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ISZ AMERIKOS lUŽSMAUELPACZIA
APMAL-

DEDE SAMAS PADEGĖLIS

Ana diena m i-

NEGALĖDAMAS 
SZYT JOSIOS NUOLATINI 

KLEGEJIMA, TURĖJO 
JAJA UŽSMAUGT.

Hadkensadk, N. Y. -— Wil
liam Bullard, 26 įmetu, prisi
pažino palicijai buk jisai už
smaugė savo paezia Nellie, 18 
metu, už tai kad jam nedavė 
ramybes ir nuolatos jam dacde 
visame ir nuo kada su ja ja ap- 
sipaeziavo ji'ji visur norėjo eiti 
•— ant szokin,' parku, kruta- 
muju paveikslu ir kitokiu .pa
silinksminimu, 
neturėjo jisai pinigu idant 
sportiniai paeziulei intikt.

Važiuodamas isz kriksztynu 
namo, paeziule užsispyrė ka- 
necz idant jaja nuvežtu in Co
lumbia Parka, bet vyras nesu
tiko ant to, o kada jam uždaug 
daede, perimtas pasiutiszku 
piktumu ir nekantrybes, pa
griebė paeziule už kaklo abiem 
rankom ir užsmaugė ant vie
tos.

Bullard po tam bandė pats 
nusižudint, bet |>eilis buvo ne- 
asztrus ir tik lengvai pasižei- 
de.

ant to visko
I*

O 
pinigu

perimtas

KŪDIKIS 7 MENESIU 
KALBA KAIP VAIKAS 

PENKIŲ METU.
Birmingham, Ala. — Yu 

Vawne, septynių menesiu duk
rele .James Shotts, kalba taip 
kaip penkių metu vaikas. Ka
da Yu Vawue turėjo vos vieną 
sau va i t e, 

valgyt, valgyt!” 
rojo 
szauke

14

dvi
4 4 ir

szaukti: 
kada tu

ja u 
sziadien

vienos

praliejo
o 

sanvaites tai 
Daddy”

taip gerai kalba kaip paaugės 
vaikas isz ko visi nemažai ste
bisi.
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Du seni ir apleisti namai ant Little B ulyczios N. W.
likos uždegti per valdžios virszininkus 

‘ i intekme padaro ugnis ant geležiniu 
szepu (sales) ir kiek-karszczio gali tosios szepos iszlaikyti lai
ke ugnies.

Washingtone, 1). C., 
ant isztyrinejimo kokia

SZEIMYNOS TRAGEDIJA 
SLABADOJ.

Nakti in ketvirtadieni Sla
badoj, Jurbarko gatvėj 28 n r., 
invyko didele szeimynine tra
gedija, 
jam i nas 
nervu antpuolio, perszove savo 
žmona Ana Rochele, sužeidė su 
revolverio rankena senute žmo
nos motina ir pagaliau pats 
persiszove.

Jo žmona vis nujausdavo, 
kad vyras nori ja nužudyti, to
dėl labai saugodavosi, bet tra
gedijos nakti vyras su ginklu 
atėjo su basomis kojomis ir ja 
m i eganczi a perszove.

Lintupskis sirgo nervu -suiri
mu. Paskutiniu laiku jame bu
vo pastebima beprotybes simp
tomu, 
halt oriu dienraszcziui

“Kowner Zeitung”. Vėliau 
tos vietos neteko. Bet jo mate
rialine būkle nebuvo tokia blo
ga: ji nuolat szelpe ir rūpestin
gai globojo jo žmona, kuri bu
vo ir darbszti, ir apsukri, ir vy
rui iszti kimu.

Senas buhalteris Ben- 
LintuSkis, pagautas

Seniau jis tarnavo bu-
Echo“< i

t

Laimėjo Dovana už 
Geriause Istorije

9 •

isz

ir

Miss Agnes Childress 
Ordway, Colo., laimėjo dovana 
už paraszyma geriausios isto
rijos apie mesa. Jiji buvo vie
na isz 76,000 vaiku kurie da- 
lybavo konteste. Dovana paau
kavo National Live Stock and 
Meat Association isz Chicagos.

Isz Visu Szaliu

ZBISZKO APSIPACZIAVO 
ANTRU KARTU.

Union City, N. J. — Vladek 
Zhisžko, garsus Len'kiszkas ga- 
linczius ana diena apsipaezia- 

a,ntru kartu su Ona Stark 
aktorka.

pati Zbiszko buvo Amelia Diaz 
Kubos.

ISZ LIETUVOS
vo
18 metu Pirmutine

MIRĖ TURĖDAMA 112 
METU.

Chicago, -r- 
re czionais Anele Gagereviez,
kuri nesenoi apvaiksztinejo 
sukaktuves 112 metu savo gi
mimo dienos. Senuke lyg pas
kutiniai valandai savo gyveni
mo'kalbėjo ir turėjo gera svei
kata. Diena priosz mirti sake 
kaimiškoms, buk turi vilti pa
gyventi da kokia deszimts me
tu.
KOVA SU MAISZTI-

NINKAIS MEKSIKOJE.
Meksikos Miestas. — Karo 

departamentas gavo praneszi- 
ma, kad Carrillo kalnuose, ne
toli nuo Colimos, in vykęs 
smarkus susikirtimas federali
nės kariuomenes dalies su 
maišyt i ninku buriu isz apie 
eeptyniu szimtu vyru. Muszty- 
nes traukusios per dvideszimt 
szeszias valandas. Federalams 
atvykus daugiau kariuomenes 
in pagclba, maiszt i įlinkai, nau
dodamies nakties tamsa, pasi
tranko in kalnus, muszio lau
ke palike daugiau kaip septy- 
nes<les’4imt nuszautu ir daug 
sužeistu.
ISZNESZE SU DINAMITU 

KASYKLŲ TIPELI IN 
PADANGES.

La Salle, 111. — Anksti va
kar ryta s|>rogusi dinamito 
laiinba suardo Ijii Salle Carbon 
Coal kompanijos Jonesville ka- 
sykln No.l Pzafto namus. Spro
gimo garsas buvo girdėt per 
kelias mylės aplinkui ir dideli 
suardytu trobesiu rastai buvo 
iszncszioti per kelius szimtus 
pėdu.

Jonesville kasyklos,
didžiausiu toje Illinois dalyj, 
del streiko jau daugiau kaip 
metai nedirbo. Pastaruoju lai
ku buvo suorganizuota angle- 
kasiu unija, vadinama Mine 
Workers Union of Northern 
Illinois, prieszinga United 
Mine Workers organizacijai, ir 
su tos unijos pagclba kompani
ja rengėsi 'kaip 
pradėti dirbti.

Netrukus po sprogimo, už 
keliu myliu in rytus nuo La 
Salle rado negyva žmogų, apie 
40 metu amžiaus, su sutriusz- 
kinta galva. Jis, matyt, buvo 
iržmusztas ir pamestas žolėse. 
Policija linkusi ta žmogžudybe 
ris^ti taipjau su kasyklų isz- 
sprogdiniinu.
49 ANGLEKASIAI PAGAU- 
- TI KASYKLOSE PER 

VANDENI.
Locurft Gap, Pa. — Ketures- 

deszimts devyni anglekasiai li
kos pagauti per vandeni Lo
cust Springs kasykloje kada 
prūdas truko užlipdamas szaf- 
ta, kuriame anglekasiai dirbo. 
Vienas isz juju likos smarkiai 
sužeistas. Vanduo užliejo penk
ta loveli kasyklų. Kada angle- 
kasiai iszgirdo užima vandens, 
tuojaus dasipra'to kas atsitiko 
ir pradėjo lipti in pirmutini lo
veli ir tokiu būdu iszsigeFbejo 
nuo baisios mirties.

BAISI AUTOMOBILIU 
RUGEPJUTE.

Waehiftgton, D. C. — Užmu- 
szimai ir mirtis nuo automobi
liu Suv. Va 1st. kožna meta di
dinasi vietoje susimažini pa
gal valdžios rapartus.

Nuo Juniaus 16, 1927 lyg Ju- 
iiiaus 16, 1928 automobiliai 
nžminze 7,198 ypalu, 77 mies
tuose. Praeitam mete tam pa
ežiam laike užmusžta 6,897. 
Pac: 
UŽDO

prieszinga

pirmadieni

sprogimo

m mieste Philadelphijoj 
eta 329 ypatų.

e

BUTLEGERIS SUDRASKY
TAS PER DINAMITĄ.

New York. — Buvusik but- 
legeris Benjamin Kanovįcz, ku
ris pamėtė taji bizni del mei
les savo sūnelio, likos sudras
kytas per 'bomba, 'kuri 
Įiritaisyta,
mobilioje prie

Ignotas 
pianistas 

yra jojo kri'kszto tėvas.
“KELEIVIO” RE

DAKTORIUS MIRĖ.
Boston, Mass. — Juozas Ne- 

viackas, mirė Panedeli, Liepos 
2 diena, apie Lina valanda die
na.

Pereitos Suimtos ryta jam 
buvo padaryta Carney Ligoni
nėj operacija. Darant operaci
ja pasirodė, kad jis. turėjo vi
duriuose veži (cancer). Tai yra 
liga, nuo'kurios mokslas da nė
ra iszrades vaistu.

Juozas Neviackas
reda’ktorium.

isz Havanos, 
Paderewskis garsus

rvta

buvo an-
tru

VĖL MASINIAI LIETUVIU 
SUĖMIMAI 0KUPU0T0J 

LIETUVOJ, 
policija 

dienomis vienu ir tuo paežiu 
laiku puolė Lietuviu szvento 
Kazimiero draugijos skyrių 
narius Szvenczioniu. Ignalinos 
ir Dukszto apylinkėse, 
iszkestusi suome apie 50 žmo
nių. Suėmimai.ir kratos tęsia
mos. Suimtieji kaltinami ruo- 
szo sąmokslą okupacinei val
džiai nuversti. Kiek savivalisz- 
kas szis okupantu žygis, bus 
aiszku isz to, kad szv. Kazimie
ro draugija yra tikybine orga
nizacija ir jos nariai maldin- 
gesnieji žmonos.

(Jkupantu
Ii(‘nomis vienu ir

šiomis

Visus

KUMELE BEGELBEDAMAS 
BEMAŽ NEGAVO GALO.
Alkupis, Kvėdarnos vals. — 

Gegužes 25 diena szio kaimo 
ūkininkas Jurkus iszvažiavo 
in Kvėdarna, palikes namsargu 
sena darbininką. Diena užėjo 
perkūnija ir uždego ūkininko 
stalda. Senis, pamatęs stalda 
liepsnose, puolė paleisti isz jo 
kumeles su kumeliu. Jam beat- 
palaiduojant kumele, vejas už
trenkė staldo durįs; senis, pa->
jutes nebejpakenbziaTna karsztl; 
puolė lauk slopdamas ir virs
damas nup durnu ir karszczio 
ir jau gerokai apsvilęs vos ne 
vos beiszisgelbejo. Staldas su 
gyvuliais sudegė

1

KRATOS IR ARESZTAI KO
MUNISTU VENGRIJOJ.
Budapesztas, Vengrija. — 

Budapeszte suimta trisdeszimt 
komuiristu, ju tarpe asztuonios 
moterys. Kaltinami del konspi- 
raviimo priesž esamajil Vengri
jos valdžia. Laukiama daugiau 
a reszt u.

Policija darė kratas dauge
lio 'komunistu namuose ir, be 
aresztuotu asmenų, suemo 
daug komunistines literatūros.
JAUNAMARTI TURĖJO 

PABUCZIUOT 7,001 
SVECZIUS.

Krokuva, Lenknje. — Kai
melyje Teszkoce, kuris guli ar
ti rubežiaus, atsibuvo Veselka 
vietinio Žvdiszko rabino duk
ters. Ant Veselkos likos užpra- 
szlyta net 7,001 svec/Aai, ku
riuos nuotaka turėjo pabu- 
ežiuot pagal tenaitini paprotį. 
Sveteliu pribuvo ne tik isz 
Lenkijos bet ir Czekoslovaki- 
jos, K u m u n i jos ir Vengru.

4

KASĖ KITAM DUOBE, 
PATYS INKRIT0.

Kaunas. — 1926 mete Sena- 
žiekiu kaime, Antanavos vals. 
atrasta nesenai iszti-k ėjusi 
Anele Plikiene prigėrusi szuli- 
nyj. Mot ina intare jos vyra An
driu Plaki, kad jis ja prigirdės 
ir pradėjo rinkti inrodymus ir 
jcszkoi liudininku. Bet mato
mai negalėdama nieko i n rody
ti, griebėsi suktybių. Tam rei
kalui ji pavaiszino A. Mažei
kiene, Zof. Ronuinauskiene ir 
St. Ivanausku ir visiems paža
dėjo dar po 100 litu “magary- 
cziu”. Szio ir pradėjo liudyti 
priesz A. Plaki. Teismo tardy
tojo klausinėjami isz pradžių 
jie taip parode: Ivanauskas sa
kosi esą važiuodamas per Ga- 
bavos kaimu girdėjos kalbant 
apie szi invyki, Mažeikiene 
buk maeziusi kaž ka stumiant 
in szulini ir norėjusi i neit i kie
man, bot ja kita moteriszke su
laikiusi, kita vėl buk girdėjusi 
kaip szauke “ Jezus-Marija” ir 
maeziusi tuo metu vyrįszki 
prie szulinio.

Vėliau tie liudininkai atsisa
ko nuo savo parodymu. Apy
gardos Teisinas Birželio 8 die
na, Ivanauska, Mažeikiene, Ra
manauskiene ir Karpauskiene 
už kreiva liudijimą jiuteise po 
2 metu sunkiųjų darbu kalėji
mo.

KRATOS IR ARESZTAI 
LIETUVOJE.

Kaunas. — Nakti isz Birže
lio menesio 4 in 5 diena Kaune 
padarytos kratos pas Socialde
mokratus Neimana, But'keraiti 
ir Reimeri. Nieko nerasta. But- 
keraitis aresztuotas.

nesenai

nas < 4

LENKAI PASIRENGIA PER- 
LEKT PER ATLANTIKA.
La Bourget, Francijc. — Mil- 

žinisžkas I/cnkiszkas eropla- 
Marszalka Pilsudski,”

kuri varis kapitonas Idzikovs- 
ki ir Kapula, lauke gero oro 
iszlekt isz eziouais in Amerika 
per Atlanti'ko mares. Jaigu 
oras

Atlanti'ko
bus pasekmingas tai iš

lėks Scredoje tiesiog in New 
Yorka. " * -j

VULKANAS SUNAIKINO 
MIESTĄ IR KELIS 

KAIMUS.
Manila, Filipinai. — Mies

tas Libog, susidedantis isz 7,- 
000 gyventoju ir keli kaimeliai 
likos sunaikinti per atsigaivi-

NELAIMINGAS ATSITIKI
MAS VAIDINANT.

Kiburiuose, Salocziu vals.— 
Biržų apskr., Gegužes 15 diena, 
po visu isžkihniu buvo suruosz- 
tas vakaras. Vaidinimo buvo 
scena, kur Lietuvos savanoris 
nuszauna priesza. I r kas galėjo 
manyti, kad žaidimas pavirs 
skaudžia tikrenybe!! Matyt, 
szautuvas buvo nors popie- 

bet gana stipriai už
kimštas, taip kad laike vaidi- 
nibo iszszovus, vienas vaidinto
jas krito nejuokais sužeistas: 
jam popieriai pateko in vidu
rius. Nugabentas in ligonine, 
nelaimingas vaidintojas po ke
liu dienu mirė.

nijna vulkano Mayon. Žmones 
taip iszbaugnnti, kad nenori 
sugryžti in namus, nes tuks- 
taneziai iszbeginejo in kalnus. 
Bažnyczios 
žmonimis kurie meldžesi idant 
Dievas praszalintu nelaime. 
Badai daugelis žmonių taipgi 
pražuvo.

pripildintos su
UŽDARYTOS DARBININKU 

ORGANIZACIJOS 
LIETUVOJE.

Kaunas. — Panevėžio miesto 
ir apskrities Virszininkas pra- 
nesze Lietuvos Socialdemokra
tu Partijos Centro Komitetui, 
kad sziu metu Gegužes mene
sio 25 diena uždaryta L.S.D.P. 
Pumpenu organizacija.

Panaszius rasztus gavo ir 
Bendros Darbininku 
nes Sąjungos Centro 
apie uždarymu tos
Panevėžio II ir III įkyriu.

Apskr. Virszininko praneszi- 
mn szios organizacijos uždary
tos “kaipo neveikianezios.”

Indomu butu žinoti, kurios 
aplinkybes neduoda joms veik
ti!

“Keleivio
Da pereita Utarninka jis buvo 

redakcijon,
ir

I i k ėjos i
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Keleivioatejes “
iszrode jau kiek stipresnis, 
UŽ poros savaieziu
gryžti in darba. Paliko jiaczia 
ir kelis vaikus.
GONKOS SULUŽO, 31 

SUŽEISTI ŽIŪRĖDAMI
ANTPAR0D0S.

Kingston

1 j

kersztus 
nuo savo 

Kada sugryžo namo

buvo 
jam nežinau'!, auto- 

“ starterio. ”
Nuo kokio lai laiko Kano-

apla ik i liedavo 
j°.i° gyvasties 

pneszu.
pastate savo automobiliu lau
ke ir inejo in stuba pasiaust su 
savo šuneliu. Vėliau kada au
tomobiliu norėjo i n varyt in ga- 
radžiu, tame bomba truko su
draskydama ji ant szmoteliu 
kaipo ir automobiliu.

v i cz 
ant

riaus >

Pa. — Trisde- 
szimts vienos y palos likos su
žeistos kada gonkos, ant kuriu 
stovėjo daug žmoni u žiūrėda
mi ant praeinanezios parodos 
sugriuvo in skiepą. Bau
tu nuvežta in ligonbuti nes žai
dusiai yra pavojingi.

KUKLIUKSAI UŽKVIETĖ 
GUBERNATORIŲ SMITHA

ANT PRAKALBU.
New York. — Gubernatorius 

Smith’as, 'kandidatas ant pre
zidento Suv. Valstijų aplaike 
telegrama idant atsilankytu 
ant susirinkimo 25 tukstan- 
cziu K u k liuksu ir apsakytu sa
vo nuomone ka mano daryti 
būdamas iszriektu prezidentu.

Kukliu'ksai prižada Smith’ui 
užtektina apsaugojima nuo už- 
klupimo, ir geidžia su juom 
geriau susipažinti. Nežino ar 
gubernatorius Smith priims 
juju užkviefima ar ne.
SUGRYŽO ISZ KARES, MI

RE NUO INKANDIMO
KATES.

New York. — Pulkininkas 
Edgar Armstrong, kuris per
ejo tikra pdkla laike Svietines 
Kares, nebūdamas sužeistu, su
gryžo namo sveikas ir gyvas, 
bet likimas surėdo 'kitaip ir 
ana diena miro nuo užtrucini- rodyt pūsles kad taja diena jo- 
mo kraujo nuo inkandimo ka- 
te®* - —u.1-*.. -

<r

ATSITIKIMAS LEIKSAID 
PARKE.

Pana Blancz sutiko Pikaiti 
Leiksaid parke arti Maliano- 
jaus ir užklausė jojo:

— Mister Pikaitis, sziadien
pirma karta irklavau 'luoteli, 
bet tai darbas sunkus! Pažiū
rėk mister 'kokias pūsles isz- 
spaudžiau sau ant delnu!

Mister Pikaitis palingavo su 
galva’ir atsako su nenoru:

— Asz tai gerai žinau Miss 
Blancz!

— O tai ir tu iszApaudoi 
sau ptisles? Meldžiu man paro
dyt, praszau!

Bet Mister Pikaitis staigai 
pasako “gud bai”
liau. Kaipgi jisai gulėjo jai pu-

ir nuėjo to-

dinejo raitas ant arkliuku (po- 
m.nys),„. •

(

Profesl- 
Valdyba 
sąjungos

ITALIJONAI ISZLEKE IN 
BRAZILIJA.

London. — Kapitonas Ferra
ri u ir Deiprete, kurie iszlekc 
isz Italijos in Bralizija jau ran
dasi ant Atlantiko mariu ir ba
dai pasekmingai pasieks 
tiksią.

Paryžius.— Len'kiszki lekio- 
tojai ketina iszlekti in Now 
Yorka Pctnyczioje jaigu bus 
tinkamas oras.

savo

-

kailio neveik i anezios.

KIEK KAUNE PRAMONES 
INM0NIU.

Paskutiniais registracijos da
viniais Kauno buvo: 12 spaus
tuvių su 280 darbininku; 2 lito
grafijos su 42 darbininkais, 1 
fotocinkografija su 10 d.; 
kartonu dirbtuves su 206 d.; 2 
popierio dirbtuves su 14 d.; 3 
maszinu fabrikai su 95 d.; 4 
muilo fabrikai su 58 d.; 6 mėsos 
perdirbimo instaigos su 37 d.; 
4 saldainiu dirbt, su 302 d.; 1 
elektros stotis su 184 d.; 6 taba
ko fabr. su 398 d.; 3 degtuku 
dirbtuves su 203 d.; 4 metalo 
dirbtuves su 373 d.; 3 avaliniu 
dirbtuves su 206 d.; 10 lentpjū
vių su 171 d.; 4 malūnai su 58 
darbininkais ir t.t. Visame 
Kauno miesto yra invairiu ru- 
sziusp ramunes inmonut 101. su 
3,355 darbininkais, i (

*
i
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GABENO 4 CENTNERIUS 
KOMUNISTU LITE

RATŪROS.
Kaunas. — Szioinis dienomis 

pasienio policija sulaikė Baltu
ti isz Sausgalviių Szilutes aps. 
Leites upeliu vežanti kontra
banda. Baltutis kontrabanda 
paskandino, bet policijai parei
kalavus nurodo vieta kurioj pa
skandino. Konlrabanda isz 
vandens iszemus ir patikrinus 
pasirodė, 'kad veža no spiritus 
ar koloniales prekes, bet 5 Ko
munistines literatūros pundai: 
“Lietuvos politemigrantu su
važiavimus Berlyno, ’ ’
sas”, “Apie proletaro diktatū
ra”, 
rezoliucijos” 
ta Tilžėje. Kontrabandos eks
peditorius buvo Naumiesczlo 
pil. Taur. Paradas. Kontraban- 
distas Baltutis nežinojęs, ka 
vežas, nes ant maiszu buvo už- 
raszyta “Stiklai’*. Jam užmo
kėjo 20 litu ir jis vežee. Abu vy
rai aresztuoti ir padėti Bajoru 
kalojiman. Vedamas tardymas. 
Ju esą paaiszkeje, kad toji lite
ratūra buvo skirta Didž. Lietu-

„ ,1 A. 4 ^-1

n Bal-

“4 L,K.P. konferencijos 
ir kit. Spausdin-

*. h >-

Paskutines Žinutes

II Pittsburgh, Pa. — In lai
ka 4 menesiu, likos antru kar
tu dinamituotas namas Ignaco 
Kreko, Presto. Krdkai ir szeszi 
vaikai likos isamosti isz lovų 
per drūti eksplozijos.

II Centralia, Pa. — Miles 
Kane, 4 metu, .prigėrė prūde 
arti Centralia kasyklų kuria
mo maudėsi. Motina tame 'lai
ke stovėjo arti ir mato visa at
sitikima, szokdama in prūdą 
golbot kūdiki ir pati vos nenu
skendo.

H Pottstown, Pa. — Ugnis 
sunaikino visztinyczia C. Stan
ton, su kuria taipgi sudega 300 
visztu, padarydama bledes ant 
$5,000.

11 Kiszoniev, Rumunija. — 
Redaktoris Ivan Jakubovicz, 
likos nužudytas gulėdamas lo
voje per savo draugu kuris pa
bėgo in Bosija.

II St. Paul, Minu. — Sztur- 
mai, ledai ir lietus kuris perejo 
per Minnesota, Wisconsin ir 
North Dakota padare bledes 
ant $3,000,000. Asztuoni žmo- 
nys likos užmuszti ir daug su
žeisti.

11 Toronto, Out. — Baisi 
viesulą kuri perejo per Toron
to ir Leaside, užmusze szeszes 
ypatas.

— luir-11 Liberty, Mass, 
saus minia baltųjų in laika ko- 
turiu dienu, pakorė tris nige- 
rius už visokius prasižengimus.

ATKIRTO JAM GERAI.

— Tckau, ar tu žinai, kad 
tu turi tokias kreivas kojas 
kad tarp ju galėtu pereit kiau
le.

— Ar taip! Niu, tai tu pa
mėgink per jaises pereit 1 *

J
4
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Kas Girdėt Vede Republikoniszka 
Konvencije

1 GUBERNATORIUS
AL SMITH

Smith’o gyvenimo rekohlas 
yra labai gražus, patraukian
tis, pavyzdingas.

Rinkėjai visokiu atsitikimu 
arba taip vadinami statistikai, 
apskaitė,’Imk 1927 metas buvo 
nelaimingiausiu. Nuo 1 Sausio 
lyg 12 Liepos tojo moto, arba 
in laika 196 dienas, atsitiko 
136 atmosferiszku (oriniu) ne
laimiu, tarp kuriu 38 buvo ci- 
klonai-vėtros, 37 tvanai, 6 at
sigaivinimai vulkanu ir 1.1, ku
riuose pražuvo 3,671 žmonių, 
9,849 sužeista, 4 miestai sunai
kinti ir 16,846 namai sugriau
ti. iSzis suraszas nieko nepri
mena apie drelx*jimus žemes, 
kurie tame mete sunaikino tris 
miestus Kinuose: Sisiang, Li- 
aiigschau ir Ridami kuriuose 
žuvo szimtas tukstaneziu žmo
nių, nepriskaitant ’baisiu tva
nu koki kilo Kinuose, Japoni
joj ir Algi re.

U žga midi n ima isz savos, pa
sekme gyvenimo ir laime gali 
turėt žmogus, kuris turi supra
timu ateities, kuris gerai ap- 
mansto ir žiuri iu ateiti.

Kožnas isz mus, kada daeina 
in metus, žino, kad gyvenimas 
ne yra amžinas ir ne yra ilgas. 
Gyvenimas trumpinusi su kož- 
nu valanda, diena, kožnu metu, 
areziau prisiartinam prie ga
lo musu keliones — grabo.

Jaigu gyvensime szitokiu 
Hudu, kad suvalgysim rytoj ta, 
ka sziadien uždirbome, jaigu 
neapmanstysime, kas bus po
ryt, už menesio arini meto — 
tai galime sau isz kalno pasa
kyt, kad n žga na d in imu ir lai
mes niekados nepasieksime.

Todėl, idant isz musu darbo 
tureli nauda, turime ji taip da
ryt, idant turėti isz jo koki 
vaisiu ateityje. Privalome vi
sas savo užduotis iszpildinet 
su misle apie ateiti, su misle 
apie nauda, kokia patys gali
me dastoti, jaigu ta ji darbu ge
rai atliksime ir gerai iszpildy- 
sime.

Tiktai gerai iszpildytas dar
bas, atnesz žmogui moraliszka 
ir pinigiszka iržganadinima.

Pagal valdžios surasza, tai 
kramtymas gurno “cziugumo” 
kas metas prasiplatina po svie
tą daugiau, ant kurio žmones 
iszduoda milžiniszka suma pi
nigu. Tik paežiam Amerike 
kas metas žmones iszdnoda ant 
gurno daugiau kaip tris szini
tus milijonu doleriu. Ta papra- 
lima turi ir 80 ikiti sklypai so
po ir naujo svieto.

Ka darys žmoneliui t Turi 
kramtyt guma ir ryti seile, nes 
kad turėtu gera aluti tai gali
ma t virty t, kad gurno nekram
tytu. _________

Laikas tad pinigas, o pinigas 
tai galybe!

Nesenei griuvėsiuose seno- 
Viszko miesto Kart agi ny likos 
surasta maža skarbone, kurio
je radosi szeszi maži pinigėliai, 
indeti gal per kdki paezedu kū
diki. Bankutoje radosi tik sze- 
szi maži pinigėliai, tai yra, 
tiek kiek suezedino tasai kar- 
taginiszkas vaikutis 2,500 me
tu adgal.

Tasai

czi ilgumo

suradimas 
matematikus (mokytojai 
kundu) ir bankierius, kurie 
pradėjo rokuot kiek tieji pini
gėliai (verti szeszis Ameriko- 
niszkus centus) atnesztu pro
cento, padėti banke ant 5^2 
procento. Suma procento lyg 
Hziai -dienai per .2,500 metus 
atnesztu tokia milžiniszka su
ma, kad net žmogaus protas ne
galėtu apie tai apmanstyt, nes 
daeitu ant 3,600,000,000,000,- 
000,(XX),000,(X)0,000,<000,000,000, 
000,000,000,000,000,000,000,000 
doleriu.

Katras isz jus mieli skaity- 
lojai galėtu suskaityti taja su
ma pinigu! Neklauskite mus, 
lies ir mes nežinome.

Isz to galime paimti paveiz- 
ili ir pamdkinima, o tasai yra, 
kad laikas ir pinigas drauge 
reiazkia galybe.
[ Todėl yra geru daigth dirb-
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KANDIDATAS ANT PREZI
DENTO SUV. VALSTIJŲ.

Demokratu partija savo kon-
jVencijoj New York’o valstybes 
i gubernatorių Alfred E. Smith 
.nominavo kandidatu in Suvie- 

Valstybiu prezidenl us.
yra istorinis dalykas,

Į Suv. Valstybes pirmu kartu įn
iręs Kataliku žmogų kandidatu 
iii prezidentus. Nors konstitu
cija prezidento rinkime neduo
da privilegijos Protestonams, 
o vienok būdavo daroma dide
liu pastangų, kad Katalikas 
nei kandidatu nepatektu.

Visur ir vi
suomet jisai savo sunku darba 
ir pastangas pasisekiniais vai
nikavo. Del to visoje szalyjo ir 
visame pasaulyj yra placziai 
žinomas ir pa vyzdžiu stato
mas. Jo asmuo yra patraukian
tis, gerbimas ir mylimas.

laimėjo ir
Del

nvtu 
Tai nes Savo

pa- 
populiarumu 

garsu jam

SZEIMIN IKES PATARIMAI
Smetonuoti Kopūstai.

Kopūstai, kaip tankiai girdi
mo, yra viena isz naudingiau
siu daržovių, ųes galima invai* 
riais 'budais vartoti, 'keptus ir 
žalius, salotortis ir kaipo daržo
ve. Jeigu tinkamai iszkepti ar
ba žali vartojami turi sava imi 
naudingus vitaminus, 
minu t u kopūstai”
mas būdas pagaminti szita dar
žove. — Vartok

1 kvorta kopūstu, smulkiai 
supjaustytu,

1 -pante karszto piOno, 
puse szau'ksztūko druskos 
1'/j szankHzt'U-kd cukraus jei

gu pageidaujama,
1 szaukszta miltu,
1 szaukszta sviesto
1 puoduką sviesto,
1 puoduką smetonos.
Indek smulkiai sukapotus 

kopūstus in karsZta pieną, ku
riamo indota druska ir cukrus 
(jeigu pageidaujama), ir tegu1! 
per d vie jas miliutas paverda. 
Maiszyk kad prie puodo nepri
liptu. Sumaiszyk sviesta su 
miltais 
me

“ Dvicju- 
yra tinka-

--------------J---

VALIO!
LIETUVON

Tiesiog in Lietuvos Uosta

VALIO!
T

KLAIPEDA

Dr. Hulbert C. Work, minis- 
teris viduriniu 
pirinsodžiu 
konvencijos.

veikalu buvo 
republi'koniszkos

To
kia jau buvo nusistovi‘jusi tra
dicija, kuria labai sunku buvo 
sulaužyti.

Smith ’o

to jis nominacija 
daug balsuotoju ne tik Dmno- 
kratu, bet ir kitu partijų 
trauks.
Smith’as prilygsta
I) r (’z i d o n t u i Roose ve.l t u i.

Gabus, apsukrus, 
labai geras kalbėtojas, 
administ ratorius, 
jautis Katalikas, pavyzdingas 
szeimynos galva, 
ypatybes, kurias, 
kia gerbti ir branginti ir kaip 

Darbininkas

politikas, 
gabus 

praktikuo-

y

tai Smith’o 
isztikro rei-

ti už pinigus kada esi jaunu, 
jaigu tau aplinkybes pavėlina, 
idant isz jujn turėti nauda ant 
senatvės ir stengtis jnju užsi
dirbt daugiau dvi užtikrinimo 
sau 'gyveninio ant senatvės.

Nužiūrint ant to,* koki darba 
dirbi, stengkites idant laikas 
ir pinigai taipgi už jus dirbtu, 
kaip ilgai laikas jum ant to 
pavėlins.

Laikas iszbrauke viską. Už 
pinigus galima gaut konia vis
ką ant žemes, bet ne sveikatos 
ir laimes. Pinigai palengvina 
kelia in laime, nes, turėdamas 

galime daryti gerai ir 
padaro

pimgu, 
prigelbet kitiems, kas 
tikra laime.

Pinigas padėtas ant procen
to, yra kaip viszta, dedanti 
kiauszini, 
da kiauszini kas dienia, pini
gas pasidaugina ant procenti
nio su 'kožna diena.

Taupykite pinigą iszm i n t in
gai, idant laikas ir pinigas 
dirbtu ant jus. Jaigu dirbate 
už pinigus, dabokite, 
su pinigai dirbtu ir ant jus, 

gero

viszta,
bet viszta ne pade

di eina,

idant ju- 
o 

kada susilauksite gero am
žiaus, neturėsite baimes priesz 
bada ir senatve.

eina

nominavimas pir
muoju konvencijos dalyviu bal
savimu v ra 
dalykas. ' 
kaip 1924 
partijos konvencijoj New Yor
ke buvo vedama smarki kova 
priesz Smith’o kandiilal ura. 
Profestonai ju padaras 
šeriai“ 
šieji ta kova laimėjo. Bet sziais 
metais ju pastangos in szmote- 
lius subirėjo. Smith’as iszejo 
laimėtoju. Tai yra milžiniszkjis 
padarytas žingsnis prie pilnos 
tikybines tolerancijos, prie ato
minio privik'giju vienai žmo
ni u grupei, kuri tas privilegija 
pati si

Smith’o nominavimo 
taip-gi yra pirmutinis 
pralaužimas Katalikams 
cziau ineiti in Jungtiniu Vals- 
tbiu politika, nors Katalikai, 
kaipo tokie, niekuomet jon ne
siveržė. Jie buvo ir yra paten
kinti bile prezidentu ir.vyriai*- 
sybe. Kadangi konstitucija ga
rantuoja Katalikams lygias pi
lietines teises su kitais ir, be to, 
Kataliku organizacija ant tiek 
yra stipri, kad ir sziaip niokojo 
ir sugebėjo savo teises apginti. 
Jei ir bus Ka tali kas preziden
tas iszrinktas, jis nieko Katali
ku organizacijai neduos, 
jie nieko ir nereikalaus.
Reikia pasakyti, kad Smith’o 

kandi da tu ra reiszk i a 
busimieji prezidento 
Lapkriczio mėnesyj bhs

i labai reikszmingas 
Gerai atsimename, 

met u
atsimenami*
Demokratu

4 4

ir taip vadinamieji sau-

raszo u 
geresnio

” — tai 
kandidato in prezi

dentus Demokratu partija ne
galėjo pasirinkti.

PARSIDUODA FARMA.

kurie iszeidavo in 
idant moterims ii’ vai- 

gvvenima ir

Dievulėliau... 
progresu pirmyn!

Kitados moteres užsiimdavo 
dažiurejimu vaiku ir sveikata 
savo vyru, 
svietą,
kams užtvirtinti 
gera būti.

Sziadien stojosi ’kitaip...
Sziadien moteres užsiiminė

ja iszskiriant namine gaspado- 
rysta —-bizniu, bandizmu, dar
bu fabrikuose — na ir... butle- 
gerysta. Vietoje virti bulves ir 
kuknbius, kaip tai kitados da
rydavo — 
mirnszaine.

Aina 
agentai
res moteres 
szaines ir turėjo pastatyt kau
ri je lyg teismui.

r*.'

tai dabar verda

muši!dienu musu paviete 
aresztavojo net ketu- 

už varvina mun-

♦ * *
SKAITYKITE “SAULE* * *

*

♦

Fa fina 40 a keriu dirbamos 
o 40 aki erių girios. 

Daug vaisingu medžiu, 
kliuk- vanduo. Namai ir tvnrtas taip

gi visztinyczia geram padėji
me, visos reikalingos maszinos. 
Farma randasi tiirpe Nescopck 
ir Albert Station.

pirk i ko

žemos y

geras

Parsiduos 
nes

Ui buvo pasisavinusi.
faktas 

ledu 
pla-

nės

ta, kad 
rinkimai 

labai 
karszti. Kova tarp Hoover’i o Ir 
Smith’o eis didele.

sausųjų
Visos 

“kliukseriu“ ir “saustiju“ fa
natiku galybes vėl atsigaus ir 
susijungs kovoti Smith’a. Bet 
to jisai nebijo. Juk Smith’n re
mia ne vien Katalikai. Ji ro
mia didele rimtesniu Protesto- 
nu dalis, remia žydai, 
ūkininkai, 
bininkai.
rūmo yra ingijes. 
tas politines 
stūmė, bet jis pats savo gabu
mais, darbsztumu, 
teisingumu ir nepaprasta cner-

eis 
kliukseriu

remia 
o rga n i zu ot i e j i d a r- 

Visur jisai populia- 
Jo niekas in

aukszt urnas ne

dorumu,

ija užkopė.
Tai yra typingas Amerikie

tis, kilos isz darbininku atei
viu szeimvnos ir sunkiu darbu 
pasiekęs beveik jau paezios 
aukszcziausios garbes,

įgali pasiekti szios szalies pilie
tis, dar-gi imigranto suims.

kokios

pigiai del greito
locnininkas turi kiloki bizni.

Mike Medalis,
62 S. Main St

Ashley, Pa.54)
•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 stebėtino pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKA3 GRABORIU3 

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

iBzbalsamnoja Ir laidoja mlrualua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
asia nuo paprMCziaUBiu IM prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vąšeliu, kriksatynlu Iv 
kitiems pasivažinėjimams.

Rali Telafnnas 127 W

Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

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

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

10 Metu Lietuvos Nepriklausomy
bes JubiliejausApvaikszcziojimui

Be Jokiu Persėdimu

Baltiko-Amerikos 
Linijos Laivais

Sumaiszyk sviesta
, i n pi Ik smetona, ir ta- 

miszinyje indek karsztus 
kopusius, virk pakol sntirsz- 

Kopustai netur visiszkailes, Kopūstai netur visiszkai 
suminkšzteti.

Italiszkai Kepti Ryžiai.
Suinaįszy-k keturis puodukus 

virintu ryžiu su tris-ketvirtda- 
lius puoduko supjaustyto sū
rio, puse ipnodu'ko sukapoto pi
mento, 
sunkos, 2 
kos ir asztunta dali szanksztu- * 
ko pipiru, ir inpilk in kopiama 
toriel'ka. Judėjus viską in to- 
rielka ant virszaus užpilk to- 
mates nuo kuriu sunka nnmie- 
ruota. Kept per 20 minutu vi
dui iniszkame pecziuje ir ant 
stalo dek karsztus.

Kaip Isznaikinti Namines 
Skruzdeles.

Sirinpas apnuodintas su 
senate of soda“ 
isznaikintojas 
dėlių pranesza Siiv. 
Žemdirbystes Departamentas. 
Reikia atsargiai pagaminti ta 
sirupą, ir pagaminti tik užtek
tinai ir nepordaug, nes pavo
jinga prileisti kitus naminius 
gyvulius kur tas sirupas ran
dasi. Skruzdeles paimdamos ta 
sirupą, parsigabena in 
lizdus ir tokiu bildu tos skruz
deles, 'kurtos pasilieka namie, 
irgi apnuodintos.

se’kancziai paga
minti sirupą; paimti viena šva
ra cukraus ir sutirpinti in 
kvorta vandens ir indeli 125 
grūdus (grains) “arsenate of 
soda”. Reikia viską iszvirti ir 
iszsunkti, kuomet atvesta var
toti su pintoms. Galima ir pri
dėti maža dali medaus, kas pa
gerins sirupą.

Skruzdeles

IJ/o puoduko tomacziu 
szau'ksztlikus drus-

“ar- 
yra (geriausias 

naminiu skruz- 
Valstiju

savo

Telefonas 872.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. Preke 15c

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

Paminkslas ant Atminties del Amerikoniszku Nelaisviu Laike Kares

K
&

z Y<

buvo laikytos Princetown, Anglijai, laike uti-Paveikslus persiūto ceremonijos kokios

I . ib

&

dengimo paminklo pastatyto ant atminties buvusiu Amerikoniszku nelaisviu paimt uju lai
ke kares 1813 ir 1815 metuose, kada tai mieste Plymouth kalėjime »m i re 218 Amerikoniszku 
kareiviu. Parniūkia atidengė Mrs. Samuel E. Earle, perdetino 
Dukters .

draugavęs Suv. Valstijų

Patartina
t

įmegstii visokį 
saldu maistu, ypatingai keksą, 
duona, cikru, sirupus ir 1.1. 
Reikia'.pirmiausia surinkti vi
sus maisto trupinėlius, nuvaly
ti visas lentynos ir kampus, ir 
jeigu reikia laikyti maistu tai 
toki maistu indeli in cininius 
ar stiklinius indus, arba in 
drueziai uždaryta vedytuva. 
Patartina kasdien piikti tik 
tiek maisto kiek in viena diena 
galima suvartoti.

Departamento žinovai rado, 
kad paprasti ’budai, kaip koin- 
paras ir naipthalino lusteliai 
arba pudruotos kandžiu boles 
neturi vertes. Jeigu galima su
rasti kur randasi skruzdelių 
lizdai, tai galima ant lizdo už
krėsti truputi disulphid of 
cai'bon, kerosino, arba gazoli
no. Negalima juos vartoti jei
gu lizdas arti ugnies.

Pintos inmerktos apsaldintu 
vandeniu sutrauks daugeli 
skruzdelių. Galima pintes su
rinkti kelis sykius ant dienos

sutrauks daugeli

ir inmesti in karszta vandeni, 
bet turime atsiminti, kad dau
gelis tokiu saldžiu tlaigtu vie
ton isznaikinti skruzdeles, tik 
padidina ju skaiezius. Todėl 
patartina vartoti apnuodinta 
sirupą.m

I

!
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PENKTA EKSKURSIJA
Rengia Baltijos-Amerikos Linija Bendrove 

Laivu “Estonia” 21 LIEPOS (JULY)Estonia > >

KITI ISZPL AURIMAI:
“Estonia” 21 Liepos “Estonia” 1 Rugsėjo
“Lituania”7 Piuczio “Polonia”

c <

< ( 8 Rugsėjo
PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE

KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtaji kraszta. 
Kas metai vis daugiau Amcrikiecziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvccziuoti. 
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti 
inspudžius isz Lietuvos -

Lietuviai deda visas 
ir iszsivežtu malonias

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

Patartina visiems, kurie troszka pamatyti gimtaji kraszta neati
dėti, bet važiuoti pas savosius szih vasara su viena isz virszminėtu 
ekskursijų isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.

Žiniom Kreipkitės 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. ‘
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Knygos apie 
Emigrantus

numi1890m. Jacob Riis, 
grantas isz Danijos, buvo pir
mas apraszyti iininigrantu ko- 
lionija Suv. Vallstijose. Jo ta 
pirma knyga 
Half Lives’’ 
skaitoma ir yra popu'kiriszka. 
Vėliaus jis parasze dauginus 
knygų tarpe kuriu randame jo 
gyvenimo apraszyma “The

John Palmer Gavit, autorius 
“Americans by Choice” nese- 
nei pagamino skaitymo kursą 
apie “Americans From 
Abroad.’’ Szi kursą iszleidžia

D ra ūgy s-

V alls t i jose.
4‘How the Other 
net ir sziadien

apraszyma 
Making of an American.

■" —...............-......... 1 i r

iminigrantus, tos pasakos per
stoto immigmntus, immigran- 
tu gyvenimą, ju svajones, pa
tyrimus, ir 1.1. Suraszas nein- 
ima vertimus isz svetimu kal
bu in Anglu kalba. Beveik tos 
visos knygos yra imhiigraiitu 
paraižytos, apie iminigrantus . 
czionais AmerPkoje. Czionais 
paduosime vardus keliu kurios 
p. Gavit nebuvo minėtos. “The 
Invaders” autorius Frances N. 
S. Allen, perstoto Lenku ir Ai- 
risziu kovas su senesniais Nau
jos Anglijos gyventojais.

“Around the World in New 
York,” 
covici, 
Graiku

A me r i can s 
Szi kursą

4 4

Amerikos Knygynu 
te. Jis 
biografijas 
Steinmetz, 
Altgeld isz

pataria skaityti netik
Charles 
Joseph 
Illinois,

Proteus
Pulitzer,
Michael

Heilprin; het gyvenimo apra
šymus Andrew Carnegie, gar-

karaliaus

autorius Konrad Ber- 
perstato Syrijiecziu, 
Žydu, Italu, Ispanu, 

Vengru ir ’kitu tautu gyvenimą
New Yorke.

“O Pioneers!” ir 
tonia ’’
er, apraszo Nebraskos Szvedus,
Czekus ir Slavo'kus.

“Moon Harvest
Guiseppi Cautela, 
iiutorius Lawrence H. Conrad
ir “The Unbidden Guest” au
torius Silvio Villa, apraszo Ita
lus.

Bet viena isz 
knygių yra “
Undistinguished Americans

“My An- 
autorius Willa S. Cath-

i i
autorius 

Temper”

saus plieno karaliaus, Auna 
Howard Shaw, -moterų vedėja, 
Edward Bok garsaus Ameri
kos lai’krasztininko, iszradejo 
Michael Pu pi u, garsaus muzi
ko Damrosch.

Yra daug novdlu apie immi- 
grantus 'bet p. Gavit pamini 
tik 'kelis, tarp tu matomo Mary 
Ant in’s “The Promised Land” 
kuri persiato Rusiszku Žydu 
padėti; Dhan Copal Mukergi 
“Cast and Outcast” 
nius žmones.

Foreign Language Informa
tion Service pagamino pamfle
tu po vardu “The Immigrant 
Portrayed in Biography and 
Story/’ 
septynias deszimts knygų apię visus surinkti.

A ’ '
.... .. 11111 ■'■■■■■■■«■«

apie ryti-

ir jon paduota apię

indomiausiu 
Life Stories of 

If

kurios autorium yra Hamilton 
Holt. Jis "** '
“stock-yard
siuvėja, Itwla kurpi, Graiku 
pardavėja, Szvetla ūkininką, 
Prancūze siuvėja, Vokiete 
slaugo, Aire tarnaite, Syrieti 
rasztininka, ir kelis kitus.

Szioms dienoms labai daug 
nauju knygų pasirodo apie vi
sokius iminigrantus ir ju visus 
problemas, ir yra labai sunku 

F.L.I.S.

perstatų Chi cages
Lietuvi, Lenke

siuvėja,

—--------- --- - - -

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO

—
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moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina* Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matyritę
del žmogaus kuris dirba ir czedimu

kaip tai .pinigas augą su padauginimu grgoento.
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. NuskamCejo paskutiniai kon
certo aidai. Uždanga nusileido. 
Bvecziai kemszasi pro siauras 
sates duris ir nykstu gatves 
praeiviuose.

Sėdėjau sziame koncerte vie
nui Vienas; ne jokio pažystamo 
ne attimo nesutikau. Neindo- 
mu, tacziau, 
patys žmones, nežinau ar isz 
didingumo, ar isz kitos kokios 
priežasties, neužtiko manes, 
nors gerai pasižinome. Nežinau 
kas kaltas: asz, ar jie? Spėju— 
asz. <

Gryžau insigyvenes 
pasaulyje, jausdamas 
skaudžiu sielos 
szvelnios paguodo 
me, keiksmo, malonaus juoko, 
širdingu svajų... Norėjau būti 
vienas nes vienatvei maloniau 
jausti, lengviau gyventi dva-

Iszleto slinkau

buvo sutikti. Ir 
nežinau

garsu 
labai 

užsigavimu, 
s,

Pute silpnas
Oras buvo invairiu

gamtos karalija...
vėjelis.
rugszcziu prisigėrės. Prie kelio 
atsivėrė plati, indubusi lanka, 
sziurkszczios žoles priaugusi. 
Kame ne kame niūksojo medi
nes szatros, slėpdamos burbu- 
liuojanczius mineraliniu 
denu szaltinius.

Bendru žvilgsniu
svarbiąja vandenų vieta, 
ėjau konturon. Kambarys že
mas, niūrūs, nesveikas. Prie 
lango, i n va iriais popiergaliais 

stovėjo sukrypęs

nuo neatmenamu laiku... Įsz- banguodavo, lyg Palangos ju- 
girdes jos vardu iszgirdau ma- ru neramusis pavirszius ir at-

J, >>no szirdies baisa: “< 
ribs asz nuo noatmemųnn laiku 
ilgiuos, kuria vieba czia, žemo
je, težinau. Dabar ji atvažia
vo... Asz ja pamatysiu..

ta, ku- verdavo man jos sielos paslap-

M

ti...
•Visgi ji mano myli...

IX. , 
saulėta

daug praseziau, negu usz,
— Sztai Juozas.,... \_____

pažystami, — tariau.
Angelo pasisveikino, keletąM •! V A 1 h

'I
bukite TH

van-

apmotos 
in-

, S7J apverstas, 
stalelis. Czia sėdėjo iszblysžkes 
žmogus ir kažką rašinėjo.
Pasikalbėjos su gydytoju, pa

kilusiu upu iszejau oran.
m.

Nemunas, Nemunas! Jis le
dainėse apdainuoja-

apsivyli-

sios nerimą... 
namu link.

Pirmame skersgatvyj iszvy- 
dau prieszais mokyklos dienu 
drauge. Mane kaž kodėl malo- 

.niau kaip kitada pasveikino; 
pilnu moteries graksztumu pa
spaude ranka, pilnomis jauny
bes akimis linksmai pažiurėjo 
in mano paniurusi veidą, 
taipgi mandagiai
nau ir atvdžiai sekiau kiekvie
na jos judėsi. Nesupratau, del- 
ko ji szi vakara tokia linksma, 

ir nuolatos 
linksmėjo, auszo, kaip užbur
tas pavasario rytas!

— Senai asz

Asz 
pasisveikl-

Kalbėjo szvito

tave bema- 
cziau, bus jau, rodos, isztisi me
tai. Sakyk, kame buvai, ka vei
kei, ka nuveikei F...

— Argi gali būti kam nors 
Indomus mano darbai?... Kam 
svarbus mano gyvenimas? Ti
kiu, niekas manim nesiindo- 
mauja.... Kam svarbu mano lai
me, arba nelaime....

— Matai, drauge, czia klys
ti! — asz indomaujuosi, papa
sakoki! Ar jau pamirszai, kaip 
kita syk mes kalbėdavome apie 
savo ateiti apie gyvenimą... Tu 
viską man atvirai pasipasako-

vvnes
mas, gražinamas, puosziamas! 
Jis Lietuvio istorijos brange
nybe. Jo pakrantėse brendo 
Lietuvos gyvenimas! Juo szar- 
vuoti krvžiuocziai kėlėsi nai
kinti musu kraszto. Czia mu- 
sziai ėjo... Czia žuvo ne vienas 
tėvynės sunUs kovojo su prie- 
szu... Jo ir sziandio tykoina ir 
norima isz Lietuvio glėbio. Isz 
pat mažumes dienu girdėjau jo 
varda, troszkau ji iszvysti. Il
gesys buvo nepaprastas.

Dabar isztisoniiš dienomis 
f 

slankioju panemunias ir geriu 
tyroji liepžystes dvelkimą... O 
krantai! Kas apsakys, apdai
nuos! Kas per reginiai! Kokie 
gražus, kokie žavus!

° Taip, czia gera, kokia rami
— kartkartėmis pa

manydavau 
krauto alėja, 
biailsiai patiko. Ji sudarė viso 
kurorto turini.

IV.
Po keliu savaieziu 

mas krypo in kitas vėžės. Nusi
bodo.

Viena 
sklydo gandas, buk atvyksianti 
muzika. Asz begalo mėgstu 
muzika, bet czia 
nebuvo. Muzika busianti misz- 
ke. 0 kaip džiugu! Iszgirsiu 
m isz k o muzika ir žmogaus sie
los muzika viename aide.

V.
Szita naujiena norėjau ir ki

< i r 
vietele”

vaiksztinedamas 
ji man la-UPS

gyveni-

vakarą kontoroj pa

Asz

Viena r v ta ilgai
Jonas pradėjo juokaudamas yni ketinėjau Nemuno krante 

A w»z miv/.ni ii ou vilnimi I ■» i - • , .plepti. Asz mažai ji girdėjau 
man kita kas rūpėjo.,, H ,

Sztai pasigirsta verandoje 
linksmas klegesys. Pro atvira, 
langą žavus juokas ir nekaltu 
vaikucziu kryksztavimai var
žėsi in mudviejų maža kamba
rėli, perkirsdami vėlybo vaka
ro akląja tamsa. < ■
i Priesz langą verandoje atsi
rado jauna mergaite. Jį mud
viejų nemato, 
buvo labai tamsus. Mudu ja 
priesz melsva dangaus skliau
tą aiszkiai matome. Jonas man 
kuansztelejo ir pasznabždomis 
tarė: — “Tai Angelyte”., Ne
žinau, kokios brangenybes bu
vo tame žodyje sukrautos, kiek 
gyvybes jame užburta ir kiek 
milžiniszkos jėgos... Jis mane, 
kaip ugnies vilyczia, pažadino. 
Ir nuo to smūgio prasideda 
mano naujas gyvenimas...

VI.
, Pro vakąro sutema matėsi 
man akysna gražus žemes die
vaites paVeikslas... Tai buvo 
Angele. Kiekvienas jos judesys 
žavėjo, žiobė jausmuose skal-

Kad ji. 
kaip žali liepa

nes kambarys

dria grožio liepsna.
vaikszcziojo, 
siūbavo; rodos, niekas pasau
lyj taip gražiai nemokėjo

szti krutinę, rodos dievingomis 
rankomis iszkaltas baltas mar
muras pilnas gyvybes, vilties, 

ir malonios 
jaunybes... O veidas!... Asz ne

matęs už 
už

gražiai 
vaikszcziofi. O išskelta

troszkimu, guodu

sykiu pažvelgė Juozui i*n vei- 
w.J* 

nepermatomu sžoszeliu ir ne- •1 A • ’ 1

<

OPEROS ARTISTE LIUDA 
SIPAVICZIUTE.

»

da, bet juoda tamsa ji deng 

iszdave. Asz maeziau, kad An 
gele sumiszo...

— Praszom ateiti rytoj...
gerdamas skaisezius krikszto-

jodamas po mėlynojo dangaus ^8Z k'taip pono Juozo ir nopa- 
gilybe, sidabrinėse bangose pa- ^ineziau!... Kažkaip iszejo 

.skendusia., Mano dvasia jaus- Į1*1 ,HZ kalbos () dabar asz 
.......... ................................iau skubu namo, mama barsis.

linius spindulius ir akimis kla

aleinaneziam sezonui pil- 
veJkalus szio-

progos
nes kuomet p radęs

jau skubu namo, mama barsis 
kad ilgai vaiksztineju...

Liuda Sipavicziute susikon- 
traktavo su Metropolitan Ope
ra, 
dyti Wagnerio 
mis dienomis ji imlainavo kc-
tures dainas in Columbia kom
panijas rekordus, tai bus pas
kutiniai rekordai kokius Ame
rikos Lietuviai gaus 
iszgirsti,
dainuoti Operoj, tai kompani
ja neleis dainuoti in rekordus.

Vėliausiai indainuotos dai
nos yra sek a n ežios:

Kati Mes Gcreni Midų, 
(Liaudies daina)
“Beda Kad GiHtine No

dama gamtos gražybe nesu
prantamai ilgėjosi...
keliu Angele ėjo ir neramiai 
žvalgėsi. Ko ji jcszkojo? Neži
nau.

— Koks gražus rytas, koks 
tylus Nemunas... tariau in ties 
manim sustojusia, didžiu var
gu migalcjcs savo nedrąsą ir 
nerimą.

į — A, labas, labas... Jum, 
tur but, kupina szirdis jausmu! 
Bet ankstokai atsikeliate — 
maniau asz pirma in Nemuną 
ateisiu...

— Asz ankstokai visada ke
liu. Gal eisimo, — czia toks 
malonus sodnas! — Ji pasisuko 
ir lotais žingsniais pradėjo 
eiti. Asz žiurėjau in jos veidą, 
in takeliu beginejanezias akis, 
in još 
kakla...

Ilgai ejome. Daug ko kalbė
jom... Daug inspudžiu viens ki
tam padovanojome. Ji tyre ma
ne, asz tyriau ja. Abieju žodžiai 
buvo labai roikszmingi ir labai 
indomus. Visa jos eisena buvo 
kitoniška, negu kitu mergal- 
cziu. Jos veidas, akys, kurios 
mano begaliniai žadino, labai 
gražiai szvitojo. Žodžiu, ji visa 
nuolat daugiau mane viliojo. 
Kokios laimingos tos valandos, 
kurios prabėgo drauge su ja' 
Nemuno alėjose! Koks gražus

Sodno ta-

gražia 'krutino, balta

Lydejotne.
Ir dar... — Prieszaiw beatei

nanti ir ta panele, kurios lovoj 
pirmąją nakti nakvojau.

— Labas vakaras!
— Geri, gerai! Labas, la

bas! — Gyvai ir nelauktai pra
taro Angelyte —Man jis labas: 
asz du ponu prisiviliojai!...

— Na ir ka mudviem besa
kyti? Sugavo... — tarė Juozas 
ir susi juoko.

Upas sziek tiek pakilo. Apsu-, 
1 . _ i 1 • irti* • ’
namu linkui.

Maloni buvo naktis,

ko pora sykiu takeliu — ėjome
į 

malo
niai plauke pilkos miglos, ma
loniai skleidėsi ramus nakties 
'sparnai.

— Žinoto ka?! Pasirinkime 
po žvaigžde!

—•> Gerai! Sztai keturios 
vienoj krūvoj! Ir iszsirinkoihe 
žvaigždes... Tik ne visu jos bu
vo laimingos! Vienus jos vedo

v

h
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Czikage ant West szalies, 
Kas nusiduos in ten, viską 

dažinoti gajos, 
Ten yra garsi boba, 

Baisi ragana, 
Tai vyriicziai gana.

Toji bobele in'buri žmogaus 
gyvenimą, 

Daugelis moterių pas jaja
at keliauna

Del kuriu paraganauja 
Kur burdingicriai pinigus 

laiko, 
Ir kur katros vyras užsilaiko, 

Ar da ilgai katros diedas ant 
svieto bus, 

Kokia motere turės kiek 
vaiku.

•Už tai turi gerai užmokėti

1.
Alu

, 2.
Edą” (Liaudies daina)

3, u()j Kas ?” (Kompozicija 
S. »Szimkans)

4. ‘‘Vasaros Naktys” (Kom
pozicija J. Kaczinauskie).

Norėdami gauti sziuo-s rekor
dus, galį gauti pas visus rekor
du pardavinėtojus. Adresas: 
L. Sipavicziute, G.P.O.L. Box

i i

127, New Yoi'k City, N. Y.'k j* * '

r*

KREIPKITĖS PAS D R. HODGEN9
Philadelphia Sp*ciali*t*

Viaoa Kronitzkoa U g o*.

Jaigu nori ka dažinoti 
Badai penki doleriai 

kasztuoja, 
Katra pas ta ragana 

nuvažiuoja.
Kitai bohemai kuri be vyro 

gyveno, 
Garnys dovana adgabeno, 
Priimti dovanėles nenorėjo, 
Tai in slapta vietą padėjo,
Bet dovaneles paslėpt

, negalėjo,
Kelios moterėles užtiko, 
Toje vietoje nepaliko, 

Garnio dovana pasiėmė, 
Gerai moteriai inteike,

I
in džiaugama, ’kitus nubloszke

M . . i
Į

Mano žvaigžde buvo szalyje 
likusiu trijų visu mažoji. Rode- 
bi, ji greitai užges...

G ry žda m i palydoje, sod n e 
pamatome žiburius. Kas tai? 
Ir kur tie.nakties žiburiai?Kas 
tai per naujienos?

— Eiya, — suszuko Juozas 
—zjnan indomu.

’N nėjome^

gyvenimo iizuomarszoh... .

Silpni, Serganti Vyrai Ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajlege 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.
si! nieko gražesnio 
kilnu simetringa 
tuos dangisžkai bcszypsanczius 
skruostus, gelsvai palaidas ka- 

Jos kasos gražiai nusi
draikiusios ant baltųjų peczin 
ir nekaltosios krutinės gražian- 

, Jos akys 
nekaltesnes už pavasario skais- 
cziuosius žiedelius, gilesnes už 
žvaigždėta žiemos nakti...

Tokia ji buvo graži. Joje nie
ko žemiszko — viskas prakil
nu, dangisžka...

VII. . j
Padainavo, pabeginejo, nusi

juokė skambiu, gausiu, 
kalingu juoku ir dingo...Asz, in 
brides in skaidrius dvasios ty- 
rUS’ 
ges... Atsistojau ir paspaudės 
draugui deszine iszejau in tam
sia gatve. Languose szviete ži- 

___ _______  szvie
šos sroves driekėsi gatvėn. — 
“Kelios dienos — kokia atmai
na! Delko atmaina? — Ji atva
žiavo... Tai kas, juk ir ji pa
prasta mergaite, kaip ir kitos. 
Ne — ji visai kitonisz'ka, ji 
ypatingesne, ji skiriasi isz vi- 

, nekal-
• • •

simet ringą veidą

sas...

kurorte .jos siais pcrlais žibėjo...

• • • ' n Itas dangus isz kurio biro skais- 
cziausi spinduliai in Angelcs: 
kasas! Kokia graži jos kalba, 
jos alsavimas... 
siszypsojimai ir i 
juokas! Kaip tai visa man bu-

I H1 ii

dnvai, man indomus buvai be tiems savo pažystamiems, pa- 
galo...

Nemandagu buvo atsisakinė

sakyti, ties skelbimu dar nebu
vo iszsegta. Eidamas miestelin, 
užsukau pas Joną. .lis ilsėjosi

ti ir didžiuotis, turėjau sutikti. gwžes isz ekskursijos.
jos žodžiai primine 
bėgusias jaunystes 
mokslo valandas ir musu malo
nia draugyste. Buvome trys 
draugai: asz, Kazys ir ji. Daž
nai žiemos vakarais, mudu nu
eidavome in ja ir ilgomis va
landomis juokaudavome... Vie
na syki, vasara, 
mėnesiena naktis.
vos. Mes prisiraszkem žiedu ir 
jais geredamies sėdėjome prie
angyj. Dainele sekome ir patys 
virsdavome gyvenimo pasaka..

• Kiek daug jau metu nuo tu 
brangiųjų vakaru!...

man pra- 
dieneles,

buvo szviesi
Žydėjo aly-

II.

Saule jau buvo paskendusi 
tolimose žemaieziu giriose, ka
da mudu su teveliu placziuoju 
vieszkeliu iszbildejova in stoti. 
Skaudu buvo likti gimtine, ku
riuos bėginėjau; giraites, ku
riose visus paukszcziu lizdus 
žinojau... upeli, kuriame malu- 

pils-ncliiiH stačiau, smilteles 
czia u...

Buvo pavakare.
rengėsi giriu nakvynėn, sal- 
džiajam pojlsiui turtingojo 
mišku karaliaus szviesiose se- 
klycziose... Debesėliai slankio
jo mėlynojo skliauto krasztais 
rydami paskutinius saules 
spindulius.
prisaiste pilkųjų miglu slepin- 
gu audimu ir pradėjo užburtus 
savo nakties žaislius... Isz kar
klynu ir pakriausziu eme lan
džioti gauruoti nakties szesze- 
liai... Gimtines vaizdai kažkur 
tolybėse liko apveldami szirdi 
maloniu irispudžiU.

Ilga ir varginga buvo mano 
kelione kol paniekiau Birszto- 
no vasarnamiu. Nusimetęs ke
liones ruba einu in Rodna pasi
tikti naujaji gyyenlma, nauja

Saule jau 
nakvynėn, * ■ 

pojlsiui

paskutinius
Lankose laumes

muzi-

Buvo vakaras, tacziau ne ru
denis, bet vasaros, vėsus, szil- 
tas, permatomas. Oras kvepėjo 
garvinaneziu aromatu ir minė

jaueziausi dangų priau-

. O malonus .nu-; 
skani balinis M ' ~ •

’ f 

vo artima, sava, reikszminga!
— Kaip gražiai blizga Ne-, 

muno bangeles. ‘
— Taip. Blizgą, 

ir Tavo akys, kupinos jaunys
tes, džiaugsmo kažkokių il
gesio — pamaniau. Nemunas 
isz tiesu blizgėjo, žalios bange
les milijonais spindulėliu švy
travo... Jo dugno szypsojo sau
le, slankiojo szilka-sparniai de
besėliai, draikėsi dangaus mo
lyne. Jo dugne atsimuszo ir jos 
Angeles grožis... .

— Blizga

i

. Žmones .rinkosi slieku, žibu
riais nuszviesdami pakrumius,

I - < l

r- Kaip tai paprasta...
— Taip, bet isz tolo tai ir 

gražu ir paslaptinga!..
— Cha, 

juoko senas žvejys.
XI.

Viena pavakare iszejau in 
sodną. Nuo pat mano duru, isz 
vidurio parko, tęsęsi alėja in 
Nemuno krauta. Szita alėja bu
vo už visas alėjas indomesne, 
nes ja gaubė isz abieju pusiu 
didžiu ir tankiu eglių eiles. Ta 
alėja asz mėgau vaiksztineti, 
kada man būdavo laibai liūd
na

žuvims gaudyti.

cha, cha! — nusi-
s

•alo vandenų garo persunktas, bu|.iai. Baltos-rau<lonos s
\ruputi dregnavo. Visur pilna 
žmonių! Gatve va i k szti nėjo bū
reliai Žydu jaunimo senu pa
matiniu niūniuodami somitisz- 
<a meliodija.

♦Jono langas iszejo verandom 
In ta paežiu veranda iszejo ir 
.kažkokios ponios kambario du
rys, kuri būdama gimine, sziuo 
uo Joną gelbėdavo.
Asz sėdėjau Jono kambaryj 

orie galo stalelio paezioje ker
ėjo kambario ir lėtai kalbėda

mas dairiausi in lauka. Jonas 
atsisėdo prieszais. Buvo tylu, 
ramu.

— Žinai ka — sziandie gry- 
žo ta panele, kurios lovoj nak
vojai, — ir labai maloniai nn- 
siszypsojes, pažiurėjo man sta- 
cziai in akis, rodos, kad tuo- 
auj visas kurortas atgis, pra- 
szvis, o mudviejų gyvenimas 
stos in nauja vaga — ir Ange
lyte, ir visa szeima gryžo...

Taip, gryžo. Asz nakvojau 
jos lovoje — niekis: leido ir 
nakvojau, nieko juokingo. Bet 
Angelyte? Kas, kaip? Ji? Ir 
karszta kraujo srove perbėgo 
per kuna... Szirdis, lyg sugau
tas pauksztis, suplastejo, veide

— ji visai kitonisz'ka

Buvo tylu

su... Jos dar nemaeziau 
bėjau su ja, bet jau myliu ja 
Ir dėlto ji man už visa pasauli

J kilnesne, gražesne, brangesne..
Bet jeigu ji iszyažiuos, nesusi
tiksiu, nesusipažinsiu? Nesvar
bu. Vistiok ja mylėsiu. Ji mano 
išsvajotoji dievaite — ji bus 
mano dvasios žadintoja visa
da.”

Taip galvodamas atrakinau 
kambario duris ir inejes sėdau
si raszyti.

dege kraujo srove, bet Jonas
jos nemato, mat, buvo vakaras. 
Asz jau pirmiau buvau koletą 
žodžiu apie ja girdėjos, dabar 
tariausi pamatysias. Szirdyj 
ja jau karsztai mylėjau, jau il-
gejausj, troszkau jos, vaizdi-

VIII. 
vakaro kasdienaiNuo szio 

maeziau ja, bet artimesniu pa 
neturėjau.

va ik szti nedarni sodno grąžiu
siai takeliais susidurdavome 
akis in aki, bet giliai tylėdami 
prasilenkdavome nesisveikine. 
Mano szirdis labai smarkiai 
plakdavo, o skruostus užlieda
vo karszta kraujo srove. Kru
tinėjo jausdavau begalini jaus
mu sukuri. Rodosi, kad aplin
kui nieko kito nėra, tik ji vie
na.

Rodosi, kad jos esybe savo 
stebuklinga szvieša užlieja vi
sa gamta ir mane

žineziu Kartais

Jos akys

Vaikszcziojonie alėjomis, sė
dėjome 
gražiuoju 
aszarelemis

gorėjome.'*sodelyje, 
Nemunu, Vytaiito 
, gėrėjomės

paežiu jaunyste. Asž jaueziau, 
kad szalia musu vaikšto gyve
nimas, gražus gyvenimo auga
las, graži Kūrėjo palmė. Lai
mingas buvau, 
džiai rado jbs gražioje sieloje 
uosta, kad galėjau 
žiedą kekes, gražiu vainiku jai 
mesti po kojų.... Ali! Ji klauso 
manės! Ji klauso iy pergyvena 
ta, apie ka. jai kalbu! Asz tau
riu drauge, 
nes'kkuisosi, kuriai galiu pasi
sakyti. Ko man daugiau ? Nie
ko. Kalbu asz sienoms :— jos 
neatsiliepia...
džiams ir gėlėms — nesupran
ta... Kalba nakeziai ir žvaigž
delėms — jos manes negirdi... 
Tik tu vioha mane girdi, tik tu

savo

kad maito žo-

juos kaip

turiu ja kuri ma-

Kalbu asz mc-
I

vieria gali mano suprasti, gali 
atjausti,, gali nusisąypsoii..:,

Isz Nemuno pakilo pilku 
miglu debesėliu, laukuose su- 

griežle, igrieže griežle, suszniokszte 
Vytauto piliakalnio medžiai, 
sutemo naktis... Mudu stovėjo-Mudu stovėjo
me prie versmes.

Tik staiga, lyg isz žemes isz-
dyges, priesz mus atsirųdo Juo
zą.^ irgi toks pat moksleivis, 
kaip ir mudu sų Angele. Su juo
zasA irgi toks pat moksleivis, 
r • * ” ‘ ~ •

priesz kelęta dienu susipaži-
nau ir susidraugavau, neis buvo 
J * a a « . e . «

nausi ją... Ji buvo mano sapnu ir kažka paslapczia kalbėdavo, jaunuolis.
Iz n L. s*. ■ 1 a. » . 1 f 4 a 1» t ** U * I* Til /iri it n 1

tai, tikras Žemaitis, malonus
A ■ 1 i — >

» l ‘ 1W r ------------- A r T ,

karalaite, mano meiles dievai- tik asz nežinojau ka. Žinojau Juozas buvo aukszto stogo;
4 a k . . a a . * * _ « * aa. . a .a a « a 4 «te, :
Dabar asz gyvenau ten tolima-
i • B ’■y'pr tf - ” ’ ’• • • -

jos, kuria jau mylėjau, rodos

mano jaunystes turinys... tiktai, kad ji manes mylėti nė-;laibas ... ( i >. . _ . • i. j .

me sapnu pasaulyj ir laukiau laukti.

^gražios galvos, gyvų, 
. .tingu akių, malonaus vei

do. Vilkėjo paprastai, m^ipuo-

V •
ya aaa^ awaa. ~ V "f

gali, ir asz to isz jos negaliu simpatingu akių, malonaus vel- 
’•'įįt:, # Įclo. Vilkėjo paprastai, no^ipuo-

Sk ruoštai kažko . neramiai j sze. Gyveno irgi paprastai,

4T
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Szi syki net užtraukiau 
kažkokia u

Iszpuoles isz po eglių prie
dangos, pirmame suolelyje pa- 
maeziau Angele. Ji skaitė kaž
kokia stora knyga ir szildesi 
malonioje saulėje. Žadėjau 
g ryži i ir jos visai netrukdyti, 
bet ta mano plana ji pati su- 
maisze: atsisuko ir pažiurėjo

simfonija”...

saulėje.

man staeziai in akis. Ko ji atė
jo czia prie tos alėjos galo, ko 
ji czia atsisėdo, tada asz ne- 
maseziau ir tuo galvos nekvar- 
szinau.

— Labas vakaras!...
— A, koks czia vakaras! 

Juk tik ka tik 'po pietų, ir sau
le taip maloniai szildo, apie va
karė visai nomansto... Praszom 
sesti, Asz czia jau senai szil- 
daus ir... įkaitau.

— Gal asz sutrukdysiu... 
Turiu pastebėti, kad asz labai 
neindomns ir labai greit nusU 
bosiu... • .
---- - Niekai. Man vienai irgi 
pakyrėjo,: czia nėra no gyvos 
dvasios..? — Ji nuleido galva ir 
pažiurėjo staeziai in žeme. Asz 
tfi palaikiau už pastaba ir •dė
jausi in galva. -— Skaitau, skai
tau... nusibosta ir beskaityti! 
Papasakok ka nors... Butu la
bai malonu.

— Ir ka czia pašalėsiu.., 
Isz praoitiės... Isz savo 

ToliUūŠ bus.
lite

666
U H'# , ' J - ’
rija ir greita palengvina

6 taja bobele kuri taip padare, 
In koza ant dvieju metu 

uždare;
Tai mat kokia boba netikus 

Nuo tlorybes atlikus.
• • e

Kelios moterėlės vienoje 
vietoje suėjo, 

Tarp saves szilaip kalbėjo, 
Geros sesutes, juk mes czion 

■kelios esame,
Tai nors gerai pasikalbėsimo, 

Pirrtiiausia papoteriausime, 
Kėlės maldas sukalbėsimo, 

Na, ir kaip pasako, 
Taip padare.. 

Pirmiausia pradėjo Szvi'l- 
paitiene, 

Isz visu storiause dėdiene, 
Ęas bus sesutes neiszmanau, 

Ir kaip bus tai nežinau. 
BamtbizJlis jau ne czia, 

Ka daryt aibeeze.
Ka mes dabar darysime, 

Isz kur suraminima gausime, 
Per ji malones aplaikinejome, 

Nuo jo szventa kvaitulį 
turėjome.

Ir stebuklus mokėjo daryt, 
Velnius ir gumbus iszvaryt. 
Jog kas teisybe, tai teisybe, 
Jisai ’turėję didele galybe, 

Ir atpus'kus iszdalino, 
Kad laike jo nebuvimo visi 

skaitytu,
Ir visus savo kaimynus nuolat 

kankytu.
Bet szunc balsai, ne eina in 

dangų,

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima, fillvo, kepinu, 
inkstu, pūsles liga, rumatižma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo Ir Odos Liga* visuose pa
dėjimuose. Litiazkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinlma laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sereda, Ketverga ir Patnycsla 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bauium Name, Antra* flora*.

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

$1.000 TIK UŽ 60 CENTU 1

Ir kaip bus tai nežinau.

sutrukdysiu.

Ji nuleido galva ir

nusibosta ir beskaityti!

bai malonu.

? 3praeitie...

£ i . ' /
Gydo Maleri
Galvos. Skausmą*. Svaiguli ir5hbjh“m
kt.rtjlnlto. Prliiib.ll

tngvina 
At.lru- 

ui.

Nuodiniu* Ir labai tara* del suteikt, 
mą gausaus sslapumo isztusstinimą* 

■ ■ l, J ' v

glni*

■.’f

..

>*. skausme,, svaiguli 
it* pnie£aatie* tuom-

Norints diena ir nakti 
staugtu, 

j,““1*
tok į u sz ven t a bezdži u - 

. veidmainiu keli tuzinai, J 1 ! | f ! "

^inbine gana gerai 
Kad yr 'I.

J r
Maloniu nuo Dievo neaplaikysų 

Bitm!biželis pas jaisea jau 
neatsilankys, 

Kelios paskui ji ‘badai 
nusiiba'hulos, 

J n sveczius pleszkes paskui
• visos.

Vėlinu laimingos keliones 
. del visu,

Kreivu, riebiu ir sausu, 
Badai joms ketina egzortus 

. v , . , skąityt, ;

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimta* ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks Žmogus 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 neemagumu, tai 
greit reikalauk musu vaisUžoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekanciiu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pėrszallmo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlaplnimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atslunsk 60c. tai gausi 
vaistažolių, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, giduos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas,“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot 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
se. M. ŽUKAITIS,
25 GilTet Street Spencerpoint, N. Y. 
---------------------- ----- į------------------ j-
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Visus velnius isz ju iszvaryt,
Ka duok Dieve,

ęDangisąkas Teve.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Vi Dentist a s Mahartojujė.

19 W. Centre St. Mahanoy City

I *
Ant Ąntro Floro Kline Sstoro I

 CAPITAL STOCK $125,000.00 j< 
SURPLUS IR UNDIVIDED " 

PROFITS $623,358.62

Į Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir < 
1 Liepos. Mes norim kad ir JusP 
turėtumėt reikalą su musu banka, 
nepaisant ar mažas ar didelis.

I

? , G. W„ BARLOW, Free. . . ^1

J. FER&USON, Vice-Pres. ir tu.

ll
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i ŽINIOS VIETINESI __J.
— Pyszkinimo po miestą 

buvo užtektinai laike Džiula- * w
Pvszkinimo

H
Ii

jaus. Daug ir apsidegino. Zino- 
nelia i iszvaži nėjo in paikus 
praleisti dienele payeayjo.

— Paneileiyje atlanko 
dystes ofisą poni Marijona 
Krugiene ir duktė pana Anas- 
tazije isz Clevelando, Ohio, ku
rios lankosi pas gimines musu 
paviete. Poni Krugiene ir duk
tė yra szviosios moteres ir 
malonaus ypatiszko budo.

— Taksoriaus Blew egze- 
kutninkai vela suteriojo viena 
isz musu moterių kada atėjo 
pas Bubniene ant 32!) E. Pine 
idi., rinkti taksas. Bubnienes 
sūnūs Jurgis, 28 metu, maty
damas nepadoru pasielgimą tų
jų egze'kutninku, užstojo už 
motina ir už tai vienas isz eg- 
zekutninku paleido in ji szuvi 
l»et nepataiko, po tam aplaike 
su bile per kakta ir aki kad net 
daktaras Holland turėjo žaidu- 
li susiūti. Antras sūnūs, 17 me
tu, matydamas kas darosi už
davė vienam isz agentu su beis- 
bolin© lazda. Bubniene isz to 
visko inpuole in nervisžka pa
dėjimu, o susirinkę žmones bu
vo tokiam upe, kad jei butu t įl
ieja gera pravadnyka, tai butu 
davė tiek egzekutninkams kad 
atsinoretu jiems daugiau pa
id ek i net musu moteres.

T Matjoszius, 22 metu

rė-

nūs Matjosziaus Burdulio, 539 
W. Spruce uli., sirgdamas van
denine liga nuo pra(‘jto meto 
ir būdamas vežtu in ligonbuti, 
mirė ant kelio Scredoje 12:30 
]h» piet. Velionis pali'ko tęva, 
brolius Vinca ir Juozą o
na mirė apie du metai adgal.

prie Eagles 
Laidotuves atsi- 

Snl uitoje Szv. Juozapo 
bažnyczioje su pamaldomis.

EXTRA — PARMOS.

mot i-

Prigulėjo jisai 
draugystes, 
bus

Lietuviu Ūkininku Kolonijoj 
turiu daugeli farmu pardavi
mui. Sztai bargenas, 40 akeriu 
geros žemes. Prie ežero, nauji 
budinkai. Kaina $1,300, inmo- 
keti $500. Kita 80 akeriu geros 
žemes su budinkais, didelis so
das, prie cimentinio kelio, arti 
miesto. Kaina $3,100, inmoketi 
$1,200. Del platesniu žinių ra- 
szykite: (t.54.

t J. A. Žemaitis, 
Fountain, Mich.

STANLEY HECKMAN 
PLUMBER1S IR BLEKORIUS

Visokius Plumberiszkus darbus at
lieka ka geriausia. Iri ved a sziluma.

Teleponas 414 — 172-J.
15 N. Catawissa St. Mahanoy City.
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SHENANDOAH, PA.
—i—— i ii ■ i,,, i——

galima sakyti paroda. Czia su
trauko isz visos Amerikos isto
rijos žinovus, politikierius, re
porterius, oratorius ir kitus žy
mius visuomenes veikėjus. Yra

— Juniaus 30 diena, knn.
Szmulksztys, Nzv. Jurgio baž- 
nyezioje suriszo mazgu motc-’(aj dideles varbos atminimas ir
rystes p. Vladislovą Mikelioni.parodymas jaunai gentkartei, 
isz Heights, su pana Helena Ik, ;
Sznekiute isz Shaft, Pa. Vcscl- )jaM baltveidžiams ir ju mote-

aip buvo sun'ku praskinti ko

ka atsibuvo ant Heights pas 
tėvus jaunavedžio! ponstva Mi-
kelionių^, ant laipios taipgi at
važiavo poni Marijona Krugic- 
no su -d alkte re Anastazije isz 
Cleveland, Ohio, kaipo ir Ona 
ir Juozas Stcpulaicziai ir Ade
lina ir Juozas Zigmantai isz 
Shaft, Pa. Veselka buvo malo
ni ir sveteliai linksminosi pri- 
dereneziai.

f Ona Kongas (o gal Kon- 
dzieno), 64 metu, gyvenanti 
ant 29 N. Gilbert uli., 
Aksblando ligonbuteje Pancdc- 
ly.ie-

mire

— Jurgis Burbas isz Big 
Mine Run turėjo operacije ant 
nosies kuri buvo pasekmingai 
padaryta ir neužilgio sugryž 
namo. 

Al 
--  

kuris
urnas
užsiiminėjo

automobi liu, 
nes 
likos iiž.iuusztas Bucine

Mockaitis (Mack) 
lenktvnoms 

brolis p. Jonic- 
Drižos, 102 E. Centre uli., 

, Wis.
Kikili budu nelaime atsitiko 
tai da visis’/kai nedažinota.

— Laidotuves a.a. Bronis- 
lavos Benediktienes (Juodesz- 
kiutes) atsibuvo Petnyczios ry
ta.

— Seredos anksti ryta apie 
pirma valanda pasidaro ugnis 
Turkey Run peczeje. Visas sto
gas vieno 
degintas

rp

namo li'kos visai su-

Shamokin, Pa. — Petrukas
Soczk, 9 metu, mirszta 
būtoje nuo apsidoginimu ko
kius aplaike per
pakelio dideliu fajerkrekiu, kn-

Visas

ligon-

užsidegimą

laimėjo Nedėlios ant

riuos turėjo kiszeniuje. 
jo kūnas baisoi apdege.

— Mare Jasiulevicziene li
kos sužeista automobiliaus no 

v a k a ra
kalno tarp Delano ir Lofty. Ja- 
siulevieziai sugryžinejo namo 
isz Ilazletono. Simus JasiulevI- 
cziu nesukontrolavojo rato va
žiuojant nuo kalno ir maszina 
apsiverto. Tik poni Jasiulevi
cziene likos smarkiai sužeista 
ir atvežta in Mabanoju, kur 
daktaras apžiurėjo josios žai- 
dulius ir nuvažiavo namo.

Reading^
< lines

►

•

$4 .oo
1N

NEW YORK A
NEDELI0MIS 

8 LIEPOS IR 5 PIUCZI0
Specialia Troinaa Subatoa Nakti

Isz 
Shamokin .... 
Mt. Carmel ... 
Ashland...........
Girardville .... 
Shenandoah........................12:35
Mahanoy City ................... 1:16
Tamaqua ............................ 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40 

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time.

16 DIENU EKSKURCIJOS 
In Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Subatomia
.. JULAJAUS 14 ir 28
$7.20 in ten ir adgalios 

las MAHANOY CITY
Gori Ir ant Pullmanu Karu primo
kant rogulariaaka Pullmano preke.

Tikietai gori ant viau treinu 
dienojo okakureijoe.

Gailime auatoti Philadolphijoi 
▼ažinjant ir grįžtant.

Ant Reading© Geležinkelio

Saint Clair, Pa. — Klaidinga 
žinute buvo paduota praeitam 
numeri “Saules” apie pasiko
rimą Liet uvio. Tai ne tiesa, nes 
buvo tai Rusnakas vardu Wasz 
kevic, kuris pasikorė kalėjime 
ant dirželio.

Jau nekarta buvo praneszta 
kad apie tokias žinutes skai
tytojai prisiunstu teisinga ap- 
raszyma bet apie tai visai nesi
rūpina, o kada žinute pasital- 
pina, tai kila didelis “
ir rugojimai kad tai neteisybe. 
Tame kalti patys žmonys, 'kad 
tingi apie tai daneszti.

gyvai!!”
D u bei tavas 

Tikietas

Ryte 
... 12:01 
... 12:10 
... 12:47 
... 12:55

• ••••••e

• • • •

Chicago. — Jau buvo raszy- 
ta apie suėmimą, važiuojant 
vogtu automobiliu, Bruno Dru- 
laitis, 23 metu, 4606 S. Paulina 
St. Jis Rko paszautas ir leng
vai sužeistas kada jis bando 
automobiliu pabėgti nuo poli
cijos. Ji suimta vien už tai, 
kad jis važiavo vogtu automo
biliu, bet suimtas, po kamanti
nėjimo, prisipažino, kad pasta
ruoju laiku jis apiplesze devy
nias kareziamas — soft drink 
parliorus. Delei tokio jo prisi
pažinimo, jis liko atiduotas 
grand jury ir isz jo pareikalau
ta $20,000 kaucijos. — N.

suėmimą,

Wilkes-Barre, Pa. — Liepos 
4 diena buvo apvaikszczioja- 
ma suka'ktuves 150 metu, kaip 
Indėnai czia iszskerde pora tu
zinu pirmutiniu baltųjų — 
Europiecziu, su vaikais ir mo
terims, ir ju visa manta sude
gino.

Visa Wyoming klonis labai 
spareziai rengiasi in ta paroda 
atminimo sukaktuviu “Sesqul- 
Centennial Battle of Wyo-

rims*-per dideles tu laiku Indė
nu gaujas.

Tszkilmes buvo net keturias 
„ienas; sutrauks žmonių, tiki
masi, in puse miliono. Parodos 
pradžia buvo nuo pat vietos 
kur buvo skerdynes ir pamink
lo, kuris yra jau senai czia to 
atmineziai pabudavotas. Tesė
si net devynias mylias per nau
ja tilta in Wilkes-Barre, ir czia 
didėlėmis gatvėmis pavaiksz- 
ežioja 
Avė., 
valstijoje, buvo labai iszpuosz 
ta, taip, kaip ir visi miesteliai 
pakeliu bus puikiausiai 
puosze.

Lietuviai parodoje dalyvavo 
Lithuanian Doughboys 

su pasaulinio 
karo liekanų uniforma: tamsiai 
mėlynas szvarkas, 
nes, juoda kaklarykszte

iszsiskirsto. Wyoming 
yra gal plaeziausia gatve

su “
300 vyru ir visi

iszsl-

, y 
y

baltos kel- 
, juodi 

czeverykai, su palivotais szal- 
mukais (karo lauke helmet), 
su raidėmis L.D., raudonai. Be
nas buvo pasamdytas net isz 
Nescopeck. Pirmininkas — Ad. 
Jonas S. Lopatto, jo pavaduo
tojas — M. Stanaitis; A. Grum-
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t 
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NEMATE ŽMONIŲ PER DAUGELI METU
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BAUDA 41

V kiuryje stovi J. W. Austin su paczia ir jojo keturi nigriszki laivoriai, kurie ana die
daugeli

Inter njthhdi

i - r '
K?'

d
1

na atplaukė in Sydney, Aust rali je isz gilumos Afriko, neinate baltųjų žmonių per

15c

metu. Austinas vra 'kupczium visokio tavom, ’kuri įmaino ji su juodukais ant visokiu minorą-
lu, sloniaus'kauhr, kvepeneziu pipiru ir kitokiu dalyku koki a uga gilumoje Afriko.

Idis — ntras pavaduotojas; R.
J. Daltonas sek r. ir Dr. A. W.
Brookus, iždininkas.

Nedėliojo dainavo 
tautu korai: Angliszki, Lietu
vi szk i,

visokiu

LeukiszkiSlavokiszki, 
ir kitos tautos. Skrantu vysku
pas pasako puikia 
kuri patiko visiems.

prakalba
— V.
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MEKANISZKAS 
ŽMOGUS

KURIS 
“TELEV0X.

VADINASI
> >

KALBA, UŽDARO LANGUS, 
ATSAKO 
UŽDEGA IR UŽGESI

NA SZVIESA IR 
TAIP TOLIAU.

TELEFONĄ,

— Per 
galvota 

apie iszradirna dirbtino-mecba- 
ni'Kzko žmogaus, ir kitu baimin
tasi kad jei bus toks žmogus 
padaryta jis gali atlikt baisius 
dalykus.

New Yorke buvo darvta ban
dymai su vienu tc/kiu mecha- 
niszku tvariniu. Jo pirmas dar
bas buvo atidengimas stovylos 
Jurgio Washingtono, vieno isz 
žymiausiu ir ankstyviausiu 
Amerikos inžinierių, Jcuris vė
liau buvo prezidentu. *

Tas media niszk as 
turi akis, ausis,
iszskyrus smegenis.

Jis nėra koks siaubimas. Jis 
yra naudingas tvariais pritai
kytas reikalavimams szio am
žiaus kuriame gyvename.

Nors jis neturi duszios 
smegenų, jis turi
szirdis yra centras jo veikimo, 
nes jojo randasi bilijonai oldk- 
tronu, suleistu in stiklini tuba, 
kurie naudojama atlikimui jo 
darbo.

Mochaniszkas žmogus, trum
pai sakant, perstato naujas pa
stangas inžinierijos ir mokslo 
padarymui szio pasaulio geres
niu gvenimui. Mes turėjom to

Schenectady, N. Y. 
ilgus laikus pasaulyj

žmogus 
baisa ir viską

szirdi.
nei 
Ta

ming”. Buvo tai tarptautine, legrafa, telefoną, radio, ir da-

I I

liai- turini szi nauja žmogų kil
ia i kinas vadovas elek- 

žygyju prie didesnioprio

g
g pavo- 

alima apsieiti

pareigoms eiti. Jaigu kas nors 
negerai su ta vieta kur jis pa
talpintas, dirbtuvėj arba namie 

automatiszkai
szau'kti telefonu savo kontroles 
numeri, ir daro tai iki jam ne
atsiliepiama.

Tas žmogus vadinama
” Jis gimė isz reikalingu

mo elektros industrijoje, ture- 
ge resnos automat i nes 

kontroles sub-stotyso kurios 
gauna elektra isz didžiųjų sto- 
cziu.

.Jaigu gyva žmogų toj vietoj 
turėtu laikyti, elektra butu žy
miai brangesne. Galvojus viso
kius kitokius iszradimus, pa
galiau sugalvota

ris vra 
tronu 
naudingumo.
Sziandien tas žmogus tarnau

ja svarbiausia ele'ktros indus
trijoje, prio saugojimo vande
nų rezervuaru, kaip Washing
tone del Karo Departamento, 
ir i n vairiose kitokiose vietose 
kur darbas yra perdau 
j i ngas arba ‘kur 
be žmogaus.

Rytoj, jaigu panorėsime, jis 
gales atlikti musu namu darba. 
Jis gal bus naudojamas telefo- 
navimui per Atlantika arba 
per kontinentą. Jis gales dirbti 
kur tik bus nutiesta telefono 
d ra t ai.

Jis galės būti padarytas pa
sitarnauti, syki pastatytas at- 
saknnczioje, vietoje, bendrai su 
kitomis maszinomis kurios pil
dys jo norą. Dabar tas žmogus 
pildo norus 
naudoti. »

Kas nori priversti ta žmogų 
veikti, naudoja paprasta tele
foną, pasako koki nors to mc- 
chanis^ko žmogaus numeri per 
telefonu centra, kaip szaukiant 
bile ‘kita žmogų. Per telefoną 
tris sykius suszvilpiama davi-

to 'kuris nori ji
V

mui signalo tam mechanlsz- 
kam žmogui.

Iszgirdes “savo^pono baisa” 
tas mochaniszkas žmogus atsa-
ko tani tikru balsu kuris reisz- 
kia jog “gatavas”. Tada insa- 
kymi jm perduodma bent kuria 
viena isz trijų notų prio kurios 
jo sistema pritaikyta, ir jis dir
ba ‘kas liepiama. Po to jis sig- 
naluoja, jog užduoti atliko, ir 
jaigu negavo ’kitodeiu insaky- 
mu, jis nutraukia savo vciiki- 
ma. w ‘

Jis naudojamas sargybos

.ta . .1.1 ■

jis

vox.

jimui

pradeda

“tele-

sub-stotyso

pabūdavo t i

Katalogas Visokiu 
Knygų

. 15<

ir

15c

No. 100 Tūkstantis
Viena” puiki didele knyga, 
biazkos 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 nudeklinais iszmargintais 
virszais. Didumas knygos 9 U per 6% 
colius. Pirkite o nesigailesite. $2.00

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

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

No. 103 Vaidclota, apisaka isz 
, isz- 

imta isz Lietuviszku užlicku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu.. ,35c

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

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku fr milekia visus 
lygai; Vclniszkas kaziravimas; Jcsz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duk^ere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
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 kliū
tis, apie kupeziu kuris norėjo plgiaue 
darbininko. 182 puslapiu............. 35e

No. 108 Szeszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka,

Toj paezioj kny
gelėje toipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmotije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu.

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnėjo, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paczia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu įveiksiąs gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
ir t., t. 48 puslapiu..

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai:

Naktų 
27 Arą- 

Yra tai ketvirta

nudeklinais

15*

Puiki Istorija apie Joną- 
3Sa

20«

$1.00 ....1S«

• • ...15c

toki dalyku kuriam butu gali- pl™utlne« puse, .xlmtmeczi*,

dalvko
Visos i n monos jau

gu ponu. 78 puslapiu.........

. .25c

kad visur 
vienas 
duoda-

ma duoti insakymus paprasta 
telefono balso srove.

Tik pati idėja szito 
yra nauja.
buvo isz seniau, tik reikėjo pa
naudoti.

Dabar lieka priimti tam mc- 
chaniszkam žmogui viena kal
ba per visa svietą,
vienokiems reikalams 
signalas-ženklas butu 
ma.

Tas žmogus sveria 600-svaru. 
Iszrado R. J. Wensley, inžinie
rius isz Westinghouse Electric 
& Manufacturing Co., kurio pa
veikslą matome aukszcziau.

KA RASZO MUMS
ISZ LIETUVOS.

Sz i rd inga i acziu jums uz
laikraszti ir'kalendorių kuri uosi Pavojinga klaida.
mums prisiuntė!, 
szviete ir pralinksmino 
namelius, taipgi szirdingai de- 
kavojame musu brangei sesu
tei u‘ž užpirkimą mums taip 

dovana laikraszti 
“Saule.” Vedinam kad taip 
puikus ir naudingas laikrasz- 
tis prasi{)latintu po visa Lietu
va, kuri labai pas mus myli ir 
visi skaitę.

Szimet Lietuvoje labai 'blo
gi metai, nes labui szalta. Die
na 1 
daug, 
kaip pėda sniego ir gulėjo vi
sa para, kuris padare daugble- 
des ūkininkams; iszlanže sodo 
medžius, daržoves ir rugius. 
Nekurie medžiai kurie nesulū
žo tai tieji sukilo, o katrie nu
laužti tai tieji jau nesu^kils. 
Tankiai liję ir liję, bulves su
puvo ir inažad juju turėsime.

Gromata prisiausta isz Sau
kiu, valscziaus Luksziu, kaimo 
Plegu nuo Domicėlės Adomai
tytės. ;

brangia 
‘Saule.”

Birželio

I

o kurie ap
mušti

25c

■ •

No. 118 Istorija apie All Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikuetfu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalnlnke, Luoszis. 
62 puslapiu..................................... 15e

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuiio. 58 

j puslapiu ...........................................15c
No. 121 Trys istorijos apie Trys 

Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu...............

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

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu.................................... 15c

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var^ 

Iginga žmogaus sunu 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..................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojai in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu

No. 131
sza Korczaka. 262 puslapiu.

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu ....

No. 134 Dvi istorijos apie Balsi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu ....

No. 135 Penkios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 

I Kaip Kuzma Skripkorius liko turtta-

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

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres ls>- 
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 nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgyml- 
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinkl- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiczlua. 
Saule geriausia vedintoji ...... 15c

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. 2O«

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 Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15a

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

No. 142 Trys istorijos apie Pa-

į iri snigo tiek 
kad net buvo daugiau

Llotuvhskas Graborlus 
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes,

810 W. Sprure Rt., 
faAHANOT CITY, PA.

800 MAllKKT 8T.,
TAMAQUA, PA.

- i ■ c

..............18c |szo Jerubauako, Osioczna. 40 pus. lie 
(3 .dalis) 

Ila isa 
maiszu 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......

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

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Poary

No. 143 Trys is tori j oi apie Vcl- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 

maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
15c

15«

20c

ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
••••••••25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventlmas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaltikas, Juokiu............. 25«

No. 115 'Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu •«««««;

žemgali. 64 puslapiu...

15c

15c

o 
puodą, Dainele. 47 puslapiu

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apvaizdos, Nedaejusia žudina- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bemadina. 61 puslapiu

No. 145 Keturios Istorijos, apie 
maža katiluka, Lietuvos skausmai. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele....................................... lie

No. 146 Dvi Istorijos ap.s Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios naktį. 
61 puslapiu ......................................15«

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA. > 4

11

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kūnas numirėliu. Pasamdę 
automobilius del laidotuvių, krikai- 
tinta, Tesaliju, pasivailnijimo ir 1.1. 
520 C«lltre gt* Mjibanuy City, ft.




