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W. ■>. BMSKOWUI, rn*. * ■(
r. W. BOOMOWUU, IUU> 39 METAS

ISZ AMERIKOS
MILIJONIERIUS PABĖGO 

SU VARGINGA 
MERGINA.

Chicago. — Kada telegra
mai pasklydo po visa sklypą 
idant “suimti juos,“ Potter 
d’Orsay Palmer, anūkas miru
sios Mrs. Potter Palmer isz 
aristokratiszkos gimines, pa
bėgo su Rzesziolikos metu mo
kytoja Eleonora Goldsmith isz 
Saratosa, Fla. Tėvas mergai
tes iszvežioja

suimti juos,

mineraliszka 
vandeni del turtingu szeimynu* 

Jaunas Palmeris ir jojo my- 
loma likos suvinezovoti 
skvajeri Fort Meade.

ISZEME LAISNUS 16 METU 
ADGAL, TIK DABAR 

APSIVEDĖ.
Chicago. — Szosziolika me

tu adgal Szvodas, Holmen Carl
son ir pana Hohannah Erick
son, abudu turinti po 20 metu, 
nuėjo in sirda iszimti laisnus 
ant aipsivedimo. Nueja namo 
mane, kad juos sūdo suvinezia- 
vojo nes nesuprato Angliszkai 
ir prasidėjo vesclka. Sveteliai 
linksminosi nes taipgi buvo to
sios nuomones kad porele pa
siliko motore ir vyras.

Tik ana diena iszsidave kad 
tai buvo klaida. Vaikai per
kratinėdami
stalcziuje, užtiko 
laisnus ir parode tėvams, isz- 
aisžfcindami kad tai no metri
kai szlinbo tiktai pavelinimas 
ant ėmimo szliubo. Tėvai tuo- 
jaus nuvažiavo ipas skvajeri ir 
paėmė szliuba.

Georgijos Miestas Užlietas Per Iszkiluses Upes
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“KAS PER DAUG, 
TAI SZELAUK.

Philadelphia. — Steponą 
Vento yra labai kantrus žmo
gelis ir galima butu ji pava
dint tikru pilozopu. Sztai in 
laika dvieju menesiu, užklupo 
ir apipleszv ji pleszikas net ke
turis kartus. Vento nesiskundė 
niekam, 1x4 kada ji apiplesze 
penktu kartu, Vento pasakė: 
“jau to per daug.“

Nuėjus ant policijos, apreisz- 
ke, kad daugiau nesiduos api- 
pleszt ir liepe aresztavoti jau
na, 19 metu banditu Patriku 
Clierone, kaimynu. Jaunas ple- 
szikas prisipažino kad turėjo 
turėt pinigu del savo mylemos, 
kuri nuolatos spyrėsi nuo jojo 
pinigu ant teidr<< ruAvymo ir 
gerymu.
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su 460,000 nariu 
pro

su

ŽEMDIRBISZKOS
KOOPERATIVISZKOS 

DRAUGYSTES SUV.
VALSTIJOSE.

Washington, D. C. — Sulig 
vėliausiu surinktu informacijų 
apie ūkininku kooperatviszkas 
organizacijas szioje szalyje, 
rasta, kad ju yra net 69,000. 
Per deszimts metu periodą — 
1915-1925 skaitlius žemdarbisz- 
ku kooperativiszku draugys- 
cziu padvigubintas. Kad nors 
daugiausia tu draugyseziu or
ganizuota penkiose rytsziauru 
centralese valstijose bot dau
giausia nariu priraszyta pietų 
centralese valstijose.

121 kooperatviszkos draugys
tes su 300,(MM) nariu užsiima 
vata ir vatos produktais, 2,197 
draugystes
parduoda pienininkystes 
duktus; 1,237 draugystes 
180,000 nariu parduoda vaisius 
ir daržoves. G indu kooperaty- 
vyko draugyseziu yra 3,338 su 
520,000 nariu; naminiu gyvu
liu — 1,770 su 400,000 nariu; 
visztu — 71 su 50,000 nariu, ir 
tabako 24 su 300,000 nariu.

Yra 40,000 vicszo naudingu
mo draugystes (telefono, szvie- 
sos, jiegos ir 1.1.) 5,605 kredito 
draugystes ir 2,049 apsaugos 
draugystes.

Isz viso, žemdirbiszkos drau
gystes turi 2,700,000 nariu ir 
ju metinis biznis 1927 metuose 
dasieke $2,300,(MM).
SUSILAUKĖ 100 METU, 

SUSIDEGINO SAVE.
Havana, Kuba* — Mercedes 

Garcia, apvaikszcziodama sa
vo szimta metu sukaktuves ant 
kuriu užprasze 114 giminiu sa
vo gyvenime Mastillito, o kada 
visi sustojo linkėti jai sveika
tos ir ilgo amžiaus, staigai se
nuko iszliejo bonka arielkos 
ant savo galvos, uždege ir pa
stojo visa liepsnoje. Pakol su
sirinkusieji atsikvotejo isz nu
sistebėjimo ir suprato kas at
sitiko, senuke sudegu ant 
smert. Priežastis tokios baisios

senuke

$20,000,000 DEL PRIGELBE- 
JIMO ŽMONIJAI.

Julius Rosen- 
sutvere fundacija isz kū

pi nigu mano “ 
visokiuose moks-

prigelbet

Chicago. — 
wald, 
rios 
žmonijai “ 
liszkuose užmanymuose, paau
kaudamas ana diena du milijo
nus doleriu ir dabar toji funda
cija susideda isz dvideszimts 
milijonu doleriu. Rosenwaldas 
iszdave paliepimus, kad po jo
jo mireziai visi tieji pinigai 

“del gero žmo-
mireziai 

butu iszduoti 
niu“ in laika dvideszimts 
penkių metu

NUŽUDĖ PACZIA IR SU 
JAJA SUSIDEGINO.

Campbell, Ndbr. — Negana 
kad Reinhold Koch, nužudė sa
vo paezia, bet po tam nuvilko 
ja ja in netolima szieno stirta, 
in kuri inkimszo, po tam pade
gė. Po tam apsilaistes visas 
gazolinu, pats szoko in degan
ti stirta. Priežastis tojo bai
saus pasielgimo buvo ta, kad 
labai nesutiko su savo moteria 
ir bandė aplaikyt persiskyri
mą, o 'kada jojo neaplaike, su
manė tokiu baisiu bildu persi
skirt ant szio svieto. Porele pa
liko tris mažus vaikus.

APGAVINGA PATI NORĖJO 
NUŽUDINT SAVO VYRA.
Pottstown, Pa. — Mrs. Edna 

Rubright, motina penkių vai
ku, likos uždaryta kalėjime už 
bandymą nužudyt savo vyra, 
kada tasai miegojo, prisipažin- 
dama palicijai del ko norėjo 
nuo jojo atsikratyt sakydama: 
“Asz buvau jam neteisinga ir 
ji apgaudinėjau, užvaduodama 
su kitais vyrais, o bijodama 
kad jisai apie tai dažinos ir 
mane apleis, norėjau ji nužu- 
dint idant nieko apie tai neži
notu.“

Kulka pataikė in galva, bet 
tik sužeidė mieganti ir kaip 
rodos iszliks gyvas* Penki vai
kai iszgirde szuvius iszbego 
laukan, kaimynai subėgo o mo
terų aisžkino isz pradžių, kad 
tai pleszbkai josios vyra per- 
szove.

NORSES UŽBAIGĖ SAVO 
MOKSLUS.

Philadelphia* — Užbaigimas 
mokslo norsiu (dažiuretoju li
goniu) Szv. Agnieszkos ligon- 
buteje, kuriame dalybavo kar
dinolas Daugherty, užbaigė pa
sekmingai mokslą ir gavo di
plomus 41 norses. Tarp tuju 
randasi ir Morta B, Pacenta, 
Katre U. Szianlis, Joanina B. 
Želins^ki, Mildred Stravinski, 
Estela E. Kalinoski, Mare A. 
Kirtiklis ir kitos. Maityt kad

mirties niekas negali dasi- augszcziau mindtos yra visos
Lietuvaites* uprast. •4K »» f
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ISZ LIETUVOS LIETUVA PASIRENGINEJA 
ANT GEGUUŽES 15 SZVEN- 

TES. ISZDALYS 50,000 
MEDALIU.

Kaunas. — Lietuvos laikrasz- 
cziai apraszo, kaip visa Lietu
va pasirengia szvesti Gegužes

ŽYDU POGRAMAI 
LIETUVOJE.

Kaunas. — Aplinkinėje Sa-
artimoje Alytaus dienos iszkilmes. Ta dienamufiovicziu

tautininku nariai parengė po- pripuola 8 metu sukaktuves
A U ■ aw<«. n r*. « M ' / * • A 1 i ia fa ]• ta r* —groma prieszais Žydiszkus gy- kaip Steigiamasis Seimas pa

tvirtino Lietuvos Nepriklauso- 
, Po visa

Ventoj us. Gauja sudaužė Žy-
diszkus kromuR ir daug sužel- mybes deklaracija.
1 ’ T 1 * - -

Įėjo inveikti maisztininku, nes 
ju buvo dauginu, todėl maiszti
ninku nearesztavota.
MEDŽIOKLE ANT

BRAVORĖLIU.
Lekecziai, Szakiu ups. (“V“ 

kor.) — Priesfc Velykas Lekc- 
cziu policmanams buvo didele 
medžiokle ant slaptu bravorė
liu, kuriu keliolika — kaip tik 
reikalingiausiu laiku (priesz 
szventes!) ir paėmė. Tarp kitu 
pas Simą Ruzge rado ne tik 
bravorėli, bet ir szautuveli. 
Žmogeliui prisieis suinoket ke
li szimteliai baudos, o ir polic- 
manai turės sau naudos: mat 
puse sumokėtos baudos eina 
policininkams.

Tam Ruzgei — viena beda ne 
beda, ale dvi trys užsėda... Tik 
kėlės dienas priesz Velykas 
teismas pasodino sunu Broniu
2 mėnesiam kalėjimo už pavo
gimą nuo kaiminkos žiedo.
KATALIKU KUNIGAS

METE SAVO TIKYBA.
Kaunas. — Kataliku kuni

gas Chaleckas mete kunigyste, 
perėjo in Rusu staeziatikiu ti
kyba ir apsivedė su jauna Ru
se, staeziatike.
NEMUNAS VĖL ISZMETE 

LAVONA.
Vakar diena Kaune, netoli

Aleksoto tilto, Nemunas iszmc- ^a8 Sadauskas, kilo

de. Lietuvisžlka policija nega- | J^ietuva invyks dideli mitingai,
bus atidengimas daugelio pa
minklu, tam tyczia pastatytu 
nepriklausomybes kryžių, bus 
iszdalinta 50,000 specialiai pa
gamintu medaliu. Kauno bus 
atidengta dailininko Zikaro 
paruosztas paminklas. Iszkil- 
mese dalyvaus kariuomene. Zi
karo paruosztas paminklas. 
Iszkilmeso dalyvaus kariuome
ne, valdžia, szauliai, visuome
nes organizacijos ir visi Lietu
viai.
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Georgia valstijoje, kaipo ir dank kitokiu vietų,Paveikslas parodo miesteli Newton 
kurios buvo užlietos per iszkiluuses upes, padarydamos dideles bledes ne lik miesto gyven

tojams, bet ir del farmeriii.

KULKA ISZ KOJOS GAVOSI 
IN SZIRDI IN LAIKA 

12 METU.
Williamstown, N. J. — Dvy

lika metu adgal Richardas 
Wa'tson, likos paszauitas in ko
ja per koki tai nežinoma me
džiotoju. Daktaras sake kad 
kulka jam nieko blogo 
kenks ir taip pasiliko kūne, bet 
po dvylikos motu Richardas 
pajuto skausmą prie szirdies. 
Daktarai negalėjo apsvarstyti 
priežastį skausmo ant galo pa
state ji priesz eksrei maszina, 
pažiūrėti kokia priežastis yra 
skausmo szirdies. Maszina pa
rode, kad prie szirdies randasi 
sGuoviezkn kulka, bdt operaci- 
je butu labai pavojinga dabar
tiniam laike.

Isz Visu Szaliu

nieko no

ŽUDINTOJAS PATS 
NUSIŽUDĖ.

Steelton, Pa. — Harrisburg 
ligonbuteje mire Ludvikas Ra- 
dovicz, 45 metu, kuris nudure 
savo paezia ant smert. Rado- 
vicz perpjovė sau gerkle su 
peiluku kalėjimo, nuo ko įnirę 
vėliaus.

Trumpi Telegramai.
U Wijkes Barre, Pa* — Char-

les Gardner, 60 metu fajerbosis 
isz Parsono, likos užmusztas 
per ekaplozije gazo No. 5 Bal
timore kasyklose. Du kiti dar
bininkai likos sužeisti.

V Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijos Mokslainiu Depar
tamentas praeita meta iszdave 
ant pulblikiniu mokkslainiu 37,- 
450,500 doleriu, 
nius penkis metus $166,450,- 
500.

H Pottsville, Pa. — Bosas, 
kuris veže vaikus isz mokslai- 
nes, trenke in stulpą — Ona 
Uliczni, Ona Bogus ir Antanas 
Komas likos sužeisti kaipo ir 
dreiveris Antanas Peeziuiis.

11 New Martinsville, W. Va. 
— Emilias Garrett, 45 metu, 
nuszove ant smert savo paezia 
ir 9 metu sūneli, po tam pats 
atėmė sau gyvastį tuom paežiu 
bud u.

o in paskuti-
penk is

ATSAKIMAI.
Sigmont Aleksonis, Wauke

gan, Ill. — Apla i kerne nuo ta- 
mistos telegrama užklausent 
apie žinia mirties Antano Alek- 
sonio, Keasey, Oregon, kuria
me klausei isz kur aplaikemb 
žinia apie jo mirti. Peržiurejo- 
mo visus numarins “Saules” 
nuo Sausio lyg Vasario, bet jo
kios žinios apie jo mirti nera
dome. Gal tamista aplaikei 
klaidinga žinia ir buvo patai-* 
pyta kitam kokiam laikraszti- 

. >

Saules

KARALIUS PATAISĖ 
AMERIKONAMS AUTO

MOBILIU; NEŽINOJO 
KAS JIS PER VIENAS.

Bulgarija. — Du 
profesoriai isz

kolegijos 
taisintojii

Zofija,
Amorikoniszki
Samokovo
“karai isz k a taisintoju auto
mobiliu“. Abudu važiavo na
mo kad sztai juju automobilius 
sugedo ir norint s

surado

per tris va

PAKORĖ NEKALTAI 
KARISZKA NELAISVI, 

KURIS BUVO VISAI 
NEKALTAS.

Berlynas. — 1925 metais 
Strelitze buvo tiesino nuteistas 
mirties bausmei, ir paskui nu
žudytas, vienas buvęs karo ne 
laisvi s, Jonas Jakubovskis, Ru
sas (o gal Lietuvys?) kaltina
mas del nužudymo mažo savo 
sužieduotines pavainikio vai
ko.

Jakubovskis gynėsi, kad jis 
nekaltas, bet tas nieko negel-

I

TAI BENT BUVO ‘VAISTAI’ 
kor.) —Ramygala. (“V.”

Szukoniu kaiman dažnai atsi
lankydavo visokie patentuoti 

daktarai“
geriausiu

bei žyniai ir siuly- 
vaistu nuo

landas^stengesi ji jiatai^yt^bet j |)ej0> yja|* maldavimai susimi-
>

i n rodymai yra
isz vietos nepajudino. Pradėjo 1 

Sztai prisiartino kitastemt, 
automobilius, jaunas vyrukas 
iszszoko ir užklauso profesorių 
ar gali jiems prigelbet. Su no
ru sutiko ant to ir jaunas žmo
gus nusimetė surdota, pasirai
tojo rankoves inkiszo nosi in 
maszina, pradėjo klibyt szi ta 
ir ant galo pataisė automobiliu 
in kelias minutas.

Kada profesoriai y‘ 
kėlės mylės, vienas isz ju gailė
josi, kad pinigiszkai neapdova
nojo toki gera mekanika.

Nuvažiavo kokia penkiolika 
myliu jaunikaitis pasivijo juos 
o kada atvažiavo in maža mies
tuką, Amerikonai nemažai nu
sistebėjo, C 
sveikino ir kloniojosi jaunam , 

vėliaus 
kad tai 

buvo j u jaunas Bulgarijos ka
ralius Borisas, kuris ne tik yra 
geru mekaniku bot ir žmonių 
valdytojas.
DREBĖJIMAS ŽEMES 

SUNAIKINO MIESTĄ.
Lima, Peru. — Miestas Cha- 

chapoyas, likos kone visas su
griautas per smarku drebejima 
žemes Panedelio diena ir asz- 
tuoni 'žmones užmuszta. Didele 
bažnyczia taipgi sugriuvo.

^liestas Chachapoyas guli 80 
myliu nuo Cojamarca, yra 7,- 
600 pėdu augszcziau mariu ir 
turi 6,000 gyventoju — pieti
niam Amerike.
ISZVARE DU KUNIGUS IR 

9 MINISZKAS.
Meksiko City, Mex. — Mek- 

sikonisžka valdžia ana diena 
iszvare isz sklypo du Katali- 
kiszkus kunigus ir devynes mi- 
nyszkas. Quatemalos valdžia 
sutiko juos 
sklypą.
RADO ŽMOGAUS KAULUS 

NUO 4,000 METU,
Pembroke, Vai i jo, Angliję.— 

Laiko jeszkojimo senoviszJku 
užlieku czionais, du profeso
riai surado akmenini kapa ku
riamo radosi kaulai vyro, mo
lėtos ir mažo vaiko kaipo ir 
szuniuko. Szale kaulu gulėjo 
moliniai puodai ir pagal juju 
Senumą ir nepaprasta darba, 
tyrinėtojai spėja, kad tai kau
lai žmonių, kurio gyveno ketu
ris tukstunezius metu adgal.

ja imas vyrukas

nuvažiavo

leėimo buvo atmesti, kadangi 
pagal teisėjo, “ 
taip aiszkus, jogei nelieka ne 
jokios abpjones, kad pasmeig
tasis yra kaltas.“

Ir sztai dabar pasirodė, kad 
Jakubovskis buvo nužudytas 
visai nekaltai.

Priesz keletą menesiu vienas 
Berlyno laikraszcziu reporteris 
knaipoje (saliune) netycziomis 
nugirdo viena svarbiausiu pro
kuratūros liudininku pasako
jant kitam savo draugui tokiu 
dalyku ryszy su Jakubovskio 
byla, kad jis labai susirūpino. 
Reporteris eme dalyku tyrinėti 
ir ant galo pareikalavo, kad 
Jakubovskio byla butu isz nau-

kad visi gyventojai j0 tardoma. Vyriausybe, po il-

žmogui.
dažinojo nuo žmonių

Amerikonai

i n leist i -in šavo

gu svyravimu, pagaliau sutiko.
Trys buvę prokuratūros liu

dininkai, kurie liudijo priesz 
Jakubov^ki, dabar jau aresz- 
tuoti, patys kaltinami del žmog 
žudybes, del kurios nekaltai 
buvo nužudytas Jakubovskis.

Szita teismo nedovanotina 
klaida dabar Vokietijoje pa
dare dideles sensacijos, juo la-
biau, kad procese teisėjas bu
vo nepermaldaujamai nusista
tęs priesz kaltinamaji.

KLAIDA TUNELIJA.

Tula jauna porele ka tik po 
szliubui iszvažiavo isz Maha- 
nojaus in Filadelfija ant “sal
džiosios keliones“.
sėdėjo keli agentai. Trūkis in-
važiavo tame laike in tuneli, o 
kada vela iszdjo ant szviesos, 
vyras kalba tykiai in savo pa
cziule :

Szalia ju

— Jaigu bueziau žinojas 
mano mylema Zosiuk, kad tas 
tunelis taip yra ilgas, tai nors 
bueziau pasinaudojus isz tam
sumos ir bueziau iszlbucziaves 
tave užtektinai.

Pacziule (persigandus): — 
Kaip tai! Argi tu mane nebu- 
cziavai kaip važiavom per tu
neli? Juk man davei kelis sal
džius buczkius. *

te in kranta dar vieno pasken
duolio lavona. Lavonas, maty
ti ilgai iszgulejes po ledu ir 
apipuvęs. Jis nuvežtas in Kau
no miesto ligonines lavonyna. 
Paskenduolio asmenybe aiszki- 
nama.

PAGIMDĖ 3 VAIKUS.
Sziomis dienomis 

miesto valdybos butu koloni
joj, buvusio Szapiro kareivinė
se, viena moteriszke pagimdė 3 
vaikus. Tacziau vaikai tuoj 
mirė. Motina sveika.

NELAIME SU 
AUTOMOBILIUM.

Bal. 17 diena 5 valanda va
karo netoli Joniszkio invyko 
nauja automobilio katastrofa.

Automobiliu važiavo in Jo
niszkio stoti stoties bufeto szei- 
mininke, su pirkiniais isz mies
to.

Per szoferio kalte automobi
lis ingriuvo in griovi ir visisz
kai sudužo. Keleive ir szoferis 
buvo sužeisti.

Atsikėlęs szoferis pamatęs 
visiszkai sudaužyta maszina ir 
verkianezia moteriszke iszsi- 
trauke isz kiszenio revolveri ir 
vietoje nusiszove.

Sužeista moteriszke 
benta in ligonine.
KAUNE ARESZTUOTA 40 

ŽMONIŲ.
Kaunas. “United Press” pa

duoda žinia, kad policija turė
jo aresztuoti 40 žmonių, idant 
iszsklaistyti susirinkusia ties 
Lenku delegacijos hoteliu de
monstracija sanryszy su nepa- 
vykimu Lietuviu-Lenku dery
bų.

4 4

davo “geriausiu“ 
visokiu ligų. To kaimo mer
gaites pirko ir vartojo tu 
“vaistu”; bet jie taip pagelbė
jo, kad net plaukai pradėjo 
nuo galvos slinkti.
PATS PAKISZO GALVA PO 

TRAUKINIU.
Kaunas. — Balandžio 16 d., 

Mažeikiu-Sziauliu ruože Val- 
nockas Kazys pats padėjo gal
va ant begiu ir tapo suvažinė
tas.
ŽIEMA BASOMIS KOJOMIS.

Slabadai. — Slabadu kapuo
se nesenai palaidotas ukinin- 

i isz Pie- 
cziszkiu kaimo. Žmogus turėjo 
ta ypatybe, kad niekuomet jam 
nebūdavo szalta kojomis ir jis 
nedevedavo kojiniu. Net ir žie
mos speigu metu jo kojos ne
jausdavo jokio szalczio.

Kauno

nuga-

M U S E S IR TURI 
MOTERISZKA BUDA.

— Užmusziau ponkes mu
ses: du patinus ir dvi pataites.

— O kaip jais pažinai!
— Ba du sėdėjo ant stalo o 

•trvs tunein ant znrknln •

MIRE SENIAUSIAS
LIETUVOS ŽMOGUS.

Kaunas. — Toliunu kaime, 
Pumpenu vai., pasimirė Tamo- 
szauskas, kuris turėjo 128 me
tus. Jjs buvo seniausias žmo- 
n»Yic! T

BAISI VĖTRA VILNIUJE.
Vilnius. — Telegramai tik 

trumpai pranesza apie baisia 
vėtra kuri prapute aplinkinėje 
Vilniaus, padarydama dideles 
bledes.

Telegramai danesza buk ap
linkinėje Vilniaus daugiau 
kaip trys szimtai namu likos 
visiszkai sugriautais o pusan
tro tukstanezio namu inaž dau
giau suardytais. Vėtra užėmė 
dideli ploti dideles girrios ku
rioje iszrove su szaknimis dau
gybe medžiu. Bledes daeina 
ant milijonu doleriu.

Kiek gyvaseziu pražuvo tai 
da nedažinota, tik keli szimtai 
žmonių likos sužeisti per griu- 
vanezias sienas.

KAIPGI GALĖJO ŽINOTI 
JUJU PRAVARDES.

— Kaip vadinosi pirmuti
niai musu tėvai t

— Nežinau.
— Kaip (ai nežinai! Juk 

jau jums 'kalbėjau tiek kartu!
— Taip, ponas profesorius 

tik pasakė juju vardus Ado
mas ir Jeva, 'bet pravardžių 
mums nepasako. •

TURĖJO TEISYBE.

Vienam tėvui, kuris paezia- 
vo savo aunu, labai jauna, kiti 
darodinejo, idant su tuom da 
susilaikytu, pakol sūnelis da 
neturės daugiau proto. Bet tė
vas atsake:

— Jusu rodos neklausysiu, 
nes kada mano sūnelis gaus 
protą, tai vi^ai neapsipa-
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F ADRESAI LIETUVI92KO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:
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Lithuanian Legation, 
2622 18-th Street, N. W 

Washington, D. C.

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

Ltthuanlan Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas Girdėt
Audėjai audinycziose Nau

joj Anglijoj buvo szvakiai ap
mokami ir da to negana, locni- 
ninkai audinveziu du numusze 
jiems deszimta procentą. Dar
bininkai negalekiami iszlaikyti 
tojo prispaudimo iszcjo ant 
»t raiko.

Paežiam mieste New Bed
ford, Conn., straiknoja 27 tuks- 
taneziai, tarp tuja randasi 
daugelis Lietuviu.

Nors szerai daugelio Ameri- 
■koniszku fabriku kilo in virszu 
kaip kur net ant szimto pro
cento, bet darbininku algos li
kos numusztos kouia pusiau, o 
sklype kas kart dauginu gema 
milijonierių.

Popiežius publieznai panie
kino dalyvavimu moterių Ita
lijoj atletiszkuose lavinimuose, 
nes sako kad tai yra netinka
mas žaidimas del moterių ir pa
niekinantis juju dorybėje. Bet 
Itaiiszkos merginos sau nieko 
isz to nedaro ir neklauso po
piežiaus paliepimo.

Anglifizka

I

I

I
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Laike atlankv’mo Europisz- 
ku sklypu, Afganistano kara
lius užpirko <lel savo paezios 
ir tarnu daug visokiu dovanu, 
kokios tik inpuole jam in aki. 
Už taisės dovanas, pagal vaka
rini būda, neužmokėjo.

Kada karalius iszvažiavo, 
kupeziai su rokundoms atsi- 
szauke in Anglijos valdžia, ha 
juk neiszpuole idant karalisz- 
kas Rveczias mokėtu už nupirk
ta ta voru.

Francuziszka ir
valdžia užmokėjo jojo skolas 
keliolika szimtais tukstaneziu 
doleriu. Tik viena nupirkta 
szlebe Paryžiuje, kokia patiko 
jojo karaliszkai didybei kasz- 
tavo tiktai puse "milijono fran
ku.

Tegul iszdrystu kokis var
gingas Lietuviszkas redakto
rius nuvažiuoti in Paryžių ar 
Londoną ir neužmok et už pie
tus, tai su juom kitaip pasielg
tu, norint* redaktorius yra 
svarbesne ypata už koki kara
lių. Be 'karalių tautos gali ap
sieiti gana gerai — be redak
toriaus sziandieniniuose lai
kuose, negali apsieiti ne kara- 
>■«>• L. A till

luobai sausais kandiilatas ant 
gubernatoriaus valstyje Indi
ana, kokis tai Holt, likos aresz- 
t a volas už pasigėrima ir per
žengimą prohi'bicijos tiesu. — 
Juk jisai ne yra pirmutinis ne 
paskutinis. Veidmainiu, kurie 
vienaip Skelbia o kitaip daro, 
yra Amerike daug.

$
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Koki geri buvo laikai musu 
aplinkinėje Mahanojuj, parodo 
sekanti* atsitikimas:

Tūlas Airiszis isz netolimos 
peczes uždirbdavo kasyklose 
po 280 doleriu kas dvi sanvai- 
tes, bet pinigu nie'kail neturė
davo ir nemokėdavo skolų. 
Sztornin'kas lauke ilga laika 
idant jam užmokėtu skola, bet 
žmogelis sau nieko isz to neda
ro ir nesirūpino užmokėti sko
la apie du szimtus doleriu. Ant 
galo sztominkas parasze gro- 
mata pas Maloney, supredenta 
Keadingo kasyklų, kad tokis ir 
tok i s žmogus, kuris irždirba po 
280 doleriu kas dvi sanvaites 
yra jam skolingas ir no nema
no jam užmokėti. Supredentas 
pradėjo tyrinėt ir iszsznipine- 
įo visa padėjimą, praszalinda- 
mas ji nuo darbo. In Iceles die
nas atvažiavo rakandu sztor- 
pinkas isz Tamakvos ir iszne-

I

sze rakandus isz stubos, ku
riuos bnvo paemos ant iszmo- 
kesezio vertes 2,500 doleriu ir 
žmogelis pasiliko ūjit ledo.

Tokiu žmonių musu aplinki
nėje yra daug kurie gyvena 
kaip priežodis skelbia: ‘fduok 

sziadien o apie 
> Imums duonos 

rytoju nesirūpinkime-
Sziadien sztorninkai turi or- 

ganizacije ir duoda ant bargo 
tiktai tiems, kurie atsilygina 
su skoloms teisingai.

tai yra po tris cen-

visokius 
A ugiisz-

Peiinsylvniiijos automobilis
tai iii buka trijų menesiu nuo 
Naujo Meto sudegino 145,654,- 
974 galonu gazolino užmokėda
mi valscziui 4,369,949 doleriu 
padotko
tus ant galono.

Daug yra tokiu automobilis
tu kurie ne yra susipažinę su 
Pennsylvanijos tiesoms ir ka
da mokinasi varvti automobi
lius turi iszmokti 
klausv’Tnus, bet juju
kai nesupranta, todėl mes isz- 
spaudinome tuos klausymus 
Angliszkai ir Lietuviszkai 
idant kožnas žinotu kaip turi 
atsakyti. Toki klausymai pri
tiktu ir kitiems automo’bilis- 
tnms isz kitu ateitu susipažinti 
su tiesoms. Prisiimsime dvi 
korteles klausvmu už viena do- 
leri per paezta.

Poni Estera Harmon, kuri 
turi “tiktai” 106 metus, nuta
rė pasinaudoti isz szio svieto 
linksmybių pirm negu nueis 
pns A'brahoma. Nuo daugelio 
metu Estera buvo atsitolinus 
nuo viso svieto ir žmonių, gy
vendama tarp Wiseonsino gir- 
riu ir ne nemislino apie miestą.

Ant galo permaino savo nuo
mone ir nutarė susipažinti su 

Pardavė savo dideliu 
sodo in 

in

svietu.
farma Bortine,
automobili n ir
Milwaukee,

Wis„ 
a t važia vo 

idant gyvent ir 
linksmintis. Dave nu'kirpt sau 
plaukus trumpai ir pasirodė in 
trumpas szlebes ir pasiliko 

pilna burna” flaperka.
ir
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ANT PARDAVIMO.

Bizniavus namas, tinkamas 
del buezemes ir sztoro, geroj 
vietoj tarpe daug Lietuviu. Vi
si intaisvmai del vedimo biz
nio. Taipgi parsiduoda nami
niai fornieziai. Parsiduos pi
giai tam kuris greitai atsi- 
szauks. Kreipkitės ant adreso.

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

Kulpmont, Pa.m.22)

I t

KREIPK1TES PAS DR. HODGEN9 
Philadelphia Specialist* 
Vho« Kroaieakoe Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motarat 
Na Serganti bet aiegi ka tik pajiaga 

dirbti. Apeieaugokita pavoja**.

Gydau pasekmingai katara, už 1dm! tn a 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatisma lum
bago ar neuritis ligas.

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

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Koina Sereda, Ketverge ir Petnycsia 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST

Bautum Name, Antras floras.

Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 
Captital Theatre Name. Coal ir Main.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIU9 

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

Inbabamooja Ir laidoja nlruafoe 
ant viaoldu kapinio. Pagrabua paruo- 
—boo papraMiiaoala IM prakil* 
nlaodu. Panamdo aotomobiUus del 
laMotaviu, vaeeliu, krikastynin H 
MHmm paefraftinijimama.

Mi Telefono

• J-

Vaisei Nepaklusnumo riau jai... savo gerąją motute.
’ ir dabar

prieszinamasi brangios 
ir jos pa tari-

■ VI-

Karta tėvas papasakojo sū
nui labai skaudu pergyvenimą, 
kaipo Įiersergejima nuo kar- 
cziu nuodemiu pasekmių, kuo
met
motinos meilei 
mains.

Kokia dvasios kanezia spin
dėjo mano molinos veido, kai 
ji patyrė, kad visa, ka ji pasa
ko, iszki'iitejo del manos,
sa tai negalėjo manės sujaudin-, 
t i. Mi'S sedi'jome sode. Ji paki
lo ir ėjo trobon. Asz, netoli, at
silikęs, sekiau paskui. Ligi 
pat trobos doru ji nekalbėjo su 
manim.

— Jau laikas eiti
pagaliau praszneko. — 

Dar karta 
pagalvok apie 

tai, kn asz tau sakiau.
Asz neisiu iii mokykla, 

— atkakliai pnsiprieszinau.

mokv-
kloii, - 
Nik, mano sunau. 
praszau tave:

0, kaip man dar 
svaigsta galva prisiminus! zPa 
minti*, kaip upes srove, teka, 
veržiasi man in galva. Asz spy
riau savo motina, silpna moterį 
— savo mylima motute... 
pasv(‘rdejo pora žingsniu atgal 
ir atsiszliejo iii siena. Ji nepu- 
žiurojo in mane, 
kasis 
l< e ji: 
žino,

i

< < I 1W | ftl » T ■ M R « %.. B. ■ I m I

Ji nustebusi pažvelgė in ma-1 
ne neklaužada ir smarkiai ta
re:

Tikrai eisi, 
A^z tau liepiu!

Asz nenoriu 
pasilikdamas 
me.

Alfred ’ai.

Ji

)

savo
— tariau, 
užsispyri-

KANDIDATO SMITH
MANAŽERIS

J
9SĮ

/
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TUKSTANCZIAI DA RBININKU 
REIKALINGI KVIECZIU JUOSTĖ 

1 11 l f ■>"'■*» ... .  ■

Sezoninis tikiu darbas reika
lauja laibai daug darbininku — 
net tnkstnucziiiK. Ir nuo tu dar
bininku priguli invairiu sza- 
lies daliu gerbūvis. Sezoniniai 
darljinin'kai dirba tik pertrum-

kalaiijania Minnesota, Monta
na, Idaho, Oregon, ir AVaąhing- 
ton valstijose.

Szis darbas ne lengvas, gana 
sunkus. Bet vistiek nereikia 
turėti patyrimo. Jeigu
pripratęs būti ant lanko dar 
gorinu uos saule labai knrsztn-

Szitiems darbininkams kai- 
kurie gelžkeliai sumažino gelž- 
kelio kaina
puse keliones kainos.

Galima gauti knygutes ir 
specialius

(

(>, dangisz-
”, szau-
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Pove, atleisk jam 
atleisk jam, ni's jis ne

ką daro”, 
kurs tuokart pro 
pamate, kad mano motina pa
balusi, vos laikosi ant koji’, 
priėjo areziau.

Paimkit szitn berniuką 
ir uždarykite ji auksztai jo 
kambaryj, 
gryžo nuo manos, su žvilgsniu 
gilaus sielos jausmo, bet pilnu 
szirdiugiaiisios meiles ir neap
sakomo 
szirdies.

Neužilgo asz pasijutau esąs 
estas, kaip kalinys, 

kambaryj. Norėjau iszszokti 
per atdara Įauga, bet aukszta, 
tai pabijojau užsimuszti. Asz 
nenorėjau atgailoti.Kartais pa
linkdavo mano szirdis, bot t uoj 
vėl pakildavo mano atkaklu
mas, ir jis man kuždėjo nepasi
duot. Motinos iszblvszkes a
das persekiojo mane. Puoliau 
in lova ir užmigau. In vakara 
iszgirdau žingsnius artinan- 
czilis prie mano duriu- Tai bu
vo mano sesuo.

T
t i

Sodininkas, 
duris ėjo, ir

ji nuksztiii
— snke ji ir nusi-

skausmo palaužtos

!<•
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George R. Van Namee, New 
York, stengsis vesti visa bizni 
iszrinkirno gubernatoriaus Al 
Smith’o idant ji iszrinkti pr

I
pa laika. Bot ta laika galima 
pailginti ’keliaujant iJ*z vienos 
vielos iii kita,’kur tik tu dnr- 

i luiiiii’kii reikia.
Yra valdžios užduotis pri- 

statvti sezoninius daibiniiikus 
ir prižiūrėt i kad jie yra prista- 
Ivti tinkamose vietose tinka
mu laiku- Suv. Valstiju Darbo 
Departamento Earm Labor Di
vision of the l'iiiltnl States 
Employment Service tam tiks
lui invi'di' nauja organizacija. 
Ji apsiima pristatyti žemdir- 

darbininkns bile ko
vini oj, ir

duoti informacijas kur ir kada 
darbo ir kiek al-

vyras

paprastai ima

apie*praneszimus 
lailbo reikalavimu al-

ir t.l. isz cent ralio Farm
Division

jo v Ii ,,

gns
Labor Division ofiso,
Main Street, Kanas <’ity, Miss
ouri. Tik reikia pasiunsti var
dą i r adresa.

2023

savo
biszkus 
kioj darbininkams

Norėjau

veiViens isz dvieju, Alfrod- 
arba kuo greieziausiai 

marsz in mokykla arba asz ta
ve tol laikysiu uždarius kam
baryj, kol tu prisižadėsi ateityj 
visuomet būti man paklusnus.

— Bet tu to neiszdiysi pa- 
darvti, —• asz vis sziausziausi, 
tu negalėsi manos laiptais už
vilkti.

Alfred’ai, dabar rinkis,
— tarė motina ir paeini' mane 
už rankos. Ji drebėjo, net vir
pėjo, ir buvo iszbalusi.

— Nieliesk manes! — ta
riau asz, baisiai padūkęs. Die
vas žino, net asz pats nežinau, norėdamas užmigti, — praleist 
k a asz sakiau.

Ar eisi, Alfred’ai f
_ _ \ A N 

nuliūdau nuo jos žvilgsnio
— Tad sek mane, — tarė ji. 

imdama mane stiprini už ran 
kds. Asz pakėliau koja ir spy-

a i: klia

alsakiau, bet kiek

Specialiszkos Pigios Prekes ant 
Mažai Vartuotu Plajeriu-Pianu 
$750,00 Verties už . . . $250

ANT LENGVU MOKESZCZIU 
Rnszykite o

John Lizdas Piano Store
477 S. Main St. Wilkes-Barre. Pa.

Kas man pasakyti moti
nai apie tave? klausė ji.

Nieko, — atsakiau.
— f), Alfred’ai, del mam‘s 

ir del mus visu sakyk, kad tau 
gaila tavo pasielgimo, ji trok- 
szta tau atleisti.

Asz nenorėjau atsakyti. Gir
dėjau, kaip ji lėtai atsitolino 
nuo manės. Puoliau ant lovos,

[ ta sunkia nakti.
Kiti žingsniai lėtesni ir silp- 

nesni, nei sesers, pažadino ma
ne. > * $ %

mano siinau, 
klauso

— Alfredai, 
ar galiu asz ineiti 
t v lūs balsas. I *

Prisiusime Katalogus.

Atlankykite Sena Tėvynė Szimet

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

Laivas MAJESTIC Iszplauks
2 Diena Birželio (June)

1

—i— ■»

O- 
zidentu Suv. Valstijų atoinan- 
cziuose rinkimuose.

kasAsz negaliu apsakyti, 
man tuomet užlaikė žodžius. 
Motinos balsas sutirpde 
szirdies ledus,

<os mokama.
I?arm Labor Division centra

lis ofisas randasi 202.3 Main
Kansas (’ity, Missouri

valstijoj. Galima taipgi gauti 
skyrių, kurie

St reel,

Mano vietos

RŪPINKITĖS - SKUBINKITĖS - REGISTRUOKITĖS
Vietas ant laivo užsitikrinkite tuojaus, 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.

r

MERCHANTS BANKING TRUST GO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-ežia Procentas už jusu pinigus ir saugumus del j asu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentu už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ozedina. Bokite savo 
pinigus in «zita Banka o persitikrinsite ir matykite
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

hii» eiMti ne»i ne—i b m*—I ■i—įnien mi i e itmtiiit i^aii ~ -/ ■*>*"'»**e**-r»■ ■
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mano 
ir asz troszkaii 

pulti jai ant kaklo. Bet to ne
padariau. Mano paties žodžiai 
butu nubaudė mano szirdies 
melą. Asz norėjau sakyti, kad 
man visai neskaudu. Girdėjau, 
kaip ji pasitraukė. Girdėjau ja 
dejuojant. Troszkan atgal at- 
szaukli. bet to nepadariau.

Vėliau po keliu valandų pa
žadino mane isz neramaus mie
go garsus mano vardo szauks- 

pama- 
prie

Prapleszes akis, 
stovinezia

skubėk su ma-

pasilsėti ir

mas. 
ežia u seseri, 
mano lovos.

— Kelkis, Alfred’ai, nelauk 
ne valandėlės,
nim: mus motina mirszta.

Man rodosi, kad asz sapnuo
ju, bet momentaliai szokau isz 
lovos ir sekiau seseri. Dar ne
nusirengusi gulėjo lovoje moti
na balta, kaip.sniegas. Ji buvo 
atsigulus truputi

vėl buvo beeinanti 
pas mane, bet staiga musze 
szirdis ir jau reikėjo noszte at- 
neszti ja in kambarį. Negaliu 
apsakyt i 
kuris apėmė mane j< 
doje. Mano gailestis buvo de- 
szirnt sykiu didesne, mastant, 
kad asz buvau jos galvažudys. 
Puoliau prie jos lovos. Negalė
jau verkti. Doge mano szirdis, 
galvoje beprotiszkai pynėsi 
mintys viena su kita. Sesuo ap
kabino mane rankomis ir tvliai 
verke. Staiga pastebėjome mo
tinos ranku judėjimą. Jos akys 
atsimerke. Ji vėl atgavo savo 
sąmone, bet kalbos jau ne. Jos 
lupos judėjo, lyg norėjo ka sa
kyti, bet asz negalėjau jos žo
džiu suprasti.

— Motute, motute! — 
šia szaukiau, 
kad tu man atleidi.

Ji negalėjo man savo lupo
mis pasakyti, bot jos ranka su
spaudė mano. Ji pažvelgė in 
mane, ir savo baltas, sudžiūvu
sias rankas iszlceldama, 
spaudi' manąsias in savo 
kas ir užmerkė akis, pakeltas 
in dangų. Sukrutino lupas mal
dai ir mirė. Tol klūpojau sza- 
lia jos, kol sesuo manes nenu- 
vede... Nuo to laiko jaunystes 
džiaugsmas apleido mane...

Vaikai, kurie nepaiso 
motinu patarimu, 
naši prisipažinti ir nusilenkti, 
būdami suklydę, laiko vyrisz- 
ka priesztarauti ju autoritetui 
ir veikti priesz ju intaku — tie 
vaikai privalo saugotis. Nopa- 
klusnybes darbas gali padaryti 
sielojo dome, kurios visas gy
venimas negales isznaikinti. Ne 
teisus žodžiai ir 
veiksmai padaro žaizdas, ku
rios palieka savo ženklus. Leis
kite perspėjami. Užginaužkito, 
užslopinkite pirmuosius užsl- 
knrszcziavimo ir pykezio die- 
#*us. Karczios minties neleiskit 
iszeiti aikszten. Venkite baisiu ■

atsikėlus
staiga

to sielos skausmo,
»s akvvaiz-

gar-
— tik pasakyk,

sa
rau-

savo
kurie gedi-

neteisingi

nokiu sriybes pa sek mlu! Neri n- 
kito liūdnu atsiminimu ntel-

*111
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ežiai! v

informacijų isz 
randasi

Fort Worth, Texas 
San Antonio, Texas 
El Paso, Texas 
Denver, ('o I ora do 
Sioux ('ity, Iowa 
Sioux Falls, Smith Dakota 
Fargo, North Dakota 
Shreveport, Louisiana 
Spokane, Washington 
Medford, Oregon

Arba Federales-Valstiju Dar
bo ofisuose bile kur. I

Praneszimai iszleisti ir siun- 
eziami dovanai Įniks nuo laiko, 
pakol užderejimas prasideda. 
Pinigu neimta už informacijas 
arba darodymus apie darbus.

Prižiūrėti ir užderėti tautos 
kviecziu javus yra milžinisz- 
kas darbas. Užderejimo laikas 
tęsiasi nuo Birželio iki Spalio 
men. ir 
'Texas iki Kmiados linijo.- 
vakarus iki Ramusio Okeano.

Forth Worth distrikte, Tex- 
valst'ijoj, kviecziu darbas 

prasideda nuo Birželio 1 d. iki 
5d., ir Panhandle distrikte, ku
ris augszczian stovi, apie Bir
želio 26d. Paežiu laiku .kuomet 
darbas baigiasi Fort Worth 
distrikte Texas 
tas pats darbas prasideda Ok- 
lalmmos valstijoj. Oklahomoj 
ima apie tris sanvaites atlikti 
szita 'dauba, ir vyrai kurie prie 
darbo ežia dirba povaliai ke
liauja in sziaurus iki Kansas 
valstijos pietines linijos kur 
apie sziuoni laiku darbas pra
sideda.

Kansas valstija yra svar
biausia kviecziu valstija Suv- 
Valstijose ir todėl reikalauja 
daug pagalbos. Pagerintos ma- 
szinerijos invedimas sumažino 
skaitliu reikalaujamu darbi
ninku, be't vistiek sziais metais 
bus reikalinga pasamdyti 16,- 
000 darbininku.

Su gražiu oru, 
darbas piet-centralese valstijo
se prasideda Birželio 15d. ar
ba 20d. Oro aplinkybes gali 
pagreitinti arba sulaikyti szita 
Marba nuo 10 dienu iki 2 san- 

Darbo laiku, apart 
Farm Lallior Division cent ralio 
ofiso, laikinas ofisas atidary
tas Union Stotyje, Kansas Ci
ty, Missouri valstijoj. Organi
zacijos specialiai agentai pri
statyti svarbiose darbo cen
truose duoti informacijos dar
bininkams ir prižiūrėti tinka- 

darbininku distribucija. 
Apie Liepos 1d. jau Kansas 
valstijoj darbo reikalavimai 
gerai aprūpinti.

Rytiniai

m

as

vaieziu.

nia

apima teritorija nuo • • •» - ir m

valstijoj, jau

valstija yra

užderejimo

sziaur-rvtiniai 
Colorados kviecziu distri-ktai 
fizinis metais reikalaus nuo 2,- 
000 iki 3,000 darbininku. Ne
braska valstija paprastai rei
kalauja apie 8,000 nauju vyru. 
South Da'kota apie 10,000, No. 
Dakota, didžiausia kviecziu au
gintoja apie 20,000 ariia dau
ginus vyru.

Tukstancziai darbininku rci-
i

11

ir

Lie»nvls»k*« Graborlua

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagalbi* 
nlnke motetams. Priei
namos prekei.

JUS W. M.. 
kAHASOT l'ITf,

•os w auk K r KT.,
TAMAQUA, HA.

PA.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY į

^jgjgg^
Laidoja kunua numirėliu, 
automobiliu* del laidotuvių, krikaa- 
liniu, veneliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. C«ntr« St.. Mabanoy City. Pa.

įSiak
Pasamdo

—r
MINERS’ ASTHMA IR 

NOSINIS KATARAS
Gerkliniu kataras, Bronkitis, Ger- 

l klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, !
Katariszkas kurtumas, Užimąs Kul
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per puczta. Iszrasta ir ;

» lparduodam vi^rj tik pęr ..
THE HAMPDEN LABORATORY

I 724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.

i 

1

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

G. W. BARLOW, Ffm.
J. FERGUSON, Vice-Free. ir Kas.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

1

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ns- 
iinkamaa ir invairiu nesmagumu ap
imta*. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautieai esat ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoiiu nuo 
bilo vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolcs yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, stlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoiiu, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdiea liga, tai atsiunsk 8Be. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Norm li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga Ui Il
gai kelia Ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu toliu 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. BUKAITIS,
25 Giliai Street Spencerpoint, N. Y.
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SENELIS
— Ponas geradejau. — su- 

sznko, — bliudas ant rytoj!
— Ant užporyt, — atsako 

mano senelis.
— Iniaginacija! užporyt po 

teisybei Petnyczin,, ale užtai 
vėl pakrotysim vpržas arba nu
plauksiu in užtakas. 
tikri svecziai 
szita už temintos sveikata!

— Ponas Jokūbai! — įta
riau apsiverkęs, — senoli** sa
ko, kad lytoj įnirs!

— Mirs! Imaginacija! To
mistą, aeziu Dievui sveikesnis 
taigi drauge su mumis pasz- 
rziavosi lydeka! Gėdinkis, ta- 
mista tokius daigtus

— Na kaip bus, 
ponas Jokūbai, 
senelis — asz praszau tamistos 
kail manes paklausytum, ir vis
ką taip pataisytum, kaip smer- 
tis man rytoj pareiti turėtu! 
Gyvenom drauge keliolika mo
tu; ir ne užmirszau apie duona 
ant tavo senatvės; rasite mano 
testamente... Dievas paszaukc 
priosz mane in garbe savo vi
sits, kurie man ezionai mieliau
si, ir nuo seniai troksztu sueiti 
su jais ant amžių. Pasiliko man 
tiktai szitas vaikas, anūkas 

“os e\ 
ir tėvas jo, o

(> rytoj 
tai suvalgysim

szneketi! 
taip bus! 

— tarė mano

JAUNAS DODGE IR JO ANTRA PATI

••

Horace Elgin Dodge, imperils mitžiniszko turto 37 mili,jo
nu doleriu ir suims žymaus dirbėjo auloim/biliu Didge, De
troit, Mieli., ana diena vode Londone pana Darata Sisman isz 
Detroito. Dodge’o pirma pati persiskyrė nuo jojo praeita mo
ta. .Jisai turi 27 metus.

o —
dienai kinu.

anr

das po grūdu bego isz grabo, 
draugo bego Diena po 
gyvenimo mano, ir sztai 
galo namas tuszczias. pritaisy
tas, laukia ant priėmimo gy

Ta i Buriavus — atsa-

— Taip Bučiavus mano vai
keli! bet dar niekad no pasako- 

!jau tau apie stebuklinga užde-
keli ! bet dar niekad ne pasako-

ventojo savo. Tuomtarpu eko- Įjima tos bažnyczios ir kode! ta
vaikas, 

mano, kraujas mano! 
ossibus inois”! 
mnno žentas! Taigi nusius ta
mista pas ji knogreieziaiisial 
daneszdamas, kad esu laba* 
silpnas pribūtu!...

— Ar tamista isztikro taip 
sakai? — pertrauke ponas Jo
kūbas, szhiostydamas su ran 
kove aszaras nuo veido

— Kas tamistai prie 
praszau, kad darytum, kaip sa
kau.

Ponas Jokūbas iszmete lyde
ka, ir klausė, o aszaros vis 
stambesnes byrėjo isz akiu jo.

Dar sziandien pasihir- 
bacyk in klebonija—baigė ma 
no senelis, — ir papraszyk ku-

I rytoj 
pribūtu 

ezionai iszklausyt mano iszpa- 
žinties, ir pritaisyt mane in ke
lione amžina, pagal apeigas 
musu szventos religijos!!!

Czia nutilo senelis; primer
kė akis, lyg meldėsi dvasioje; 
o potam garsiau su iszreiszki 
mit gilaus jausmo prakalbėjo:

— “Ne memineris domine 
dėliota juventutis 
mink Viešpatie 
jaunystes!)

Na! ponas Jokūbai, 
prigelbek seniui eisim! 
reikalu in svirną.

Ponas Jokūbas padavė 
k a, ir vedė Seni 
vilkausi paskui.

Paszauke akonoma su rak
tais, o kada tas atrakino svir
ną, tare in ji:

— Užlipk tamista maloniai 
ant virszaus: rasi tenai graba: 
iszpilk isz juo rugius, 
atsargiai nuleisk 
Užlipo nkonomas ant vii-szaus 
ir po valandai atsiszauke:

— Yra grabas, poneli, bet 
nei rugiu nei jokiu javu jame 
nėra, tuszczias pone!

■— Kaip tai gali but i f pats 
pamenu, kad priesz kelis metus 
kada ji liepiau padirbti pripy- 
lem pilna rugiu!

— Teisybe, poneli pamenu, 
bet dugnas truko ir visi grudai 
povalei iszbego... Ponas Jokū
bas, kūrinai žinojo kad ponas 
iszdininkas, eidamas pagal pri
imta paprotį dievobaimingu 
bajoru, turėjo gatava del sa
ves graba bet visados rugiu 
pripilta, ir'kuris tikėjo taipgi, 
kaip ir visi užlaikantieji ta pa
protį, kad grabas pilnus grūdu 1 
veda gineza svirne, o tuszczias | 
yra pranaszystc neiszvengtos 
smerties gaspadoriaus: iszgir- 
des žodžius ekonomo, baisiai 
persigando, ir tarė užsimirszes:

— Ot, ka, dabar, tai ir asz 
pasakysiu, kad teisybe. Susi
griebęs vienok, greitai pridūrė 
— Ale tai imaginacija! 
mano senelis liūdnai szypsoda- 
masia atsake:

— Ai!ne imaginacija. Oru- du auksiniai kryžiui!

kad esu

to:

niga •prabuszcziu. kad 
priesz dievmaldyste ]

(Ne pa-
nusidėjimu

dabar 
turiu

povalei,
ran-
asz

o graba 
ant žemos.

Bet

gryžo in būda savo; ir naktis
Szaltis ir

vargszas kum-

I
, užpuolė ji girrioj.
vejas pute baisus, tamsu nors 
aki iszdurk: vilkai slaugo ap
linkui baisiai,
gelis neteko vilties*, ir atsidavė 
ant valios Dievo drebėdamas 
visas nuo szalczio ir baimes... 
Jisai nežinojo, ar randasi arti, 
ar toli nuo namu... I^ad staiga

kaipo 
s z v i e e z i a n r z i () per

PIRMININKAS
DEMOKRATISZKOS

KONVENCIJOS

-Į - Į - -   - - .....................................—■

Beveik 4 Milijonai
Knygų Kongresi

niame Knygynef

V

ii

Kuomet Buto Komitetas ne
labai senei laike iszklausyma 
paskyrimu ‘bylos, kuri buvo 
Buto priimta, Herbert Put
nam, .Kongresinio Knygyno 
knygius, papasakojo apie pui
kia kooperacija tarpe visuome
nes ir Kongresinio Knyg.vno, 
Knygynas gavės netik kolokci- 

'jas nepaprastu knygų bet ir pi
nigini szkas pagel bos.

Priosz

..

IjiIj r<s

' h

laikraszti-

kuri
priimta,pamate didele szviesa 

kokia ugni 
medžius.

'Padu pradžiugęs greitai ar
tinosi in ta szali manydamas 
kad jaigu no ant savo bildu isz 
kuriu niekados taip ne szvieto 
tai ant kito kokio 
gyvenimo pataikė.

Bet kaip nusistebėjo kada 
iszsiires isz tankamvno siauru 
takeliu pamate kad randasi 
prie paezios savo 
o augszcziau 
iszpasakytoj szviesoj paveiksią 
Motinos Dievo lygiai toki ko* 
kis buvo vienam isz 
Vilniaus bažnyczios.

Tada atidavęs prigulinezia 
garbe stebuklingam apsireisz- 
kimui nubėgo in kliosztoriu ir 
prikėlė savo brolius ir kunigą. 
Suėjo visi, ir visi pamate ta 
pati apsiroiszkima, puolė visi 
ant keliu ir meldusi kol pa
veikslas ir apsireiszkimas no- 
isznyko. O suprasdami kad Die 
vo Gimdytoja apsirinko tenai 
vieta ant ypatingos garbes sa
vo danesze viską in Vilnių.

Apsireiszkimas tas atsinau
jino kelis kartus, o tuom tarpu 
pribuvo ant vietos vyriausybe 
zokono, i 
liūdintoji! kurie akimi savo tn 
mate, atgabeno i_________
abroza kuris taip stebuklingai

žmogiszko

koplycz(‘les, 
jos pareg(\jo no-

ji I toriu

M
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I risdeszimts metu 
knygynas turėjo tik milijoną 
knygų ir hroszinreliu, bet da
bartiniu lai'kii Kongresiniame 

randasi siivirsz 3,- 
Rankraszcziu 

ž viniai

Knygyne 
500,<M)0 knygų, 
kolekcija vis žymiai auga. 
Zemlapin skaicziiis irgi dnsie- 
ke milijonini numern nuo 250,- 
000, tas pats su muzika ir 
spaudiniais.

“autoriszku

pats sn
(įaudė Bowers, 

ninkas isz New Yorko, atida* 
ris demokratiszka konvencije instatymo Kongresinis Knygy-
ant iszrinkimo prezidento ant 
konvencijos kuri atsibus Hous
ton, Texas.

Hu lyg tiesiu I !

()i jus bobelkos ir bobos, 
N(4)u*kito tokios nelabos, 

Kaip ten Nuvarko, 
Moterėlės in karezema trauko, 

Parnosza namines ir taip 
sau trauke, 

Norint s gana darbo turi, 
Bet ant t o best i jokes viaa i' 

nežiūri;
Lovos ne klotos, 

Siu bos ne szluotos, 
Pilni plysziai blakių, 

Laipioja ant akiu, 
Norints tieji vargszni vyrai, 

Užmoka joms gerai. 
Tai moteriukes «e ktw, 

Tok i s pasielgimas tai griekas, 
Jaigu vyrus nelaikote, 

Tai turite juosius ir 
prižiuretio-

1
’I

i
j

t M

M
.1

WĮ

nas gauna kopija visu knygų, 
kurios v ra iszloistos Bu v. Va! s- 
t i jose.

Kongresinis Knygynas turi 
ypatingai svarbias istorijas, 
polifis’/ko mokslo knygas, ofi- 
ealiszkus dpklimentus, kopijas 
visu Amerikos laikraszcziu, ir 

; KolionPjaliszku 
ir Kevolincijos periodo rnnk- 
ra.Rzeziu.s.

'Varpe specialiu knygų yra 
Huitfeld-Kaas (Skandinavu) 
kolekcija, Orientalia isz 93,000 
Cliiniszku ir 13,000 Japoniszku 
knygų; Yudin kolekcija Rusu 
literatūros — a pi e 80,000 kny
gų; Judaica apie 20,000 kny
gų; Prancūzu revoliucijos ko
lekcija, ir 1.1.

Laiks nuo laiko Kongresinis 
Knygynas perka nepaprastas 
knygas. Knygius pranesze apie

I
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prie, kapolijos, kuri szventomis 
dienomis daug skaistumo pri
duoda dievmaldvstem.

O paveikslas nei viena diena 
neperstoja būti garsingu viso- originuliszkus 
kiom maloniom motinos Dievo!
Papasakosiu dar tau, 
vaikeli... Kad sztai pasirodo po- 

, gryžtautis1 isz 
klebonijos, ir su matomu no už 

isz Vilniaus gnnedijimu mano Senelio per* 
trauke pradėtus jo žodžius. Ne-

vieta Budavu praminė?
— Ne, seneli, niekados! ir 

; jeigu senelis malonus....
Praszvito veidas senelio, 

liūdni prijautimai matomai pa-

nomas smarkiai pastūmė grn 
ba, kurio puse staiga pasirodė 
ant trepu..!

— .Jėzus, Marija, Juozapai ;

kubas, o asz persigandęs iszbe-ivede vieta paprastai jo norui 
gan net ant kiemo: visos bai
dykles užkeiktieje, numirėliai, 
dvasios kuriu turėjau pilna 
galva, stojo dabar man priosz 
akis. Mano senelis negulėjo ra
miai perneszti tos regyklos!

— Nuvesk mane ant gonku 
ponas Jokūbai. — tarė su ma
tomu skausmu ant veido, — 
(‘ik pas kunigą; o 
tai vėl pasikalbėsim.

Sėdėjo po tam senelis per ko
ki laika ant gon^u, silsėdamas 
ir žiūrėdamas ant kiemo ant 
visu bndavoniu ir gaspadorys- 
tes ant dideles lankos aut ku- 

per visa savo 
”! Liūdnos 

turėjo but jo mislys ir atsisvei
kintas!! nes po 
akys jo apsiliejo aszaromis, ir 
po kelis kartus pakeles jas in 
dangų gal melsdamas nalinks-

veidas
Szventas! — suriko ponas .lo

pasakojimo istorijų ir pamin
klu jo. Taigi gryžo dar karta, 
bet jau paskutine valanda mie
lo ramaus ir tiesaus, kaip vi
sas gyvenimas senelio mano, 
pasikalbėjimo su manim kurio 
asz tiek kartu klausydamas,

ir po priesiegdinimui ,l:ls Jokūbas,

klausvdainas

mano

pasirodo, o kurisai ir po sziai sulllt" buvo inspeti, kad ponas
szvieeziadienai szvieezia didžinmjnni 

altoriuj Buriavo ir patalpino j'.
pripratau sžirdžia ir protu prie Ina^°jkopl.y eželei.

ir 
kai pareisi.

rios tiek kartu 
gyvenimą žiurėjo!!!

kelis kartus

dangų gal melsdamas palinks
minimo ir suraminimo nuliūdu
siai savo szirdžini!!!

Ant galo pamali* 
dinti nuo jo isztoh

— Mano vaikeli! 
jisai, — kas tai ? 
bijaisi ?

Inspejo senis; nes mano vai
dentuvei nuo mažumos pripra- 
t usioj prie navai nu, baisiu pa
sakų apie numirėlius, grabas 
isz svirno jau stovėjo viduryj 

gulėjo jame 
giedojo.

mane se-
1.

turo
ar dar gyvo

Isz Springvalles merginas, 
Gabena iri dideli miestą visas,

Turbūt in koki tai fabriką, 
O badai visos yra koka.

Tokiu mergeliu tenais pus
antro tuzino, 

Apie taisos visi žino, 
Giresi kad da jaunos, 

O jau iszrodo senos.
Dantų neturi, guma maumoja, 

Krasztai lupu iszszute, nes 
nuolatos seilioja, 

Virti valgi visai nemoka, 
Tango ant kampu azoka. 
Lietuvius vyrus niekina, 

O tieji nieką neužkabina;
Ba kožnas prie pinigu, 
Tai nepaiso ant tokiu, ■

O jau katros paežiuotis norės, 
Tai kitur mergų rasti gales.

Jokūbą® sunkiame nuliudimt 
savo ne užmirszo suraminimo 
jeszkoti degtinei...

— Bus, 
prabaszczius

anksti priesz dievmaldyste: yr 
tenai i 
isz Bučiavo,, 
tai geradejui! norint su manim 
tai kitaip buvo: ne labai szvel- 
niai atsiskyrėm ant “laba
nakt”:

— O tai delko? — užklauso 
mano senelis.

— Delko UBztai ne praszy- 
tas, nei dekavotas iszvažiavo 
su savo deklaracija kad tuo- 
jaus sės raszyti pamokslą, ko-

. ____I

1*

goradejau 
rytoje

ponasGreitai pagarsėjo vardas tos 
vietos, pradėjo isz visur plauk
ti minios dievuotu žmonių, o 
isz to praėjo reikalas didesnio 
namo Dievo ir gyvenimo del 
kunigu.

Tad ėmėsi prie darbo tėvai 
Bernardinai. Kasdienines au
kos prastu žmonių ir dovanos 
ponu taip juos sivszelpe 
trumpam laiko prie Dievo pa
galbos, pastate teisybe, medine 
bet užtenkaneziai dideliu baž- 
nyczia ir kliosztoriu del kelio
likos zokoninku.

O kad viskas prnsiihjo ožio- 
nai nuo budu kad patiko Die
vui ta varginga gyvenimu tar
nu savo stebuklu pagarsinti ar
ia paszlovinli, tada ir vieta už- 
vadino 
Šlove

jo misliu ir idėjų ne sekanczlu 
paskui begi laiko ir dalyku bet 
gestaneziu isz valios po žema 
slogu naminei szventinyczioj 
senoviszku dorybių musu!...

Taigi mano vaikeli kas 
link Bučiavo, tai taip buvo, — 
pradėjo mano senelis.

— Vieno isz senovės kara
lių musu szalies Alexandro Ja- 
gelioniszko prasze Vilniaus 
Bernardinai, 
fundatorium buvo kad jiem da- 
skirtu ir duotu kiek girrios del 
malku kliosztoriui. 
ir tuose laikuose 
tankus 
apie rubežius, 
zokoninkai labai bijojo, melde 
jie tada karaliaus, idant jiem 
paskirtu vieta tarp tokiu ru- 
bežiu apie kuriuos nieks ir nie
kados ne galėtu iszmislyti nei 
padaryti jokiu abejojimu 
užmetinejimu. Sunkus tai buvo 
dalykas mano vaikeli, bet ma
tomai Dievas inkvepe Dievo
baiminga karalių ir iszrinko 
pagal praszyma kunigu ir va
lia karaliaus, apie du szimtu 
valaku girios padėtos tarp tri
jų upeliu: Serverziu, Tereku ir 
Zuja. Tokia sala atidavė ka
ralius ant amžinu laiku tėvams 
Bernardinam Vilniaus 
sėdėdami szilumoj garbintu 
Dieva 
savo geradejaus.

— Tai dvideszimts kelios 
mylios nuo Vilniaus; bet Ber- 
nusiai davė sau rodą: nes upe
lis Serveczas iupuola in Vilija; 
ir tail) kožna pavasari pakilus 
vandeniui tiek medžiu nuleis
davo in Vilnių kad netik tai 
ant apkurenima kliosztoriaus, 
bet ir ant pardavimo užtekda
vo.

Kadangi vienok taip didelis 
plotas reikalavo priežiūroj. Ir 
per visa žiema geru darbininku 
prie kirtimo nuvežimo medžiu 
o ant pavasario prie leidimo 
ju vandeniu; tada kliosztorius 
Vilniaus pasodino tenai kelis 
broliukus, kurio del gyvenimo 
pasistatė sau kolos budeles Ir 
pabudavojo maža koplyczaite 
del kasdieninio pasimeldimo ir 
del Misziu szvontu 'kūriau toj

prasze 
kuriu turbūt ir

Kadangi 
matyt buvo 

nesutikimai ir proves 
kuriu vargszni

nei

grinozios, senelis 
numiręs kunigai giedojo, žva
kes ir liampos žibėjo,... viskas 
buvo baisu, juoda ir tamsu!... 
Tokiu bildu senelis mano sodin
tis ant gonku buvo numirėliu 
ant kurio sunku man buvo dir
stelėti drąsiai o tuom sunkiau 
prie jo prisiartinti!!!

Bet ant galo jauslus 
prie jo prisiriszimas pergalėjo, 
kada pažvelgiau ant nubudu
sio veido senolio, isz tiesian- 
ezios in mane rankas savo; pra 
puolė baime: gailestis ir meile 
apėmė mano szirdi ir puoliausi 
in jo glebi!

Diena jau baigėsi saule leisj- 
damasi žemyn, rodos susilaikė 

girios užbaigenezios regi
ma apskriti, ir auksavo gyvu 
blizgėjimu du kryžių kurie isz- 
tolo augsztai žibėjo ir dabar 
žiba ant boksztu labai gražios 
bažnyczios Bučiavo, 
mylem atitolintos nuo namelio 
mano senelio, bet kurios gied
riose dienose lengvai 
buvo iszžiureti:

Regykla ta papuoszianti vi
sa aplinkine o visados miela 
akimis mano senolio, užerne ji 
dabar tuom labiau, kad buvo 
ypatingam susijudinime, sede- puszczioj paeiliui isz Vilniaus 
damas su manim ant gonku. atsiuneziamas kunigas kasdien

— Ar matai mano vaikeli? laikydavo.
— tari’ jisai po trumpam tyle-1 Viena žiemos diena mano 
jimui, -

mano
szilumoj 

ir melstųsi

ant

keliom

galime

idant

už duszia

atsiuneziamas kunigas kasdien 
Ar matai mano vaikeli? laikydavo.

kau

kunigas
1

ir kunigas definitoriua nl;iti.kimll kuomet $2,000 isz-
kloniojasi t am iš

ant

isz važiavo

pėrė i tais

Budu-Szlove 
arba

mokėta pereitais metais už 
knygas, kurios apraSze Rusi
jos augszcziausio teismo nu
sprendimus nuo 1640 iki 1914 
metu.

Knygynai Suv. Valstijose.
Suprantama, kad Kongresi

nis Knygynus 
vieta Suv. Valstijose. Antroj 
vietoj randame New Yorko 
Vieszu Knygyną su 52 skyriais 
ir 1923 metais turėjo 2,678,000 
knygų. Yale Universiteto Kny
gynas New Havene, Connecti
cut valstijoj turi 1,582,000 kny
gų, Chicagos Vieszus Knygy
nas su savo 41 skyrių turi 1,- 
290,000 knygų, Bostono Vie
szus Knygynas turi 1,284,000 
knygų.

1923 metuose, Suv. Valstijo- 
užsiregistruota net 8,544 

knygynai kurie turėjo 1,000 
knygų arba dauginus, arba isz 
viso tie visi knygynai turėjo

užima pirma

Tai kitur mergų rasti gales.

Nugi tu Jurgi, ar jau neduosi 
dole roko,

Ant paintukes ir biruko, 
Sziadien del tavos kalerna, 

Žinai, kitaip ne eina, 
Jau net man nuo kazyriavimo, 

Net vaikine nubodo, 
Ir užpakalis skaudo,

i t I'
t I1

ki sakys ant palaidojimo kūno 
tamistos! ’

— Pasidėk — tariau — ku
nige savo norą ir iszkalba del 

Ponas iždininkas nori 
spaviedotis, tai teisybe, bet isz- 
pažintis, dar žmogaus nenuma- 

, tankiai pa
ti ant galo, dar pra

dėjo davadžioti, kad tamista 
liepti save pakavot

savos.

I
Gal vaikine Ouis jau gana, ! 
Kad nors dirtbt pradėtu, 

Tai žmogui taip nesibodetu, 
Taij> tai keli vyrukai kalbėjo, 

Ka be darbo namie sėdėjo, 
Bet laikraszczio jokio ’ 

1 neturėjo.
Krumplius turėjo nudaužytus, 
Užpakalius kelnių isztrintns, 

Ramumo jokio neturėjo, 
Nuolatos namine gere ir 

gulėjo.
Ypatingai taip IIlinojuj 

užtikau, 
Ir savo akimi maeziau, 
Kaip apie stala sėdėjo, 

Namine gero ir kazyros gulėjo, 
Jokios knygos no laikraszczio 

nemačiau,
Neturėjau ka ton daugiau a * 1 ,a

Bud! > M

” arba “Bučiavus.”
Kunigai perkeitė putam giri

ni savo plota ant kapitalo, ku- 
risai kada užaugo isz kitokiu 
dovanu ir legaeiju, su laiku isz- 
state puikia murino bažnyczla, 
taipgi ir klosztoriu o taip pasi
didino garbe Dievo ir nauda 
žmonių, nes apie szimtas ypatų 
visokios luomos turi užsiėmimą 
prie kliosztoriaus tai moksląi- 
nei, tai bursoj, tai tarnystėje 
prie bažnyczios,

rina, 
gel'bst i

prieszi ngai

privalai 
abite Bernardiszkam 
tercijorim ju zokono.

— Imaginacija!
kiau — Ponas iždininkas yra

tai 127,000,000 knygų arba apla- 
ir mai imant vienas knygynas del

nes esi

atsa

se

lai ant galo

Socialistu Partijos 
Kandidatas ant 

Prezidento
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bajoru isz senu proseniu, 
bus palaidotas mandioroj, 
kvitą! Jisai savo, asz savo po
nas prie kopturo, o asz prie 
munduro! Nuo žodžio, prie žo
džio, parojo ant to, kad jis man 
pasakei “Eik tamista gult, nes 
esi girtas” asz ] 
“Katilas puodui iszmetineja”, 
— trenkiau durimi, 
langai suskambėjo, ir iszejau.

— Negerai padarini, ponas 
Jokūbai, tarė mano senelis. 
Kunigas Idefinitorius yra 
dievotas kunigas ir del manes 
labai prielankus. Ka tik jis sa
ke, tai isz geros szirdies. Jisai 
žino, kad asz kaipo Krikszczio- 
nis užsitikėjos mielaszirdystej 
Dievo smerties nesibijau: o kas 
link ceremonijų laidotuvių tai 
jau seniai tas surėdytas. Testa
mentas mano randasi pas mano 
mylima susieda poną marszal- 
ka: ir jo taipgi rankose men
kos mano už duszia aukos, ku
rias visas palieku gatavas...

— Asz nusiusiu paszatrkti 
daktaru — atsiliepė ponas Jo
kūbas. Tolinus hus.

kiekvieno 13,000 gyventoju ir 
115 knygų del kiekvieno 100 
gyventoju.

Vieszus ’knygynai paskolina 
knygas už dyka, laikas maino-

pasakiau: sį nuo septynių iki keturiolika 
nnl ’iiAin^ “i • « • »-i •

kad net ;n

tai

veikt toliau, i&zej&u.dienu, su pailginimo privilegi
ja.

Beveik visi knygynai turi 
skaitymo • kambarėlius, 
apart knygų, svecziai gali pa
sinaudoti laikraszcziais ir žur
nalais.

Yra daugybe privatiszku cir- 
<uliuojancziu knygų, kurie ima 
maža kaina už knygų paskoli
nimą. E.L.I-S.

kur

e e •

Vienoje vietoje du saluninkai 
susibarę,

Ir in prova pasidavė, 
Svietku viens ir kitas turėjo, 
Abudu laimėt prova žadėjo.

Pinigu nemažai iezliko, 
Ba abudu nelaimėjo, viens *

koltu pasiliko,
O ar tai reikėjo provotis, , 

Ir po sudus tąsytis!
Visi dabar tycziojesi, 
Ir i«z abieju juokeei. 
Toki papratimai blogi, 
O ežia vaikine da-gi, 
In provas pasiduoda, 

Paskutini oenta iszduoda
Tai ne kas, 

Tokia juju protas.
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Norman II. Thomas isz New

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU5 

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

Nuliudimo valandoje rateUdam 
geriausi patarnavime. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai Bu
site pilnai užsanždlntl.

Ibi Mahanojaue jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuotl o pribusiu in 
deuimta minutu. ________ ___

f n

*

>

Yorko, likos iszrinktas kandi -
datų ant prezidento Suv. Vals
tijų ant Socialistu tikieto. Tho
mas yra žymu kalbėtoju ir k I-

- kaip ton gražiai žibn vaikeli, vienas isZ trijų broliu tados buvo Protestoniszku ku-
• ••• w • • * Y • j t ' 1.    t • tapžiūrėdamas girias pavakare nigu.

k

66 6
yra receptą* del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczlo.

Uimusea mikrobu*. —• Aptlekosemikrobu*.
4

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviazkoa 
Dent is tas Mahauojuje.

Ant Antro Floro KKne 8ttoro
ToiBfonai' 87r 19 W. Centre St. Mahanoy City

<
'T®'
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•—* Kasyklos da vis prasza- 
)ina darbininkus be kuriu gali 
apsieiti. Taigi žmogus paseno 
prie kasyklų, buvo isztikiamas 
kompanijai konia per visa sa
vo amži, o ant senatvės dabar 
neturi darbo.

— Darbas dirbimo plento 
per Moren ir New Bosi onia in 
Frackville jau prasidėjo ir bus 
20 pėdu ploczio. Plentas susi
durs su keliu vodaneziu in Ma- 
banoju ir ketina būti užbaigtas 
in menesi laiko- Tuom kart au
tomobilistai yra praszomi nau
doti kelia per Gilliertona.

— Paskalai a pi bėginėja po 
miestą, buk artimoje Kaiero 
prudo likos surasta gysla kie
tųjų anglių turinti nuo 8 lyg 10 
pėdu ploczio. Badai kapitalis
tai isz Bostono pradės iszimi- 
net angli.

— Nedėliojo per musu vie
tine radio stoti 8-PQ turėjo 
koncertą mokiniai panos Viole
tos Mockaicziutes, kuris pada
re žymu inspudi ant visu klau
sytoju ir užganadijo lukstan- 
czius klausytoju visojo aplin
kinėje. Pana Violeta, viena isz 
geriausiu skripkininkiu ateiti- 
je vela duos koncertą por vie
tini radio.

— John .Jonės, nigeris, ku
ris nužiule palicijanta 
more, Poltsvillej, likos
žintas kaltu pirmam laipsnyje 

ant. viso gyvas-

Skid- 
pripa-

t Java, 34 metu,

po

atsibuvo Seredoje su pa- 
Szv. Jurgio bažny-

mylema 
pati Vinco Jusaiczio isz Wil
liam Penn, mire praeita Suba- 
ta vietinėje ligonbuteje 
trumpai ligai. Paliko vyra, tris
sunus ir tris dukteres, dvi sc- 
seres Bernackiene, Ringowno, 
Ardickiene, Lost Creek ir du 
brolius Antanu, Tamakveje ir 
Tamosziu Kulpmonte. Laidotu
ves
maldomis 
ežioje.

t Juozas Krunkauckas, 44 
etų, isz žemesnio William Penn 
mire praėjusia Nodelia nuo už
degimo plaueziu. Paliko paežiu 
keturis sunus ir viena duktere 
kaipo viena sesere Petrauckic- 
ne isz Colorado, Pa. Laidotu- 

su bažnytinėms 
r. Jurgio

ežioje Seredoje.
— .Jurgiai

(McCloskey) 224 W. Coal uli., 
aplaiki* liūdna žinia buk jo bi 
lis Jonas, Plymouth, Pa., 
Velionis kitados gyveno 
nadorije.
lauckiene, Plymout be,

vos atsibuvo 
apeigoms Sz bažnv-

M iklaszauckai
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ir apsodintas 
ežio in kalėjimą.

— Charles 
laisnius ant apsivedimo su pa
na Franciszka Malinauckiuto, 

at si bu t i

Smith iszemo

kuriu szliubas ketina 
szia sanvaite.

ANT PARDAVIMO.

Bizniavas namas paežiam vi
duryje Tamaqua, Pa. 
priežastis del pardavimo. Geras 
pinigiszkas investment as del 
greito pirkiko. Kreipkitės ant 
adreso Box 46, “
Mahanoy i^ity, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Gera

Saules” ofiso, 
t.M.25

Naminiai fornieziai, pecziai, 
karpytai ir visi kiti daigiai. 
Taipgi parduodu savo stuba ir 
kas pirks daigius galėtu tuo
jau* apimti stuba. Kreipkitės 
ant adreso (m.22

Ant. Norvida,
1237 E. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.

Reading 
. lines

►

$4.00
IN

NEW YORK A
ARBA

$5.00 
Up-The-Hudson Upes 
NEDELIOJ 20 MOJAUS

Specialia Treinas Sukatos Nakti

Isz Ryte
Shamokin ............................ 1:00
M t. Carmel........................ 12:59
Ashland ................................. 1:51
Shenandoah .......................... 1:30
Mahanoy City ..................... 2:19
Tamayua .............................. 2:46
In Jersey City pribus . .. 
New Yorka (Liberty St.)

Dubeltavaa 
Tikietas

. 8:00
8:20

New Yorka (W. 23rd St.) 8:40 
Pasažieriai del Up-the-Hudson 

paimu lai va 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 dauginus in

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

Williamsport, Pa.
Ant Readingo Geležinkelio

i

o- 
mire. 
Shc- 

Paliko sesere Mas- 
brolius

\ inca Nogales, Arizona, Juozu 
Clevclande, Ohio ir 
Shenadorije.
buvo Seredoje Szv. Kazimiero 
bažnyczioje su pamaldomis.
t Povylas Stankeviczius,62 

metu, mire Schuylkill Haven 
prieglaudoje. Lavonas likos 
paszarvotas pas dukteria Ma
rijona Karvojis, 220 W. Atlan
tic uli. Ijaidotuves atsibuvo So
red oje.

f Jurgis Navickas, 
vietinėje ligonbuteje Nedelioj. 
Laidotuves atsibus Subatos ry
ta su pamaldomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje.

4 Pijuszas Samuolis, 54 me
tu mirė vietinėje ligonbuteje 
Panedeli laike piet po trumpai 
ligai. Paliko paezia, dukteres 
Amuleviczione, O’Dav Filadel- 
fijoj, Aniele ir Evelina, sunus 
Alfonsą, Antanu ir Pijusza, kė
lės sese ros ir broli. Laidotuves 
a t s i bu s Pet n y cz i oje.

— Devyniolikos menesiu Jo
nukas Barsokas, 210 N. Eme
rick uli., likos surastas negy
vas lovoje, 
mo plaueziu.
taras nutarė kad kūdikis mirė 
nuo tos priežasties.

Ohio ir Jurgi
Laidotuves atsi-

mire

sirgdamas uždegi-
Paszauktas dak-

Pottsville, Pa. — Utarninke 
atsibuvo užbaigimas norsiu 
mokslo Szv. Agnieszkos ligon
buteje, tarp kuriu užbaigė pa
sekmingai mokslą dažiuretojos 
ligoniu pana Morta Pacencziu- 
te, duktė p. Agnieszkos Triin- 
bulienes, kuri yra taipgi regis- 
travota norse Pennsylvanijoj. 
Ant užbaigimo mokslo savo 
dukreles, ponia Trimbulieno 
kaipo Viktorija ir Aleksandra 
Mikuliutes isz Brooklyn, N.Y., 
atlankė Filadelfija dalybauti 
t ošia užbaigt u vesi a. Taipgi 
prie tos progos atlanko ir savo 
simu Antanu Pa cent a, kuris už
baigs aptiekorysta PharmacytV 
Science College ateinanti me
nesi Juniaus. Garbe tėvams, 
kad savo vaikus lavina augsz- 
tesniam mokslo idant turėtu 
duonute ant senatvės.

Reikia ir tai primint, kad pa
na Morta Pacenta yrji naro 
S.L.A. 23 kuopos ir darbuojasi 
del labo Lietuvystes.

Ponstva Trimbuliai sudeda 
szirdinga aeziu visions kurie 
atlanko užbaigimu mokslo ju 
dukters Mortos kaipo ir už pui
kia dovanu nuo .Juozu Kruliku 
isz Newark’o, N. J. ir Kun. Ma- 
tulaieziui isz Saint Clair už do
vana ir vinezovones gromata.

ponia

užbaigtu vesi a.

Minersville, Pa. — .Adomas, 
Ivanauckas, 55 metu, likos už- 
musztas ant vietos per eksplo
zija szuvio No. 3 bruste, Lytie 
kasyklortia. Velionis vra nove- 
niu szioje aplinkinėje.

New Philadelphia, Pa. — To
mis dienomis sugryžo isz Wa
shington, D. C., kur lankėsi kė
lės dienas ir prie tos progos at
lanko szventas Katalikiszkas 
vietas ponios: Juoziene Vassal 
ir uoszve. Maro Mandziarskio-

ne, Mare Butkus su dukterimis 
Izabele ir Julija. Taipgi atlan
kė žymesnes valdiszkas vietas 
ir prie tos progos pasisveikino 
su prezidentu Coolidge kuris 
linksmai pasakė:4‘Come agni y 
Lithuanian ladies, I’m always 
glad to see you.”

West Hazleton, Pa. — Musu 
senas bizineris ir skaitytojas 

ponas Jonas Szesz-

toros vis tiek ant ju užklupo. 
Pirmiauso skobus , pasveikino 
kaipo ir sargus. Nekurtos mo
toro* norėjo aresztavoti ir

Lekiotojai “Bremeno” Eroplano Iszkelmingai Priimti New Yorke
KO-

• "*

dyti in kalėjimu, bet visos mo
toro* inlipo in maszinas kad vi
sas vežtu in kalėjimą. Sargai 
matydami kad su joms negaus 
rodos, paleido visas, bet už ke
liu dienu atvažiavo daugiau 
special poliemonu ir raitu stoi- 
tiniu ir pradėjo motores sumot eres

ir daužyti 
noapleisdami ne 

jauna mergina 
“kazokus”,

“Saules
takauckas pavojingai serga ir'arkliais mindžioti 
varge i iszliks gyvas, nes 
antras metas kaip serga ir du vaiku.
kart buvo ant operacijos. Taip- pradėjo sarmatyti
gi praneszame del daugelio sa-'kad be jokio priežasties musza 
vo pažystamiems Mahanojuj ir 
kitur kad jo du broliai Įjeonas 
ir Juozas jau abudu mirė.

• “į.....................;
jau su paikomis 

\ iena

vienas

Dayton, Ohio. — Vietines ži
nutes isz Daytono Lietuviu ju
dėjimo. Lietuviu parapijos 
kun. V. Slavynas su savo para- 
pijonais ergelius kelia ir para
pija in skolas gramzdina, mat 
kldbonas nereikalauja jokio ko
miteto ir parapijos susirinki
mu neszaukia. Matydami para- 
pijonai kad klebonas neiszduo- 
da jokiu atskaitų isz parapi
jos stovio ir nežino 'kiek skolų 
vra ir kiek in melus skolų at
moka parapija isz klebono bur-

motores ir vaikus, tai 
isz juju pripuolęs prie mergi
nos pradėjo traukti in karuka, 
o kad vienas nepajėgė, tai ant
ras atbėgo jam iri pagelba. Mo
tina tos merginos matydama 
ka su jos dukrele daro, puolėsi 
ja gelbėt bet kazokai turėjo ne 
mažai darbo su ja* nes ne taip 
buvo lengva ja apmalszyt. Ant 
galo motore taip n ui Įso, kad 
apalpo ir sukrito ant kelio, vy
ras norėjo eiti jai in pagelba 
bet kazokai kerszino ji sumu- 
szimu. Matydami kad motina 
apalpo o drauge su ja ir duktė, 
kazokai jais paliko o ėmėsi prie 
stovineziu moterių ir vyru,

mares
Xajoikas iszkilnpngai priėmė lekiotojus eropkmo Bremeno, kurie perioke Atlantiko 
isz Irlandijos* Paveikslas persta'to didele paroda oinanezia ant Fifth avenue, o ma-

ir
nos to nesigirdima, bet papei- pradėjo krauti in karus ir ga-

siolgimas

kimo žodžiu nuo klebono daug 
girdima kur per sakykla savo 
aveles vienas gano gal ir labai 
gerai o kitas ir isz savo kiemo 
veja o paklydo aveles jeszko 
prieglaudos ir užtarymo kreip
damiesi in vyskupą- Gal tas 
kreips kiek atydos ir vol su
rinks in viena avinyczia, bet 
jai skoni žiu nepermainis vys
kupas, tai aveles da gali klai
džiot po tyrus laukus kol per
mainos geros nebus. Bet antra 
vertus, klebonas turi sau kelis 
patarėjus, kurie gaudo žinutes 
ir klebonui informuoja, tas birt 
nemalonu jai alkdami tokiais 
gandais vieni kitus in ergeli 
traukia ir daug nesmagu savo 
tarpykeliu tas but nedoras pa- 

Lietuviu kataliku
tarpe. Rodos mano supratimus 
jaigu ‘toki nesutikimai kyla 
Lietuviu parapijoj tai geriau
sia pareikalaut vyskupo kad 
permainytu vietini kleboną ir 
butu gerai kad ežia klebonas 
butu karsztas tevvnainis Lie
tuvis ir daugiau vartotu Lietu
vystes negu svetiintaiieziu kal
ba prisidengtu.

Atsakau A. S. Vaitkui už pa
talpinta žinute isz Daytono, 
“Saules” 38 penktadienio 11, 
Geg., kur talpina pats save ir 
vietini kleboną V. Slavyna buk 
jiedu spareziai renka Statisti
nes žinos, bet kodel-gi A. S. 
Vaitkus kitu 'komitetu ne pa
talpino. Man yra daug ginli- 
ina ’kad Statistiniu žinių yra 
komitetas iszrinktas 'badai ar 
ne isz 10 ypatų, tai kodėl jau 
tu ne nematyt bet A. S. Vait
kus visur yra priltamnas ir vai- 
kisz’kai save žeminasi o jis gal 
numato kad jis didinasi. Tai už 
tai turiu papeikimo žodi tar
tie, turėtu but vei’kema tam 
iszrinkto komiteto su klebonu 
bet ne vieno Vaitkaus. O kurie 
priguli in Vokiecziu ar in Len
ku parapijas ar organizacijas, 
tai imat ka reiszkia kad neapy- 
kan'ta Lietuviu tarpe plėtojasi 
ir nesutikimai klebono su pa- 
rapijonais daug duoda Lietu
viams nesmagumu apleisdami 
savas parapijas ar organizaci
jas, glaudžiasi prie svetimtau- 
cziu- Tas nereiszkia isztau'teji- 
ma bet palaiko katalikiszka ti
kėjimą. A. J. Keidoszius

Saules

f

Philadelphia, Pa. — Septy
nių metu Toodorukas, sunus 
Kazimiero Kaczcrgio, 2600 E. 
York vili likos sužeistas per 
strytkari in koja taip baisiai, 
kad reikėjo nupjaut. Vaikiu
kas likos paristas po karu, kad 
reikėjo kara pakelt idant vai
ką isz po jo iszimti.

Portage, Pa. — Neseno! pas 
mus moterėlės pasitiko Lietu* 
viszkus skobus kada parėjo isz 
kasyklų vakaro, bet skobai pa
juto kad ant j u ketina užklupk 
parvažiavo su sargais, bet mo-

vvru

benti in kalėjimus — viso de- 
szimts aresztavojo ir nuvežo in 
Johnstown, Pa. Geri žmonys, 
greitai užstate už visus belą Ir 
jie likos paleisti. Ant rytojaus 
buvo prova, tai kurio buvo uni
jos szali n inkai užsimokėjo tik
tai bausme ir kaszlus, nors pri
pažino juos nekaltus 
szalin inkai
bausmes. Tai tau Amerikon i sz- 
ka laisve ir teisingyste. Reik 
primint, kad tasai atsitikimas 
no buvo ant. jokios kompanisz- 
nos dirvos, ne arti kasyklų, bei 
prie pat šlubu o minėta 16 me
tu mergaite, kuri užstojo už sa
vo motina, likos isztraukta per 
kazokus isz josios kiemo.

, Lewis’o 
nemokėjo jokios

New York. — Didele sensa
cija šukele aresztas “Dr.” Ro
berto Thompsono, turėjusio sa
vo klinika 114 West 71st St., 
New Yorke, kurio ofise buvo 
daroma kriminules moterims 
operacijos ir sakoma daugelis 
merginu ir motoru esą del szlu 
operacijų mirė.

Nustatyta, kad Thompsonas 
norą jokis daktaras, bet žymus 
kriminalistas, pinigdirbis Ir 
czekiu kalstuotojas, už ka jau 
buvo 
“profesijoje” jis per metus 
gaudavos apie $250,000 pelno, 
bot užtai apie 122 motoru esą 
mirė — jei teisybe.

Su Thompsonu inkliuvo ke
letas legaliu gydytoju, kurie 

pristatydavo migdalu
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kalėjimo. Sziojo savo 
profesijoje

jam 
(narkotiku) ir vare ta kriini- 
nalisžka “bizni”.

Visa ta bizni dabar padeda 
aikszten kelti Lietuvaite Hele
na Rožaicziuto (Rice), nuo 43 
Stagg St. Ji tėra 17 metu ir bu
vo Thomnsono klinikoje užThompsono klinikoje 
norsia.

Byla tardoma po-prokuroro 
Ullmano ir prokuroro Fordo 
priežiūra. Jon intraukta visa 
eile gydytoju, privaeziu ligoni
niu, akuszerku ir slaugiu.

— Pirmasis Helenos Ausz- 
riutes koncertas szi Sekmadie
ni, invykes New Yorke Engi
neering Hall nuo 4 valandos po 
pietų, buvo maloniai sutiktas, 
kaip Lietuviu, taip ir Ameri
konu publikos.

P-le Auszriute parodo pui
kiai iszvystyta baisa, 
skambumas lygiai gerai 
ina ugsztas ir žemas gaidas. 
Jos iszriszka ir elgęsis rodo 
jos pilna su scena ir su klau
sytojais susigyvenimą. Pilna 
drąsos. Ji gavo daug iszszauki- 
mu, duosniu publikos katucziu 
ir dailu rožių bukietą. Abelnai 
ja publika pamylėjo.

kurio 
a pi

—v.

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

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY, PA.• •

isz Irlandijos- Paveikslas persta'to didele paroda oinanezu
žam paveikslelyje matome automobiliu jo kapitoną Koel, majorą Fitzmanrice ir barona Hu- 
enefield, kurie sveikina žmonis.

Visa Szeimyna Skaito |
“Saule” Kaipo ir i

VALIO!1
X

VALIO!
Lietuvoje.

I

Gerbiami Tainistos!
Sziuom praneszu tamistoins,j

kad mano prenumerata jau pa-, 
sibaige už “Saule” ant atei- 
nanezio meto, todėl prisiuneziuj 
užmokesti ir meldžiu ant to
linus siuntinėli. Nesislebekite 
ta mist os, kad 
cziau daugiau kaip 
ga, nes jaigu myliu skaityti tai 
ir noszkada prisiunsti daugiau. 
Da turiu tmmistoms primint ir 

pasakydamas
už dovana Kalendorių, 

kuriu paimu net tris kožna me
ta. Negana kad asz pats ir vai
kai skaito, bet ir mano broliu
kas su vaikais skaito Lietuvo- 

kuriu turi szeszis ir visi
w f ..... I
moka skaityti ir eina in augsz- 
tus mokslus. Kožna sanvaite, 
kada perskaitau “Saule,” Su- 
batomis
in Lietuva. \riso gero velijen- 
tis, jusli senas skaitytojas

M.D., South Boston, Mass.

Saule”

jams prisiun- 
reikalin

tai, 
a ežiu

JO,

szirdinga

Saule, 
suvynioji! ir siuncziu 

gero

( k

ANT PARDAVIMO.

Hotelis ir farma. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados siūboj. Far
ma turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
maszinos, atkilai, 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.t.f.)

LIETUVON
♦

Tiesiog in Lietuvos UostaKLAIPEDAt

10 Metu Lietuvos Nepriklausomy
bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui

Be Jokiu Persedimu

Baltike-Amerikos
Linijos Laivais

Treczia Ekskursija 
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽES-MAY 29 DIENA 
Laivu “LITUANIA” 

EKSUKRS1JAI 
•‘NAUJIENŲ”

vadovaus 
ATSTOVAS

Ketvirta Ekskursija 
LIETUVOS VYCZIU 

BIRŽELIOJUNE 16 D.
Laivu “ESTONIA”

EKSKURSIJAI VADOVAUS 
KAZYS J. VIESULĄ

ir
Lietuviai deda visas 

iszsivežtu malonius

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

Kas metai vis daugiau Amerikiecziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvecziuoi*. 
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti 
inspudžius isz Lietuvos

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, kuriė troszka pamatyti gimtaji kraszta 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.

Prezidentas Coolidge Apdovanoja Lekioto jus Medaliais

a t si žymėj ima perlėkdamiPrezidentas Coolidge sega medalius del lekiotųjų už narsu
tokia pavojingu kelione pirmu kurta. *-« r«—
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