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ISZ AMERIKOS
LENGVESNE

IMIGRACIJA
GALEMA BUS PARGABEN

TI SAVO PACZIAS IR 
VAIKUS, NORINTS 

VYRAI NE YRA 
PILIECZIAI.

Washington, Pa. — Prez. 
Coolidge pasirasze po nauju in-

Iįi

A
SUMAINĖ PACZES

GYVENONEILGAI 
PERMAINYTOMS 

MOTERIMS.

SU

NUBODO IR GEIDŽIA 
DABAR PERSISKIRT.

Cleveland, Ohio. — Jonas 
Kader ir Franas Oržekovskis 
buvo geri kaimynai, atsilanky
davo viens pas kita ir ant galo 
taip “susibodžiavo” kad viens 
kitam patiko ano moterėlė, irti

statymu, kuris pertaiso sekei- irdaejo prie to kad nutarė pa-
jas 4 ir G — 1924 metu imigra
cijos instatymo. Trans-Atlan- 

Conferencestic Passenger 
draugija pranesza, kad patai
symai pertvarko instatyma szi- 
tuose dalykuose:

Amerikos pilietis dabar ga
les persitraukti netik savo ne 
piliete žmona, 
sius vaikus iki 'Ji metu am
žiaus (pirmiau buvo tik iki 18 
metu). Szalia to, Amerikos pi
lietes moterys gales parsi
traukti nepilieti vyra, jei abu 
apsivedė pirm Birželio 1, 1928. 
Nekvotine viza gaus ir tokia 
moteris, kuri neteko pilietybes 

o o
a

bet ir nevedu-
21 metu

daryti mainas sų savo paeziu- 
lems — Frano paoziule sutiko 
gyventi su Jonu, o Jono pa
ežį ule sutiko gyventi su Fra- 
nu. Kaip nutarė taip ir padare. 
Jonas pasiėmė viena isz savo 
keturiu vaiku ir apsigyveno 
pas Ona Oržekovskiene. Rože 
Kaderiene pasiėmė su savim 
trejetą vaiku ir nuėjo pas Fra- 
na. Viskas ėjo kaip ant sviesto 
pakol Fnuias nesusipcsze su 
savo permainyta paezia, ap
daužė ja ja skaudžiai ir ant ga
lo apleido. Tuom paežiu laiku 
Jonas geisdamas iszbristi isz 
tosios balos, užvedė skunda ant 
persiskyrimo su 
raukia paoziule.

Sudas nežino'ka su toms po
roms daryti, nes szliubo 
eme ir negali duoti persiskyri-

nesnsi pcsze 
permainyta paezia,

savo antra-dėlto, kad vede pirm Rugs. 
1922. Bet ji turi būti jau arb 
naszle, arba persiskyrusi su vy
ru, kad ta viza gavus.

Parinktine viza gaus dabar 
ir pilietes moteries nepilietis mo, tik nubausti moterėlės ir 
vyras, jei apsiveda po Geg. 31, 
1928. Tėvas ir motina gauna 
parinktine viza po senovei. Pu
se kvotos bus duodama szito
kioms • parhrkftritv vizoms ir 
iszlavintiems žemes ūkio dat- 
bininkams.

Kita puse parinktu vizų bus 
teikiama po Liepos 
sziem:

a. Nepilieczio, bet Amerikon 
inleisto apsigyventi, ateivio ne 
pilietei žmonai, ir

b. Tokio nepilieczio vaikams 
(nevedusiems) iki 21 metu am
žiaus.

Roiszkia, dabar nepiliecziai 
Lietuviai, ežia gyvenanti galės 
savo žmonas atsivežti parinkti- 
nemis vizomis isz 
Czia gyvenanti tokie 
ežiai neprivalės 
ju, kol kas pildyt del Washin 
tono. Jo žmona ir vaikai turės 
kreiptis tiesiai pas Lietuvoje 
esanti Amerikos ’konsulą.

1, 1928

Lietuvos, 
nepilie- 

jokiu aplikacl- 
g-

— Net uro- 
savo

motinėlės, 
dvvlekos

MERGAITE MIEGOJO PER 
DVI NAKTIS ANT MO

TINOS KAPO.
Norristown, Pa.

dama prie ko priglaust 
galvele ir apsakyti savo varge
liu kaip tai paprastai darydavo 
už gyvasties savo 
kuria labai mylėjo,
metu sieratele Saruto Gutovs- 
kiute nuėjo ant motinos kapo 
ant vietiniu kapiniu ir tenals 
skundėsi savo motineliai ant ne 
doraus svieto. Žmonys mergai
tes jeszkojo per dvi naktis ir 
ant galo rado gulinėsią ant 
motinėlės kapo kur praleido 
dvi naktis verkdama.

NENORĖJO BUCZIUOTI 
ASZTUONES KATES.

Galveston, Tex. — Mrs. Mil
dred Hueson, senmerge, turi 
nsztuones kates, kurias turėjo 
prižiūrėti ir paszerti tris įtar
tus ant dienos, tarnaite Ellene 
Reilley,, iszpraust ir paguldyt 
in lova o senmerge jais po ka- 
leina bueziuodavo ant 
nakt”.
Ellene idant ir toji kates bu- 
cziuotu “labanakt” o kada tar
naite atsisakė ta daryt ir pamo
te savo tarnysta, senmerge ap
skundė ja už sulaužymu kon
trakto. Tarnaite laimėjo tois-
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“laba-
Senmerge privertė ir

• •

M

ne

Elroy, 
Morgan,

Maynard
metu, prisipažino

vyrus už svetimoteriavimą, nes 
kitaip siūlas nemato jokio isz- 
ejimo-

PENNSYLVANIA TURI 
1,497,899 VISOKIU 

AUTOMOBILIU.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl

vania sziadien turi 47796 dau
giau automobiliu ne kaip ture* 
jo praeita meta tam paežiam 
laike, arba isz viso 1,497,899 už 
kuriuos valstis surinko 22,887,- 
152 doleriu už laisnus. Tik nuo 
paežiu pasažieriniu automobi
liu surinkta už laisnius 12,916,- 
656 doleriu.
NORĖJO SUDEGINT SAVO 

UOSZVIA.
Wis. 

O‘>
kalėjimo, buk tai jisai padege 
narna savo uoszvos- Morgan ap
sivedė su 17 metu dukterc Er
nos Balling, norints jojo moti
na gana prieszinosi suneliaus 
a psi pa czi avimu i su taja mer
gina. Ant galo taip jam nubo
do vedusis gyvenimas, o priek 
tam uoszve jam nuolatos sė
dėjo ant sprando ir isz kcrszto 
nutarė ja ja sudegint drauge su 
namu. Ant giliuko ugnį užtiko 
in laika ir Morganas likos 
aresztavotas ir uždarytas 'ka
lėjimo.
AUSTRALISZKI LEKIOTO- 

JAI BAIGĖ SAVO ILGA 
KELIONE.

Suva, Fiji Salos. — Keturi 
su

Sbuthcrn Cross
Amm’ikoniszki lekiotojai 
eroplanu “
kurie iszleke isz Oakland, Cal., 
31 Gegužio ir pasekmingai at
lėkė in czionais, iszleke in Bris
bane, Australija 1,795 myliu 
tolumo ir ten kelione užbaigs. 
Jaigu kelione bus pasekminga 
tai padarys viso 7,958 mylės 
kelio. Ilgiausia kelione buvo 
per Pači f i ko mares 5,545 mylės 
kurias perioke in 62 valandas 
ir 1 minuta. Laivas ta paezia 
kelione padaro konia in tris 
sanvaites.

Curtiss Field, N. Y. — Czio
nais lauke tinkamo oro dvi mo
teres kurios mane iszlekti in 
Anglija. .Pirmutine yra Miss 
Mabel Boll o kita Miss Amelia 
Earhart. Katra isz ju turės gi
linki, tai žinosim už keliu die-

««mini*w m.—iUi
nu.
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DU-KABT 6ANVAITINIS LAIKBASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTABNINKA IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kasituoja: Amerika ant viso meto |3.00 
Europoje ir Kanadoje |4.00 ant viso meto.

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. BOOZKAUSKAS - OO
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W. D. BOCIKOWmi, Pvts. AVf • APe
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NEMIELASZIRDIN-
GA MOCZEKA

PLAKE VAIKUS, TURĖJO 
JIE GULĖTI ANT GRYNU 

LENTŲ IR JESZKOTI 
MAISTO KITUR.

Md- — In JohnBaltimore, 
Hopkins ligonbuti likos atvež
ti du vaikai: Czaliukas, .11 me
tu ir jojo sesute Elute, 12 me
tu, vaikai Jono Stružinskio, 
gyvenanezio ant Bond uly- 
czios, baisiai sumuszti ir su
žeisti, kuriuos paėmė po savo 
gldba Draugavo del Apleistu 
Vaiku.

Vaikai pripažino 
moezeka juos plake 
szirdingai už mažiausi daigte- 
li, apredinejo iii skarmalus, tu
rėjo gulėti ant lentų, o kada 
buvo iszalke, tai turėjo jeszko- 
ti valgyt pas savo teta, bet ir 
tai jiems moezeka uždraudė 
kada 'apie tai dažinojo.

Sieratu'kai turėjo szaszus ant 
kūno nuo sužeidimu ir plakimu 
ir buvo pamėlynavo, moezeka 
barstydavo druska ant žaidu- 
liu vaiko ir mergaite degino su 

su diržu 
misingine

Jono Stružinskio 
ant 
sumuszti ir

bu'k juju 
nemiela-

geleže ir 
prie kurio 
sagt is.

Moezeka turi po pirmam vy
rui savo keturis vaikus bet tie
ji buvo aprėdyti szvariai ir pa- 

, o sieratu'kai
murzini ir su-

musydavo 
radosi

valgydyti soeziai 
buvo apdriskę, 
varginti kuriuos tankiai turėjo 
pavalgydyt moksląineje.

Kada Stružinski pakvietė 
ant palicijos, tasai szeszkas pa
bėgo, bet vėliaus likos suimtas 
ir aresztavotas ir ant galo pri
sipažino 'kad moezeka ’baisiai 
pasielginedavo su vaikais bet 
neturėjo drąsos užstoti už savo 
vaikus, ba ne karta ir jam gau
davosi su pokeriu per sprandu. 
— Tokia tai dalis sieratuku ku
rie turi moezeka.

PRIRISZO MOTERE PRIE 
MEDŽIO IR KANKINO JA.
Lake Forest, Ill. — Nuvožęs 

in girria Mrs. Margarieta 
Smith, jauna ir patogia 26 me
tu modolka, kuriai prižadėjo, 
buk ji tik jam bus modolka del 
paveiklso kaip Indijonka, 
kis tai p ra s i m i nes artistas, pri- 
riszo ja prie medžio, kankino ir 
subiaurino. Žmonys iszgirde

kuriai prižadėjo

Zinonys iszgirde 
jos riksmą iszgelbejo isz ran
ku iszgamos, bet rakalis pabe- 

— Kam po nogiu važiavo 
su nepažystamu žmogum in 
girria?

go.
žmogum

MOTERES UŽSITRUCINO 
SU MUNSZAINE.

Southington, Mass. — Dvi 
moteres, viena isz ju motina 
szesziu vaiku, o antra turinti 
tris vaikus, mirė ana diena nuo 
pervirszinio gerymo namines, 
arba munszaines. Abi mirė vie
na po kitai iii kel.es valandas. 
Pirmutine yra A'licije Helm, 36 
metu o kita Fra ne Domales- 
kiene kuri paliko vyra ir sze- 
szis vaikus. Daktaras isztyri- 
nojo, buk moteres mirė nuo al
koholinio užsitrucinimo.

BAISI SAVŽUDINSTA 
ŽMOGAUS.

Niagara Falls, N. Y. — Be 
skatiko ir darbo Pierre L. Bo- 
vard, 22 metu, jaunas Szvaica- 
ras, kuris nesenei pribuvo in 
Amerika, atsistojas ant tilte
lio prie Horseshoe Falls, prie 
vandenpuolio Niagara Falls, 
szoko in vandeni 160 pėdu že
myn* Keliolika žmonių mato 
savžudintdju szokanti in van
deni o kelios moteres net apal
po* ......\____ i * i

PAMINKLAS DEL GERADUSZIO ŽMONIJOS
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Isz Visu Szaliu
ANGLIJĘ PYKSTA

ANT LIETUVOS
KAD LIETUVIAI INDEJO 

IN KONSTITUOIJE BUK 
VILNIUS YRA JUJU 

SOSTAPYLE.

ir pasireiszkia

Szis 100,000 doleriu paminklas, kuris likos pastatytas ant
John QI.' Patterson, kurisatminties John dL Patterson, kuris daug gero padare del 

žmonijos in vesdamas visokius pagerinimus ir 
dirbtuvėse, likos atidengtas Dayton, Ohio., 
I)o jojo mireziai.

apsaugojimus 
in szeszis metus

K*1
SMI 

! H

I

ISZ LIETUVOS

Ku ba
ku ri turėjo 
susibarė su

leriu >

SUIMTAS LAISZKU 
KUOPINETOJAS.

Sintautai. — Suimtas vietos 
paszto agentūros tarnautojas 
J. Jasiukynas, kaltinamas do

le a 1 e n d o r i u k u, n o s i n a i -
ežiu ir kitu smulkiu daiktu isz 
laiszku isziminejimu. Jasiuky
nas isz pradžios kaltu neprisi
pažino, bet pakiszus jam kelis 
jo atplesztuosius 
szilko nosinaite,
emes isz laiszko buvo pasiun
tęs savo mylimajai p. T., pri
sipažino. Visa eile nukentėju
siu asmenų žada patiekti suim
tajam savo jeszkinius.

laiszkus ir 
kuria jis isz-

smert. Tik po smert

Geneva. — Sir Arthuras 
Chamberlain, Angliszkas už- 
rubežinis ininisteris, karsztai 
paniekino Lietuva už indejima 
Vilniaus in savo nauja konsti- 
tueije buk Vilnius yra tikroji 
sostą pyle Lietuvos, kas paro
do, kad tokis pasielgimas Lie
tuvos yra “piktas ir erzinan
tis”.

Svotimtautiszki diplomatai 
mato isz to koki žingsni Angli
jo mano imti jaigu tieji gin- 
czai tarp Lietuvos ir Lenkijos 
trauksis toliaus.

Pagal Chamberlaino iszsita- 
rimą tai tasai kivirezas tarp 
Lietu vos ir Lenkijos daro di
deli pavoju del Europines su
taikęs ir pakajaus. Toliaus ji
sai sake:

“Gailestis
silpnesniu sklypu, bet jaigu 
mažas ir silpnas sklypelis isz- 
krypsta isz kelio ir pradeda 
erzinti, gundyti ir nesutinka 
su kaimynais, tai netenka su- 
simylejimo nuo savo kaimy
nu.”

1
J

500,000 AMERIKIEOZIU 
LANKĖSI EUROPOJ 1927.
Pasak Prancūzu spaudos per 

1927 metus Europoj atsįlankc 
500,000 Amerikiecziu turistu, 
kurie iszleido 640,000,0z0 dole
riu. Sziais metais Europoj 
laukiama dar didesnio turistu 
skaieziaus.

PESZTUKU LIZDAS.
Graužiniai, Graž. v. — Tai 

paskutinis kaimas prie de- 
mark-linijos. Jis pasižymi tuo, 
kad laukai be galo akmenuoti, 
tamsus nesusipratcR ir palvi r 
kės jaunimas, turi koletą slap
tu “dropiniu”
savo nekulturingumu — pesz- 
tynemis. Keli asmens už tai sė
di ’kalėjimo.
DIDELIS GAISRAS 

BUTRIMONYSE.
Kaunas. — Gegužes 15 diena 

Butrimonių miestelyj, Alytaus 
apskrityj, kai žmones buvo su
sirinko bažnyczion tautos 
szvontes pamldosna, 10 vai. vi
si buvo iszgasdinti netikėto 
gaisro, kuris del iki sziol neisz- 
aiszkintu priežaseziu, prasidė
jo nuo garinio malūno.

11 valanda buvo praneszta 
telefonu Kauno miesto ugnia
gesiu komandai, kuriu dalis 
pricszakyj su brandmajoru 
Maksimovu iszvažiavo in But
rimonis.

Privažiavus Prienus, pasiro
do, kad Prienų ugniagesiai 
apie gaisra nieko nežino, nors 
jie netoli gyvena. Tik isz Kau
no gaisrininkai sužinoję atva
žiavo vėliau.

Kauno ugnagesiai atvyko ra
do jau apdegusiu apie 20 trio- 
bu. Toliau gaisrui plėstis nelei
do vietos ugniagesiai, nors jie 
teturi tik 3 rankinius siurblius. 
Kauniszkiai jau rado atvyku
sius isz Alytaus ugniagesius.

Miniu minios žmonių, nes ta 
diena, kaip minėjome, 
daug '.susirinko tautos 
ten. Be to, pamate gaisra daug 
subėgo isz apylinkes.

Liko be pastoges ir turto 
virsz 30 neturtingu szeimu.

Viso virsz 100 ugniagesiu ir 
minios dalyviu pastangomis 
gaisras likviduotas vėlai vaka
re.

bažnyczion

yra po szalies
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IEMIGRAVO 865.
Balandžio menesi isz Lietu

vos emigravo: Brazilijon 111 
asmenų, Argentinon 233, Afri- 
kon .109, Kanadon 236, Urag- 
vajun 73, Amerikon 89, Meksl- 
kon6, Kubon 7, Palestinon I. 
Isz viso 865.

SAVIŽUDYBE IR GAISRAS, 
vals. — Gryžes isz Alytaus pil. 
S., būdamas neblaiviam stovyj 
ir per kelis pastaruosius metus 
nesugyvenes su savo szeima, 
padege kluoną ir sau skustuvu 
gerkle perpiove. Žmones, bėg
dami in gaisra, sutiko bebėgan
ti S. ir szaukianti, kad žmona 
ji norėjusi paplauti ir 'kluoną 
uždegusi. S. nuvežtas in ligo
nine. Tai prie ko veda szeimos 
nesantaika.
PASZTININKAS PERSZOVE 

GINKLU PARDAVĖJA.
Kaunas. — Sziomis dienomis 

Žemint kičinio
Juksztys nuėjės pas Naujokie- 
no pirkti revolveri. Naujokiene 
užtaisyta revolveri padėjo ant 
stalo. Juksztys ji paėmė, isz- 
trauko szovinius, bet nepaste
bėjo, kad vienas liko vamzdyj. 
Paspaude gaiduką ir kulka pa
talke in Naujokiene, kuri tuo
jau mirė. Pasztininkas suimtas 
ir padėtas Szilutes kalėjimai!.
KIEK BUVO IR KIEK DA

BAR YRA MOKYKLŲ 
LIETUVOJ.

Kaunas. — Priesz kara Lie
tuvoje buvo 8 asztunklasos 
gimnazijos, dabar yra 48. Vidu
riniu ir auksztesniuju mokyklų 
buvo 37, dabar 117 ir pradžios

DALAIKE ŽODI, PASISLĖ
PĖ NUO MYLEMO PER

14 METU.
Key West, Fla. — Mergaite, 

kuri prisiege sau kad pasislėps 
nuo savo mylimo ir dalaike pri- 
siega per keturiolika metu, mi
rė czionais ana diena.

Julijo Calon, patogi 
n isz k a mergaite, 
plaukiks lyg keliu,
savo mylimu kada turėjo try
lika metu. Badai josios myli
mas užpykęs ant josios paszau- 
ke: “nenoriu matyti tavo Vei
do kol esmių gyvas.”

Mergaite atėjus namo, užsi
daro ant pastoges ir nie'ka ne
mato ir neprisileido per ketu
riolika metu. Norints josios 
mylimas daugeli Įkartu stovėjo 
prie duriu ir ant keliu meldo 
atleidimo, bet mergaite buvo 
užsikiotejusi ir dalaike duota 
žodi lyg
jaunikis regėjo josios veideli ir 
priisiego sau, kad savo gyvasti- 
je nesi paežiuos.
195 ANGLEKASIAI SURAS

TA KASYKLOSE.
Mather, Pa. — Pagal 'koro

nerio raparta, tai Mather ka
syklose per eksplozije, viso li
kos užmuszta 195 anglekasiai, 
o trijų da nesuranda ir du li
kos palaidoti be žinios kas jie 

ko- buvo per vieni.
PERSZOVE VYSKUPĄ, KU
NIGAS PATS NUSISZOVE. 

. 'Charleston, S. C.
pelinis vyskupas Rev. W. A. 
Querry isz South Carolina die
cezijos likos mirtinai paszau- 
tas iii ‘krutinę per kun. J. IT. 
Woodward isz Brunswick, Ga., 
kada atvažiavo pas ji ant"ro- 
dos, po tam pats nusiszovc ant 
smert. Badai kun. Woodward 
staigai iszejo isz proto- O gal 
turėjo tame ir gera priežasti.

BURDINGIERIUS
PERSZOVE SAVO

GASPADORIU.
Scranton, Pa. — Vincas Gai- 

fe 
gyvenantis

Sobasta poliuje, 
Pittstono ligonbuteje, paszau- 
tas pavojingai in szona per sa
vo burdingioriu Joną Jakavo- 
va(?) 50 motu. Kokia buvo 
priežastis szaudymo, tai da ne- 
isztyrinota. Jonas likos užda
rytas Jkalejimo.

Kaimynai iszgirde szuvius, 
subėgo pažiūrėt kas atsitiko, o 
kada inejo in vidų, rado Gai- 
cziuna gulinti ant grindų krau
juose. Jonas likos tuojaus 
aresztavotas, 
mas niekame ir užtylėjo kodėl 
paszove gaspadoriu. Tarp gas- 
padoriaus ir burdingieriaus ne 
buvo jokiu nesupratimu priesz 
szaudyma. i kįlo del neatsargumo.

cziimas (o 
metu, 
je

Epiško-

gal Graicziunas) 40 
priemiesty- 

randasi

nesiprieszinda-

su joms dažiure-

pasztininkas

mokyklų buvo 175, dabar yra 
2,367.

SUDEGE DALIS KAIMO.
Gegužes 3 diena, Varėnos vi., 

Moszkucziu kaime, kilo gais
ras. Sudege 8 gyvenami ir 29 
negyvenami namai. Nuostoliu 
padaryta apie 100,000 litu. Na
mai apdrausti nebuvo. Gaisras.

i I
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buvo 
szven-

ŽMONA PAVOGĖ.
Dambauka, Bartininkų vai. 

— Priesz pat Užgavėnes turėjo 
invykti vienos poros vestuves. 
Viskas buvo paruoszta. Bet 
kaž kas atsitiko ir jaunoji su
sitarusi su kitu nakezia pabė
go. Atvažiavęs jaunikis nuota
kos nerado. Isz szio atsitikimo 
turėjo visi gardaus juoko...

ATSAKIMAI.

KALININKES ŠUKELE
MAISZATI; 18 SUŽEISTA.
Budapeszt, Vengrai. — Pen- 

kesdeszimts moterių kurios ra
dosi kalėjimo Zamoste šukele 
maiszati, Kad
tojai kalėjimo pasielgdavo ne 
žmoniszkai. Vaiskas pribuvo ir 
apmalszino moteres, bet ne pir
miau pakol asztuoniolika nesu
žeidė. Kelios isz ju mirs.
LENKAI UŽPROTESTAVO 

PRIESZAIS LIETUVA.
Geneva. — Lenkai užprotes- 

tavojo Tautu Ligoje, kad Lie
tuva pridėjo prideezka in nau
ja konstitucija, buk Vilnius 
yra Lietuvos sostapile ir mel
džia Ligos idant prispirtu Lie
tuva, kad iszmestu tuos žodžius 
isz naujos konstitucijos nes 
Vilnius priguli prie Lenkijos.
ISZNESZE TRUKI IN PA

DANGES; DAUG UŽ- 
MUSZTA.

^lukdanas, Kinai. — Trūkis, 
ant kurio l>ego Chang Tso Lin, 
gubernatorius Žieminiu Kinu 
isz Pekino, likos isznesztas per 
dinamitine bomba. Chang ir 
keli virszininkai likos sužeis
tais o keli sargai užmuszti. Ne 
laime atsitiko arti Loo Kao gc- 
ležkolio tilto.

Kareiviai
maszininus karabinus ir pradė
jo szauti iii susirinkusius Na
cionalistus užniuszdami ketu- 
resdeszimts ir daug sužeidė. 
Tiltas, pro kuri trūkis ketino 
pereit, likos sudegintas.

tuojaus sustatė

; Vi
nicką iieužrus-

J.A. Waterbury, Conn. — 
Acziu už volinimus. Meldžiame 
daneszti žinutes isz gyvenimo 
musu tautioeziu jusu mieste Ir 
kas atsitinka, bet saugokitės 
ypatiszku užmetinejimus. Ra- 
szykite tokias žinutes b 
siems apeis o 
tins.

Clias.S. Bridgeport, Conn. — 
Karo tarp Amerikos ir Ispani
jos prasidėjo 22 Apriliaus 1898 
Admirolas Dewey su savo flo- 
ta sumuszo Ispaniszka f lot a 
kuri pasislėpė Manilloje ant 
Filipinų, 1 Mojaus 1898. Mu- 
szys tarp Amerikonu ir Ispanu 
atsibuvo Santiago 3 Julajaus 
1898 ir ant to užsibaigė kare ir 
Kubd likos atiduota Kubanams 
po apgloba Ameriko.

U St. Johns, Newfoundland. 
— Tris tukstancziai anglekasiu 
Wabana Distrikto kasykloaia 
straikuoja ant pakėlimo mo- 
kaitiea.. ,'

Trumpi Telegramai.

I

U Scranton, Pa . — Tamo- 
szius Zych, 35 metu, staiga! ne 
tekes proto laike darbo, nuszo- 
vo ant smert savo drauga Har
ry Gallagher ir pats save.

11 Lansford, Pa. — No. 5 
szafte sustojo dirbti trys szim- 
tai darbininku už nesupratimu 
su czek off inspektorium.

H Kobe, Japonija. — Strai- 
kas kilo ant visu Japoniszku 
laivinu linijų del didesnio mo- 
kesezio. Tukstancziai darbinin
ku pamėto darbus. I
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
••

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

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, 111.

Kas Girdėt

ii
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Tula turtinga Amerikonka 
atvažiavo in Timbuktu, Afri
ka ir persitikrino, kad visai ne 
yra madoje su savo trumpa 
szlebe. Tennitines juodakes ne- 
szioje daug trumpesnes szlebu- 
kes negu Amerikonkos, nes vie
toje szleJbukes, apsisupa su 
rankszluoscziu ir daugiau nie
ko.

.Taigų rūgo ji ant kaimyno 
kad tasai czirszkina ant skrip- 
kos už sienos, tai privalai de- 
kavot Dievui, kad tavo kaimy
nas ne puczia ant saksofono 
ai'ba bubnija ant bubno.

Vienas isz Italiszku laik- 
raszcziu užklauso savo skaity
toju klansyma: kokia moterisz- 
ke yra laimingiause!

Ant tukstaneziu atsakymu 
daugiausia atsiuntė tokius:

Laimingiause motore yra ta, 
kuri pergyvenus su savo vyru 
trisdeszimts melu, tiki kad jo
sios vyras yra jai isztikimas.

Toji kuri pasodina savo vy
ra ant karaiiszko sosto, bet ji 
pati neszioja karūna.

Laimingiause motore buvo 
Jeva, nes neturėjo jokios prie- 
szininkes rojuje.

STATYTI VOKIETIOI
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Laikiniai Inleidimai in 
Suvienytas Valstijas 
ir Laiko Pratesimai
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Aplikacijos, vartojant forma 
639, pirmam 'pratęsimui turi 
Imti pasiunstos immigracijos 
virszininkui uostė kur invažia- 
vai. Sekantieji pratesimai turi 
Imti iszgauti isz Darbo Depar
tamento. Kaikuriuose atsitiki
muose reikalaujama bonus isz 
$560.

Gerai žinomas Europos nr- 
I i si n s
Valstijas

— Zalcziai!..*
Mes visais ’balsais užnikom 

Lenkus garbinti, tik nebuvo 
kas daru, niekam nepasiskusi, 
nes Lenkai ežia ant laivo huvo 
virszininkui, vis'ka vede “isz 
eiles,” 
drvsduvo uiti.

— Nejaugi mos ju pasity- 
eziojimui imsimės szluotos! — 
suriko vienas musu 'būrio ben- 
dra-kcleivis jaunas kunigas. — 
Nejaugi tiems pleszikanis mes 
d uosi mes iszjuokimui ?

— Tai ka-gi daryti?
— Samdyt!
— Nusamdyt, nusamdyt!— 

pagavom gera sumanymą mes 
visi. Ir tuojau sumėto po dvi- 
deszimt penkis Amcrikonisz- 
kus centus — nusamdem varg- 
sza, be skatiko kiszeniuje, Ser
ba belaisvi. Jis vienas apsiėmė 
visus prigulincziii.s mums dar
bus atlikti ir dar džiaugėsi, 
kad pora doleriu pasitaiko už
dirbti.

Atėjo vidudienis.
rodos

Keliauninkai 
daugumoje pasirėdė 

szvaresniai.s marszkiniais (be 
kelnių—kitokiu rubu ne nene- 
sziojo; jau ir taip nuo prakaito 
buvo szlapi kai szluotos) mo
ters naujomis bliuzemis, suk
nelėmis.

Ant dekio iszsirikiavo orkes
tras; pradėjo griežti. Septyni 
smuikai, violenczele basui pri
tariant—giliu ir liūdini tevy- 

iszsiilgimu skundės ir de- 
Keliolikos tautu, visu 

Europos krasztu atstovai, mu
su laivo bendrakeleiviai susi
būrė tirsztu ratu aplink—gau
de szvelnius simfonijos niuan
sus. Sykiu isz ju kone 'kiekvie
nas nuo kits kito skirtinga ir 
kartu panaszu savo sielos gi- 

| luinoje ilgesio jausma pergy
veno.

Signalas pietums-
Kiekvienam puse 

sriubos, tiek pat bulvių »u sul
tim!, ir kąsnelis prėskos pik- 
liavotos duonos. Pavalgėm o 
vis alkanj, kaip ir.kas
dien.

Sekmines! Kaip but gera, jei 
bebūtume paezioje Lietuvoje— 
galvojau sau — privalgy t ūme 
bent soeziai, o dabar alkani!— 
guodemes savo tarpe...

Saule ketino tiesiai in musu 
virszugalvi ir žmogaus szesze- 
lis, tarytum saules skaistumo 
in baugintas slėpėsi tarp jojo 
paties kojų.

Rytuose aisžkiai, saules spin
duliuose žėrėjo Arabijos kal
nuotas krantas. Jusu vandenys 
iszleto siūbuodami blizgėjo. 
Musu tėvyne buvo toli, nors 
plaukėme artyn, skubinamos in 
sziaure, kur szirdys musu trau
ke, panasziai Baltajam Nilui, 
ten vakaruos, anapus inkaitin- 
to smėlio dygumu, kada jis Vi
duržemio juros prieglobstin 
skubinos.

Mudviejų guolis radosi prie 
garlaivio kamino. Naktis 

apglobus tamsius 
Asz ilgai ne 

užmigti,

pat 
laike gilini 
juros vandenius, 
galėdamas užmigti, atgulės 
auksztininkas žiurėjau auksz- 
tyn. Slaptingi pietinio dangau? 
žiburiai, nepaprasti^ žemes 
szi a u roję gimusiam žmogui — 
isz rod e dar instabesni. Laivas 

plaukiu sziauren,
kaž kur, laivo npa- 

czioje trinksi masziuu ratai., 
Raudonoji jura taip pat'ra- 

'Trumpos, mažos bangeles 
išžioto bliksi nejaukiai drutDf*- 
damos taip gyva dangaus ži
buriu atspindi. Kaž kur dingo 
dienos metu laivu 
sios žuvėdros, 
dra-kelei viai, 
nuo vieno ant kito szono sznyp- 
szte ir knarkė.

Mano draugas irgi susnūdo. 
Isz vakaro mudu ilgai savo tar- 

spel iojom k a 
ryže gimlajin
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viHka vede “i“ 
ir net Vdkiecziais isz-
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buvo inleistas in Suv. 
laikinai, szesziems 

menesiams, bet apsistojęs czio- 
nais rado (langiaus darbo negu 
tikėjo rasti. Ir bedirbdamas už- 
mirszo kad jo immigracijos vi
za baigiasi. Tik kelioms die
noms priesz iszsibaigima jo vi
zos pasiuntė aplikacija laiko 
pratęsimui no immigracijos 
virszininkui uoste kur atvažia
vo, bet Darbo Departamentui 
Washington©. Vietiniai immi
gracijos aficieriai nesulaukda
mi praszymo pratęsti viza isz- 
leido insakyma suaresztuoti ar
tistą. Ji atgabeno in Ellis Is
land ir szauktas prie Board of 
Special Inquiry. Del neapsižiū
rėjimo ir nežinojimo jis pralei
do dviejas dienas pilnas vargo 
ant Ellis Island, pakol draugai 
užstate bona.

atsitikimas
kaip svarbu yra atei

vi ams-svecziams 
prie visu immigracijos instaty- 
mo reikalavimu.

Paprastai ateiviai inleisti 
kaipo svecziai szesziems mene
siams. Bet immigracijos aficie
riai, ju nuožiūroj, gali inleisti 
immigranta-sveczia ilgesniam 
laikui, ‘bet ne ilginus metams. 
Kuomet immigranto laikas isz- 
sibaige jis būtinai turi praszy- 
ti laiko pratesima jeigu nori il
ginus pasilikti szioje szalyje.

Uosto virszinin’kai gali isz- 
duoti tik viena pratesima. Ki
ti turi'buti pasiunsti Darbo De

Washingtone.
Kad nors uosto aficieriai gali 
iszduoti pirma pratesima jie 
neturi teises atsakyti. .Jeigu 
jie atsako iszduoti atsitikimas 
automatiszkai pasiaustas Dar
bo Departamentui Washingto
ne.

Immigrantai atvykę in Suv. 
Valstijas, apsigyveno czionais, 
kartais 
bet tas
,,0S
Jeigu ateivis-sveczias nori pa
silikti szjoje szalyje jis visu 
pirmiausia turi apleisti Suv. 
Valstijas ir vėl 'bandyti atva
žiuoti kaipo paprastas immi
grantas sulig kvotos reikalavi
mu.

Immigracijos

Ulul
%

BEISBOLININKU NAUJAS
KAPITONAS.

Sztai Kogers Hornsby, kuris 
pasiliko 
kliubo “Boston Braves”. 
Hornsby kitados prigulėjo prie 
St. Louis Cardinals, 
liaus likos paimtas per 
York Giants, o ant galo gavosi 
pas Braves.

kapitonu 
‘ ‘ Boston

beisbolinio

bet vc-
New

PAJESZKOJIMAI

nu. ♦

peršok ioju- 
tik musu ben- 
besivart vdami

%

. pe kalbėjomės, 
rasime gryže gimlajin krasz- 
hyi, svajojom savo žygius, už

pus i a u k a v i m a—v i s - 
a Ii svajoti ir troksz-

manymus,
JIsztikro, 

szvemtos 
vyrai,

reiszkesi

k a, ka tik g
ti toli buvęs isztremtas isz gim
tojo lizdo tremtinis.

Ryt Sekmines.
Sekmines! — stojosi sc- 

bet aiszkus vaizdas priesz 
.. Lietuvos kaimas.

Pajeszkau broli Viktorą All- 
szauska ir szvogeri Juozapa 
Ogniari, paeinu isz Kauno red., 
Raseinių aps’kr., Girkalnio par. 
Turiu svarbu reikalu jaigu kas 

p ra
li.

pradės 
pastatytas

Sztai modelinis namas, kokius 
Vokietijoj. Szis pirmutinis namas

Babeloniszkas boksztas ga
li pasislėpt už sziandieniniu namu, kokius stato net daugiau 
kaip po szimta laipsniu.

Rustringeu, Oldenburgc. Seiiov<

ka daugiausia, teisingysta da- 
rodytu, idant visuomene turė
tu ir tame žodi ant 
mo nesutinkaneziu.

sutaikini-

Gal visi žinote maža raudo
si! raudonais ir 

vai- 
visiszkai

Laike didesniu darbininkisz- 
kn stra&u Amerike, daug žmo
ni u yra tosios nuomones, kad 
kožnoje tokioje kovoje darbo 
su kapitalu, visus kasztus pa- 
nesza kovojanezios szalys, tai 
yra, darbininkai ir kapitalis
tai- Bet tame turi klaida, kaip 
parodo auraszas padarytas per 
ekonomiszka bjura.

Pagal taji surasza, tai i>er 
praėjusius dvylika metu Su
vienytose Valstijose buvo su- 
virszum 28,000 straiku ir tuom- 
laikiniu uždarymu fabriku 
taip vadinamu “lockautu,” o 
juose dalybavo 15 milijonu dar
bininku. Tieji straikai kaszta- 
vo darbdaviams, darbininkams 
ir visuomenei gana didele su
ma, ba net $14,085,538,000 do
leriu.

S u ra szu s parodo, kad visuo- 
meuiszkos bledes buvo daug 
didesnes del žmonių, nes daejo 
lyg 11,532,066,000 doleriu ar
ba 81.9 procentas, o darbinin
kai turėjo bledes ant 2,015,299,- 
000 doleriu o darbdaviu bledes 
daejo vos ant 536,171,000 dole
riu.

Nuo 1919 meto, kada tai bu
vo didžiauses straikas, darbi- 
ninkiszkas padėjimas ženkly- 
vai pagerėjo, o nuo 1922 darbi- 
ninkiszki nesupratimai ženk- 
lyvai sumažėjo, o tai gal isz 
geresnio pa-dejimo tarp abieju 
szaliu, didesnio mokesezio ir, lėkdavo mažas raudonas vaba- 
padidejimo iszdirbystes.

Daugiausia darbininkiszku 
nesupratimu nuo 1914 meto bu
vo vakarinėse valstijose nuo 
upes Ohio ir ant rytu nuo Mis
sissippi upes, o 37 procentas vi
su straiku kilo pramonystes 
valstijose, kaip New Yorke, 
Pennsylvanijoj ir Massachu
setts.

Priežastys straiku buvo vi- 
sokios kaip: 2,991 už pakėlimu 
mtfkesties; 2,047 prieszais nu
žeminimą mokes t i e.s; 1,891 del 
pripažinimo unijos ir 1.1. Kiti 
straikai kilo isz visokiu kito
kiu priežaseziu, kaip: neiszmo- 
kejimai darbininkams, priėmi
mas prie daubo neprigulineziu 
darbininku in unije, Skirtumas 
vienu darbininku nuo kitu ir 
t.t.

Todėl straikai, kaip mato
me, buvo ir yra 'brangiu daly
ku, o kad visuomene už tai mo-

Panaite
rinczele Nazarete

likos
statyti 
mieste

Szitas 
vjsiems

parodo

uždarymu 
lockautu,4 4

toja p. Mare Smigulskiene isz 
“Turėjau 

kuri turėjo 
su-

Wilkes
sena

Pa.: 
“Szaltini,’’ 

mano 'bobute ir taip buvo 
plyszes kad net man gaila bu
vo žiūrėti ir gailėjausi kad ma- 

seaa dovana turėsiu siūle
liai, bet atsiminiau kad jusu 

redakcije aptaiso knygas ir nu
tariau nii'siunsti. In kėlės san- 
vaites 
bet 
jau.

Barre, 
Szaltini,

n<>
<T

aplaikiau 'kayga adgal 
isztikruju josios nepažino-
Buvo apdaryta in 

skūra, su auksiniais 
hzais,

juoda 
papuo

li ruezia i ir net 
kad taip

na vabaluka 
juodais pletmukais, kuri 
kai myli gaudyt 
per žmonis praminta Dievo Ma
ryte arba barborele, bet kokiu 
badu jisai gavo taji varda tai 
ne visi žinote, todėl paklausy
kite:

Karta sėdėjo Szv. 
priesz savo g
ir verpe, o prie josios kojų siau
tė Kūdikėlis Jėzus ir taip bu
vo užimta savo darbu kad ne- 
pateinino kaip prie grinczeles 
susirinko didelis pulkas žmo
nių su nuliūdusiais veidais.

“ Marije! Susimilk ant mus, 
sztai esame dideliam rūpesty
je, badas stovi priesz musu 
akis, kvieczius kuriuos Dievas 
del mus nusiuntė ėda gniuszai, 
žiūrėk varpos tuszczios, 
mums pasiliks?
miltu, ne bus duonos. Marije, 
gėlbek mus vargszus!”—szau- 
ke nuliūdę žmones, bucziįloda
mi josios ranka

SU 
susi uta 

nudžiugau, 
apdaryta. Patyriu visiems, ku
rie turi senas maldaknyges nu- 
biunsti in redakcije 
sites isz to kaip asz džiaugiuo
si u. Aeziu jums už gera aptai- 

11

puikiai parlament ui

ti džiaug

A ežiu jums už 
syma ir nebrangu tlarba.

prisilaikyti

apie juos žino, 
neszt.

J urgis

meldžiu

A liszauskas, 
797 Bank Street,

Waterbury, Conn.

n a s, 
akis... Lietuvos kaimas. Jau
nais, tik ka iszsĮirogusiais ber- 

apkaiszytas 
priebutis ir — 
Motinos paveikslas

želiais kiemas
Marijos,

i MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stobetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-73G MULBERRY STREET 
READING, PA.

Dievo 
— altorė

lis ten seklyczioje, ties paežiu 
sienos viduriu... Prietemos szy- 
du apsigaubus žeme, oras žaliu- 
mynais, pirmaisiais žiedais pa
kvipęs — ir tu žaliumynu, žie- 

spindi balkšvi 
žiburiai, kur visu 

vargstaneziuju ir liudineziuju 
Motina...

du vainikuos 
žvakių kur

tebesi ra'ive

nes 
javo...

leksztes

varpos 
pasiliks

kas 
Net u rosime 

Marije

S ir kojas-
Marije dirstelėjo 

szu, paėmė savo Simu ant ran
ku ir a liejo in laukus o 
jaja žmones. Varpos lenke 
vo galveles priesz -laja, taipgi 
skundėsi, nes vietoje 
varpu, stovėjo tik 
sziaudai, 
gniuszus 
eidama pro kvieczius, lengvai 
dalypstinejo visus savo szven- 
ta ranka ir, o stebuklai! katra 
tik dalypstejo, tuojaus varpos 
prisipildavo ir isz kožno isz-

UetuviBskaB Graboriul

K. RĖKLAITIS
Laldnja numirėlius pa- 

, gal naujausia mada ir 
inokfda. Turin phgelbi- 
ninke motorems. Priei
namos prekes.

51 fl W. Sprure St.,
i MAIIANOY CITY, PA.

30(1 MARKKT ST.,
TAMAQUA, PA.

ant varg-

paskui
Ha

pilim 
iszdžiuve 

per

nes
stovėjo

sukandžiot i
(caterpillar). Marije

lelis su juodais pletmukais aat 
sparnaku, kurie greitai užklu
po ant gniuszu ir juos naikino. 
Ant rytojaus kv.iecziai adgijo 
pilni grudų ir viltis buvo, kad 
bus užtektinai duonos. Už tai 
žmones po tam
vabalėli Dievo Maryte, nes 
Dievas nusiuntte ji del Szv. 
Paneles idant sugražintu žmo- 
nims duona, kuria gniuszai no
rėjo isznaikinti. Ir sziadien da 
vaikai (seni vaikai) deda sau 
ant rankos taji vabalėli kalbė
dami:
Lekie in dangų Dievo Maryte, 
Iszmelsk nuo Dievo mums

duonyte!
Akyva, kad po tu j u žodžiu 

tasai vabalėlis visados iszwklei
džia sparnelius irleke, ar jisai 
mus supranta! — o gal ir su
pranta!

praminė taji 
Maryte,

nusiuntte ji
Dievo

Sztai ka raszo musu skaity-
)
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

. Mokame 3-czki procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir

Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

1 Liepos.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. Ir Kas.

Valgiu Gaminimas 
te*-- IR!--

Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina « 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek-, 
vienam namo. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50

b

W. D. BOCZKAUSKAS-CO
MAHAN O Y CITY, PA.

nori nuolatai pasilikti, 
nėr galima- Immigraei- 

i.nstatymas to nepavelina.

331 W. Centre St.,

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pu.

suteikiamNuliudimo valandoje 
geriausi patarnavima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Iiiz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimta minutu.

— Ei, Juozui! —sveikinu 
Sekminių szventemis! — ir mi
st vėrės-dranga tempiau už ko
jos isz guolio.

Mano draugas
vietoje. Guolis nebuvo minksz- 
tas. Ant gelbejiuip luotu, prie 
pat garlaivio kamino buvom 
insikure. Luotai isz lentų ir il
gu bambukiniu lazdų sutvirtin
ti, o ju viduryje intaisyti gele
žiniai rezervuarai su 
niais, kaip mes savaip 
(lavom—“
musu laivo 
publika i szbad e j us i 
jas pamažu iszvagineti. Ka da
rysi, 
svk

sausai- 
vadin- 

pampuszkoms”. Tik 
“internacionale”

— baigė

virszininkas 
Harry E. Hull, prakalboje Mt. 
Poeono, Pennsylvanijoj, Gegu
žes 12d., 1928, iszsitaro sekan- 
cziai:

“ ]<nrįs lieezia
sveczius sako, kad jie laikinai 
atvyksta atlikti biznio reika
lus arba pasilinksminimui, bet 
paroiszkimas “‘business” ne- 
reiszkia, kad ateivis gali czio- 
nais rasti koki užsiėmimą ir ta 
užsiėmimą sekti.”

Kur ateivis nori pratęsti lai
ka jis turi pasiunsti,prislėgta 
praszyma, paduodant kur at
važiavo, diena, laiva. arba ki
ta bilda jeigu kitaip atvažiavo, 
immigracijos aftotoriui uosto 
kur atvyko. Dvi kopijas. Spe
ciales blankos, No. 639, yra pa
mpintos, ir jas galima gauti 
isz bile immigracijos stoties 
arba isz Daikto Departamento.

Jeigu immigracijos aficie- 
riai abejoja, kad ateivis yra 
“bona-fide”
jo laikina apsistojimu Suv. 
Valstijose, nuo jo bus reikalau
tu bonus sumoje $500. ir visu 
laiku jis turės pasilikti ne-inh 

a a • Va ■ ■ •

Insta tymas

business

immigrantas, per

migrantu ir turės iszvažiuotį 
kuomet laikas iszsibaigia.
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Telefonas 872
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Reading
ĮinesG

►

$3.50

. 2:21
2:00

DUBELTAVA.S 
TIKIETA3

IN

PHILADELHPIA
NEDELIOJ 10 JUNIAUS
Specialia trolnas Sukatos naktį.

Isz Iszeis
Shamokin ........................... 1:30
Mt. Carmel . .........................1:30
Ashland .... 
Shenandoah
Girardville ............................. 2:28
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
TamaQua (Preke $3.25) .. 3:16 
Pribus in Philadelphia .... 6:00 
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
7 :30 vvalanda vakaro ta pat diena 
Standard Time,
PROGA matyti paszventinima St. 
Charles Seminarijos,, 
. ..................  JI ■■■■■■Iwill nw Hi II m minu............ yi

Panedeli 11 Juniaus
Keturiu-dienine ekskursija su 

palydovu in
Washington, D. C.

Preke $33.75 apmoka visus 
ekspensus. Apie daugiaus in- 

* j

Overbrook.
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formacijos raižykite pas 
G. O. Roper, D. P. A. 

Williamsport, Pat

Ant Readingo Geležinkelio——bu ' II II..........  1

I

ir ant tokios lovos szimta 
geriau, nekaip tokiam 

tvankiam laivo triume — mie
goti.

A7isi Lietuviai buvom insitai- 
so prie vienos vietos. Kiti: — 
Serbai, Rumunai, Czechai, Slo
vakai, Vengrai, Vokiecziai, 
Lenkai ir dar kaž kokie, kurie 
už inusu saujele buvo skaitlill

egal i ilgesni”, 
patogesnes

nekaip

Vongrai,

d i ilgesnigesni ir tuom 
dėlto ir geresnes, 
vietas ant laivo tiekio jie buvo 
užgrobė.

Lenku pabėgėliu buvo už vis 
daugiausia. Kitu tautu žmones 
sudarė iszimtinai karo belais
viai gryžtaniteji isz Rusu Sibi
ro ir Tolimųjų Rytu.

Kadangi musu laivas pri
klausė Prancūzams — tai visos 
tvarkos vadovybe, k.t.: eiles 
nustatymas szvarumo palaiky
mui ir kt. buvo pavesta Len
kams.

Alos visa laika kreivomis 
žiūrėjome in juos, nes tik keli 
menesiai atgal, kaip 
ninkas” 
gro'bes

“maiszti- 
Zeligovskis buvo pa- 
Lietuvos sostine. Gi 

Lenkai, nors žodžiais ir rodo 
noro meilintis, bet aiszkiai Lie
tuviu nekente. Ir szi syki jie 
sumano mums inkasti-

Kaitriajai*tropiku saulei be
kylant guksztyn — mes prau* 
semes, szukavomes, kiti jau 

indais arbatos-rinkosi su
Sztai ateinu vienas isz Lenku 
“vyresniųjųJ’ ir prunesza, kad 
sziadien esu jusu grupei perei
nanti eile dežnrnoti valgykloje 
ir virtuvėje.. Visa tai reiszke:— 
szluuti, valyti stalus, skusti 
bulves ir panasziai.

— Sekmines!
Sztai ka jie mums szven-

juros

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiezkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks smogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-Žoles yra nuo sekanesiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), penzalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
siausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. e gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nerta li
ga yra labai blogaa dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo-

M. ŽUKAITTS,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. X»
se.
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i SZVENTOJI RITA
GRAŽUS PAVYZDYS 

MOTERIMS.
iMtiMIUMUIKKIUHIHKIIUIHlHIIIUUlUIHIIIIHIUIIlIKKIlIUUI

Szv. Rita yra kilnus pavyz
dys Kataliku moterims. Ji bu
vo isztekejusi. Asztnoniolika 
metu iszgyveno su vyru. Kai
po žmona, ji labai pakilo dory
bėje ir verta sekti kiekvienai 
Katalikei moteriai.

Ji gimė Italijoj, 1381 metais.
Savo jaunyste praleido szven- 
tam nekaltume. Labai mėgo 
malda ir vienatve, mokėjo su-
sivaldyti ir pasižymėjo labda-l

• W W • • M t . «r v be. Visai nemano teketi.
Ji troszko stoti in Augusti

nijoniu motoru vienuolyną. Sa
vo sumanymą atidengė savo tė
vams. Tacziau jie jokiu budu 
nenorėjo pritarti savo dukters 
tokiam sumanymui. Norėdami 
su szaknimis iszrauti tas min
tis isz jaunos Ritos galvos, pri
verto ja greit iszteketi. Pra
džioj Rita prieszinosi tėvu va
liai. Bet, supratusi Dievo valia 
paklauso savo tėvu. Rita nusi
leido ir susituokė su vyru, ku
ri tėvai jai iszrinko.

Tuoj po vestuvių Rita pama
te, kad moterystes luomas bus 
jai nelaimingas. Jos vyras bu
vo karsztuolis: del menkniekiu 
užsidegdavo ir negalėdavo su
sivaldyti. Savaime aiszku, kad 
toksai vyras buvo labai nema
lonus jaunai moteriszkei.

“Dievas uždėjo
Bet

’BAULB' t
B'

MARIJA ISZGYDYK
MANO VAIKELI
“Sveikas, Kapitone! Kas at

siliko kad rankos nevaldai,” 
buvau St. Louis4 I Kunigo,11 »

. j mieste parvežti žmogaus, kuris 
•penkis žmones yra užmuszes. 
Nors buvo supaneziotas, pasi
seko jam mano szautuva pa

įgrobti, kuomet mudu sėdome

LINDBERG’O EROPLANAS “SPIRIT OF ST. LOUIS”
VALDISZKAM MUZEJUJ WASHINGTON, D. C.

APLAIKE AUGSZTA 
DINSTA.

William Butterworth isz Mo
line, III., likos iszrin'ktas prezi
dentu Chamber of Commerce 
of the United States.

kaip Szv. Rita, drąsini eina per 
gyvenimo sunkenybes.

Bet dar vienas baisus bandy
mas sutiko szventaja. Jos abu 
sunūs, turėdami, kaip jau mi
nėta, karszta, neramu tėvo bū
da, žūt but norėjo krauju ker- 
szvt savo užmuszejams. Jie sa
kydavo, kad tol nenurimsla, 
kol neužmuszia ana galvažudį. 
Tuo laiku Italijoj kraujo 
kersztas

karžygiszkuino

laiku
buvo savarankiszku- 

mo, Karzygiszkumo ženklas 
Bet, žinoma, lai ne Dievo leis
ta. “Neužmuszk!
statymo jokie tautu paproezia. 
negali panaikinti.

Dienu dienas 
isz baimes. Kiekviena diena, 
kiekviena valanda galėjo 
praneszti, kad jos sūnūs užmu- 
sze žmogžudžius. Ka gi tad da
ro szventoji moteris? — Ji 
meldžia Dieva, kad vereziau 
mirtų jos suims, negu kad su
teptu savo rankas

— szilo in-

lin traukini ir perszove jis man 
i ranka. Už savaites bus pakar
tas. Dyvinas žmogus. Prie su
ves Iii r i tiek ir tiek kryželiu ir 
medalikeliu, neszioju szkaplie- 
rius, o kunigo ne matyt neno
ri ’

“1
se misijonierius.
daug 
skaityti laikraszczius.”

“Jie visaip vadinasi 
ko detektyvas, “ 
tikra pavarde yra 
trunka, g 
gaisezio parapijoje’ ’.

“Ka tu sakai!” su nusiste
bėjimu ture misijonierius.“Mi
kas Patranka? Kuomet asz bu- 

jis man patarė eiti 
Girdėjau kad ve- 

Labai 
taip nusigyveno.

man davė gera pa-

Kaip jis vadinasi”, paklau- 
“Esu per 

užsiėmęs, kad galeeziau

”, atsa- 
visgi rodos jo 

Mikas Pa- 
gimęs Lietuvoje, Pa-

vau vaikas 
in kunigus 
linu isz k«*lio iszkrypo. 
gaila, 
Kadangi
turima, pažiūrėsiu ka asz jam 

galėsiu padaryti. Ar nu
ryto

kad
ji”

gero
vesi mane pas ji ryt isz
apie deszimta valandai” ( 4
pitonas Szteinys.

Kuomet 'kunigas misijonie-

Su mielu noru” atsake Ka- f

Rita maste:
man szita kn žiu ant mano pa
ežiu, del to turiu kantriai neso
ti”. .Ji nepykdavo, nekolloda
vo savo vyro, — net ne žodelio 
neprasitardavo savo piktam 
vyrui. Pradžioj žmonos tylėji
mas vyra dar labiau erzino. Bet 
pamažu ji savo kantrybe nuga
lėjo vyra: insitikines, kad jo 
žmona visokias skriaudas net 
ir kuniszkus užgavimus, kan
triai nukąsdavo, pradėjo tvar
kytis. Bet dar ilgai neinstenge 
galutinai užslopinti savo pyk- 
czio ir užsikarszcziavimo. Kai 
tik jis pajusdavo savyje kylan
ti pykti ir karszti, jis tuoj isz- 
eidavo isz namu ir tik tada sn- 
gryždavo, kai jau visisžkai nu 
riramindavo.

Tokiu bildu Rita savo szvel- 
numu pergalėjo savo muszei- 
ka ir karszta-krauji vyra. Be 
abejo sziandien ne viens vyras 
pasitaisytu, jaigu jo žmona tu
rėtu tiek kilnios meiles ir pasi
aukojimo, kaip szv. Rita.

Rita turėjo du sunu. Deja 
szitie ne in motina buvo pana- 
szus, bet buvo irgi karszt uo
liai, kaip ir ju tėvas. Deliai to 
liūdna buvo ju szventai moti
nai. Ji labai prasze Dieva, kad 
Jis sergėtu jos vaikelius nuo 
blogu darbu.

Karta atsitiko visai netikė
tas dalykas. Szv. Ritos vyras 
buvo žmogžudžio ranka nužu
dytas. Kokia ji pasirodė kilni 
moteriszke ir sziame at vėjy j! 
Gavus žinia, isz didelio susi
jaudinimo krito be žado ant 
žemes. Kai atsigavo, jos szirdis 
buvo paskendusi liūdesio ir 
skausmo juroje.

Ji labai liūdėjo ypacz del to, 
kad jos vyras visai netikėtai 
atsiskyrė su sziuo pasauliu. La
bai buvo jai skaudu likti jauna 
naszle, su dviem nesuvaldomias 
sūnumis. Bet ji rado nusirami
nimą Dievuje. Toje didėlėje ne 
laimėje ji pasirodė esanti labai 
tvirta moteris. Ji kantriai ne- 
sze savo kryžių paskui savo 
D i e v i szk a j i I szga ny t o ja.

Sztai gražus pa vyzdys! Juk 
visko pasitaiko szeimynos gy
venime! Kiek daug skausmu 
dažnai užgauna motinos szir- 
di! Nelaime su gyvuliais, lauke 
nr gal net szeimynoj. Gal but 
vaikas serga — guli isztisus 
metus, — kaip skaudu! O gal 
kuris nors vaikas jau pasmauk
tas in amžinybei Gal vyras su
sirgo ir mirė... Czia tad pasiro
do, ar moteris isz tikrųjų yra 
religinga. Moteris, kuri yra 
persiemusi szventuoju Katuli- o„....... __ o___ _ ____ --
ku tikėjimo mokslu, net ir di- klu. Del to ji pavadinta “Glo- mergina ir,

Rita drebėjo 
Kiekviena

jai

rius sustojo prie nuteistojo ka-
linio doru, Mikas užsirūstino n 
rėkto suriko: “ 
jokio prakeikto kunigo!

ai i užsigrežti pakol 
,” ma- 

Mikas ne 
vaikszcziojo 

, o
savo rankas žmonių 

krauju ir savo siela pražudytu. 
Ir... iszklause Dievas jos mal- 1 
dus! Abu sunūs apsirgo ir mi- 1 
re. ’

gi

I

L 5

S

■

L'- /;x

>>

L

'.t
k

I

mažas eroplanas “Spirit of Št. Louis” sziadien silsisi po savo ilgu kc
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Lindbergh ’o 
lioniu po svietą valdiszkam muzejiij, Washington, D. C., kur ji gales matyti 
gentkartes kad tokis mažas eroplanas pirma karta perioke per Atlantiko mares isz Ameri
kos in Europa be jokios nelaimes ar pasilsiu.

al ei nanezios

Seminarijoje tur-seminarija.
but skaitės kokius ten nieknie
kius, nes neužilgo insibroves in 
krautuve, pavogė brangenybių 
savo numylėtinei. Buvo suim
tas ir iumestas in kalėjimu ant 
deszimties metu. Czia jis viso
kio blogo iszmokes, pragarsėjo 

gudrus pleszikas. Užmu- 
žmoniu.

BRANGI SKRYBĖLĖ idant sugražintu

• t
I
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kaip
szes jis jau penketą
Kas dien jis savo szirdi kietina 

Dievo 
primerki u 

jo
aiszkiai jam parodytu kaip jo

' mylima motinėle, atsiklaupusi Į

noris atmesti 
Visgi jei tik 
nors minutei,

malone, 
akis 

vaidentuve

Buvo (ai — ne labai senei.*.
Mikulis gražus vaikinelis, 

jaunas vos
isz nuobodumo pastanavijo pa- 
praszyt Megi ant atsilankymo 
in Vaduville.

1 Pagal Amerikoniszka papra- 
tinia> nuėjo prie telefono ir už- 
skambino in sztora kuriame. 
M<‘gi dirbo už pustreezio.dole
rio ant nedėlios.

Ilelo!
Holo!

gražus 
pabaigė 25 metus,

Nenoriu matyti

“Tai g;
asz tau ka papasakosiu 
loniai tarė kunigas.
kant randamas
szeu ir ten savo kalėjime 
kunigas atsisėdės prabilo: 
“Priesz keturias deszimtis mo
tu gyveno du neturtingi žmo
neles mažame ūkyje Pagais- 
czio kaime. Ilga laika jie mcl-

meldžiasi
l c

ja, iszgydyk mano vaikeli! Jis 
dabar Tavo vaikelis, nes asz ji 
Tau paaukojau ant visados.

Susigraudinęs,

koplycziojo, 
kad ir tuomet meldėsi:

kalp
Mari-

Mi'kas Pat-

atsisėdės

Krikszezioniu molinos! Ar dėsi pakol Dievas suteikė jiems 
iji būti didesne auka.'! Jau- sūneli. Meiliai jie ji priėmė ir

na naszle aukoja savo abu šu
nį!... Isztikro, baisi auka! v 
abiau troszko amžinu dalyku

o viską žemiszka laike tik kai- 
)o jn iemone siekti amžinybėn.

Ir pas mus yra daug motinu, 
kurios ramia sąžine žiuri in sa
vo sūnūs ir dukteris, kurie isz- 
isus metus gyvena griekuosia. 

Tula motina net leidžia savo 
sūnui ar dukteriai ineiti in no 
\atalikiszka moteryste ir 

džiaugiasi,
moteryste

, prižiūrėjo kaip pasiuntinį isz 
ji dangaus. Kada vaikelis sulau

kė keturiu metu, jis viena kar
ta paslydo ant ledo ir sutriusz- 
kino savo kojos kaula. Kuomet 
gydytojai pranesze, kad vaikas 
bus raiszas visa gyvenimą, jo 
motina, pilna pasitikėjimo ir 
meiles, nunesze ji in koplytėlė 
laukuose ir paaukojo Marijai, 
Szventojo Ražancziaus Kara
lienei, melsdama kad Jinai isz- 

Devyniaskad jiems sekasi, gydytu jos vaikeli.
Bet amžinybe?... Deja, apie tai dienas ji taip meldėsi, kalbė
dažnai nepagalvoja musu moti
nos.

Mirus vyrui ir vaikams, Rita 
iko vienui viena ]

Nors buvo dar jauna, 
niekuomet neatėjo mintis apie

mintvs
vedybas.

paguldžiusi

pasaulyj. 
, bet jai

naujas vedybas. Prieszingai 
joje vėl pabudo senos

damas ražaneziu, 
vaikeli prie Dievo Motinos al
toriaus. Po kiekvienos “Sveika 
Marija” ji pridurdavo 
ja, iszgydyk
Devinta diena pridėjo ji pa
aukojimo akta, aukodama sa
vo sūneli ant visados Dievo

“Mari- 
inano vaikeli!”

apie vienuolyną. Ir isztikro,ji Motinėlei. Staiga vaikelis pa-
Greit in-oasieke savo tikslą.

stojo in ta pati Augustinijoniu 
vienuolyną, in kuri dar jauna 
Judama norėjo instoti.

Vienuolyne 
dingai gyveno.

ji labai pavyz
di dažnai ap- 

mastvdavo Kristaus kanezia. 
Karta, iszgirdus labai graudu 
apie Kristaus kanezia pamoks
lu, ji prasze Dieviszkaji Iszga- 
nytoja, kad Jis duotu jai nors 
viena raszketi isz savo vainiko. 
Vos tik ji pabaigė savo malda, 
jos kakta sužeidė asztrus dyg
lys. Be to, Rita pajuto toki kū
no skausmu, kad ji be sąmones 
puolė ant žemes. Rita per visa 
savo gyvenimu nesziojo szitu 
žaizda ir per tai daug iszkente- 
jo. Turėdama 72 metu amžiaus, 
ji sunkiai susirgo. Liga tęsęsi 
keturis metus, kol pagaliau 
mirtis ja iszliuosavo isz td kan- 
cziu 1457 mete.

Jai dar gyvai esant, dauge
lis žmonių ja garbino, kaipo 
szventaja, szaukesi jos užtary
mo. Ypatingai gi po jos mirties 
tikintieji būriais plauke prie

szaukdamasszoko ant kojų,
Mamyte, noriu valgyti! Eiki

me namo pietų!”
Szita iszgirdes kalinys susto

jo vaikszcziojes ir su nuostaba 
“Kas tamsta per vie-
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suszuko: 
nas?”

“Meldžiu nepertraukti mano 
kalbos”, szvelniai atsake kuni
gas ir tese toliau: “Vaikas Už
gijo nuo tos valandos. Auklė
jo ji kaip pridera auklėti Mari
jos numylėta vaikeli. Kada su
laukė jis keturiolikos metu, 
motina nutarė savo vaikeli Die
vui atiduoti. Nieko neklausus, 
pasiuntė ji in seminarija mo
kytis in kunigus.
jis nieko nejautė, tacziau vi
suomet jam rodės, kad jis ne 
savo vietoje esąs.
mas eiti in kunigus, visgi isz 
dideles baimes nepranesze nei 
savo motinai, nei nuodėmklau
siui. Jo motina negerai pasiel
gė, nors isz geros valios taip 
dare. Isz pradžios sūnūs buvo 
puikus jaunikaitis,
paskui visai iškrypo isz tiesos 

jds grabo ii* mokiesi. V. Dievas kelio. Viena atostogų mota in- 
pagarsino ja daugeliu stabu- Įsimylėjo in kokia ten mieste 

, kelius menesius 
(Ižiausioj nelaimėj nepasiduo- bojn sunkiose gyvenimo vnlan- priesz inszvontima, nakties ma
lda juodam nusiminimui. Ji, dose.” tu visiems temiogąnt apleido

Isz pradžių

Nenoreda-

tacziau

Ar tai tu, Megi ?
Yes, 'kas lakina?

rp * .... ----Tai asz, Maik. Noriu kad 
su manim eitum Ketverge in 
Vaduville. Ar eisi Megi ?

All rail! Lauksiu tavęs
ranka puolė ant keliu ir verkė ay| puses asztimtos. Gud bai!
Ir i i h d ’’z «> xr<* i l.*nu • l o «r4-z . i . •kaip mažas vaikas, 
dovanok man!”

asz tau tiek skausmo sutel
kiau. Dieve, pasigailėk numes 
nusidėjėlio! Vai, koks apsiga
vimas. Maniau, kad visas pa 
saldis, net patys mano tėveliai 
ir kunigai esti mano .prieszais 
ir mėginau atsispirti, 
matau savo ’klaida.”
žes in kunigą jis nuolankiai pa
klausė: “
nas, kuris žinai visa mano pra
eiti?” “ 
anuomet
saul i oXy liejimus 
iii gus, 
nuoliu, 
sielų iszganymui. 
rimą iszklausiau, už kuri dabar 
esmi didžiai skolingas.

“Ar pasigailėsi kunige, 
kio didelio vargszo?” paklau
sė kalinys abejingai.

“Labai gailu man 
prieteliau, labai gaila” 
minga i prabilo kunigas.

M amyte, 
jis aimanavo

4 i

Dabar 
Atsigrc-

Kas tamsta per vie-

Esu tas vaikelis, kuri 
perspejai priesz pa-

“ir raginai tapti 
jei noriu pasidarbuoti

Tavo pata-

atsake ku- 
vie-

man 
gaila;

to:

kaip užmokesni už tavo

tavęs, 
, jaua- 
“ Rupi 

man tave su Dievu sutaikyti Ir 
suteikti tau visus Sakramentus

gerus
patarimus. Imkite szita ružan- 
cziu ir Szventojo Ražancziaus 
Karalienes jiaveiksleli, kuria 
taip numylėjai, vaikeliu būda
mas.

kunigo”, suszuko Mikas su 
džiaugsmu, priimdamas dova
neles. Ateik rytoj pagelbeti 
man atlikti gerai iszpažinti. 
Jaucziuosi be galo linksmas, 
kad mane atlankei. Buk su ma
nim iki galo, o mirties valando
je prabilk tyliai in mano ausi 
mano mamytes maldele: 
rija,
Ta maldele sugraudino mano, 
inkvepdama man nuodėmių at
leidimo ir amžinos laimes vil
ti.” — Trupinėlio Ainys

— Laivas.

>)

’Tūkstanti kartu aeziu tau 
suszuko

“Ma-
iszgydyk mano vaikeli!

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

post ‘karte
skrybėlė.-. Nes kaip nusistebė
jo kada visur iszjeszkojo 
skrybėlė

persiemusi szventuoju Katali- pagarsino ja daugeliu stebu-,

Iisbalflamaoja Ir laidoja miruaiui 
ant vtooldu kapiniu. Eagrabut paruo- 
•aia nuo papraicaiausiu Iki prakil- 
nlauaię. Parsamdo automobiliui dai 
laidotuvių, valeliu, krikiatynlu lt
kitiem* paaivalinijlmami.

M.UTalafonailllI’lL

.i

Gud bai, svit hart!
Ir viskas buvo parengta. Ži

noma levai apie tai neturėjo ži
not, ’kur duktere eis Ketverge. 
M egi užezedino žigi Mikui 
idant ateitu pas tėvus ir pra- 
szyt pavelinimo nuvesti dukte
rį in teatrą. Kas jai apėjo tė
vas ir motina, kada jiji turi 

gud taim”...
Atėjo Ketvergas...
M Ogi pusi' adyuos an kseziau 

sustojo dirbt. Penkta, adyna 
sugryžta namon- Rankoje ne- 
sza milžiniszka skryne kurioje 
talpinasi didele skrybėlė 'ku
ria... paskolino sztore 
skirta preke...

Prisiartino septinta adyna. 
Kas tokis pabarsz'kino in duris. 
Muges szirdis pradėjo muszti 
kaip kalvio dumples. Durys at
sidaro ir kone parpuolė isz nu
siminimo, ba vietojo paregėti 
Mikuti, pamate vai'kineli, ku
ris padavė jai gromatele...

Atidaro koperta ir skaito: 

tave. Sutik mane ant kampo 
ulycziu Mein ir Center, kur ta
vęs lauksiu. Jurs truli, Maik.”

Susiraukė .kaip sena bulve, 
apsirėdė greitai ir cu iii mies
tą. Mikas jau lauko josios* Me
gi turėjo ant galvos skrybėlė 
kaip dugnas ceberio, kurįa la
bai pagyre, na ir nusidavė in 
Fainili Teatra. Alikas buvo nu
pirkęs du tikietus ant virszaus, 
pirmutiniam rede, geroj vietoj.

— Ar gut sit, Megi?
— No, raten!
— Del lko? O gal norėtum 

baksa ?
— Well...
Nesako nieko, nes daugiau

sia jai rūpėjo jog ant virszaus 
negalėjo su paskolinta skrybė
lė pasirodyt laiko perstatymo. 
Pyko kaip kate. Užmokėjo do
lerį ir puso už paskolinimu 
skrybėlės ir negales jaja paro
dyt!...

Negalėjo dalaikyt isz piktu
mo. Perstatymas suvis jai ne
patiko, o ’kada iszejo, Mikutis 
papraszo jaja ant oisteriu, bet 
jiji atsisako nuo to.

— Kom on liom! — namon 
norėjo eiti. O kada pribuvo, nu-
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iižczcdino

ll z pa-

D ir M egi! Nega Ii u ateit pas

o 
Atitraukė 

“ Meri Wido” su- 
mankiota-ir iszsu'kinla in visas 
szalis, su kuria szuo turėjo pik
niką. Mcgi kone apalpo ant to 
regėjimo! Dirbdama per visas 
dienas, czedindama kaip galė
jo kelis dolerius, už kuriuos 
ketino sau nusipirkt szlebe 
ant Kalėdų, o dabar turės už
mokėt už skrybėle!...

()h, baisus daigtas!
Megi turėjo sugražint skry

bėlė ir da damoket $12 už su
naikinimu. O tam visam buvo 
kaltas pasisziauszimas. ir no
ras pasirodymo augszcziau sa
vo stono, o tai yra griekas, už 
kuri Megi in pekla ne eis nes 

czionais atpakutavojo už 
grieka, brangiai užmokė

dama už savo puodą ir nesu
pratimu.

Pamokinimas: 
augszcziau, kaip isztenka tavo
kiszenius. —F.B.

visur 
nerado.

sofka ir rado

Pigus gaidys, 
O žmogus (kvailys, 

Netoli llazletono sportas pirko 
gakli už centu penkiolika, 

Ir in paliemono rankas gaidys 
patenka, 

Ir kupcziii ii- gaidį in koza , 
pasodino, 

Kupcziu bjauriai inklampino, 
Apie 30 doleruku užmokėjo, 
Priek tam daug sarmatos 

apturėjo, 
Tai tau ’kakariku, 

Pasakys ir del kitu, 
Kad pigus gaidys, 

Daug ergelio žmogui padarys.

!

r
■

1

jau 
savo

You kerše Veselka atsibuvo, 
Ant kurios ir nepraszyti 

pribuvo, 
Žinoma Veselka Lietuviszka, 

O ne kita-tautiszka.
Dainavimo buvo invales, 
Kad net buvo girdėti myliu 

kėlės, i • 
Vieni stuboje, kiti ant poreziu 

’klykavo, 
Kad vos tik gargalo negavo- 
Ten keli sportai dalyvavo, 
Bet laike mezlevos iszmesti

gavo, 
Ant piktumo prie tvoros 

sustojo,
Klykė ir kaip szunes lojo; 
Taip, taip in kur eporteliai 

• pribuna, 
Tenai s jau gero ne buna.

nesipusk

Lehigh Valley
EKSKURCIJA JN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 10 JUNIAUS 

$5.00 In ten ir adgalios
Specialiszkns treinas iszeis isz 

Mahanoy City 8:16 valanda Su- 
batos nakti. Grįžtant apleis Nia
gara Falls 3 popiet. Buffalo 4 po 
piet, Standard Time.

Kelil^TVhlleTy 
Kailroad

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialiste 

Visos Kronisakos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus. ,.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
lukštu, pūsles liga, rumat^xma lum
bago ar neuritis ligas.

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

Be operacijos ir patrlinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykai.

POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 
Bausum .Name, Antra* flora*.

Koxna Utarninka, Shenandoah, Pa* 
Captital Theatre Name. Coal ir Main*

6 6 6
Gydo Malerija ir greita palengvina

trauke staigai skrybėlė ir nu- Sk.u.n.., Svaiguli ir
mete in kampa, netemindama 
suvis kur numėtė.

girna. įsa priežasties tuom-laikinio už- 
kietėjimo. 1 
Nuodinius ir labai geras del suteiki-

Prig«|b*ti prasialiaimą

In tris dienas aplaike Megi raa Vau**u> .dapumo i«xtu*«tinima.

1

f

i'

• • •

Skulkine paviete, vienam 4 
miestukij, 

Padaro labai fain sztuki, 
Tonais vis foniu atsiranda, 
Gere, ir ne vienas gauna 

dn sprandą.
Juk kur girtuokliauja,

Ten musztynes nepasiliauna, 
Tiek to, visur taip atsitinka, 
Ypatingai kam namine 

patinka.
.Vienas užsirasze in kliuba 

siutu, 
Kad kriauezius pigiai drabuži 

pasiutu,pasiutu 
Siutą laimėjo, 

Bet pinigu neturėjo.
Tai vyreli mergina iszpirko, 

Su nauju siutu apvilko, 
0 gal už pinigus, toji mergina, 
Paims del saves ta ji vaikina, 

O ka pinigu negaus,
Kad ir lyg Sudnai Dienai . 

lauks.

*Springvallej kriksztynos 
atsibuvo.

Daug sveteliu pribuvo, ‘ f‘
Geryino visokio pargabeno, 
Kokio tik kas pareikalavo.
Gere ir uže už kūdikio 

sveikata, 
Namine, alų, vyną, ant ko kas 

turėjo akvata,
Žinoma, ir be dainavimo 

neapsiėjo,
Isz pradžių po viena, sztai ir 

visi staugti pradėjo. 
O szirdeles, buvo tai ne 

įgiedojimas,
Tiktai laukiniu staugimas, 

Visokį balsai, 
Ploni, stori ir bosai.

Isztikro, net visi kaimynai,! 
Buvo supyko labai. 
Ba miegoti negalėjo, \ 

Net policijai daneszti turėjo, 
Palicmonas pribuvo, 

Bet ir tai tvarkos nebuvo, 
Bo'lia isz stubos iszmefe, 

Ba kito<kios rodos nemato. 
Palicmonas visus pas vaita 

padavė, 
Ir. buvo tas, 
Kad kožnas,

i

t

5

Po penkis dolerius užsimokėjo, 
O bosas namo net dvldeszimts 

paUejo. u

t

%
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DIDŽIAUSE PAUKSZCZIU KLETKA ANT SVIETO KURIOJE
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— Kasiklos Tunnel Ridge, 
Park Place ir Buck Mountain 
nedirbo utarninke, seredoj ir 
ketverge. Kitos kasiklos dirba 
kas dien.

— Žmoneliai musu aplinki
nėje serga visokioms ligoms ir 
daugelis mirszta.

— Strytkarinis straikas jau 
užsibaigė ir kanikai pradėjo 
eiti tarp Pottsvilles ir Schuyl
kill Haven, St. Clair, Port Car
bon, Minersville, Mauch Chunk 
ir kitur. Tasai straikas tęsęsi 
per 155 dienas ir darbininkai 
sugryžo ant to paties inokes- 
czio ka gavo pricsz straika. Ar
gi užsimokėjo straikuotf

— Nuo szio Ketverge pra
sidėjo biznierių pusdienine va- 
kacijc- Visi sztorai bus užda
ryti taja diena po piot idant 
duoti klerkoms pusdieniui pa
silsi.

— Vincas Klimaviczius li
kos uždarytas Pottsvilles ka
lėjime už iusilaužymą in Hobbs 
gazolino stoti, kuri apvogė.

t Senns

f

*

K

— Seredoje atsibuvo laido
tuves a.a. Vinčienės Mockaitio- 
nes su bažnytinėms apeigoms, 
ant kuriu dalybavo daug gimi
niu ir pažystamu įsz visu sza- 
liu. Kun. Czesna pasakė puiku 
pamokslu kuris 
klausytojus, o pana Žardeckiu- 
te pagiedojo solo — dvi puikes 
giesmes.

gyventojas Petras 
Kazakeviezius, 87 metu, mirė 
Panedelyje namie po No.241 E. 
Lloyd nlyczios, sirgdamas ko
ki (ai laika. Velionis pribuvo 
in Amerika 1871 mete in She- 
nadori, kur laike grosersztori 
lyg penkiolika metu migai; bu
vo vienas isz uždėtojo Lictu- 
viszkos parapijos ir prigulėjo 
prie keliu draugyseziu. Paliko 
paezia, du suuos Juozą, Mans
field, Ohio ir Andriu namie; 
ket liros dukteres Magdalena 
Strungiene, Veronika Monag
han, 
Anastazije, pati graboriaus Sa- 
kalaucko, ir 9 anūkus ir 2 
anūkus. Laidotuves atsibus su 
bažnvtinems 
delio rvta.
lauckas užsiėmė laidotuvėms.

dukteres

Helena Danauckicne ir

pra-

apeigomis Pane
li raborius Sakn-

■|i4
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sugraudino

o bu-

t Po trumpai viduriu ligai 
ir pavojingai operacijai Ash- 
lando ligonbuteje, Seredoje po 
piet 3:30 valanda mirė gerai ži
nomas visam miestui musu biz
nierius Kazimieras Szeszkevi- 
czius, 1015 E. Centre uli.,
ezerne ir grosersztori laiko po 
1020 E. Centre uli. Buvo viltis, 
kad po operacijai iszgis bet 
Dievo suredvmas buvo k i tok is 
ir da jaunas žmogus turėjo ap
leist szi svietą ir savo pacziule 
su vaikeliais: Elena 12 metu, 
Juozukas 14 ir Kaziukas 7 me
tu kaipo ir paliko broli Zig
mantą mieste, dvi seseris Chi
cago, motinėlė ir seserį Lietu
voje. Velionis paėjo isz Vil
niaus guber., Traku apskriezio 

miestelio, turėjo
apie 45 metus, pergyveno Ame
rike 22 metus, prigulėjo prie 
draugyseziu Moose, Liet u vi sz- 
ku ir Lenkiszku bažnvtiniu 
drauguviu. Laidotuves
Panedelio rvta su bažnvtinems• v

apeigoms Szv. Juozapo Lietu- 
viszkoje bažnyczioje ir laidos 
ant vietiniu kapiniu. Laidotu
vėms užsiėmė g ra borius Saka- 
lauckas isz Shenandoah.

ir Zizvario

atsibus

— Pricsz iszvažiavima in 
ievyne ant keliu menesiu, at
važiavo atlankyti ir atsisvei- o

Saules,i i

Joakimas 
isz

y,

M ražas, 
Sugar 
juom

kint su iszleistojais 
szvogeris 
senas biznierius 
Notch, Pa. Taipgi su 
drahgc lankėsi jojo sūnūs kun.
Juozas M ražas isz Scranton ir 
žentas Zig. Brodzinskas su pa- 
czia ir vaikeliais taipgi isz Su
gar Notch, Pa.

METINIS SUSIRINKIMAS.
Parapijos »Sv. Juozapo, Maha
noy City, invyks 11 diena Bir
želio 1928m. 7:30 valanda va
kare S. Norkevicziaus svetai- 

Visi parapijonai kvie-nėjo.
cziami dalyvauti nes yra svar
biu reikalu aptarimui*

Komitetas

ANT PARDAVIMO.
k

Lotas 50 pedu ploczio 
ilgio. Galima pirkti po 25 per 
150 pedu. Parsiduos pigiai ir 
pigus taksai. Gera vieta dei 
pastatymo namu.

N. Naudžiūnas,
215 Second St., 

Girardville, Pa.

ANT PARDAVIMO ARBA 
ANT RANDOS.

150

Kotelis ir buezerne. ParsL 
duos pigiai buezernes fikszezc- 
rei visai nauji.
ant aodreso:

A. A. Ramanauskas,
Mill and Patterson St., 

Tel, 1430-R, {St. Clair, Pa.

Atsiszaukitc
(t.51

TALPINASI 2,500 VISOKIU PAUKSZCZIU
Katalogas Visokiu 

Knygų
.15*

— Praeita Subata likos už- 
nmsztas ant vietos per anglis 
Vladas Milukeviczius, 40 motu, 
Coxo Bros, kasyklosia, Shepp- 
tone. Lavona atvožė ant pa- 
szarvojimo pas jo seseria Ma- 
tuleviczione, 
ant Heights.
buvo Utaminko ryta su pamal
domis Szv. Jurgio bažnycziojo. 
Buvo jisai kareiviu Svietinoje 

gerai pažystamu 
aplinkinėje. Paėjo isz

Dulginiku kaimo, Laipolingio 
valscziaus.

307 Indiana avė., 
Laidotuves atsi-

Karėjo ir 
szioje

— Adomas , 
likos užmusztas per nukritimą 
anglių Locust Mountain kasy- 
klosia praeita Subata.

Vaitkeviczius

Shamokin, Pa. .— .Pacziule 
.Tono Miskevicziaus, iszvažiavo 
in Pottsvilles ligonbuti ant pa
vojingos operacijos, nes sirgo 
per ilga laika ir ant paliepimo 
daktaru turėjo 
ci.įai. 
kaimynai ir prieteliai vėlina 
pasekmingos operacijos ir svei
ko sugryžimo namo.

eiti po opera- 
Ponios M iskeviezienes 

ir prieteliai

Ansonia, Conn. — Nelaboji 
mirtis iszplesze jaunus vyrus!

— Vincas Matukas mirė po
Jaunas būdamas,ilgos ligos, 

giminiu neturėjo.
— Gegužes 13 diena 

Juozas Brazys, 36 metu. Visu 
buvo mvlimas. Kur tik velio
nis pasisukdavo, ten pilna bū
davo juoku;
juokdarys.

mirė

nes buvo didelis

Shamokin, Pa- — 
Rankevicz, 15 metu, 
vietinėje ligonbuteje

15
Adomas 
mirszta 

nuo SU-

žeidimo, koki aplaike nuo szu- 
vio in pilvą, per savo dranga 

jfina, 16 metu, ku-Juozuką Sz 
ris taisė Adomo revolveri neži
nodamas kad jame randasi da 
vienas szuvis.

musu
k n n. Inczi liros

Kingston, Pa. — Gegužio 31 
diena likos surengta didele va
kariene per musu vargoninin
ku p. Siaucziuna ir Szv. Vardo 
draugijos vaikinu del 
prabaszcziaus
kurioje dalyvavo szoszi -kuni
gai ir daugybe sveteliu. Orkes
trą rože puikius szmotelius kad 
net seniausiu kiszkos negalėjo 
susilaikyt. Ponas Mikolas pri
darė užtektinai juoku ir prn 
linksmino szirdingai svetelius 
o koras padainavo invairinusiu 
dainelių. Pana Dapkaicziute 
padainavo puiku solo. Susivie
nijimo L.R.K. centro rasztįnin
kąs p. Szalunas buvo vakarėlio 
vedėjas, o kalbėtoju taipgi bu
vo Keli kurie turėjo akyvas 
kalbas. Publika buvo labai už- 
ganadyta isz taip puikaus va- 
krelio ir gausiais plojimais del
nu iszreiszke savo dėkingumą. 
Kun. Incziura iszkeliavo ant 
vakaciju in Lietuva ant ketu- 
riu menesiu atlankyti savo gi- 
mines ir pažystamus, o in savo 
vieta paliko kun. Bula. Linki-

• •

pastate ant Catalina salos, CalifornijojWilliam Wrigley Jr.

Ir
15a

No. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga, 
biszkos istorijos.
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
virszais. Didumas knygos 9’4 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailcsite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
įcus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidclota, apisaka isz 
pirmutines puses azimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.. .35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo torp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas knziravimaa; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; I 
Pikta Onuka............................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................. 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 108 Szcszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitio apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity- 
► m u (Antras dalis) talpinasi sekan- 
B ežios istorijos: Dievo sureda, Velnias 

numojo, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszof- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. ...

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus..........15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgsl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei.. . .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užlickos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu........

No. 115 Puikios
tra Alena, Moty na eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............ 25c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus........15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, 
puslapiu ,

No. 118

Naktų
27 Arą- 

Yra tai ketvirta
. .15a

, .......... .
No. 127 Trys istorijos apie Dūkta 

pustyniu, Pelcniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu....

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus........

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojai in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 68 puslapiu

i No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35o

No. 132 Trys istorijos apie An- 
Iglorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu....

1

$1.00
••••••••«.......I5c

20a
No. 133 Dvi istorijos apie Neuž

mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu ..

No. 134 Dvi istorijos apie Balsi 
žudinsta ir apie IJrlika razbaininka 
43 puslapiu..................................  1S«

No. 135 Penkios istorijos apla 
Irlanda, Robertas velnias, Medeju* 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu...................20c

No. 136 Keturio* istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu................... 25a

No. 137 Pasiskaitymai knygelei 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia azvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Mieles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiczlus. 
Saule geriausia vedintoji ..

No. 138 Keturios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli*, 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20a

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidutis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paseku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitai 
61 puslapiu.....................  15c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniaus, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pui. .. .20*

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o 
puodą, Dainele. 47 puslapiu

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar pasjaukt tęva zokoninka , 

61 puslapiu............. 15c

• •aaaaaaaaeaaeaeaa

didžiausiuWilliam Wrigleyr Jr., pastale ant Catalina salos, Calitornijoj viena 
kletkn del visokiu laukiniu paukszcziu, kuriuos augina- Kletka yra padirbta isz plieno ir 
stiklo. Toje k let ko,je lyg i_____________________
ežiu.

sziai dienai randasi du tukstaneziai penki szirntai gatunku pau'ksz-

Worcester, Mass. — Dr. Pus- 
kunigiui iszvykus Lietuvon, o 
Dr. Landžiui uždarius savo ofi
są ir gryžus in Bostoną, Wor 
cestcrio Lietuviu kolonija lai
kinai liko be Lietuvio g 
jo.

y d vto-

STEBETINI DALY
KAI APIE MARES

Marios užima tris penkt-dalis 
viso musu svieto. Gilumo 3J 

d ima jausti ir'
)()()

pėdu vi Iii i u negi 
labai szalta.

Mile g 
spaudimas yra 
ant. kožno 
liaus.
Jaigu pripildintum dežia sze- 

sziu pėdu su mariniu vandeniu 
ir duotum iszdžiut ant saules, 
tai ant dugno rastųsi du coliai 
druskos.

Jaigu paimsim

t Bu
tonas 

keturkampiiiio co-

iltinio vandeni,ja 
vienas

y

sto-

kad papras
tas gilumas mariu yra tris im
lios, tai ant dugno mariu butu 
grynos druskos 230 pėdu 
rio.

Daugeliuosia vietuosia Nor
vegijoj vanduo užszala 
minuse isz dugno pakol užszala 
ant virszaus.

Vanduo vis

vanduo pir-

guli ant tos pa- 
czios vietos bet vilnys vis ritasi 
isz vietos iii vieta kaip kada 
daeina ant 4(1 pedu augszczio. 
\ ilnys taip sniarkei. musza kad 
daeina lankei aut seĮityniolika 
tonu smarkumo.

Kožna meta
isztrauke isz mariu 

vandens in 
isz to darosi Ii (dus ir vela van
duo gaunasi in mares.

galonui butu mares
nuleist žemyn 19,689 pedu tai 
pasidaryt u sausas 
Newfoundland in Irlandija.

Jaigu vanduo iszdžiutu 660 
pėdu tai tris marios pasiliktu 
sausos ir Afrika susijungtu su 
Italija sausa žeme. — F.

Dr. T. J. Tacielauskas
P i r m u t i n i s Lie t u vi szk a s 
Dentistas Mahanojuje.

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

VALIO!r

STANLEY HECKMAN
PLUMBERIS IR BLEKOR1US 

Visokius Plumbcriszkus darbus at
lieka ka geriausia. In ved a sziluma.

Teleponas 414 — 172-J.
15 N. Catnwisna St. Mahanoy City.

15«
5

Spccialiszkos Pigios Prekes ant 
Mažai Vartuotu Plajeriu-Pianu 
$750.00 Verties^už . . . $250

ANT LENGVU MOKESZCZIU 
Raszykito o Prisiusime Katalogus.

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

VALIO!LIETUVON
Tiesiog in Lietuvos UostaLAIPEDAh t3i

I

r

(t p*

Z ■»

Be Jokiu Persėdimu

Baltike -Amerikos
Linijos Laivais

10 Metu Lietuvos Nepriklausomy
bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui

(3
....15c 

dalis)
Ha isz

maluninkas pabėgo, Stebuklinga
....15c

Bernadina.
No. 145 Keturios istorijos, apie 

maža katiluka, Lietuvos skausmai. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele.................................... 15e

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios n akt i. 
61 puslapiu................................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga- 
Keliauninką Joną, Vaikinas ir

Stebuklas. .74 puslapiu...............20c

No. 148 Dvi istorijos apio Joną 
ir Alena, 
puslapiu <

No. 149

....25c
istorijos apiesaules karsztis

14 pėdu 
debesiusstorumo

.J a igu

kelias isz

Lehigh Valley

Ir lį 
lllle

j.lll

Ji
Ij-.

i.

rur 1

$4.00
NEDELIOJ 10 JUNIAUS

I

Duboltavas
Tikictas

SPECIAL1SZKAS TREINAS • 
Aplosi . Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 8:43 vakare.

BASEBALL — Giants su Cincin-
nati, New Yorke 10 Juniaus. l

W? TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIET U VIS Z KAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu.
me jam laimingos keliones ir 8i>toniobilius del laidotuvių, kriksz-
sveiko sugryžimo. '

«—S Vakarienes sveczias, 820 Centro St.| Mahanoy City, Pa.
tintu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.

Ketvirta Ekskursija
LIETUVOS VYCZIU 

BIRŽELIO-JUNE 16 D.
Laivu “ESTONIA”

EKSKURSIJAI VADOVAUS
KAZYS J. VIESULĄ

Penkta Ekskursija
Rengia Baltijos-Amerikos 

Linija Bendrove.
Laivu “ESTONIA”
LIEPOS-JULY 21

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

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

Lietuviai deda visas 
iszsivcžtu malonius

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

Patartina visiems, kurio troszka pamatyti gimtąjį kraszta neati
dėti, bet važiuoti pas savosius szia vasara su viena isz virszminėtu 
ekskursija isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.

Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

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

315 So. Dearborn Str.
Chicago, Ill.

Union Trust Bldg. 
Pittsburgh, Pa.

na.

Pavojinga klaida. 45 
................................. 15a

K k /I r .
Jf/S M V . . 4 * L • 1 V

X.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY OITY, PA. 

-------- $---------- -
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST OO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą

A •• w • a • •

I

1

Meile sunaus.

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysit^ 
kaip tai pinigas augą su padauginimu procento.

Dėkite savo

181 
35c

Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. .15c •

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu.................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu ........................ /............15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu.............. 15c

No. 122 Penkios istorijos apio 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
Ir Piemuo. 60 puslapiu................ 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrines gra
belis, Drąsus "bzuo, Kolera, Seneli*, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu................................ .15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .......................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus aunu ir razbaininka 
62 puslapiu....................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo Žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu .Ifto

.15a

Asztuonios i s t o r ij • o 
apie Dcdo isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu...

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprans- 
tasis, Ant kiek užlaiko motorui pa
slaptį. 61 puslapiu.........................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražio* 
akys, Tumas, Vargdienis Jonukas ka
ralium. 61 puslapiu.......................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu.................................... ...

62 
15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu ...................................

62 
15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .16a

No. 155 Puiki istorija apie Su
kinąs nedora žydą. 136 pus..... 25o• s

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas glrrioje. 77 puslapiu............15c

157 Juokingas apraszymas
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu....................................

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu......................... 15e.

No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas, puikus apraszymas. 116 
puslapiu...........................................2O<

No.
46 

15c

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

I
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