KA MATE KAPITONAS WILKINS
ANT VIRSZUNES ŽEMES
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GERI PATARIMAI
SZEIMININKEMS

M

Kada kapitonas Georgo Wilkins ir jojo draugas Carl Ben 
Eilson iszleke su eroplanu isz Point Barrow, Alaska in Spits
bergen in Žiemini Poliu, 
ženklo gyvasties kaip ant paveikslo
myliu atbuvo in laika 201/» valandas. Isz 
szturmo ir vėjo buvo priversti nusileisti tarp .szi t u kalnu ir 
perbūti net penkes dienas pakol oras truputi apsimalszino.

be jokiomate tik leduotus kalnus, 
matomo. Kelione 2,200 

priežasties didelio

Senoviszkas Ryžiu Pudingas.
Gražiai nuplauk szaukszta 

ryžiu ir indek in kvorta pieno, 
pridek treczin dali puoduko 
cukraus ir asztuiita dali szauk- 
šztuko muskatinio rieszuto 
(nutmeg) arba cinamonu, ir 
viena szauksztuka druskos. 
Kepk pecziuje per dvi arba tris 
■ ’ i, Itankiiai maiszant.

ipovaliai kepa, pienas 
sutirszteja ir ryžiai iszsipuczia 
kelis kartus savo originaliszko 
didumo. Jaigu dvigubai ryžiu 
vartota tai neteik taip ilgai 
keipti, nes ryžiai patirsztiils pu
dingą, bet pudingas nebus toks 
smetonuotas. Kartais galima 
pridėti puoduką rozinku.

Greita Bulvine Sriuba.
bulvine

Sumaiszyk vandeni su kiau
linio baltymu ir gerai isz- 
plnk. Povaliai pridek beveik 
visa cukru, irgi plakant su 
szauksztn. Indek sutarkuota 
apelsino žieve, apelsino ir cit
rine sunka ir liekama dali cuk
raus, vėl plak pakol gana tii> :- 
tas uždėti ant kekso.

muskatinio
ANT PARDAVIMO.

valandas 
Jaigu

Groseriu sztoras geroj vietoj 
ir biznis gerai iszdirbtas. Par- 
siduos su
Gera priežastis del pardavimo.
Atsiszaukite in “Saules
Sft.

namu ar atskirai.
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K u nse v iezius, 
fermeris isz Locust Valley, mi
re Utarninko ryta sirgdamas 
koki tai laika. Velionis paliko 
paezia, du sunns ir dvi dukte- 
rcs. Laidotuves atsibus suim
tos ryta ir bus palaidotas ant 
Liet u visiku kapiniu Tamaqua. 
I^aidos graborius Traskauskas.

— Readin-go kasyklos mo
kes Ketverge — sziadien, Mo- 
reja 15 diena o Lehigh Petny- 
czioje.

Elizabeth, N. J. — Areszta- 
vns 4 vaikinus, policija paskel
bė, kad iszaiszkino 18 apiple- 
szimu salinau ir minksztu gėri
mu vietų, kur gauta nuo $G iki 
$34, neskaitant cigaretu, 
rn, etc.

Vaikinu pavardes yra: Juo
zas Tomolavage, 17 metu, Jer
ry ikosh, 17, Jonas Sileckis, 18 
Frank Yank in, 19. Gyveno ant 
Magnolia, Pine St. ir Ripley Pl. 
kur gyvena Lietuviai.

eiga-
STATISTINIU ŽINIŲ

RINKIMAS

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parveža gimines ir darbi
ninkus (ant £armu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanczlo adreso:

Z. JANKAUSKAS
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

SKAITYKITE “SAULE”

VALIO!LIETUVON
Kasvklos iszdirbo 

pilna laika, todcl ir graszio bus 
daugiau.

— Girdėt, kad koki tai 
sznipai slankioja po miestą, bet 
kokiame tiksle, tai sunku pa
sakyt. Nekurie eina per st ubas 
novos pardavinėdami koki tai 
tavora idant tik gautis in vi
dun. Todėl apsisaugokite nuo 
visokiu nepažinstamu ir nužiū
rėtu ypatų.

— Pacziule p. St. Gegužio 
ana diena iszvažiavo in Fila- 
delphia in ligonbuti ant keliu 
dienu ant daktariszko peržiū
rėjimo ir gydymo.

Tower City, Pa. — Juozas 
Jakubauckas, 28 metu, mirė 
U tani ink o ryta Ashlando 'li
gonbuteje, sirgdamas nuo ko
kio tai laiko, in kur pribuvo 5 
diena Gegužio.

Jurgis Knp- 
pa- 

kur sės

SHENANDOAH, PA.

— Seredoje atsibuvo laido
tu vos Margarietos, 47 metu my- 
lemos paezios Motiejaus Link 
isz William Penn, kuri mire 
nuo uždegimo plaucziu praėju
sia Subata, su bažnytinėm ap
eigomis Szv. Jurgio bažnyczio- 
je. Velione paliko vyra, ir tris 
du k teres.
t Mylema pati Juozo Kru- 

szinsko, gyvenanti ant Gilbert 
uli., mirė po dvieju dienu ligos. 
Velione paliko vyra, penkis 
vaikus,dvi seseres ir broli. Lai
dotuves atsibus Utarninko rv- 
ta.

Minersville, Pa. — Szita Pot- 
nyczia iszvažiavo del visu ge
rai pažystamas 
czinskas su savo mvloma 
czinle in New York a,
ant laivo Subatoje iszplaukti in 
Lietuva atlankyti gimines ir 
pažystamus 
ninosia, Starapoleje 
Kelione atliks per Franci ja ir 

'kitas žymias vietas 
sis apie tris

— Vincas Prukeviczius li
kos sužeistas in koja laike dar
bo Kehlev Run kasyklosia. l)a- 
minikas Karūnas likos apde
gintas ant veido, ranku ir pc- 
cziu per eksplozija gazo Dra
per kasyklosia. Abudu gydosi 
Locust Mountain ligonbuteje.

— Garnys paliko patogia 
dukrelia VI. Bogdanavicziams, 
407 E. Lloyd o del Juozu Vait- 
kevieziu drūta ir sveika sūneli.

— Musu biznierius Nikalojus 
Noreika iszvažiavo in Lietuva 
atlankyti gimines ir pažysta
mus.

Middleport, Pa. — Ana die- 
ha lankėsi Washington©, D. C. 
ponios Elzbieta Simanaviczie- 
ne, Rože Statkevicziene su duk- 
tere Sungaitiene ir Rože Raull- 
naitiene. Atlanko szventas vie
tas, valdžios budinkus ir pasi
sveikino su prezidentu Cooli- 
dgu. Po pasivicszinimui kelio
lika dienu sostapilije sugryžo 
sveikos namo.

Maizeville, Pa. — Dcszimts 
metu Albertukas, sūnelis Ka
zimiero Pucctu, prigėrė laike 
maudymosi senam bruste. Lai
dotuves atsibuvo Seredos ryta 
Szv. Ludviko bažnyczioje su 
pamaldomis. Kūnelis palaido
tas ant Frackvilles kapiniu.

Prie-Ra ežiu ošia, 
ir kitur.

Svecziuo- 
menesius po tam 

sugrysz vela in szi laisva sklv- 
Amerika. Linkime laimin- 

ponstvai
gilukningo

ra
gos
czi nikams ir
gryžimo.

keliones Kup-
sn-

Minersville, Pa. — Justinas 
Žukauckas, likos užinusztas 
per anglini truki ant skerske
lių, nematydamas prisiartinan- 
czios lokomot i vos. 'Trūkis tik 
tada sustojo kada žmones davė 
signola inžinieriui kad užmu- 
sze žmogų.

li'kos

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Glen Aldeii angline kom
panija nutarė parduoti savo 96 
st ubas Wanamijc. Pirmybe pir
kime t uju šlubu turės žmones 
kurie dirba tosia kasyklosia.

— Po visa aplinkine prasi
platino staigai influenza ant 
kurios serga suvirszum 4,000 
žmonių, daugiausia vaiku. Lu- 
zernes kalėjimo serga 49 kali
niai.
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Senai pageidautas Amerikos 
Lietuviu gyvenimo apraszymo 
darbas ju pradėtas. “ 
niu Žinių” rinkimas eina sprr 
ežiai pirmyn. Tikimesi, 
tas darbas sėkmingai bus at
liktas ir netolymoje ateityje 
susilauksimo iszgirsti jo davi
nius. Bot tas pat, kad prie szio 
darbo ilgai renktasi; nors no 
karta buvo svarstyta ir not nu- 
tara, bet bijotasi pradėti, liu
dija, kaip szis 
niu” 
sunkus. Bot karta visi pripa- 
žinstamo ji reikalingu ir nori
mo jo inkunijimo — aiszku: 
visuomenes pasiryžimas nugali 
didžiausias kliūtis. Jaigu mes 
del Tėvynės laisves iszkovoji- 
mo nesigadejom szimtu tu'ks- 
taneziu doleriu; jei rengėme 
taip iszkilmingas manifestaci
jas del kuriu tiek darbo nesi
gailėta ir pinigo iszeista; jai
gu Tėvynės nepriklausomybes 
pripažinimo deloi nebijojome 
kelionių in Washingtona ir 
vargo, tad negali būti abejones, 
kad visiems mums rupi ir tas, 
kad Amerikoje osaneziu Tėvy
nės sunu ir dukterį! nuopelnai 
del jos; kad tai]) didele veikli 
'Uautos dalis negali 
be petsako musu 'Uautos istori
niuose lapuose.

G y v e n i m o aplinkybes 
le, 'kad sžio darbo 
kuris nors vienas žmogus 
pati visuomene 
žymiausiems jos vadams.

Užtad man kaipo vienas isz 
senesniu Amerikos Lietuviu 
darbuotoju — voteronu ir ak
tyviai dalyvaujaneziam sziame 
brangiame visos iszeivi jos dar
bo sziuo tenka pratarti in visus 

vadus, o ypacz

Kun. J.

Stat i sti
u

ką d

“Statistiniu Ži- 
rinkimo invykinimas yra

pranykti

sūrės
imi usi ne 

, bet 
vadovaujant

iszeivius;

— Kun. K. Szatkus, 2. Bridge
ville, Pa. — Kun. A. Jurgutis, 
3. New Britain, Conn. — Kun. 
Grikis, 4. Sioux City 
Czesna.

Visiems sziems Didžiai Ger
biamiems Klebonams reiszkia 
kuo-szirdiilgiausios padėkos už 
pareiksztaji malonu priolanku- 

i, “Statis- 
suteikime.
Kun. S. Draugelis.

Knygos “Amerikos Lietuviai” 
Leidėju Komiteto Pirmininkas.

Philadelphia, Pa.
rinkimas

ma ir pasidarbavimu 
t in i u Žinių” suteikiu

Statisti
niu Žinių rinkimas tvarkyti 
pavesta: Kun. M. Daumantui, 
p-lei O. IJnguraitei ir K. Dryžai 
— Szv. Kazimiero par. ribose; 
J. Bajorūnui — Szv. Jurgio pa
rapijos ribose.

Sioux City", Iowa. “Statisti
nes Žinios surinkta ir pristaty
ta A.LJLK. Federacijos Sekre
toriatui.

Rochester, N. Y. Balandžio 
0 invyksta draugijų vadu su

sirinkimas. Didž. Gerb. Klebo
nas J. Kasakaitis malonėjo pa
raginti it 'užkviesti susirinki- 
mano, o p. A. Žiemys asmeni
niai užkvietė nopriklausan- 
cziu prie parapijos draugijų Ir 
kuopų vadus. Tikimasi trumpu 
laiku sudaryti reikalingas 'sta
tistikas.

» 11

Now Britain.
Žinias
Amerikoje 109 kuopos iszrink- 
tos 6 ypatos. Sulig praneszimo 
ponios B. Masziunienos darbas 
pradėta ir varoma pirmyn.

Dayton, Ohio. Sulig prane
szimo gerb. A. S. Vaitkus “Sta

Sioux City. Iowa.

4 i

Statist!-

<) «)

♦ f

“Statistiuias 
renka S.L.R.K. Kat.

sparcziai ren-tistines Žinios”
kainos vadovaujant Didž. Gerb. 
Kiel). V. Slavinai. Szioje kolo
nijoje yra Lietuviu priklausan- 
cziu prie Lenku draugijų ir pa
rapijos. Taipgi yra suvoketeju- 
siu isz MažosiosLiotuvos. Pa
tarta suregistruoti atskirai.

Columbus, Ohio. Sulig pra- 
neszimo gerb. K. Jusz’kos ži
nios surinkta ir pasiusta A.L. 
R. K .F. Sek re tori a t om.

Centro Rasztine.

Galima padaryti 
sriuba labai greitai vartojant 
sekanezius:

1 kvorta pieno,
1 puoduką sutarkuotu bulviu
1 szaukszto druskos
2 szauksztukus sviesto arba 

kito riebumo
ir kelis laszelius cibuliu sun

kos.
Indek sutarkuotas bulves in 

pieną, ir kaip tik pradės virti 
indek riebuma, druska ir cibu
lio sunka. Ypatingai vaikams 
szi sriuba yra labai gera.
Laszinuku ir Bulviu Sriuba.
Nuskusk ir supjaustyk ma

žais szmoteliais dvi pusetinai- 
didelias bulves ir indek in vie
na kvorta, verdanti padruskin- 
ta vandeni. Skauradoj iszkept 
du szmotelius plonai supjaus
tytu laszinuku;
skaurados ir tame riebume in
dek du szauksztukus sukapota 
cibuliu ir tegul pakepa pen
kias miliutas, arba pakol bus 
minkszti. Iszimk bfilves isz 
vandenio ir sutrink. Vėl indek 
in vandeni, kuriame buvo vir
tos, taipgi ihpilk cibulius su 
riebumu. Supjaustipk laszinu- 
kus mažais szmoteliais ir indek 
iii sriuba. Paskonink su pipi
rais ir sukapotais pctruszkais. 
Taipgi in srii/ba galima indoti 
salieru, tomaeziu arba kitu Vi
rintu daržovių.

Cibuline Sriuba.
Nulupk viena dideli cibuli, 

po vandeniu,
asszaravima. Sukapok mažais 
szmoteliais ir povaliai iszkepk 
skauradoj kurioj indeta l1/” 
szau’ksztuiko sviesto. Nuolat 
inaiszyk kad nedegtu. Inpilk 
tris puodukus pieno arba pu
siau pieno ir vandens. Tegul 
sriuba paverda ir vaitok su 
džiovinta duona. Jeigu patin
ka,

iszimk isz

kad iszvengti

rekomenduoja

Tiesiog in Lietuvos UostaKLAIPEDA
10 Metu Lietuvos Nepriklausomy
bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui

Bo Jokiu Persėdimu

Baltiko-Amerikos 

Linijos Laivais

Treczia Ekskursija
“NAUJIENŲ”

GEGUŽES-MAY 29 DIENA 
Laivu “LITUANIA” 

EKSUKRSIJA1 
“NAUJIENŲ”I

J

VADOVAUS 
ATSTOVAS

Ketvirta Ekskursija 
LIETUVOS VYCZIU 

BIRŽELIO-JUNE 16 D. 
Laivu “ESTONIA” 

EKSKURSIJAI VADOVAUS 
KAZYS J. VIESULĄ

• •

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį kraszta. 

Kas motai vis daugiau Amerikiecziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvecziuoti. 
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti ir 
inspudžhis isz Lietuvos

Lietuviai dedh visas 
iszsivežtu malonius

Tas važiavimas tiesiog in Klaipeda ant Baltiko-Amerikos Linil- 
jos be jokiu persėdimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi-
siszkai keleiviu nevargina.

Patartina visiems, kurie troszka pamatyti gimtaji k r as z ta neati
dėti, bet važiuoti pas savosius szia vasara su viena isz virszminėtu 
ekskursijų isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

Union Trust Bldg.
Pittsburgh, Pa.

315 So. Dearborn Str.
Chicago, Ill.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jueu 
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.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo 4

-

yra gerai duona apiberti 
surium.

Tankiai Vartok Apelsinu 
Sunka.

Apelsinu sunka žmogui pri
stato svarbios medžiagos kuri 
labai reikalinga tinkamui au
gimui ir sveikatai.

Gydytojai
duoti apelsinu sunka kūdi
kiams, vaikams ir net paaugu
siems. Galima vartoti apelsi
nus kokioj nors formoj prie 
kiekvieno valgio.

Kas ryt. pusrycziams gerai 
duoti visiems apelsinu sunkos. 
Vidurdienyj vartok isz apelsi
nu koki nors geryma. Pradink 
vaikus gerti apelsinu sunka 
kuomet pavargę arba isztrosz- 
ke pareina isz mokyklos. Ligo
niams duok irgi apelsinu.

Darant isz drebueziu dezor- 
tus, paskonink su 'tyra apelsi
nu sunka.

Apejsinu Apcukravimas 
Keksams.

1 kiauszinio baltymą, gerai 
iszplakta,

Sutarkuota 
žieve,

1 szaukszta apelsinu supkos, 
puoduką cukraus,

I

Pus© szauksztuko citrino 
sunkos,

1 szaukszta szalto vandens.

Atlankykite Sena Tėvynė Szimet!II

ŽMOGUS PANASZUS 

IN LEVAt

\

pSf SVARBU
Ar Tamstos Nepaveluosite Prie Didžiausios
Geo. J. Bartasziaus Ekskursijos in Lietuva

Laivas MAJESTIC Iszplauks
2 Diena Birželio (June)

£: ">wyork
Dubeltavas 

Tikietae.00
NEDELIOJ 13 MOJAUS

A)

SPECIALISZKAS TREINAS
Aplaši Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 8:43 vakare.

BASEBALL — Yankees ir Detroit 
New Yorke 13 Mojaus

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojūje.

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

susirinki- 1 I

*

visuomenes 
tuos, kurie pirmesni prisidėjo 
prie tautinio gaivinimo ir ma- 
terialio gelbėjimo atplaukusius 
isz už-jnru-mariu suvargusius 

kuriu rupesniu ne
duota jiems iszsiblaskyti po 
placziaja Amerikos padange ir 
žūti kur nors už kam po j e isz 
vargo ar bado; kuriu pasidar
bavimas prisidėjo prie inoralio 
ir materialio iszeivijos geroves 
pakelinio — remkime naudin
gais patarimais ir paragini
mais kitu prie kuo tiksliausio 
“Statistiniu Žinių” 
mo.

Rinkime visus karakteristin- 
gus laiszkus, rasztus, dokumen
tus, kitu pasakojimus nuszvie- 
cziancziuis Amerikos Lietuviu 
gyvenimą. Tegul visa tai bus 
patalpinta rengiainon iszleisti 
knygon “Amerikos Lietuviai.”

Kun. J. J. Kaulakis.
Pasirasze.

Knygos “Amerikos Lietuviai” 
Patarėju Komisijos Pirm.
BENDROS ŽINIOS.

Iki 27 Balandžio užpildytas 
parapijos anketas ttialoneji 
prisiųsti sekanti Didž. Gerb. 
Klebonai; — 1, Albany, N. Y. jvo galva.

1
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Szis žmogus, kuris yra Ru
sas ir vadinamas “Levinis Vei
das,” patrauko daug atydos 
nuo tųkstanęziu žmonių, kurie 
ji atlanko cirkus© Beriine. Yra 
taip apaugės plaukais kaip le-

- ’ 44

(r

vieno apelsino

Truputi druskos,

RŪPINKITĖS - SKUBINKITĖS - REGISTRUOKITĖS
Vietas ant laivo užsitikrinkite tuoj&us, liuosu vietų ant 
laivo S. S. MAJESTIC jau mažai liko.
rezervuotos 2 ir 4 lovų kajutos ant pat vidurio laivo. 
Nepraleiskite teip geros progos pasinaudot tuomi, isz- 
keliaujant ant puikiausio laivo ir su dideliu skaiezium 
Lietuviu. Isz Klaipėdos in Kauna bus parengti spe
cialiai traukiniai. New Yorke keleiviai bus patikti ant 
stoeziu. Nakvyne keleiviai gaus musu hotelije. Reika
laukite pasportu ir platesniu informacijų nuo

GEO. J. BARTASZIUS
498 WASHINGTON ST. NEW YORK CITY, N. Y.

Mano vietos

*
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