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ISZ AMERIKOS
PARDAVĖ $1,200

UŽ 25c
VYRAS PASLĖPĖ PINIGUS 

NUO PACZIOS TARP 
SKUDURIU.

PACZIULE PARDAVĖ JUOS 
UŽ 25c.

paszauke skudurninka
25 cen-

Springfield, Mass. — Ana 
diena, kada 'paežiui© Petro Ail- 
dain, pasirengdama keliauti in 
Europa, surinko visokius niek
niekius ir skudurius, suriszo in 
pundą,
ir ta viską pardavė už 
tiis. Kada josios vyras parojo 
isz miesto ir nuėjo pasiimt pi- 

viso
banko,” konia neiszcjo isz 

proto, kada pinigu nerado, ku
riuos buvo paslėpęs 
paneziakoje, o kuriuos paeziu- 
le suriszo drauge su visais sku
durinis.

Ka ežia daryt! Kur jeszkoti 
skudiirninko, kuris nedasipra- 
to koki skarba vežasi su savim 
namo f Petras kaip beprotis nu- 
bego in palicije melsti pagial- 
bos ir atradimo savo dingusio 
skarbo. Ant giliuko palicije ži
nojo adresus visu skudurninku 
kurie daro mieste bizni, nuėjo 
pas kožna ir tyrinėjo visus. 
Pas viena užtiko nupirktus 
skudurius, vyra^jierkraje vis
ką ir nudžiugęs Indo vl^us pi
nigus. Kada isztrauke 1,200 do
leriu bumaszkoms, skudurnin
ka s, kuris buvo Žydelis, pare- 
gejas taip 
turėjo pas save, 
suszuko: 
mažuma! ”
ARKLYS SUMINDŽIOJO

FARMERKA ANT SMERT.
Menominee Falls, Wis. — 

Helena Schroeder’iene, 45 me
tu, nuėjo in 
arkli, o kada po kokiam laikui 
nesugryžo, vyras nuejas josios 
jeszkoti rado motore negyva, o 

mindžiojo josios lavonu. 
Nelaimingos moteres kūnas bu
vo baisiai sumindžiotas ir visi 
kaulai sulaužyti. Farmeris isz 
piktumo nuszove arkli.
PAGARSEJAS ŽUDINSCZIU 

MIESTAS.
Chicago. — Cook paviete, 

kuriame paviete randasi mies
tas Chicagas, atsibuvo 1,264 
žudinstos nuo 1922 ly 
meto. Pakarta tame laike sep
tyni žudintojai. In laika asz- 
tuoniu menesiu szimet,

nigus 
< <

$1,200 isz 
konia

savo

senoje

ka ir nudžiugęs rado vi^us

dideli skarba kuri 
isz gailesezio 

“gyvalt, ak 
ir ant vietos apalpo.

groise

t varta pagirdyt

arkly

paviete

v

Chicagas, 
nuo

szimet

<r 
r> 1923

6107 S. Rockwell St.,

likos 
papildyta 236 žudinstos, o pa
karta penki žudintojai.

LIETUVIS BANDĖ 
NUSIŽUDYTI.

Chicago. — Isz nusiminimo,
kad jo mylimoji Anna Yuknis, 
19 m., inirszta pavieto ligoni
nėj nuo džiovos, Peter Laikas, 
31 m., 
pasimatęs su ja iszejo ligoni
nes kieman ir ten bandė usi- 
žudyti iszgerdamas nuodu. 
Laiške pasimatymo Ona pasa
kiusi, kad jai nedaug laiko te
lieka gyventi, kad ji neužilgo 
mirsianti, tada ir jis ’ nusi- 
sprendes kartu mirti.

Luką be sąmones 
mergaites tėvas, kuris ėjo per 
kiemą apsilankyti pas savo 
dukteri. Luką tuojaus nunesz- 
tas ligoninėn, kur ji atgaivino. 
Delei gretai suteiktos pagcl- 
bos jis pasveiks 
sziandien HUgrysz namo, 
betgi turąjo1 pasižadėti, 
daugiau nesižudys. Mergaites 
gi mirties laukiama kas va- 
lAinrln

iszgerdamas

.v

užtiko

ir gal dar 
Jis 

kad

NARSI 13 METU 
MERGAITE

SUMUSZE MILŽINĄ 6 PĖDU 
DYDŽIO SU PIENINE BON- 

KUTE, KURIS ATĖJO IN 
JUJU STUBA.

Dcan, 
k u ris

New York. —'Erylckos’ metu 
Zosyte Czarnecku yra narsi 
mergaite, o jaigu tam netikite, 
tai užklauskite Carlo 
milžiniszko laivoriaus,
yra szesziu pėdu dydžio ir sve- 

suvirszum du szimtus svaru, 
o jisai jum pasakys “sziur.”

Dean stojo slide aresztavotas 
per palicijanta už sukėlimą 
maiszaczio Czarncckiu stuboje. 
T „ .
va ir iszrode, kad galejosi 
žandapiszkiu Dempsey, 
jojo sudže užklauso kas ji taip 
“papiksino,” 
tu ant Zosytes,

re

Eurejo jisai apriszta visa gai
su 

Kada

ryto pas
uly-

parodo su pirsz- 
szale stovin- 

ezios. Palicijantas, kuris aresz- 
tavojo Doan’a, papasakojo kad 
atsitiko sekaneziai:

Dean’as atėjo isz
Czarneck i us, 107 E. 8 tos 
ežios., manydamas kad inc jo in 
savo st ubą, o kada jam Czar- 
neckiene paliepė ncsztis lau
kan, Dean kirto jai per veidą 
su kumszczia. Tada Zosyte pa
griebė nuo stalo pienine bon- 
kute ir paleido milžinui in gal
va. Tasai sukrito ant grindų 

Zosytes broliukas
Tasai 

kaip jautis, 
mete antra bonka in ji, o mer
gaite pagriebus skaurada, kir
to jam.da. kartui (vor galva. Ra-> 
szauktas palicijantas snrado 
Dean’a ant grindų be žado. Su
tižę pažiurėjas in Dean’a tarė: 
“man rodos kad tu likaisi nu
baustas užtektinai per szita 
maža mergaite ir tave palei
džiu, bet kita karta nelyskie 
kur nereikia ir privalai sarma
tytis, kad tave kūdikis tail) ap
taise.”

J

sutiko 
šaky d a-

VALENTINAS PALAIDO
TAS KALIFORNIJOJ.

New York. — Lavonas Ru
dolfo Valentino likos nuvežtas 
in Hollywood ant palaidojimo. 
Jojo brolis Alberto pribuvo iii 
Amerika Ularninke ir 
ant padarytu planu
mas: “atiduodu Amerikai ma
no didžiausia turtą — mano 
broli, — lai czionais silsisi, kur 
likos priimtas karaliszkai.”

Pola Negri, velionio sužiedo- 
tine, pasitiko broli ant pristo- 
vos, pabueziuodama ji tris kar
tus in veidą ir graudžiai verk
dama.
NUKANKINTAS

ANT SMERT, PO TAM 
SUDEGINTAS.
Pagal palicijos

tai nežinomas žmo
gus kuri rado ant Jauko Chica-

Heights, buvo pirmiausia 
nukankintas, po tam aplaisty
tas gazolinu ir sudegintas. Ma
noma kad taji baisu darba pa
dare jojo nevidonai—butlege-

Chicago. — 
nuomone,

go

riai. Žadintojų nesusekta.
APSIPACZIAVO SU SAVO 

PODUKTE.
Toledo, Ohio. — Harry Hen

drickson, 26 metu, norints turi 
paezia ir kelis vaikus ir povei
kius, apsipaeziavo su 
metu podukte Oralce Schaeffer 
ir su jaja gyveno drauge tam 
paežiam name su josios motina 
per keliolika menesiu nežinant 
kaimynams. Ant galo kai
mynai dasiprate viską, prane- 
sze apie tai palicijai, kuri ne
laba patėvi uždare kalėjime. 
Laike perklausinejimo, pirma 
pati Hendrickson’o nestojo in 
suda. Badai motina pritarė tam 
apsiyedimui ir nieko sau isz to 
nn/lnrn

savo 15

TIKRAS ASILAS;
VYRAS

BUVO BURDINGIERIUM 
PAS SAVO PACZIA 

KURI GYVENO SU 
KITU VYRU.

Karolius

paliepimo 
vadino Ka I re

J

kuri save

a psigyvendama

Buffalo, N. Y.
Slominski, 149 Sidway ulyczia 
likos aresztavotas už girtuok- 
lysta (o gal isz rupesezio) ant 

moteres,
Slominskiene, 

pati aresztavotojo. Magistra
tas Waltz, tyrinėdamas už ka 
ji motore liepė areszbavoti, da- 
žinojo nepaprasta szeimynisz
ka sumaiszyma tosios poreles. 
Pasirodė, buk prasiminusi pa
ti Šiom i nsk i o, apleido savo tik
ra vyra Benedikta Rakikasa 
isz Watertown, gyvendama su 
Karolium per devynis metus ir 
savo 19 metu sunum iszvažiuo- 
dama su Karolium in Buffalo.

In trumpa laika po tam at
važiavo josios pamestas vyras 
ir sujeszkojas pabėgėle, atėjo 
pas jaja ir padare ta, ka mane 
už geriausia,
pas jaja, kaipo josios burdin- 
gicrius ir vaktuoja narna kada 
paczinle su prielaidiniu iszeina 
in miestą arba kur iszvažiuoja. 
Jojo motore susilaukė su prie
laidiniu kūdiki, kuris jau turi 
devynis metus.

Magistratas Waltz nubaudė 
Slominski ant dvieju metu ka
lėjimo, moterei paliepė gyvent 
sutaikojo au sav;* pirmu vyru, 
o jaigu to nepadarys, tai ir. ja
ja uždarys kalėjime. Argi ran
dasi didesnis asilas už Rakika
sa 1

SĖDĖJO ANT BANDITO 
PAKOL NEPRIBUVO 

PALICIJE.
Cedar Raipids, Iowa. — Mo- 

tormonas strytkario, Kazimie
ras Zavackis,
per banditu tiksle apipleszimo. 
Zavackis susirėmė su banditu 
isz kurio ranku iszpuole revol
veris, po tam atsisėdo ant ban
dito, laikydamas revolveri.su 
viena ranka prie bandito krū

va re 31 ryt kari, 
palici jauto,

t

likos užkluptas

Mums

tinęs, o su kita 
pakol nepamato 
kuri pasiszauke ir atidavė ban
ditu in jojo rankas.

LIETUVISZKAS FARME- 
RIS SU PACZIA SU- 

ŽEISTI.
Crystal Lake, III. —

parnosza, kad pareita Sekma
dieni automboliu kolizijoj 
skaudžiai buvo sužeistas žino
mas Lietuviu farmerys, Mikas 
Karpis, ir jo žmona, turi savo 
farma ties Crystal Lako.

Juodu buvo nuvyko in sve- 
czius pas Žiogu, irgi Lietuviu 

, ir gryžtant namo, 
in 

Karpiu automo
bilis buvo sudaužytas 
patys baisiai sužeisti.
APKALTINO SAVO PACZIA 

BUK JIJI NORĖJO JI 
NUTRUCINT.

Philadelphia. — Konstantas 
Godzieba apskundė savo pa
ežiu Karolina, užmetinodamas 
jai, buk ji norėjo nutruciiit.

Ant vyro užmetinejimu mo
tore užsiginęzino buk norėjo 
vyra nutruciiit, sakydama, buk 
t a ja diena jam negamino pus- 
rycziu, tiktai jisai pats sau pa
dare valgi. Vyras neturėjo ka 
atsakyti ant to ir pripažino 
kad taip buvo. Ant galo vyras 
pradėjo szypsotis iii paezia o 
jiji in vyra, taipgi ir sudžo, ku- 

iszkirtcs gera pamokslu

automboliu

ir gryžtant namofarmerius 
kitas automobilius trenkė 
ju maszina.

ris

o jie

UZMUSZTAS PRIE 
DUkU

EIDAMAS IN DARBA, NU
ŽUDYTAS PRIE SAVO 

DURU PER DU 
ŽUDINTOJUS. > J ' 

> m ,, «i —■

Scranton, Pa. Antanas Con- 
dida, 
mas in 
mas su savo paezia 
vo jaja ir ėjo Įjrie.savo kasdic- 

kasyklas 
Vos žengė kelis 

ingsnius, kad taine privažiavo > ' • • t •

47 metu anglckasis eida- 
i darba, atsisveikinda-

, pa b u cz ia -

ninio užsiėmimo in
Olypbante.
žing
du nežinomi vyrai automobi
li u je, paleisdami in ji keliolika 
szuviu isz revolverio, užmusz-

, po tam abu- 
in szali Skran-

Pagal palicijos nuomone,'tai 
Condida turėdamas gera dar
ba kasyklose, buvo praszalin- 
tas tokiu budu idant padaryti 
vieta kitam anglekasiui, kuris 
norėjo taji darba aplaikyt.

darni ji ant vietos 
du nuvažiavo 
tu.

PASKUTINIOS ŽINUTES.

11 Monroe, Mich, 
susidūrimą < 
ant Detroti, Monroe, Toledo 
keli, 8 žmonys likos užmuszti 
0'28 sužeisti; keli isz ju mirs.

If Worcester,' Mass. —Len- 
ministeris lJonas Ciccha- 

važiuodamas isz Man
in 

susidūrė su

dvieju 
Monroe

— Per 
strytkariu 
J,

Filadelfije auto- 
vežimu.

k u 
novski, 
chestero 
mobiliu,
Szoferis likos sužeistas. .

Peoriaį 111. — Suvirszinn 
szinitas žmonių 
užtrucintos verszienos kuria 
valgė ant draugiszko pikniko.

pavojingai

apsirgo nuo 
verszienos

Kar- 
prie farinerio 

diena pa- 
Visi

ana

— Penki 
isz Illinojaus likos

ant

Keli isz ju serga 
ir kaip rodos mirs.

II Champagni, III. — 
ve prigulinti 
Henry Keller,
gimdė tris versziinkus, 
gyvi ir auga sveikai.

11 Toledo, Ohio, 
žmonys
užmuszti kada greitasis trūkis
trenkė in ju automobiliu 
skerskelių.

11 Takona, Ohio. — 20 ang- 
lekasiu likos užgriautais per 
eksplozije gazo No. 20 kasy- 
klosią Superior Coal Co. Kelis 
jau iszgelbejo, o 'kitu da nesu
randa.

gazor*

ATSAKYMAI.

Shamokin 
“ Los Angeles 
656 pėdu ilgio.

S. T. Baltimore, Md. — Bili
jonas doleriu raszosi szitaip— 
1,000,000,000.

M. S. Waterbury, 
Jaigu i 
Amerike, 
nedaro kokios tautos butu jo 
tėvai ar kur jie gimė, bet turi 
visas tiesas būti 
Suv. Valstijų.

G.R, Philadelphia, 
kai traukiami per arklius pir- 
minuse pradėjo eiti ant Cathe
rine ir Bainbridge ulycziu.

V.M. Scranton, Pa. — Leng
viausiu budu yra pažinti ar

J.A.J. Pa. —
J) orą lai v is yra

Conn, 
žmogus yra 

, tai jokio i
gini i as 

skirtumo

prezidentu

— Kaiu-

viausiu budu yra pažinti ar 
deimantas yra tikras ar falszy- 
vas padaryk sekaneziai: pada- 
rykie skylutia su adata ant 
popieros ir žiurekie per dei
mantą ant josios, jaigu dei
mantas yra netikras tai pama
tysi ant popieros dvi skylutes 
o jaigu tikras tai matysi tik 
viena.

A.T. Frackville, Pa. — Jai
gu tamista gauni lai'kraszti 
tik karta, ant sanvaites tai

fttnomerata Kasztuoja: Amerike ant viso mato 98.01 
Europoje ir Lietuvoje |4.00 ant yiao pettf 

-
patakoB ir Pinigus visada siuskite tik ant šilo adieifl

W. D. BOOZKAUSKAS-CO„
MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.
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Isz Visu Szaliu atkerszinimas

BAISUS
ATKERSZINIMAS

TARNAITE
GASPADINE; VYRAS AP-

NUTRUCINO

SIPACZIAVO SU JAJA, 
PO TAM SUKAPOJO 

SU KIRVIU.

Pokrzyva, Lenkijc. — Mar
tynas Kapryk, turėjo pas save 
18 metu tarnaite Juze Sta- 
niėvskiute. Mergaite nuo kokio 
tai laiko
Martina, ir visokiais budais 
kaso duobeles savo gaspadinei 
idant suardyt szeimyniszka gy
venimą tarp poros, 
pasinaudodama 
pa dinos, 
gyduoles, 
per 
motore mirė.
paezios Martinas apsipaeziavo 
su Juze.

Po szliubui Juze neturėdama 
ramybes 'per savžine, 
iszmetincjo josios pasielgimu 
su gaspadine, ant galo iszpaži- 
no Martinui, kad tai jiji buvo 
priežasto jojo moteres mirties.

Martinas tuom iszpažinimu 
taip persiėmė ir insiuto ant 
savo antros -paezios, pagriebė 
kirvi ir sukapojo ja ant szmo- 
teliu, po tam padege grinezia 

pats sau penpjove gerkle —

insimylejo labai in 
ir visokiais

Ant galo 
isz ligos gas- 

inpyle truciznos in 
Po sunkiu kaneziu 

kolos dienas nelaiminga 
Po mireziai savo

kuri jai

PIEMENUKES
GASPADORIUS PASIELGI- 

NEJO SU JAJA ŽVE- 
ISZKAI, UŽ TAI JIJI 

PADEGE JOJO 
GRINCZIAS.

Ka-

O

abudu sudegė liepsnojo.
* i w, * * * <

PERKA PATOGES 
MERGINAS.

Moskva. — Tyrinėjimai pa- 
yvojo ta- 

voro pargabena patoges mergi- 
ir parduoda

rode, buk kupcziai (f 
o

tai

tižios

kadI

nas isz A si rijos 
Rosijoj paprakai po tūkstanti 
auksiniu rubliu. Prokuratorius 
isz Leningrado suseko tuosius 
kupezius ir jau kelis uždare ka
lėjimo.
JAPONIJOS GYVENTOJAI 

MILŽINISZKAI PASI
DAUGINO.

Tokio. — Jaigu Japonijos 
gyventojai taip staigai pasi
dauginęs, kaip 1925 mete,
neužilgo neturės del ju vietos. 
Tame mete gimė 885,000 vai
ku daugiau ne 'kaip 1924 mete, 
arba viso praejta meta gimė 
du milijonai vaiku. Tame pa
ežiam mete mirė 1,212,000 
ypatų, apsivedė 521,000 o per
siskyrė 52,000 poros.
PUSE VAIKU AUSTRIJOJ 

YRA BENKARTUKAI.
Klagenfurt, Austrija. — Val- 

gimimo suraszai iszrode
buk Austrijoj randasi didesne 
dalis, arba 60 procentas, gimu
siu nblegaliszku vaiku-benkar- 
tuku.

Priežastis tame yra,
Austrijoj yra lengvos apsive- 
dimo ir persiskyrimo tiesos in- 
kurtos i)0 karei per Social-de- 
mokratiszka partija. Jaigu, sa
kysime paeziuotas vyras yra 
levu merg-vaikio, tai gali per
siskirt su savo paezia ir apsi- 
•paeziuoti su mergina kuri yra 
motina jojo kūdikio. Bausmes 
jokios ne yra už suvadžiojima 
nekaltos mergaites.
'tvanai UŽMUSZE 46 

ŽMONIS ITALIJOJ.
Barcelonia, Iszpanije. — Ke- 

turesdeszimts szeszi žmonis 
pražuvo tvanuosia, kurio užlie
jo keliolika kaimu. Trūkis ei
nantis isz Barcelonijos in Va
lencia nusirito nuo sztangu,Vilk JYUIVCV CA11V ntUlYUUVO, V«l

antra numeri turi kas pavogti, kurios buvo paiplautos per van-
• « - A • 'l • A i v • •abiems, ' paliepė eiti namo ir nes sįuncziame reguliuriszkai dehi ir trisdeszimts phsažioriu

'p

daugiau nenu'žiurinoti viens du kartu in sanvaitia 
IrH/v i • i fna fni ia%iv*i»inna

Pacz- likos užmuszti ant vietos 0 36 
siižeisti. • ‘ .

ISZ LIETUVOS
H |J,

■ 1

I

1

Varszava. 
mien, 
gaspadorius Antanas Koro- 
novski, priėmė ant tarnystes 
savo sesers duktere, 12 metu 
Zenona Kaszlauckiute, kuri ga
nė gyvulius.

Dede buvo tikras beszirdis 
mergaitei, tankiai plakdavo už 
bėrei kala ir neduodavo valgyt. 
Mergaite tankiai eidavo 
alkana ir pamėlynavus ant kū
no, ant galo sumanė beszir- 
džiui 
skriauda. Kada dede vela jaja 
baisiai suplakė ir uždare tam
sioje kamaraitėje, mergaite isz- 
mislino būda atkerszinimo ir 
tuojaus iszpilde. Iszsigavus isz 
kamaraites, nubėgo in tvarta 
kuri padege isz keturiu kam
pu, po tam padege ir grinezia.

Subėgo kaimynai 
bet neturėdami užtektinai van
dens, visa gaspadorysta sude
gė. Nelaiminga sieratde taip- 

i žuvo liepsnoje.
PENKI KARDINOLAI 

NELAIMĖJE.
Lomaus, Fra ne i je. — Ka da 

kardinolas du Bois, arkivisku- 
pap Paryžiaus, 

su ketureis

paviete

ant galo 
i (lodei

g

Kaime 
brzcszinskam

Antanas

gult

atsimokėti u z

gesinti,

važiavo auto- 
kitais 

pralotais, staigai truko gumi
nis ratas ir automobilius pa
sviro in medi. Visi pralotai li
kos smarkei sukrėsti bet 
gilukio apsisaugojo 
mu.

mobili ujo

ant 
sužeidi-

SZAUS SAVE ANT 
MENULIO.

London.
Hermann Oberth, gilumoje 
Juodosios Girrios baigė statyti 
milžiniszka armota, isz kurios 
tikisi iszszauti save ir savo pa- 
gialbininka ant menulio (238, 
833 myliu tolumo.) Jaigu vis
kas eis pasekmingai, tai profe
sores užsidaris save ir savo pa- 
gialbi ninka in milžiniszka 
“kulka” iszdeta gurnu,

— Profesoris von 
Oberth J

in 
iszdeta gurnu, kuri 

svers 400 tonu, palieps kitiems 
puff!” ke

lione ant menulio. Bet ar pa
sieks, tai yra klausymas.

uždegti armota ir 4 <

REVOLIUCIJE
ISZPANIJOJ

STU-VAISKAS SUKILO, 
DENTAI TAIPGI.

KARALIUS ALFONSAS 
NETIKRAS SAVO 

SOSTO.

Aladrid, Iszpanija. — Isz Ca- 
dizo praneszta, buk Iszpanijoj 
kilo revoliucije ir dabar visas 
sklypas randasi po kariszku 
stoviu. Visa Iszpaniszka arti
lerija ir flota Barcelonijoj su
kilo prieszais valdžia. Pasikė
limai kilo Scgovijoj ir Vallado- 
lide, kur visi studentai taipgi 
sukilo.

Karalius Alfonsas tuojaus 
automobilium in

Madridą isz San Sebastion pa
daryti rodą su generolais idant 
užbėgti revoliucijai ir kaip ro
dos noužilgio neteks karaliszko 
sosto.

Ant giliuko praliejimo krau
jo no buvo. Padėjimas visoje 
Iszpanijoj yra labai pavojin
gas, nes gyventojai ir vaiskas 
no yra užganadytas isz val
džios savo karaliaus ir nekuriu 
ministerin.

nuvažiavo

SUIMTAS PLESZIKAS.
Krekenava, Panevėžio aps 

— Nesenai policija ežia aresz- 
tavo žymu pleszika Vinca 
Gusta, kuris padare žmonėms 
daug nuostoliu. Tai kariuome
nes dezertyras, kažkokiais bu
dais gavės isz Sziauliu vals- 
cziaus valdybos paša M. Kusz 
lio vardu ir ilga laika darės 
gin'kluotus pleszimus.
NEPASISEKE NUSIŽUDYT.

Biliūnai, Skapiszkio v., Rok.
— Kaimui iszsidalinus 

vienkiemius,

žymu pleszika

apskr.
in vienkiemius, ūkininkas J. 
Matekonis, susigraudinęs, kad 
gavo nepergeriausia sklypą, 
norėjo nusižudyti ir padare 
peiliu gilia žaizda gerklėje. 
Matekonis dabar gydosi ligo
ninėje. Szis atsitikimas paro
do, kaip karsztai myli musu 
žmones žėinole maitiniojele.

NETIKĖS DERLIUS.
Kurkliai. — Szimet daugu

ma musu ūkininku nusiskun
džia, kad esąs blogas derlius, 
mat, pernyksztis szlapias ir 
lietingas ruduo neleido tinka
mai inseti rugiu todėl apie 20 
nuosz. lauko musu ūkininkai 
neinsejo, 
met maža

ežiu metu pripiautu 
vos sėklai teužteks.

palyginti sn 
bet ir

o ir isz pasėtu szie- 
n a ūda ir kai kurie

kaimai 
rugiu 
NorS rk v ivb/mu, 
rugiais, daug geresni 
jie slėniuose sniego iszguleti 
ir reti. Žinijai . nuo buvusiu

sėklai 
kviecziai

' ■ fl * If / > *  “ L • ' >■ f » t *

kaitru smėlynėse ir auksztes- 
neso vietose iszdege. Dar yra 

kad Liepos menesio 
pabaigos lietus, bulves ir ki
tus vasarinius augalus patai-

vilties

*« *

sy£.
Pievos szimet buvo pažele 

gerai ir szieno daugiau turė
simo, negu pernai.

DEGA MISZKAI.
Vilniaus kraszte dega di

džiausi miszku plotai. Jau isz
dege keli tukstaneziu hektaru. 
Padaryta flaug 
ku padegime kaltinami kai- 
miecziai, kurie tuomi kerszija 
dvarninkams. .
GAILESTINGA SZIRDI DIE

VAS ATLYGINO.
Sziomis dienomis Aleksote 

ties “Maisto” 
elevatorium 
meta 2 menesiu kūdiki. Kūdi
kis buvo labai gražiai aptaisy
tas, ir prie jo rasta rasztelis, 
kad jis Katalikas ir jau pa- 
kriksztytas. 
tarėsi, kur ji dėti, 
nutarė, kad tas sargas turi ji 
paimti ir auklėti, kurio rajone 
kūdikis buvo rastas. Ka dary
si žmogelis pasikasė pakauszi 
ir sako: jau penkis savo vai- 
kuczius auginu pasiimsiu ir 
szeszta. Parsineszes kūdiki na
mo, ir iszemes isz paduszkai- 
tes, rado prie jo rysziuliuka, 
kuriame buvo 2,000 litu. Jam 
apie tai pasisakius kitiems 
sargams — szie ir pradėjo del 
kūdikio varžytis. Bet žmogelis 
atsake: jums pinigai rupi, o ne 
vaikas, jau jei tokia Dievo va-

nuostoliu. Mivz 
kaltinami

sandcleliais ir 
sargas rado pa-

Susibėgo sargai
Pagaliau

szeimynelejelia, tegu mano 
jis ir auga.
ORGANIZUOJA 

TERORISTUS.
Szvenczionyse Lenkai orga

nizuoja teroristine grupe už
puldinėti musu pusėje valsty
bines ir visuomenes instai- 
gas, naikinti tiltus, susisieki
mo priemone-s ir 1.1. Tos gru
pes vadas esąs parueznikas 
Kozlauekas. <In ta, grupe prb’ • 
imami invairus nusikalt eitais* 
žmogžudžiai ir banditai, gerai 
žino musu ikraszta, . „..Hi
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I SAULE

Kas Girdėt
Vėliausiam numnro Maskvos 

laikraszczio “Krasnoj Gaze- 
ta/* randame akyva straipsni 
apie tyrinėjimą sveikatos ka- 
misijos kas kiszasi ulycziniu 
vaiku gyvenimo tonais. Tyrinė
jimai parode buk ant kožno 106 
vaiku kuriuos tyrinėjo kamisi- 
je, tiktai keturi vaikai ne rūke 
ne gere. Toliams pasirodė, buk 
80 procentas vaiku naudojo 
kokainą, o daugiause naudojo 
gerymus, tabaka ir drauge ko
kainą. Kada juju užklausta del 
ko tai daro, atsake kad tai da- 

isz aky v ūmo.”
Visi vaikai veda valkatų gy

venimą. Didesne dalis tuja ne
laimingu, neaplaike jokio te- 
viszko iszauklejrmo, o gyvena 
vien tik isz vagyseziu ir pieszi- 
mn. Mergaites veda paleistu- 
vinga gyvenimą, parduodamos 
savo kuna už kolos kapeikas 
del visu kurie jaises pareika- 
launa. Paleistuviu urvos pilnos 
merginu ir moterių.

Mete 11)25, Pennsylvanijoj 
buvo surisztos mazgit moterys
tes 71,093 poros, arba 2,238 
mažiau ne kaip 1924 mote. Ta
rno iMicziam laiko persiskyrė 
8,27 poros. Paežiam Philadel
phia pavieto "apsivedė 16,291 
poros o 1,780 persiskyrė. Szi- 
inet bus da mažiau apsivedimu.

Isz Lietuvos.

re

Praeita Sereda suėjo trys 
metai kada vienas isz baisiau
siu drebdjimii žemes Japonijoj 
padare baisia uses bledes o ma
rios ir ugnis taipgi prigialbejo 
tai nelaimei. Toje nelaimėjo žu
vo 99,331 ypatų, sužeista 246|- 
540 o 43,476 buvo nesurastųjų. 
Arti 5,(MM) namu sudegė, 18,000 
namu sugriuvo o 848 mariu 
vilnys nunosze. Bledes padary
ta buvo ant bilijonu doleriu.

----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

Lietuviszkos Pasakos. 
* 
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RUDOLFO.
VALENTINO

I «

(BIOGRAFINIS BRUOŽELIS)

Aktoriaus Valentino kūnas 
silsisi 15 tūkstantiniam doleriu 
grabe. Bet ar jojo kūnas lures 
saldesni atsilsi tam grabo ne 
kaip prasto darbininko kuris 
guli pigesniam grabe. Galima 
užtvirtint kad ne.

Baisi

miro

vei iausia eksplozije 
Clymer kasyklose pakele ka- 
svklu nelaimes szirnet ant 758. 
In pustreczio meto tokiu dul
kinki eksplozijų buvo 28 kurio
se žuvo 96 darbininkai.

„.I ■■■ —„i.—.............. ■ i, e— ,.i— —

"T
klupo liga, jisai jaiĮ < gaydąyo 
apie virsz miliono dolariu al
gos ir rojali toto. Per desetka 
metu jaunikaieziui daieiti nuo 
$5 in diena iki $1,000,000 per 
metus — tai pasakiszka kar
jera!

Iszvaizdos Valentino nebuv'* 
taip labai gražios, 
kiekvienas Italas, 
tamsiai juodbruvas, 
akiu ir plauku. Kas jo iszvaiz- 
dojebuvo patrauktino, tai dai
lus viso kimo sudėjimas, stam
bus raumenys, 
mas ir labai mandagios mane- 
ros. Tas tai ir buvo jo kapita
las, kuri Valentinui pripažino 
no tik visa Amerikos dailioji 
lyti s,bet ir vyrai.

Paskutiniu laiku dailioji ly
tis taip apsisuko savo galva 
su Valentino, kad jisai kas 
dien gaudavęs apie tūkstanti 
laiszku su pasiūlymais i n vai
riausiu ir turtingu merginu už 
jo teketi. Būdamas mandagus 
jisai kiekviena laiszka atsaky
davo, dėlto turėjo keletą mer
ginu sekretorių kasdien prie 

o pacztas jam 
kasztavo arti 300 doleriu per 

Vedybose Valentino 
ji h

Ii

I |
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Apie tris karalaites in gulbes 
pavirtuses.

Seniau, pakrasztyjo vienos 
girrios, gyveno miszko sargas 
su savo moezia. Prie pat grin- 
czelcs buvo prūdas, kur vjs at
skriedavo trys gulbes. Knin tik 
anos nusileisdavo pakrasztin, 
tuojau padėdavo savo plunks- 

. nas ir pasilikdavo labai gražios 
mergaites. Viena kart, eida
mas miszko sargas isz miszko, 
pamate szitas mergaites ir la
bai jam viena isz ju, pati jau
niausia, paliko. Parojęs namo 
pasakė jisai apie tai savo moti
nai ir sako, kad labai nori pa
imt sau jauna mergaite už pa
ezia. Motina Hope jam kad isz- 
kastu szale prūdo gilia duobe, 
virszu apkalt žaliom velėnom 
ir toje duoboje pats atsisėstu. 
Simus viską taip padare ir ap
taisęs duobe, 
laukdamas gulbių atskrendant. 
Atskrido trys'baltos gulbes ir 
pavirto in mergaites. Jaunoji 
truputi atsitolino nuo kitu ir 
kaip tik užėjo ant velenu, tuo
jau, szmurkszt! ir inloke duo
bėn. Miszko sargas sugriebė ja 
glebiu ir neleido sakydamas, 
kad ja ims už paezia. Mergyte 
nesiprieszino, tik 
jai atnesztii rubu
ga buvo. Miszko sargas paszau- 
ke motina sava kad atnosztu 
rubus, kuri atneszus rublis ja 
apvilko ir parsivedė namo, o 
plunksnas jos suriszo skarelėn, 
indejo skrynion ir užrakino. 
Nuo tos skrynios raktus misz
ko sargas padavė moeziai ir 
prisako, kad niekados ju neisz- 
duof u.

Ta mergaite pasisako esant 
viena karaliaus duktė, o kitos 
dvi gulbes tai esą jos seserys. 
Apsižeiiyjo su ja miszko sar
gas ir labai gražiai gyveno. 
Szita karalaite ’tuVdjd'tdki žie
dą, kuri kai pastiko, lai tuojau 
stojosi vietoj palaikes grinezo- 
les gražiausias dvaras ir ap
link ji buvo puikiausi sodai. 
Pagyvenus jiems metus, gimė 
sūnūs, kuris labai raidžiai au
go. Viena karta miszko sargui 
iszejus miszkan, pradėjo pra- 
szyt motinos, kad parodytu jos 
plunksnas, nes labai sakosi pa
siilgus ir nori ju pamatyt. Bo
bele pamisimo sau: “Jau da
bar turi sunu, gal neskris nie
kur” 
ralaite paėmus plunksnas in 
rankas tuojau pavirto in’gulbe, 
pasikėlė auksztyn ir nuskrido 
savo tėvo karalystėn.

Kai sugryžo miszko sargas 
namo, tai nieko nerado nei pa- 
czios, nei dvaro, nei sodo: su ja 
viskas prapuolė. Tada anas pa
siėmė su savim sunu ir iszejo 
paezios jeszkoti. Ėjo, ėjo ir už
ėjo pamiszkoj dvoslina, apie 
kuri buvo apstoja: levas, kur
tas, kriuokas (gripas) ir skruz
dele. Visi keturi niekaip nega
li tarp saves szitas dveslinas 
pasidalint. Kaip tik pamate 
ateinant miszko, sarga, tuojau 

jo praszyt, kad 
jisai jiem padalintu. Miszko 
sargas paskyrė — skruzdelei 
smegenis; kurtui jeknas ir 
plauczius, levui prieki, o kriuo- 
kui užpakali. Labai žvėrys 
džiaugėsi isz tokio padalini
mo, ir prižadėjo 'žmogui 'būti

I
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Kaip ir 
jis buvo 
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ORLAIVIS UŽMUSZE 
ŽMOGŲ.

Rugpinczio 6 d. Teslziu apy
linkėje nusileido orlaivis su 
svecziais isz Kauno. Priesz pa
kylant vol in ora, polieijn la
kūnu nurodymu sutvarkė 
sirinkusia žmonių minia,
nekliudytu kilti. Orlaiviui ky
lant, kitoje pusėje daubos ne
tikėtai iszlindd senis ir orlai
vio propeleris jam nukirto gal 
va. Pi%poleris lūžo ir orlaivis, 
kelis kartus npsivertes, krito 
žemen. Lakūnai nukentėjo 
žymiai.

BANDĖ NUSIŽUDYTI.
Kaunas. —Liepos 26 d. Mic- 

keviezians slėnyje revolverio 
szuviu bandė nusižudyti jau
na daktaro Lazcrsono nosziote 
Stef. Gadliauskaite. Kulka pv 
rojo per desziniji krutinės szo- 
na. Mergina nugabenta mies
to ligoninėn. Mirties pavojaus

APGAVIKAS.
Biržai, 

las pilietis 
< 
vydale, kaipo už tikrus dole
rius. Pardavėjui abejojant del 

tikrumo kreiptas

ne
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PIRMININKE ISZPANISZ-

Retai kas isz jaunuomenes 
nėra girdėjos apie Rudolfo 
Valentino, ne tik jaunuomene, 
bot ir visa Amerika jo varda 
žino. Ypacz visi judžiu, “
vys’ lankytojai pažysta szita 
mylima ji filmu aktorių isz jo 
fotografijų iszklijuotose afi- 
szose ant šienu po visus mies
tus, o mergaites — tnkHan- 
cziai ju! — isz teatru parojęs, 
dūsauja sau,
kalbėdamos: “Tai kad Dievas 
man duotu toki gražu vaikina 
užvyra, kaip Valentino!”

Sziandien “gražiojo szoiko 
Valentino jau nėra tarp gyvų
jų, nes jis mire New Yorko li
goninėje, Rugpinczio 22 d. Ko 
kiu liga mirė, nežinoma; sako
ma, 
bet Inivo paeje paskalai

savo sziiH užėjo

I

miklus judeji-

> >
m
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Ana diena miro ne placziai 

I toli jo nka ant East 
Side dalies miesto New Yorke. 
Niekas daugiau apie jaja neži
nojo, tiktai gyventojai tosios 
aplinkines, kjiir 
r 
be kaip apie josios tautieti Va
lentina, bet josios laidotuves 
buvo didesnes už garsaus akto
riaus. Paaukautus vainikus ir 
bukietus žiedu nesze net 100 
vyru o 16 jauni vyrukai nesze 
viena dideli vainiku ant pa- 
puoszimo josios kapo.

Kuom toji nežinoma motore 
atsižymėjo idant jai iszkeltu 
taip iszkilmingas laidotuves!

Tik tuom, kad Mare Longa- 
bardi “ 
ežios” 
del savo kaimynu, buvo locni- 
ninke penkiolikos namu ir nie
kados nepakėlė raudos ne ska
tiko.del žmonių 
josios st ūbose.

3’oji motore gales silsėtis sa
vo kape malsziai, nes josios 
niekas nekeiks ir nesakys kad 
“lupo skūra nuo žmonių” už 
ramias.

žinoma
Mrs.

Lowell, Mass.,

gyveno, laik
raszcziai apie jaja daug neskel-

aniolas isz Sullivan uly- 
kaip ji ji buvo žinoma

nėra.

Turgadienyje tu- 
megino nupirkti 

’ržila už plakatus doleriu' pa-

rr atsisėdo joje

KU KAREIVIU MOTERŲ 
DRAUGUVES.
Blanche Barker 

likos iszrinkta
pirmininke moterų draugavęs 
Tszpaniszku kareiviu,’ kuriu 
vyrai ir sunns dalybavo Iszpa- 
niszkoje karoję.

A

“doleriu”
in policija, kuri apgaviku su
laiko ir patmuke tiesom Nors 
daug pasitaiiko atsitikimu 

apgavi Irai
pusi t a ilk o 

kad szitoki 
neins inkisza kokius poperga- 
lins vietoj doleriu ir apie lai 
žmonėms inspeti. Bet visgi 
randasi taikiu kurie reikidauja 
doleriu, bet ne litu, už tai juos 
invairus apgavikai ir “nu- 
maudo.

1 
žino

prasze, kad 
s, nes ana nuo-

Bet

apgavikai

savo kad atnosztu

szito darbo, I

kas negirdėjo apie toki kaina. 
Antroj karalystėj pasako, kad 
esą girdėjo apie toki kaina, bet 
nežino, kur anas yra. Tteczioj 
karalystėj, parake, kad žino to
ki kaina, bet anas esą taip toli 
kad nei anie, nei ju vaikai ten 
nenueis. O medžiosargi žvėrys 
pasimainydami vis nesze ir ne
sze. Ant galo dasieke ir ta kai
na; bet jisai buvo labai slidus, 
kad ant jo užeit nebuvo gali
ma, tik skruzdele aplink apibė
gus rado mažyte skylute, pro 
kuria inlindo vidun pažiūrėt ar 
yra ten miszko sargo pati. In- 
lindus rado per varius gulinti 
szuni su de.vyniom galvom, bet 
anas skruzdelot < neinate, kuri 
in vidų inbegus apžiurėjo vis
ką ir sugryžus szitiem viską 
pasakė. Tuojau kriuokas su sa
vo geležiniu snukiu prakirto 
stikliniam kalne didesne skyle, 
o levas su nagais iszdraske to
kia didele, kad visi sulindo. Le
vas su kurtu tuojau szolco ant 
devyniagalvib szunio, o kriuo
kas visu pirma iszkapojo jam 
akis. Suplesze devyniagalvi, 
ėjo visi dvaran ant kiemo. Czia 
medžiasargis insiunte skruzde
le, kad pavadintu jo paezia. 
Skruzdele inlindus rado kara
liaus szeimyna valgant pietus 
ir užlipus karalaitei ant kojos, 
inkando ja. Karalaite iszbego 
oran ir pamaezius savo vyra su 
su num labai nustebo ir klausė, 
Jtaip-gi anie czia atkeliavo ir 
kaip ju devyniagalvis nosu- 
draske? Bet miszko sargas ja 
nuvedė prie vartų ir parode ta 
devyniagalvi supleszyta. Kara
laite sugryžo vidun ir sako sa
vo tėvui: “ka mes jam dary
tum, kad mano vyras ateitu?” 
Karalius atsake: “Jaigu jisai 
butu tokis stiprus, kad galėtu 
czia ateit, tai mes ji labai mei
liai priimt urnom. Bet jisai czia 
negales ateit. Ji devyniagalvis 
tuojau supleszytu. Bet duktė 
vis norėdama tęva isztirt, vėl 
palūkėjus klauso: 
te ve, kaip ana
j.. Karalius vol atsake: 
Kam-gi žudyt? kad ateitu, tai

nėra tikras, •
vardan J

kad plauczin uždegimu;
, kad 

buvęs... nunuodytas! Sensacijų 
laikraszcziai visko prasimano. 

Jaunuomenei indomu nors 
keliais žodžiais apsipažinti su 
Rudolfo Valentino gyvenimu, 
nes jis gana indomus.

Rudolfo Valentino
jis isz gimimo 

vra Rudolfo del Marchesi Gu- 
glielmi, ginies 31 metai atgal 
Castelmata miestely, Italijoje. 
Atvyko Amerikon 1913 m. 
Czia jisperejo, kaip sakoma—- 
“visokias kaleinas:” buvo isz- 
ejes dirbti ant farmu, bet pa
sirodė prastas darbininkas, to
dėl farmeris pravarė isz dar
bo.
darbo ir užsidirbės, tuoj pra- 
kazymodavo arba iszmokeda- 
vo bausmėmis už visokius 
szposns

Gaudamas trumpai kur

Trecziu kartu jau 
su

»

gyvenimo

menesi, 
vienok nebuvo laimingas; 
du sykiu jau buvo vedos ir 
abu sykiu jo paeziukos nuo jo 
atsiskyrė.
buvo pradėjęs mergintis 
žinoma akt orka Pole Negri 
Lenkaite, bot mirtis szi roman" 
sa užbaigė saviszkai.

Isz Valentino
sziaip daug norą kas pasakyti. 
Vienas kas musu jaunimui yra 
pamokinanezio, tai — jo bega
line energija. Jaunuolis ar jau
nuole, kurie dar tik inžengia 
in gyvenimo kelia neturi nie
kuomet nusiminti, jeigu kokio 
užsiėmimo pirmieji žingsniai 
nepasiseka.
būti pasirengęs prie nepasise
kimu ir net dideliu katastro
fų, ir žengti žingsnis po žings
niui,

(•

“uni- 
tik musu 

in dulkele,

Pasaulyje, kuri vadina 
randasi ne 
panaszus

bet yra 60,000,(XX),000,(MM),000,-
000 kitu žmonių gyvenaneziuju 
tose vietose pagal apskaityma 

Frcdriko

verse’’ 
svietas,

profesoriaus Frcdriko H. 
Scares isz Mount Wilson obser
vatorijos. Tasai mokslinczius 
apskaito kad pasaulyje yra 30,- 
000,000,000 svietu isz kuriu 
kožname randasi
kaip 2,000,000,000 žmonių — ir 

turime tiek žmonių aut 
musu svieto.

isz 
nemažiau

mes

Visas Londonas apie nieką 
(langiaus nekalba kaip apie ne
paprasta vinezovone brolio su 
sesere, kurie suėjo in pora ne
žinodami nieko apie artima gi
rnių vsta. Nesenci mirė Londo
ne turtingas kupezius, kuris 
paliepė savo testamente surasti 
savo brolio vaikus kuriems pa
liko visa savo turtą. .Jisai pats 
nuo daugelio metu nieko negir
dėjo apie savo gimines ir kur 
jieji randasi. Po jojo mireziai 
advokatai pradėjo jeszkoti vai
ku ir po kokiam tai laikui pa
siseko juos surasti o buvo tai 
Arehibaldas ir Fiorentina Coo
per. Po tyrinėjimui, pasirodė 
kad tai brolis ir
buvo vede jau deszimts metu.

Tėvai Cooper’u mirė 40 me
tu adgal, kada Arehibaldas ir 
Fiorentina buvo maži vaikai. 
Maža vaikuti pasiėmė pas 
ve draugas mirusio tėvo
šute paėmė ant iszauginimo jo
sios bobute. Vaikai perskirti 
viens nuo kito, užmirszo apie 
viens kita. Po 30 metu, laikas 
juosius vela suvedė in viena. 
Viens kita pamylėjo ir apsive
dė. Mažai tuom rūpinosi kad ju 
pravardes vienokios, nes Coo
per’u Anglijoj yra labai daug. 
Laikraszcziai stebisi, del ko 
imdami szliubo nedažinojo kad 
yra susigiminave. Valdže da
bar nežino ka su tuom ricszutu 
padaryti. Porele turi szeszis 
vaikus, gyveno laimingai ir ne 
neinansto apie persiskyrimą, 
bet valdže kitaip apie tai ma
no.

sesuo, kurie

sa-
o Be

Pagal valdžios apskaityma, 
tai Suvienytose Valstijose vi
sos bažnyczios, visokiu iszpaži- 
nimu, buvo vertos ant <31,271,- 
558,000 doleriu. In taisės baž- 
nyczes lankosi 47,407,050 žmo
nių.

f

lupo skūra nuo žmonių
— Birželio men. 

kriminalines policijos 
TLazdijuose sulai*

u ž venPremieris M ussolini, 
damas visokes permainas Ita
lijoj, dabar ėmėsi prie moterių. 
Idant moterėles neiszdavlnctu 
nereikalingai pinigus ant pui
kiu parodu, Mussolini iszdave 
ukaza idant visos redvtnsi vie- 
nokini. Szlebes moterių ketina 
būti panaszios in minyszku pa
roda. Bet ar Italiszkos moterė
les iszpiklys t a ji ukaza tai sun
ku sakyti. Kur-gi ant svieto 
yra motore, kuri ne myli rėdy
tis in naujausios mados paro
dus?

NEPASISEKE ANTRA 
PACZIA GAUTI.

Larzdijai.
30 d.
valdininku

pil. Gudelis Leopoldas, 
35 metu amžiaus, kilęs isz Pa
purtu kaiipo, 
žoikiu 'npskr.,
klastojime vidaus paso, kuria- 

buvo iszsiliusta žodis 
ir paraszyta

kvtas

Sedos vai., Ma- 
kaltinamas su-

bausmėmis už
salinniiose. Tula laika 

dirbo hotely kaipo indu plo- 
pagaliaus parsisamdė 

už buso vežiką, prie garsios 
teatru Maksimo firmos.

Kartas vienas szokojas 
streikavo, todėl savininkui už
ėjo mintis ji pamainyti 
ŽUm vežėju.— Rudolfu. JI'ap

vejas,

su-

grą-

« Reading
lines >

►

$4.00
IN 

ATLANTIC CITY
MATYKITE 

Rolling Chair Paroda 
Petnyczioj 10 Septemberio

Dubeltavas 
Tikietas

Isz Isz ryto
Shamokin...............................6:00
Mt. Carmel.............................6:10
Ashland ................................. 6:43
.Girardville............ ................ 5:49
Mahanoy Plane.....................6:66
Mahanoy City (Preke $3.75) 0:10 
Tamaqua (Preke $3.76) .. 6:39 
Pribus in Philadelphia .... 9:30 

• GRĮŽTANT—Treinas aplois Phi
ladelphia 11:30 nakezia, Eastern 
Standard Time, o 12:30 Daylight 
Savin Time.

Ant Readingo Geležinkelio

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVI3ZKA3 GRABOR1U3 

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

Iszbahamaoja ir laidoja mlrnaiua 
ant visokia kapiniu. Pagrabus paruo- 
•sia nuo paprasesiausia iki prakil
niausiu. Parsamdo automobUius da) 
laldotaviu, vesaliu, kriksztynia Ir 
kitiems pasivažinijlmams.

Boll Telefonas 1875-M

Kiekvienas turi

per sunkius patyrimus, 
iki nuo in'du plovejo ir $5 in 
diena algos, pasieksi —na jei
gu ir ne miliona dolariu in me
tus, tai bent pįlęAi geęa .gyvo- r f

r

■i
ill

me nuvo iszsiKnsia zoars ve
dos ir paraszyta “jaunas.” 
Užklaustas kokiam tikslu i tai 
padaręs, aiszkinosi, kad nieko 

Teiraujantis valdi
ni k u nustatyta, 
Veisėju miestely, 
turi mergina Veronika Galin- 
anskaite ir noris ja vesti. Tu
rint tokias žinias buvo spren
džiama, kad tam tikslui bus 
pasas snklastuotas, 'kas vėliau 
ir pasitvirtino. Pasiteiravus 
pas vietos kleboną sužinota, 
kad jau buvo net užsakai isz- 
eje ir tetruko gauti szliuba. 
Užklaustas ar jis vedos, karsz- 
tai gynėsi, kad, girdi, nevedeą 
esąs, bet toliau tardant prisi
pažino, kad yra jau vedės ir 
jo žmona su vienu vaiku gy
vena Girgždžiuose, Mažeikiu 
apskr. ir paša suklastojęs tuo 
tikiu, kad apsivedns su Gali- 
nauskaite ir norėjos pasinau
doti jos kraieziu. 
traukiamas atsakomybėn.

nežinąs.

< t

l<ad Gudelis 
Kėniu aps.

Gudelis

Lehigh Valley
EKSKUROIJA IN

NIAGARA 
FALLS

ir BUFFALO
Nedelioj 12 Septemberio 

$5.00 In ten ir adgalios 
Treinat apleis Mahanoy City, 9:60 
•ubatoa nakti 11 Septem. pribus 
in Niagara Falls 7 valanda Neda
lios ryta 12 Septem, o in Buffalo 
pribus 6:35 vai. Nedėlios ryta, 12 
September. Grįžtant isz Niagara 
Falls 3 vai popiet o isz Buffalo 
3:15 vai popiet Eastern Standard 
Time sustojant ant tu paežiu sta
cijų kaip ir in ten vėsuojant.

Lehigh Valley
Railroad

The Route of The Black Diamond

KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke ... 25c.

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

ir padavė plunksnas. Ka-

rėdo, biski palavino ir paleido 
ant scenos. Pasirodė — puikus 
talentas! Nno szio laiko ir 
prasidėjo jo karjera. Po kele
to nepasisekimu, Rudolfo vie
nok savotikslo neatlyžo ir lai
kėsi prikibęs, kad no vienos 
tai kitos filmufirmos, kuriose 
gaudavo loszti kokiam susir
gusiam aktoriui pamainu. Gnu 
damas po $5 in diena, taip jis 
trankosi pora-trejetą metu, iki 
pagalinus jam pradėjo tikra 
laime szypsotiri.

Scenos žiūrovams yra žino
ma filmu drama: 
toliai”
Czia vienam filmu gamintojui 
parėjo galvon duoti Rudolfui 
beveik vadovaujanezia role — 
Desnoyerso, ir su sykiu pub
lika pagavo. Nuo to laiko Ru 
dolfo Valentino (nes dabar jis 
jau turėjo prisiėmęs szita sce
nos varda) jau gavo svarbiau- 

“The

irimą, kuri szioje progų szalyj 
galima pasiekti. Tik niuniuo
tąją i ir aimanuotojai pasilieka 
“lumpen pralota riato” eilese, 
kurie savo amžių pramaniuo
ju, ir atsipraszant, kaip grybai 
supusta.

Scenos Mylėtojas. —Vien-je I

apstojo visi

jam ant pagialbos, jaigų reiks. 
Tada miszko sargas pasisako, 
kad eina jeszkoti savo paežio X 
Kriuokas jam pasako, kad jo

. G 'I —. _ V -k. . . —

pati esant labai, toli už dauge
lio žemiu ir mariu ir gyveno po 
stiklo kalnu. Tuojau levas lie
pė miszko sargui sėst ąnt savo 
nugaros, kurtas bego keliu 
uostydamas, o skruzdele visa 
laika buvo insikabinuw levo pa-
uodegon. Kai prisiėjo keliaut 
per. mares, tai kriuokas paėmė 
visus ant saves ir skrisdamas 
nesze. Taip anie perkeliavo vie
na karalyste ir. j

I

stiklini kaina,1bit tenai da nie-

“Isz tioso, 
reiktu nužu-

dyt?
“I 
linksmintumem ir tu pasiliktai 
jo paezia 1 Kad tik mum už- 
muszt kaip nors devyniagalvis 
szuo, kuris mus prislėgė su 
stikliniu kalnu ir paverto tavo 
ir tavo dvi sosores už gulbes.” 
Tada karalaite atidaro duris ir 
inlcido savo vyra su sunum ir 
žvėrimis. Kokia buvo visu 
linksmybe kai da'žinojo, kad 
jau 
Linksminosi
gerymus! Po tam miszko sar
gas apsigyveno pas savo uosz- 
vo ir pasiliko karalium.

[TOLIAUS BUS]

1 >

devyniagalvis negyvas, 
ir gere visokius

W. Szneideris ir Sunūs 
GRABEORIAI. ■ ..

Patarnaujamo simpatiszkai, 
mandagiai k* pigiai.

Automobiliai vestuvėm* 
krikaztynoms Ir tt.

.f

p

“Keturi Ra.i_
(The Four Horsemen).

) Lictuvitikas Graboriut
K. RĖKLAITISN' " *

Laidoja numirėlius pa- 
i gal naujausia mada ir 
J mokslą. Turiu pagclbi- 

ninke moterems. Priei- 
, narnos prekes.

610 W. Karate Kt.« 
NAIIANOT CITT, PA.

I

TAXAQUA, TA.

616 Karate Si

300 MAHKKT NT

V

r

M

>4

l

sius role veikaluose:
Conquering Power”, . “Garni-

“The Sheik,
of the Lady Lotty,
lie,” x,” “Moran

BevondM U

the Rocks,” “The Young Ra
jah,” “Blood and Sand 
‘4 Monsieur Boaucaire 
“The Sainted Devil.” 
Valentino role, buvo parinktos 
tokios, 
jauna stipru, mandagu, galam 
tiszka ir roiuantiszka meiles 
didvyri. Visose jisai pagauda
vo publika, ypacz dailiąją lyti.

Kai pereita savaite szi jau
na, tik 31 metu, aktorių už-

LADIES!
YOUR DRUGGIST 
RBCOMMKNDO

ROYAL PURPLE 
PILLS

ATTENTION!

ii

kl

M U

Monsieur
»$ 

ir 
Visos

kur re i k e j o re i k sz t i

i

Dis. by First National Laboratories,
Lehighton, Pa.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHAN O Y CITY

r

Laldoja kunus numeireliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir 1.1. 
620 W. Centra St. Mahanoy City, Pa. 

........................... 1 ■■■ _ -......................- - ■ "

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czias Procentas nž jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-cria Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

saugumo.
, I! 1 4 ‘ 1

I f

suma kas-kart auga didyn. Yra tai saugiau ir geriau
del žmogaus kuris dirba Ir czedina. Dėkite MVO111

pinigui in uite Banka o persi tikrinai te ir matysite
kaip U4 pinigas auga su padauginimu Procento. < I
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savo
o motinai pasi-

Mergele praverdavo 
žydrias akis, 
rodydavo, kad ji mato ne duk- 

bet žydra danga.

A

Senai, priesz kelius szimtus 
metu, 
gyveno stalius. Jis nemėgo kutendavo szirdi!.. 
miesto, nemėgo bendrauti su | nusiszypsodavo, 
ri ww*. w w • r* 1 ' 4 1 4^ ■ « C* r* jf'K IT ~     V. * _b. „ . _JI 

rankas, o paskui staiga jomis 
motinos 
pabueziuodavo.

Kokia laime tada suszvisda- 
vo!

No ‘ . ■

. terš akis, 
N-go pilies apylinkėje ( Koks tada malonus jausmas 

___________________ Mergaite 
, isztiesdavo 

savo gražias, baltas, liaunias

stalius.

Todėlžmonomis. Todėl iszmokes 
amato, insigijoH meistro varda 
atsiskyrė isz Cecho ir apsigy
veno sau vienas pasistatęs pa- 
miszkoj nors ir nediduke, bet 
gražia trobele. Pradžioj gyve
no su savo motina, ilgainiui 
sudaro szeimyna ir

Bet neilgai laime 
Vos paaugėdavo 

koks vaikas, tuoj, žiūrėk, atei
na giltine ir pasiima sau. Taip 
nuolat ir nuolat buvo skina
mos jaunos atžalos. Nors asz- 
trus skausmai varste staliaus 
ir jo žmonos szirdi, 
skunde, 
kad nors in 
duotu 
Tur but, 
ju praszymo.
likti metai praslinko, kaip tė
vai džiaugėsi savo jauna duk
rele. Ji buvo, tarsi, vos pražy
dusi gele ir stebino visus savo 
jaunystes grožiu. Rodos, kad 
ir gražiausioji lelija turėjo pa
vydėti mergelei skaistumo.

— Tu mano mažyte, mano 
angeliukas, — džiaugdavosi 
nuo darbo pailsės tėvas, glaus
damas prie krutinės savo duk
rele. — Tur but, Dievns tave 
siuntė man atsilygindamas už 
mano skausmus, kad dar že
moj pajuseziau dangaus palai
ma, kuri laukia mus po mirties.

— Ne teveli, asz paprasta 
mergaite, kaip ir visos, — at
sakydavo dukrele pabueziavus 
tėvui in ranka, glausdamos 
prie jo krutinės ir glostydama 
jo plaukus.

— Eiksz, mano gražute, 
asz kasas tau stipinsiu. Eiksz, 
duok pasidžiaugti tavimi, 
duok prisiminti mano jaunys- 

•kalbedavo jau visai pra
žilusi senele, pindama merge
les szilkines aukso kasas. — 
Asz nuolat meldžiuos, praszau 
Dievo, kad toks, kaip tu, an
gelėlis pasitiktu miune po mir
ties.

Bet labiausiai mergele džiau 
gosi jos motina. Ji visas min
tis, visus darbus riszo su duk
rele. .Ji ja didžiavosi, ja guo
dėsi, net verku isz džiaugsmo, 
bijodama, kad ta palaima kar- 

Motinai ro- v u z

apkabimusi 
taip szvelniai

kaklu

%

b

buvo lai-
pavasario ryta

"SAULE”

gi ir mate, kaip kelius kartus dideles akys?

mingas. 
bzypsojoai.

te,

bet nesi-
Jie nuolat moldcsi, 

senatve Dievas 
pasidžiaugti vaikais.

Vieszpats iszklause 
Sztai jau kelio-

mano

tais nenutruktu. 
dėsi, kad ji ir 
Iruti ogesne — kajd 
daugiau nuturėtu, kaip tik 
dukrele ir tai butu turtingiau-

Nors ji karsztai mylėjo 
tacziau jos

valdoves 
ir nieko 

kaii)

šia.
Dieva, tacziau jos paprastai 
szirdžiai rodosi, kad ir dangu
je ji tol negales būti laiminga, 
ko susilauks ateinant savo 
dukreles.
“nuodėmingos 
ka padarysi, 
kalba.

Ypatingai jausdavosi 
na ry tais, kada dukrele reik- 
davo pažadinti. Ji norėdavo 
ja dar pamigdyti, o ežia... Bet, 
Dievuliau, kokia tada graži ir 
meili rodydavosi dukrele. Mo
tina, pati pasidžiaugusi, kvies 
davosi senele ir tardavo:

— Senele, na tik pažiūrėk, 
kokia graži musu Angele. Kaip 
lengvai kilnojasi jos jaunute 
krutinę!.. O kai saule pro Įau
ga krinta ant jos veido, ar gi 
negražu?... Saiflc ar kasos, tik
rai neiszsi skirsi 
žiai geltonos... 
puti raudoni, 
tos — net gaila žadinti.

— Tikrai galia, 
pamiega musu mažyte 
bar pats saldžiausis miegas, 
— atsiliepdavo senele.

— Žadinsiu, nors ir gaila. 
Nereikia lepinti: ji pati pra- 
szo ankseziau pakelti, ka,d pa-

•••

susilauks ateinami
Tiesa, ji kratės tos 

M minties, bot 
jei taip szirdis

moti-

— taip gra- 
Veidukai tra

ukutes sumerk-

tegu dar
— da-

matytu visa ryto gražuma 
Bet isz tikro, kaip ji gražiai, 
saldžiai miega, — kalbėdavo 
motina. Paskui dar kiek pasi
grožėjusi prieidavo prie duk
reles ir pabueziuodavo tarda-

t

Kelkis, Angele; jau ir
paukszteliai senai cziulba ir 
saulute jau patekėjo.

4 ...
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ma:

viena 
taip žadindavo motina duktole 
ne viena ankstu ryta mergele 
eidavo in pamiszkes lankas. 
Kaip gera tadal Dangus toks 
žydras, oras grynas, rasos la- 
szai spindi žiedu taureles ir; 
byra žemyn, plaudami jaunas' 
baltas mergeles kojas... Sziur- 
pulys perbėga kima, norisi su- 
sipurtyti, 
Bet visa jauna krutino alsuoti 
saulėta ryto orą taip gera, taip 
lengva. Ir vaikszoziodavo mer 
gėlo rytais lankomis, skindavo 
gėlos, dainuodavo dainas, 
klausydavo girios paukszcziu 
cziulbojimo ir džiaugdavosi 
savo skaisezia jaunyste. Tiesa, 
kartais jos kudikiszka džiaug
smu sudrumsdavo ir liūdesys, 
toks neaiszkus nesuprantamas, 
neapsakomas. Tada 
rodydavosi, kad ji viena, viena 
visame pasaulyj; ji norėdavo 
savo nesuprantama liūdėsi, ta 
ilgėsi kam nors pasakyti, pa
siskusti, pasiguosti. Bet kam? 
Jai tokiais momentais rodyda
vosi, kad nei motina, nei senė

jos to liūdesio 
o taip norėtus paša- 

artimai brangiai 
szirdžiai, ir nerasdama merge
le kam galėtu pasiskusti, ilgė
davus viena, tylaus, 
pašaku 
užtekdavo mergelei, 
nūs Visagali, atsiklaupti prie* 
Nukryžiavotojo paveikslo, už
tekdavo taip karsztai, karsztai 
pasimelsti, 
kaupti, 1 
dingtų, o tik vienas 
palstejimas tobulu jaueziamas 
— tada vėl dingdayp tas tylus 
ilgesys, ir vėl mergele jausda
vosi laiminga.

Kada viena ryta mergele pa
giriais gana tolokai buvo nuė
jusi nuo savo tėvo namu, 
skindama gulus iszgirdo arkliu 
prunksztinm ir žemes dundėji
mą. Pakėlus galva, pamate isz 
miszko iszjojanti buri ricie
ri u.
mes mergeles szirdis... Kas 

Juk niekada ji tiek 
daug nebuvo maeziusi ricieriu 

Ji sustojo, kaip 
o tuo tarpu raiteliai 

buvo ežia pat.
— Kodėl taip anksti 

žuole, gėlės skini?
sa? — paklausu vienas blizgąs 
szarvuotas raitelis, sulaikyda
mas savo neramu žirgą.

Mergele raudonumo iszpilta 
tylėjo nuleidusi akis ir 
nojo, ka atsakyti.

— Isz kur tu atvykai in 
ežia, gražuole? Isz kokios pi
lies? — vėl klausė karžygis 
stebėdamasis mergeles graksz- 
cziu liemenimi, gražiomis ka
somis, skaiseziu veidu ir rnei- 
giszku nedrąsumu.

Ji jau norėjo kažin ka pasa
kyti, pakele savo akis, bet su
tikus, karžygio inbestas in ja 
dideles mėlynas akis, dar la
biau susigėdo ir tylėjo, spaus
dama prie krutinės gėlus,

— Ko tyli, gražuole? Kas 
tavo tėvai ? Kokios pilies val
dovai? Sakyk, kaip ežia pate
kai in ta apleista kraszta, ir 
kodėl tokius paprastus rūbus 
dėvi? — Vėl klauso karžygis, 
valdydamas savo neramųjį žir
gą.

j i s a t si g ry žda mas žiūre jQ, in ja.
♦ ♦ ♦

Graži Gegužes naktis, 
gamta tyli aplieta 
menulio szviesos. 
saldžius sapnus sapnuoja, 
Angelo nemiega, 
atdaro lango ir klauso 
tūtos, klauso seneles alsavimu 
klausos tylos, kalbasi su 
vinį.

4 4 

tylu visur, tik viena laksztute 
taip gražini cziulba. 
man taip ilgu ?

Visa 
sidabrines 

Miega visi, 
tik 

Ji sėdi prie 
laksz- 

» 
sa-

Kokia graži naktis; vešu ir —- man

Kodėl 
Kodėl taip 

liūdna? Kode! asz viena, vie- 
Asz niekada uesijaucziau 

Visi mane myli,

szoktclcti vikriai...

le, nei tėvelis 
nesuras; 
kyti vienai

•mergelei

viena,
beklausydama.

prisimi-

upelio 
Bet

, taip savy 
kad visas

8US1- 
pasaulis 
szirdies

bo-

i >z jo jauti buri 
Smarkiai suplaku isz bai- 

szirdis...
darvti ?

— karžygiu, 
inkasta,

, gra- 
Dar gi ba

nezi-

■ 
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PAJESZKOJJMAL .™ r /i
Pajeszkau mano guro draugo 

Juozo Lepintos kuris gyveno 
per daugeli metu Indian Terri
tory. Tegul atsiszaukia ant ad
reso. 11

L. -Jo -akys. No, 
ne, tai dvi saulutes tarp kitu 
lauko geliu inmebkios žiuri in

A - *

mane.......
laiminga.
do szirdi ir Angele graudžiai 
pravirko.

— Angele, mano mažyte, 
kas tau yra? Kodėl tu, vaikeli, 
nemiegi? — Klausia pabudusi 
senele.

— Negaliu užmigti, senele, 
taip liūdna, o naktis 

tokia graži, laksztute cziulba... 
Mėginau melbtis... meldžiaus.... 
Paskui staiga pamaeziau tarp 
geliu to riciorio akis, ir man 
taip graudu pasidaro...

;\)>ie koki tu ricieri 
kalbi?

Dieve
>>

kokia asz no- 
Skausmas suspau-

mano

na
taip viena
o asz vis viena. Asz noriu bū
ti linksma, ir negaliu. Ne ma
myte pastebėjusi kelinta diena 

paklauso, ar 
Visi miega, ir 

, noriu sap
nuoti ir negaliu. Norcczian isz 
pasakoti savo ilgėsi, 
kas mniiės nesupras... Begcziau 
prie upelio —jis mane iszklau- 
svtu, bet dabar naktis...•r 7

tu, laksztute, 
paukszteli, cziulbek; asz klau
sysiu tavos, asz pasakosiu tau 
savo ilgėsi... No, 
geriau...”

Puola Angele ant keliu priesz nudėtu pinigu.
meldžiasi, 

meldžiasi. Viskas aplinkui isz 
nyksta — vicina mintis, vienas 
jausmas. Ir sztai lengviau pa
sidaro, rcllos viskas nuslinko 
kažin kur toli toli, ir dingo. Ji 
atsistoja, atsigryžta... “Bet 
kas tai ?... Dieve... Akys, tokios

mano liūdnumą
asz nesergu...
asz noriu užmigti

bet nie-

Nors 
tu brangus

ne, pasimelsiu

Nukryžiuotąjį ir

atsigryžta...

keli, 
klausia senele.

(TOLIAUS BUS.)

, vai- 
uusigandusi

CAPITAL STOCK $125,000.00 , 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,858.62 '
S Mokame S.czia procentu ant 

Procentu pride- 
dain prie Juhu pinigu 1 Sausio 
ir 1 Liepos. Mos norim kad ir 
jus turėtumėt reikalu nu muuu 
bunka nepaisant ar inužnii ar 
dideliu

H. BALL, Prezidentą*
G. W. BARLOW, Vice-Pro
J. E. FERGUSON, Ka*.

KA MRS. NIOOLINA TUSOLINA, 6 HAZLE ST. 
SWOYERSVILLE, PA., SAKO APIE DR. 

MENDELSOHN’A.

>

— Asz paprasta mergaite, 
karžygi
ežiomis lupomis ir vėl balsas 
nutruko. Karžygis norėjo k a'

vos isztare virpam

sakyti, bot pasistojęs piestu 
žirgą gerokai paszOko in szali,
o tuo tarpu pasigirdo jau tolo-
kai nujojusiu raiteliu būrelio 
trimitas, ir žirgas visu smar
kumu pasileido pirmyn. Ange
le -nejudėdama, kaip stiebas,
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Esmių motina szeszetos ma- 
sirgau per penkis 

arži u
žn vaikeliu, 

o dabar aezin Dievui 
iszgydinla ir sziadien 

negu per 
^daugeli met u pirmiau. Priesz 5 
Įmetus sunkiai apsirgau. Gyvu- 
‘ I 
I

^’kreiptis pas lulus daktarus 
į bet ne vienas isz juju man ne- 
’pagialbejo, ant g 

1 daktaras nusiuntė
gon'buli in Serantona kur pa- 

Lhire man svarbia operacija. 
‘Iszbuvau ligonbuteje visa nie

kada sugryžau namon 
buvo man arsziau negu priesz 

, operacija. Kentėjau baisiai, ir 
kentejima mano gali suprasti 
tik tokios moteres kurios pa- 
narziai kentėjo. Kas kart hu

man blogiau ir mano vyras vėl kreipusi pas visokius dak-

met us, 
> esmių 
"ja nežinosi geriau

liau tada l’ittstįme ir daug isz 
mano pažinstamu patarė man

?

nesi ir

'pas

ant alo 
mane

vienas 
in li-

I INDIJONKA LAIMĖJ O DOVANA UŽ SAVO 
»' PATOG ŪMA.

ICwtern Lee M ola nie, tikra ('nyiiao sztamo fielijonka lai- 
rnejo pirma dovana už savo patogumą, norints turėjo daugy- 

r be baltųjų prieszininkiu. Paroda
drauge su Indijonais, kada lai užbaigėsai ” 

bus ant ukiu.
I

»i.

f I t » >Hei tė'pAiiutblb BiillTmdH/
Ar jau sarmatos visai neturi 

Kad su savo vyru taip apsiėjai 
Karsztu vandenili galva 

? apliojai.
Negana to, rįmka iszlaužo
Ir da gerai senyva vyra 

apdaužė, 
kad jaja iszbaro

iv '

t

Už tai

sztamo

laike 1 ’endleton 
visus

“ k a uboi- 
savo dar-

Kur randasi moterėlė viena, 
Per dienas namine sriaubė, 
Naktimis kaip karve baube.
Ana diena namines atneszti 

nuėjo,
Koja paslydo, namine iszliejo, 

Namines gailėjo, 
Gulėdama stenėjo.

Oi dievyti juoku invales buvo 
Zmonys konia isz juoku 

netruko, 
Subėgo ant dyvu žiūrėti 

Pradėjo jaja apdengti.
O ka, per dienas aluti trauke 

Atsigulus' nakezia miaukė.
O, Dievo galybe, 

Užleisk savo rusty be, 
Ant tokiu bobų, 

Girtuokliu.

Hei jus moterėlės isz Frilan- 
<lo daug jum fri, 

Geriau apsimalszykit, si 
Juk ant visko yra laikas, 
Savo laike krėsti baikas.

Negerkite tiek munszaines, 
Ba nebusite geros gaspadines,

U į ‘ * *

f

y

Jurgis Krapaitis
County Hospital

Schuylkill Haven, Pa.

Asz Marijona 
tėvais Vitlipini 
pusbroli Antaną 
taipgi pusseseres Ona ir Mare, 
visi paeina isz Lietuvos, Juk- 
neliszkio dvaro,
gyvena Connect icut. 
siszaukin ant adreso.

Mare Sznekiene,
Shaft, Pa.

Sznekiene po 
<% pajeszkau 

Jankausku,

girdėjau kad 
Tegul at- 

lt

I
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Asz Vincas Bakunas, pribuvau in 
Amerika 1 diena Gegužio (May) 1899 
mete, apsigyvenau Wisconsin© Val
stijoj, mieste Sheboygan. Pergyve
nau Amerikc 27 metus ir turiu daug 
giminiu ir pažinstamu Amerikc, su 
kuriais noreežiau per laiszkus susi- 
raszyti. Priklausau prie Wisconsin 
Scout League. Grajinu kortom po 
Wisconsin ir Illinojaus Valstijuosc. 
Paeinu isz Suvalkų Red., Vilkaviszkio 
Parapijos Pažeriu, Valstijos Slauno, 
Olszrutu Kaimo. Adresas mano:

Vincent Bakunas, 
1415 Wis. Avė., Sheboygan, Wis.

(72)
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vo
tarus kurie buvo jam patarta, turėdamas vilti kad sugražins 
man sveikata ir palaikys mane nuo mirties del saves ir musu 
mažu vaikeliu, taeziaus labai mane mylėjo. Pasidaro man 
blogiau ir vėl buvau nusiunsta in l'igonbuti,
Pittstona, ant antros operacijos. 'Ten iszbuvau tris sanvaites.

Tiusil'pnejau 
visu kitti

Pasidaro 
szita karta in

T ________
Bet ir dabar ne buvo man geriau negu pirmiau 
ir labai sukndau, pasidariau tokia nervuota 
mano kentejimu, jau niislinau kad tikrai mirsiu. Trotinau vi
sa vilti prie sugrąžinimo sveikatos 
sunkiai dirbantis vyras iszdave savo visus [linigus del visokiu 
daktaru, stojomes toki biedni, jog miesto globojai biednuju 
Swoyersvillej turėjo mums duoti maistu ir da pinigu ant gy
duolių, nes kitaip visi būtume mirė badu; 
per mano ilga liga ir iszdavima pinig 
ligonbueziu. Karta vienas isz musu kaimynu
Dr. Mcndelsohn’a isz Wilkes Barre ir kaip jisai ja iszgyde nuo ■» • •W-k. ’’i • ® • ■ a • >

prie

Ir daug sarmatos’ jam pridarė.
Da laksto po'kumas visur, 

Ne skatiko prie duszios netur, 
Už tai namines d'tyug prisilaka, 

Raudonus kazokus szoka.
Da ir daugiau apie tave žinau, 

Bet ant kito karto palikau.
♦ * ♦

Brook lyne nelaime atsitiko, 
Pati savo gera vyra paliko, 

Su burdingierium iszdume, 
Palikdama vyra dideliam 

nuliūdimų.
Kelis vaikus su savim paėmė,

Po lovas nesi voliokite, 
Su vyrais neplovokite,
i Ba tai negražiai 

Ir bjauriai.
Ant rytojaus vyru dinerkes 

tuszczios,
Už ka byra ant jusu gaivu 

kumszczios, 
O ir duonos neyra, 
Kavos neiszverda,

Vyrai in darba negali eiti

prie to mano vargingas,

taip n u vargome 
u ant visokiu daktaru ir 

pasakojo apie

n u vargome

moteres ligos. Pasakiau apie tai savo vyrui ir nusidavem pas 
ta Dr. Men lelsohn’a. Per penkis menesius buvau po jo prie
žiūra ir aeziu Dievui esmių iszgyd'inta. Pribuvo man 20 svaru 
ant vogos. Kentėjimu jokiu neturiu, galiu dirbti ir jaueziuo- 
siu lyg kitokia motore. Tik pamislykito sau, perėjau per dvi 
operacijas ir sirgau per penkis metus. Jaigu isz pi’adžiu bu- 
cziau kreipusis pas Dr. Mendelsohn’a, butu nereikėja tada 
man taip kentėti ir jau senei bueziau buvus sveika.

NICOL1NA TUSOLINA,
G Hazle St., Swoyersville, Pa.

Asz gydu visus ligonius patsai ypatiszkai; neturu jokiu 
studentu kad praktikuotu ant jus; nereikalaujate jokiu 
tiunioeziu nes asz pats kalbu su ligonais juju kalboje. 
Jeigu sergate ar sirgote ir nebuvote visiszkai iszgydinti tai 
kreipkitės tuo jaus pas mane, asz apsiimu jus gydyti. 
Praszau atraszyti pas mano kokia sanvaite laiko priesz 
atvažiavimu o paskirsiu kokia diena galėtumėt atvaduoti. 
Nelaukite jei sergate. Jeigu turite kokius draugus kurio

I

7

sergu, tai paduokite jiems szita apgarsinimu perskaityti. Dr. Mendelsohn

DR. MENDELSOHN
Ant antro floro Strand Teatro. h

12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa>
žiurėjo in atsitolinanti karžy- ■'t 4

Brangesnius daigius suėmė 
Nežino kur dingo, 

O gal in pragaru sulindo. 
Tai vis atsitinka su tokiais 
Ka jaunos apsivyruoja <su 

seniais, 
Ba po keliu motu pradeda 

k va i Ino t, 
Ne gero žodelio ne nori duot. 
Sziadien vargszas ramybes 

neranda, 
Pesza plaukus, pirsztus kanda 

Reikėjo priesz laika gerai 
padaryt, 

Stoną moterystes gerai 
apmislyt;

Dabar po laiku, 
Ir per vėlu. 

♦ ♦ ♦
Hei jus Pitlstono flaperkai- 

tos apsimalszykit, 
Nedarykite juoku ir 

susivaidyki!
Jau zmonys pradeda ant jus 

rugot, 
Ir visaip ant jus sznairuot. 
Girdėjau kad in karezemas 

traukėt, 
Ajit kitu be sarmatos szauket 
Noužilgio pas jus atsilankysiu 

Pamokslu gera paporysiu.
* * *

Ana diena nnpiszkojau in 
Miczigaha;’

",
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Turi namie burei k alo sudėti.
Kas isz to pasidaro?

Vyrus isz namu iszvaro 
Tinginiauti pa pran t a, 

Linksmybe kur kitur suranda
Pakuta darykite, 

Atleidimo praszykite.

GYDIKIS SU ŽOLĖMS

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikomo įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlapini- 
mosi, pcrszalimo, rumatizmo ir t.t. 
po 60c. Nuo nervu iszgastics, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyse 
užima, bemiegos, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85c. pakelis. 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz virsz 
minėtu ligų, tai greieziaus kreipkitės 
pas mano. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi
mą, tjuslapiu 992 su juodais mlnk- 
sztais apdarais po $4.75. Atsiųskite 
,10b. o gausite visokiu žolių ir knygų
katalogu. Reikalaujame pardavinėto-
ju musu žolėms po visus lietuviszkus 
kolonijas. Adresavoklte sziteip:

M. ŽŲKAITIS>
25 Gillet Rd. I

TIESIOG IN KLAIPEDA
BE JOKIO PERSEDIMO

Laivu ESTONIA 
21 RUGSĖJO (SEPTEMBER)

Lietuviai, kurie mano atlankyti 
savo gimtąją szali arba mano 
grižti namo, prisidėkite prie szios 
ekskurcijos ir važiuokite isz New 
Yorko tiesiui in KLAIPEDA.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias in Lietuva.
Suprantamas dalykas, jog pa

rankiausiu keliu bus visada tas, 
kuriuo važiuojant iszvcngsit visu 
neparankumu ir nesmagumo su- 
risztu su kelione per svetimas 
szalis.

Baltijos Amerikos Linija 
yra tai vienatine linija kuri dabar 
leidžia laivus isz New Yorko 
tiesiai in

KLAIPEDA
Važiuojant tiesiai in Klaipeda 

iszvcngsite kitu visu alstybiu ir 
sumažinsite iszlaidas ir varga. 
Ypacz szeimynoms su buriu vaiku 
ir su didesniais bagažais yra labai 
paranku važiuoti be jokiu persė
dimu tiesiai in Klaipeda.

Prekes Laivakorcziu in 
Klaipeda

TRECZIA KLIASA .. $107 
IN ABI PUSI TIK .. $181

Sutaupysit $44.50
TURISTU KLIASA ..
IN ABI PUSI ..........

Sutaupysit $44.50
ANTRA KLIASA . . $142.50
IN ABI PUSI ............... $270

Sutaupysite $30.00

per

$117
$196

I

f

į
“Revenue Tax” ir “Head Tax”

atskirai.
Sekanti* Užplaukimas Laivu
LITUANIA 12 SPALIO 

ESTONIA 2 LAPKRIČIO
Informacijų kreipkitės in vietos 
agentus ar staeziai in kompanija

Baltic America Line
8—10 Bridge St. New York

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Sztoro.
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Spencerport, N. Y. 19 W. Center St. Mahanoy City
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— Sziandien “ Labor Day 
arba Darbo Diena, 
nedirba, 
visa diena uždaryti.

— Seredoj pripuola Užgi
mimas Szv. Marijos.

— Ketverge žydu nauji me-

M

Kasiklos
Bankai ir pacztas

Pittston, Pa. — Ponstva Ka
zimierai Atmanavicziai iszva- 
žiavo automobilium in Boston, 
Mass, ir New Jersey, atlankyti 
savo gimines ir pažystamus o 
sugryždami sustos Filadelfijoj 
atlankyti 
paroda.

Sosqui-Centennial

tai.
— Rytoj atsidaro publiki- 

nes ir parapines mokslaines.
— Pasibaigė vakacijos no 

tik del suaugusiu bet ir vaiku, 
kurie nenorom pradės lankytis 
in mokslaines. Dabar visi im
sis prie darbo po atsilsiu! ir 
lauks ateinanezios Thanksgiv
ing szventes.

— Už keliu dienu Read ingo 
kompanija pradės stripinsus 
Jacksono peczeje, tai yra, kasti 
anglis isz virszunes žemes.

— Ir Mahanojus susilaukė 
radio stoti isz kurio siuntines 
koncertus ir 1.1, in visas dalis 
nuo 150 lyg 1,000 myliu tolu
mo. Musu stotis vadinasi WKB 
G ir siuntines isz Hippodrome 
teatro kas vakaras, pradedant 
nuo Nedėlios. Kas turi radio 
gales užstatyt ant tos stoties ir 
iszgirsti kas dedasi musu mies
te.

— Ponas Raidas Janulevi- 
czius su szeimvna isz McAdoo 
atlanko savo serganti teveli 
Vincą kuris gyvena Park Place 
ir prie tos progos atsilanko in 
Mahanoju pas szvogeri.

— Ponia Aleksandraviczie- 
ne sugryžo isz Pittsburgo po 
pasisvecziavimui su savo sesu
tėms kėlės sanvaites*.

— Seredoje atsibus szliubas 
naszles Marijonos Kinkuvienes 
su Jurgiu Svcthartu pas tėve
lius Strielkus po 317 W. Maha- 
noy Avė.

— Kas pamėtė akulorius, 
lai atsiszaukc in redysta “Sau
les” ir gales atsiimti.

W «**«««>* M e » I

SHENANDOAH, PA.

suriszo— Kun. Mikszvis 
mazgu moterystes Juozą Fay- 
erta su pana Emilije Kubel- 
džiute, Szv. Jurgio bažnyczio- 
ja. Taipgi likos suriszti tokiu 
paežiu mazgu pana Adele Pi- 
kaieziute su Jonu Damonai- 
cziu per kun. Dargi. Veselkos 
atsibuvo pas nuotaku tėvus.

— Ana diena buvo
rymas naujo ugnanamio 
Heights.

atimin
ant 

Pa rod oje < 1 a ly I >a v o 
visi ugniagesiai isz
rio.

Shenado-

— Visas namais farmerkos 
Rozalijos 
Brandonville, 
matu ir keli 
pinigais.

Kerczcvskienes, 
sudegė lyg pa- 

szimtai doleriu 
Norints ugniagesiai

pribuvo in pagialba, 
nebuvo ka gesyt.

— Garnys paliko sunu del 
Petru Czapliušku ant W. Oak 
nli. Kada sūnelis užaugs gal 
bus koiisidmonu kaip ir jo tė
vas.

bet jau

Margarieta Degutis isz
i e •

Mipersville apėmė dinsta vie
tinei ligonbuteje kaipo anaes- 
tistiete.

Mount Cannel, Pa. — Laido
tuves a. a. kunigo Povilanio at
sibuvo praeita Su bala 10 va
landa su auksztomis misziomis, 
kurias laike kun. Dargis isz 
Shenadorio. Kun. Klevenas isz 
Tamakves ir kun. Valancziu- 
nas isz Gira rd v ii les buvo dia
konais. Pralotas Maciejauskas 
isz Lietuvos pasakė puiku pa
mokslą, o vyskupas McDevitt 
isz Harrisburgo tlave absoluci- 
ja. Apie 30 kunigu dalybavo 
laidotuvėse kaipo ir daugelis 
žmonių. Kūnas palaidotas ant 
vietiniu kapiniu.

i

Shamokin, Pa. f M y lema pa 
ti Juozo Matulevicziaus, 3617 
Tioga uli., mirė po keliu san- 
vaieziu ligos. Velione paliko 
vyra, ketures dūk teres ir su- 
mit * Laidotuves atsibuvo Pa- 
neįjplyje" su bažnytinėms ap
eigomis Lietuvi sakoje bažny- 
czioie.

Frackville, Pa. — 
sau va itin kilo ugnis 
keturiu laipsniu’ name 
veeko ant Lehigh avė. Juozas 
Baisa norėdamas liepsna už- 
gesyti inpuole per Įauga ir 
baisei perpjovė sau koja. Prie
žastis ugnies buvo negeras in- 
taisymas elektrikiniu
prie elevatoriaus. Bledes pada
ryta ant keliu szimtu doleriu.

Pereita 
mažam

Zata-

<1 rn Iii

Bayonne, N. J. — Antanas 
Pocius, 159 W. 20th St. rapor
tavo policijai, kad einant jam 
per Ave. C netoli 20 ulyezios, 
du vyrai ji užpuolė, primusze 
ir atome $5 isz keliniu kisze- 
nes. Jis negalėjo apraszyti už
puoliku iszvaizdos.

— Brrtnislawas Szaric, 
E. 16 St., susginezijes su Jonu 
Oskerko, mėsininku ir tvojo 
tam su mėsiniu kirveliu pora 
syk in galva. Tas gi atsimokė
jo kokiu tai kuolu. Abu susi
žeidė galvas ir aresztuoti guli 
ligonbuty.

— 13 metu mergaitei Her
man stovint ties vežimu Bro
nio Karvelio, nuo 42 W. 25th 
ulyczios, arklys pasibaidė ir 
vežimo ratas pervažiavo mer
gaites pirsztus.

25>

Passaic, N. J. —Juozas Pan- 
Iškauskas ir Juozas Sossal, 
kurie peszesi del restorano ant 
141 Pasaic St., ir savo gineza 
perdavė teismui, dabar gailisi. 
Receiveris pardavė ju 
už $1,580 ir 
abu yra partneriai, 
bininkas ir bosas, 
no Paulikauskas.
veiveriui pavelijo paimti $350 
už darba, ir «knudėjo advo
katas gavo $250. Kiti pinigai 
likos iszdalinti 
Abu 
pliki kaip motinos pagimklyti.

Juozą

bizni 
kadpripažino,

o ne dar
ką i p t virt i- 
Teismas re-

skolininkams. 
isz biznio iszejo

ISZ WILKES-BARRE, PA. 
APLINKINES.

— Prohibicijos agentai su- 
vųgonus alkoholiausome du 

kuriuosia talpinosi 2,000 galo
nai spirito verties $10,000. Spi
ritai buvo atsiustas isz Filą- 
delphijos del Goldberg Broke
rage Co. in Pitt stoną.

— Ana diena miesto 
dže peržiūrinėjo nauja plentą, 
kuris likos užbaigtas tomis 
dienomis ir kasztavo $1,245,- 
000. Plentas yra žinomas kai
po Ashley bulivardas ir 
in Pocono kalnus, 
ir Filadelphia.

vai-

eina
New York

Tasai naujas 
plentas kasztavo Luzemes pa
vietui $900,000, o steitui 345,- 
000.

— Policije uždraudė auto
mobilistams užsukinet ant 

ant deszi-
užsukinet 

raudonos szviesos 
nes puses.

Visa Skrantu diecezije 
ka pinigus 
ant pastatymo Gero Piemens 
Narna (Good Shepard Home) 
kuri statys Clarko Summit.

ren-
(300,000 doleriu)

— Czionais susitvėrė drau- 
guve bizineriu, kurie iszrinko 
rinkėja skolų ingytu per ang- 
lėkusius laike straiko. Tasai 
rinkėjas lankysis pas visus 
skolininkus kad stengtųsi
silygint su sztoriniukais skola 
padaryta per straika.

at-

MINERS’ ASTHMA
Anglekasio dusulis, gerkli

nis dusulis, sunkaus kvėpimo, 
nosines kataro, kurtumo, uži
mąs ir skausmas galvos ir t.t. 
neapmokama gyduole vartoja
ma su stebotine pasekme per 
30 metu. Preke tiktai 25c per 
paczta. Iszrasta ir parduodama 
tik per

The Hampton Laboratory 
724-736 Mulberry Street 

Reading. Pa. t »♦

Darbo Diena
Labor Day

Apvaikszcziojiina. szios die
nos pradėjo Amerikos Darbo 
Federacija, kuri Samuel GonV 
pers insteigta 1881 metuose, 

bandė pritraukti 
visus darbininkus in viena or
ganizacija. 
New York’o 
vesti paskyrima Rugsėjo 
uosio pirmo pirmadienio 
galisžka szvente. Bet Oregon 
buvo pirmiausia valstybe pri
imti Darbo Diena kaipo lega- 
liszka szvente, ta darydama 
1877 metuose.
rado seko Oregon, tu pavyzdi 
soke New Jersey, New York ir 
Massachusetts, 
instatyma 1887 metuose.
sos kitos valstybes, apart Wy
oming apvaikszcziojo Darbo 
Diena, pinna Rugsėjo menesio 
pirmadienis tapo 
szvente.

insteigta 
Draugyste

Federacija bankle 
legislaturoj iri

me- 
le-

ta
Neužilgo Colo-

priimdamos
Vi

tautiszka

tai

Susirinkimas Pirmo Kontinen
tinio Kongreso.

Amerikos unija pradėjo gy
vuoti kuomet kolonijų delega- 

susi rinko konferencijon
Philadelphia Rugsėjo 5, 1774 
m. (Georgia ir North Carolina 
i^esiufite delegatu). Ethan Al
len pridėjo “continental” prie 
Kongreso. Pirmoje Revoliuci
jos ’kares ekspedicijoje Allen 
su pulku kareiviu užpuolė Fort 

Gegužes 9, 1775.
Kuomet jis reikalavo tvirtoves 

, Britai užklausė 
vei k ii” 

Di(‘vo ir Konti- 
Ir nuo 

vadintas 
De-

Ticonderoga

Britai 
keno autoritetu 

i c

pasidavima
jo “
Allen atsake
nentinio Kongreso.”
to laiko Kongresas 
Kontinentinis Kongresas.
legatu Kongrese buvo isz viso

Lsesijos tęsęsi per 35 die-
Pirmoje prakalboje Pat- 

pareiszke, 
tarpo

kieczio.
bet Amerikietis.

“nėr
Viginieczio,

New v or-

Patrick Henrv

Ir sakoma

57. 
nas. 
riek Henry 
skirtumo 
Ponnsylvanieczio ir

Ne esiu Virginietis, 

kad nuo to laiko visi sekant 
pavyzdi, Su

vienytu Valstybių žmones va
dina Amerikieczius.

Seniausias Suv. Valstybių 
Miestas,

Ponce de Leon, jeszkodamas 
jaunystes szaltinio aplanke 
vieta, kur sziadien St. Augus
tine stovi. Rugsėjo 8, 1565 me
tuose jo tautietis, 
Menendez, 
ir insteige miestą, 
tino yra Suv. Valstybių 
niausiąs miestas.

szaltinio

Don Pedro 
apsigyveno tenais 

St. Augus- 
se-

Anglai Paima New York’o 
. Miestą.

Karėjo tarpo Anglu ir Ro
landu, Karolius antrasis, nu
tarė paimti Rolandu kolonijas 
Amerikoj. Rugpiuczio 30, 1664 
metuose Anglu laivai inplau
ke New Amsterdam inlankoj 
ir pradėjo bombarduoti mies-
tą. Peter Stuyvesant, pasku
tinis Rolandu gubernatorius 
Naujo Amsterdamo, matyda?

2 paeiprieszinimasmas kad
iszeis vetlui pasirasze po pa-
fliJnvimn Riit.nrn.zin. nnvnfldn-

mas miestu pulkininkui Ni
chols, Anglijos ikomaiidoriui. 
Anglai tuoj permaino vardu 
Naujo Amsterdam’© in New 
York; garbojo York’o 
gaikszezio.

kuni-

Radimas Hudson Upes.
1609 m. Henry Hudson, An

glas, padare kontraktu su bū
reliu Rolandu pirkliu vesti 
ekspedicija surasti trumpesne 
ir geresne kelione in tolimus 
rytus. Hu|lson’as surinko apie 
16 vyru, Rolandu ir Anglu, 
paeine maža laiveli isz 160 to
nu, po vardu “Half Moon”, 
ir Kovo 25 d. 1609 m. isz,plau
ko isz Amsterdam.

Ilundson’ui 'kad 
keliautu in sziaurus, 
rytus ir aplink Europa, Azija 
Chnija. Baisiai audrai pakilus, 
vyrai sukilo priesz Hudson’a. 
Jis atgal suko lai va 
sziaurus ir vakarus.

Rugsėjo menesi laivas 
Moon” 
lanka (New York Bay). Gal 
kiti tyrinėtojai mate ta 
deni, bet Hudson’as buvo pir
mas ji perplaukti, 
didumas, ir upe,

Rolandu ir Anglu

Half Moon

patarė
Pirkliai 

jis 
tada in

— in

“Half
inplauke in didele in-

van-

Inlankos 
kadangi po 

keliu dienu plaukimo vankluo 
buvo sumotas, vedė Hudson’a' 
manyti kad vanduo iszplauks 
in Pacifiko okeanu. Bet viltis 
pranyko -kuomet laivas 
plauke iki Highlands, 
plauke iki Albany. Hudson’as 
tuoj mate tos milžiniszkos 
upes tinkama verte. Gryžda- 
mas iii Amsterdamu, jis iszsi- 
veže daugybe visokiu daigtu 
kuriuos gavo nuo Indi jonu. 
Upe iki sziai dienai nesza ka
pitono vardu.

pa 
Laivas
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VESTINES GROŽYBES KELIAUNA IN ATLANTIC CITY PATOGUMO KONTESTA.

/4

Sztai septynios grožybes isz Vestu kurios dalybaus Atlantic City patogumo konteste. 
Isz kaireses stovi: Janina Rola nd, kaipo Miss Colorado; Dolorosa Conrad, Miss Denver; 
Ma'ksina Jening, Miss Portland; Gloria Smith, Miss Spokane; Leona Fengler, Miss Seattle;
Margarieta Jordan, Miss Kansas City ir Rubiną Wallace kaipo Miss Missouri.

- iszduotas

Patentas Gazoliniui Automo
biliui Iszduotas.

Pirmas patentas gazoliniui 
automobilini Amerikoje buvo 

George V. Selden.
Yra pirmiausias pamatinis pa
tentas Amerikos automobi- 
liaus. Buvo iszduotas Rugsėjo 
15, 1895.

Bostonas Insteigtas.
Birželio menesi 1630 metuo- 

John Winthrop,

Tas skolas turi mokėti no tik 
tie, kurie karojo dalyvavo, bet 

, ju vaiku vaikai, 
Yra laisvos ypatingas 

Del taikos ir geros 
nuo

A

Amerikos

Amerikos Hymnas Paraszytas.
Rugpiuczio 24, 1814 m. Ang

lai paėmė Wallington’o -mies
tą. Apleidžiant miestą paome 
kelis Amertkieczius nelais
vėn, 
liam Beane, kuris koVose 
dalyvavo; bot tap6 suimtas 
del kokio mažo prasižengimo. 
Tarpe prezidento Madison’o 
pagelbininku buvo prokuroras 
Francis Scott Key 
szimts keturiu iuwu r»vm*n*.v, 
vienas isz Maryland valstybes 
vedėju. Jo tėvas tarnavo re
voliucijos karėj. Francis Scott 
Key buvo suimto Dr. Beane 
Susiedas ir geras draugas. Ga- 

prezidento leidimą, 
iszkeliavo jeszkoti Anglu lai
vo ant kurio Dr, Beane buvo 
sulaikytas, 
draugu, 
liava, Key iszplauke ant laivo 
Minden, 
rado Anglu ląiva. 
Cochrane vadas, 
Key praszynpi paliuosuoti jo 
dranga, sutiko ant to, bet ka
dangi Anglai rengėsi atakuo
ti Baltimores miestą, Amori- 
kiecziai, su laivu Minden, bu
vo laikinai sulaikyti. Anglai 
nenorėjo kad Baltimoriecziai 
isz anksto butu persergeti kad

Amertkieczius 
tarp ‘kuriu buvo Dr. Wil

lie-

se, John wininrop, ir Pilgri- 
mu būrelis, nešąlamas
vim czarteri, Karoliaus pirmo 
iszduota apgyveno vieta, kuri 
sziadien pavadinta Charles
town,
j u buvo nuo 700 iki 800 asme
niu, bot skaitlius neužilgo da- 
sieke 1,000 ir vėliaus 2,000. 
Kas buvo didžiausias apgyve- 
nimas ant Atlantiko kranto. 
Pabaigoje pirmos vasaros jie

su sa-

pavadinta
Massachusetts. Isz viso

ir ju vaikai 
ir t.t.
prieszas.
laimes, Amerika yra toli 
kitu tautu interesu ir kovu. Su
joms, politiszkai, neturi turet.i 
ger draugu arba prieszu. To
kiu budu neturėdama draugu, 
ir neturėdama dideles armijos, 
kuri pageidauja karu, ir ne
turėdama svetimu interesu, 
kurie veda, prie visokiu bedu 
ir nesusipratimu, ji (clraugisz- 
kai gyvena su visoms tautoms, 
joms pardavinėjant ir nuo ju 
perkant be baimes, 
savo prekyba.

X

(i

ves nuo

ir vedant
LAUTER

MAŽAS BABY GRAND PIANA 
$650

t r i įdo
mėtu senumo

j >

Su . militariszku 
neszdamas taikos ve-

ir netoli Balti mores 
Admirolas 
isaklauses

miestas bus atakuotas. Anksti 
szeszioli- 

kariszku laivu 
plauke prie Baltimores ata
kuoti Fort Henry kur buvp 
apie tnlcstantis vyru.
tęsęsi diena ir nakti. Key nuo 
laivo Minflen .viską mate. Jis 
galėjo matyti Amerikos vėlia
va plevesiuojant ant Fort Hen

Anglai nekantriai lauke 
matyti pasidavimo balta vė
liava, vieton Amerikos vėlia
vas. Bet nesulaukė, 
valanda rytip viskas ant syk 
sustojo, Key ir jo draugai ne
žinojo ar tvirtove pasidavė, ar 
kova feustabdyta. 
praszvito, Key suszuko “mu
su vėliava vis plovesuoia,” ir

ryto, Rugsėjo 13 d. 
ka Anglijos

J

Kova

laivo Minylen .viską mate.

iy-

Treczia

Kaip tik

su vėliava vis plevėsuoja, 
ta. ryta Key paraszo pirma 
dainos stanza. Neužilgo, jis, 
su savo draugais, buvo paliuo- 
suotais. Sekanczia diena Key 
parode savo eiles draugui, 
teisdariui Nicliolsonui, kuris 
pasiimto jas laiikraszcziu Bal- 
timorejo, ‘ kur buvo, atspaus-

* “ * ■— • ~ -

H

1 •

dintos Rugsėjo 21, 
Apgynimas Fort Henry 

AtftdThts nepasįdave — ’ 
tos eiles prie MbžiiKc 
kvtos vrn Amerikos livmnna.

vardu
M

> vardo. Ir
os pritai-

nuvyko skersiu Charles 'upe in 
vieta pavadinta Shamut —Tn- 
dijonu kalboj 
niai.

“gyvi szalti- 
Rugsejo 17, 1630 me-r >

tuose buvo balsuota perinai- 
vardu in Bostoną, po 

Lancashire
daugumas Pilgrimu atvyko.
Pirmas Laikrasztis Atspail- 

!

nyti 
miestu

Bostoną, 
isz kur

dintas Amerikoje.
Publick Occurcnces“Publick Occurcnces” pir

mas laikrasztis atspausdintas 
Amerikoj. Iszleistas Boston’e. 
Savininku buvo Benjamin Ha
rris. Laikrasztis puikiai apra- 
sze žinias kolonijose. Neturėjo 
editorialu. Kad nors laikrasz
tis neatakhvo žmones ar pali- 
tiszkas partijas bet buvo 
stabdytas, 
iszejo.

Washington’© Atsisveikinimo 
Prakalba.

Su pagelba James Madison. 
Washington ’as pagamino 
vo atsisveikinimo prakalba, 
kuria ketino atspausdinti kuo
met jis atsitraukė nuo savo

Bet

su
tik vienas leidinis

sa-

met jis atsitraukė nuo 
vietos Kovo 4, 1793 m. 
žmones jo prasze neatsitrauk
ti, pasilikti tautos ir valdžios 
galva, ir vėl antru kartu tapo 
iszrinktas. Rugs. 17, 1796 m., 
jis atspausdino savo atsisvei
kinimo prakalba. Jis 'kalbėjo 
kaipo • “senas ir 
draugas”, tiems, kurie 
liecziai gimimu arba pasirin- 
kmu, ’ ’ 
ežiu, jis sako:

“Amerikoje, laisve turi bū
ti užlaikyta vienybe ir brolisz- 
ka meile.”

“Tauta turi teisingai elgtis 
kaip žmogus teisingai elgiasi.

“Teisybe ir gera valia, turi 
valdyti visa tauta, kas bus pn- 
vyzdis kitoms tautoms kurios 
laisvos nepažysta.”

Tęsę dienose Amerilkiecziai 
gerai žinojo kares baisumus, 
ir todėl Wahington’o paskuti
nis atsisveikinimas rimtai per- 
sergėjo tauta nuo 'karu. Jis

mylimas
4<pi-

Tarpe parciksztu min-

■

sergejo tauta nuo 'karu, 
sake:

‘‘Militariszkufttnfi* ‘'finikina 
taika ir žmonių linksmybe. Už 
dndn. bniainR skolas ant tautu.

Nathan Hale Mirtis.
Britai New 

Nn-than Hale, 
Hale buvo 21 
ir kapitonas

Szioje dienoje, 
York’e pideore 
kaipo sznipa. 
metu amžiaus 
Washington’o armijoj. Apsi
rengęs kaipo mokytojas, 
lanke visas Britu apsistojime 
vietas ant Long Island ir Man
hattan. Nupieszes visus pla
nus, gryžo atgal, kuomet buvo 
suaresztuotas, ir jo czevery- 
kuose rasta dokumentai kurie 
ji nusudino. Jis pakartas New 
York’o sekanczia diena, 
paskutiniai žodžiai buvo gar- 

gailestauju, kad turiu 
aukuoti sa-

sus “ 
tik viena gyvasti 
vo tautai.”

h

a p-
I

Jo

--F.L.I.B.

PRANESZIMAS

Jeigu norite ap-cimentu
tverti lota ant kapiniu, ir ki- 

darbus at- 
at-

liks ta dafba cimentinis kon- 
Adomas Butkus. •

tokius panaszius 
likti, tai geriausia jumis

traktorius
Taipgi krausto naminius daik-1

1 *rekcstus ir pristato anglis.
prieinamos.

1136 E. Centre St.,
S.10) Mahanoy City, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Bnczcrncir groserno, randa
si geroj vietoj, biznio padaro
ma in $3,000 in menesi. Atsi- 
szaukit in “Saules” ofisą.
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Tiktai 5G coliu ilgio 
Pardavimo Preke Tiktai.

LAUTER-HUMANA
I

$850
f>Į A AT O

SVIETO GERIAUSI3 
PLEJERIS, TIKTAI.

MUSU DIDELI OFERTA
Naujas Mahagony medžio Player 
Pianas, 3Gnaujausiu rolių, u£dan- 
gala, dubeltavas bcncziu.% prista
tomas tiesog in jusu na- O QQIl 
mus, tiktai už ......................vvU

ANT LENGVU MOKESCZIU

CONWAY PLAYER PIANO
Buvo $750.00 naujas 
Galime pirkti dabar už . $275
Raižykite o gausite pilna surasza 

ir katalogu geriu pirkiniu.

JOHN LIZDAS
PIANA STORE

477 S. MAIN ST.
WILKES-BARRE, PA.

BUDROE VAN SERVICE

Krausto visokius naminus ir kitokius 
daigtus, nepaisant kaip toli. Turima 
tnm tikrus didelius automobilius. 
Prcinamos prekes. Kreipėtės pas:

ANT. BUDREVIČZIA
334 W. Pine St. Mahanoy City, Pa. 

Bell Telefonas 341-J.
’ll " I' ' ' r , ’ ! ■ *
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Daylight Excursion to 

NIAGARA FALLS *'1 „ *

j

Sat.-Sun. Sept. 18-19 th

$7.50
/ ROUND
• TRIP

ęhildren Hall Fare FauTa.30 P.M?Šund«y"

An opportunity TO SEE THE FALLS

I L.„. M.h.n.r Cl., 

ROUND 11:56 A.M. Saturday 

Returning,leaveNiagara

ILLUMINATED, staying overnight at 
Niagara. Daylight ride both ways; ample 
time for sightseeing Sunday morning. 
Buy tickets NOW; sale limited to avail
able accommodations.

I i

įA Ichighthlley Railroad
OAc Route of The Black Diamond
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