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ISZ AMERIKOS PATI JIN PRAKEIKĖ] Aplaike didele nagiada

UŽ LIEŽUVI
JAJA NUŽUDĖ

PO TAM PATS SAU PALEI
DO SZUVI; PATI JI 

KRIMTO BE 
PALIOVOS.

Maple Shade, N. J. — Vir
šavo pasku-

savo
tris sūnūs

minusia suraszes 
tini testamentą, kuriame pali
ko po viena doleri del 
dvieju dukterų, o
paliept* atiduoti in prieglaudos 
namus, Fenlinamlas Schmidt 
42 metu kontraktorius ir sta
tytojas namu, nužudo savo pa
czia po tam pats sau paleido 
kulka in krutinę.

Palicije po 
laiszka, 
rasze

kuria 
priesz smerti,

ra<lo
su-

jojo pati

žudinstai 
Schmidt 

kurioje 
niszkina, kad ilginus negalėda
mas nukensti kasdieninio 
krimtimo savo paežius ir viso
kiu bjauriu isametiinejimu, nu
tarė szi gyvenimą užbaigti ir 
po draug nužudinti savo pa
czia idant ant visados apmal- 
szintii malima josios liežuvio.

Negalima dasiprast del ko 
paliko savo dukterims tiktai 
po viena doleri, bet kaimynai 
sa'ko kad ir dukreles prigialbi- 
nejo motinai da'grist tėvui.

KRUVINAS GALĖJIMAS 
VYRO SU PACZIA.

.Brooklyn, .N. Y. — Kruvinas 
galėjimas tarp Santo Calino ir 
jojo paezios Emilijos, su ilgais 
,pe>lia-is, pasibaigė su mirezia 
vyro o pati likos mirtinai su
žeista ir nuvežta in ligonbuti.

(’alino sugryžo isz darbo po 
pnsiairnakt ir kas atsitiko už
darytam kambaryje, tai niekas 
nežinojo, tiktai tiek, ’kad kai
mynai iszgirdo kliksma moto
ras ir paszauke palicije, kuri 
iszstume duris, rado (’iflino gu
linti ant grindų negyva su 20 
giliais /aiduliais o
turėjo net 32 žaidulius nuo pei
lio.
AMERIKA PADIRBS 2,000 
EROPLANU 1928 METE.
Washington, D. (’. — Apie 

<lu tukstauezius eruplanu del 
Siiv. Valstijų bus padaryti 80 
fabrikuosią czionais, kuriu 
verte bus 15 milijonu doleriu.

Norints karinmene ir flota 
yra didžiausiais naudotojais 
eroplanu, bet dabar juos pra
liejo naudoti ekspresines ir ki
tos kompanijos ddl gabenimo 
tavoro, paežto ir žmonių.

A sz t u o n e sd esz i m t s f a b r i k ai 
ramia si Amerika kurie dirba 
croplunus: New Y”orke yra 19, 
Kalifornijoj 17, Ohio 7, Illino- 
juj G, Michigane <5 ir kitur.
STUDENTAI KATALIKISZ- 

KOSIA MOKSLAINESE 
' PASIDAUGINO.

PhMadelphia. — Nuo 1924 
lyg 1926 metu katalikiszkosia 
pa rūpinėsią mokslai nes i a pasi
daugino 74,849 studentu arba 
isz viso, lankosi in parapines 
mokslaines net 2,111,500 vai
kai. MdksJlainiu pastatyta nuo 
1,198 lyg 1,449 'kuriose dabar 
mokina 55,155 minyszkos, pri- 
vatiszki daraktoriai ir kunigai.

Diecezijoj Philadelphia yrą 
am t ra didžiausia Amerike — 
Chlcagos pirmirtine 
Yorko treczia.
lankosi in mokslai nes 118,270 
Httfrtentai, New Yorkė 115,218, 
o Cid cage 169,806. Philadelfi- 
je t tiri 262 pradiniu mokyklų. 
Jn Philadelfijos mok daines 

'■ir

czionais,

o New
Philadelfijaj

NUŽUDĖTODĖL NUŽUDĖ SAVO 
SZVOGERI IR PATS SAU 

ATĖMĖ GYVASTĮ.

Mihvaukee, Wis. — Mikolas 
LaFratla, 35 metu, 294 Ilamil- 

., mirė ligonbuteje nuo 
žaidu'lio, koki aplaiko nuo sa
vo szvogerio Giovanni Palum
bo, 45 metu, kuris po tam pats

ton u I i

sau atome gyvasti per nusiszo- 
vima.

LaFrntta turėjo aiskrymo 
sztora pas kuri szvogeris atėjo 
ir po pasisveikiirimui paleido 
in ji kolos kulkas, po tam nu
ėjus namo atome sau gyvasti.

Vėliaus palicije pradėjo da
ryti slice t va., keikia buvo tame 
priežaste, kad Pa’himbo nuszo- 
ve savo szvogeni ir pats save ir 
ant galo dažinojo nuo kaimynu 
buk priežaste buvo 
mas”
Palmnbiene,.gyvenanti tėvynė
je, kuris moterių apleido. Pa- 
lum'ba rūpinosi labai ir buvo 
neramus

“ prakeik i- 
kuri meto ant savo vvro

tuom prakeikimu ir 
kaip kada net isz proto iszei- 
davo.

VIENAS MEDIS TURI 35 
RUSZIS INVAIRIU 

OBUOLIU.
G'len Cove, N. Y. — Obele

net 35

net 
mos

kuri buvo ineziepyta 
kartus, dabar pradėjo iszdavi- 

35 ruszis Obuoliu ant far- 
James Holloway. Tasai

farmoris nuo 'keliolikos metu 
bamlė visokius cziepinimus ant 
medžiu ir ant galo pasiseko 
jam užauginti viena medi ant 
kurio tiek rusziu obuoliu ran
dasi.

APLAISTĖ KARASINU DU 
VYRUS PO TAM JUOS UŽ

DEGĖ UŽDARYTAM 
NAME.
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San Diego, Ca'lif. — Lyman 
W. Proose, 10 metu, nesenai su
rado ant ui vežios maszna su 
deszinits tukstaneziu doleriu, o 
kai! Lv’mam buvo tosios nuomo- 
nes kad 
moka,”
kojo locnininko Įiamestu pini
gu ir surado, bu'k juos pamėtė 
tūla motere. Vaikas pinigus 
sugražino o už savo teisingysta 
likos apdovanotas 500 doleriu.

“ t c i s i i įgy s ta v i s u žs i - 
pirko laikraszti ir jesz-

PALICIJANTAS
NUSZAUTAS

♦ » ’ i • < M . J-* 1 ' «i JT >. „ -Si ■ A *

PALICIJE ISZVAIKE ITA- 
LIJONU SUSIRINKIMĄ, 

BET VIENAS ISZ JU 
LIKOS NUSZAUTAS.

Baltimore, Md. — Tikrai 
Indijoniszkai pasielgė trys vy
rai su dviems savo prieszais, 
ant kuriu iszvcre savo neajiy- 
kanta baisiu badu.

John Harrah v
Chester Pugh, 33 metu, važia-. £ 
vo automobiliam, o kada prisi
artinojo narna, 
per kita automobiliu isz kurio , 
iszlipo trys vyrai su revolve- 
reis„paliepdami jiems iszlipti, 
po tam kirto kožnam per gal
va ir nuo to laiko nieko nejauto 
pakol pajuto ant savos liepsna 
uždarytoms name. Abudu buvo 
aplaistyti karasinu ir uždegti. 
Liepsnuojanti iszsivilko lau
kan szaukdami pagelbos. Rado 
juos be žado policijai! ta s kuris 
abudu nuvežė in ligonbute, kur 
po baisiu kaneziu abudu mirė 
neiszaiszkindami 
savo kankytoju.

Badai buvo tai kersztas pey 
kita partija butlegeriu kurie 
užsiiminėdavo pardavimu mun 

Policije nedažinoją 
kas tai buvo per vyrai.

AMERIKON PER META IN- 
LEISTA 538,000 NE 

PILIECZIU.
Waslijpgton, D. C. — Suve- 

dnus galutina rokunda, pasi
rodė, kad per metus, kurie pa
sibaigė Birželio 30 diena, In 
Amerika imigracijas valdinin
kai inleido 538,000 nepilieczius 
ateivius, isz kuriu tik truputi 
daugiau kaip treczdalis pri
klausė prie kvotų. Kiti visi bu
vo nokvotiniai: Meksikona:, 
Kanadiecziai ir Pietų Ameri
kos respublikų žmones.

Kadangi iper ta meta isz 
Amerikos iszvažiavo 253,508 
Xiepilielziai, tai skaiezius ateb 
viu metu pabaigoje, .padidėjo 
284,493. . j

szaines.

J
O 
») 6 motu ir

likos sulaikvti

pasielgimu

,u 11 ii
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UTARNINKE PO PUSIAU- 
NAKT ABUDU ŽUVO ANT
ELEKTRIKINES KĖDĖS 

IR JUJU DRAUGAS.

— Italai Sac-
Vanzelt'i ir Portugalas, Cc-

Isz Visu Szaliu
PROTESTAS

NUŽUDYTAI

Boston, ^la^s.

lestiinos Madolros, kuris prisi
pažino, bu'k jisai buvo tikru žu- 
dintojum, tžuvo ant e'lektriki-

TURKUS NUŽUDĖ ŽYDEL- 
KA, TUKSTANCZIAI ŽY

DU UŽPROTESTAVO 
LAIKE LAIDOTUVIŲ.

Konst auti nopolins, 
nes kėdės tuojaus po pusiau- . L 
nakt U tarp ink o ryta. Visi ėjo 
prie kedoA be jokios baimes,' 
a t sri sveiki ridami su visais. Nie
ko i 
pert ra likimą i 
septynių ipetu kovos su siūlais 
Po

Pittsburgh, Pa. —- Steitinis 
paiicijantas James J. Downey, 
30 motu, isz Greewburgh kazar- 
miu, likos nuszautas ant smart 
kada su kitais palicijantais isz- 
vaike susirinkimą 2,000 žipu- 
nin, kurie laike protesto mitin
ga prieszais ele'ktrikiavima 
Sacco ir Vanzetti.

At sit iiciimas buvo 
kaimelyje Aometonijoj, 
Springdale, kur-susirinko apie 
2,000. Szerifas paliepė susi rin
kusiems eiti namo, ir tame tai 
laike kas tokis isz susirinku- 
siuju paleido szuvius in-stovin
ti palicijauta ir tada palicije 
pradėjo namloli paikas iszvai- 
kindami visus, 
žudi n tojaus.

600 ŽMONIŲ BĖGA 
NUO TVANO.

Little Rock, AiJk. —Be mais
to, drapanų ir pinigu szoszi 
szimtai žmonių buvo priversti 
apleisti savo gyvenimu Mc- 
CleJlan-de, kur visi suėjo in ta- 
vorinins vagonus idant juos 
nuvežti in saugesnes vietas nes 
White upe taip iszkilo kad už
liejo visas farmas ir namus. 
Visus nuveža in Cotton Plant, 
kur Raudono Kryžiaus drau
gu ve rūpinasi žmonimis.
LIETUVYS PASIKORĖ

ISZ NEŽINOMOS 
PRIEŽASTIES.

Minersville, Pa. — Andrius 
Ali na v i ežiu s, 60 metu, likos su
rastas per savo sunu pasikoru-

prieszais

mažam 
arti

Dabar jeszko

Turkija.
— Da niekad no buvo girdėt 
idant laike laidotuvių mergi
nos tiek žmonių susirinktu pa
rodyt savo neužganadima

susirinko 
•laiko laidotuvin 19 metu, pato
gios Žydelkiutos Elasa Niego, 
duktė vargingu Žydu. Nel in 

kai ir pol&cijos idant pemnai- 
nyt mirties bausmia ant 
gy va s cz i p k a 1 e'j i'm e.

Sacco priesz mirti paszauke: 
lai gyvuoja nuarki ja”

želti malsziai nuėjo ant kėdės. 
Visi trys hepriemo bažnytinio 
patarnavimo, 
gana juos qinikalbincjo ant su
sivienijimo su Dievu, bet visi 
trys atsako, kad kaip gyveno 
taip ir mirs.

Madeiros žuvo pirmiausia, po 
tam Sacco ir ant galo Vanzetti.

Paryžius. — Amerikoniszka 
arn’nasaila likos apgulta per 
keliolika tukstaneziu pasekėju 
Vanzetti ir Sacco ir šukele toki 
friiikszma, kad 5,000 vaisko 
vos apmalsziup insikarszczia- 
vusia my.nia kuri szauko: 
Ii n su Amerikonais.” 
me kokis kWo Utarninko likos 
su'žeista 43 pa'licijantai isz ku
riu 12 likos nuvežti in ligonbu- 
tes o szi m t ai žmonių taipgi li
kos sužeisti, apie 300 likos 
aresztavoti. Buvo tai tikra re
voliucija.

Varszava. ■— Szi m ta i Lenku 
norėjo užklupti ant Ameri'ko- 
niszko konzulo czionais kaipo 
protestas priesz dle'ktrikiavima 
Sacco ir Vanzetti, o kiti vela 
daleido szturma prie Paviak 
kalėjimo tiksle iszleidimo keliu 
komunistu. Pa'licijo ir vaiskus 
i sz va i'k e ma i sz t i n i n k u s.
....... ) ,

luipag.įil’bejo protestai ii 
egzekucijos po

visas dalis atsibuvo strai-

viso

i l

•
o Vau-

norints 'kunigas

apie

“sza-
Sumiszi-

savo
priesz valdže kiek

tai insimaisze valdžo ir dabar 
, daro slicctva.

Osman Bey, 49 metu 
turtingu tėvu,
limpo prie Elasos, 
tėvus kad leistu dukteria už jo

, sūnūs 
per visa meta 

spirdamas

bet. mergaite būdama sužiedoti-.
su savo tautos jaunikiu sta-

Tur-

Už ka trys likos nubausti 
mirezia ir juju teismas.

April 15, 1920. —Fred ri kas 
Parmenter, 'kas i erių s ir jojo 
sargas Alexandras Berardelli, 
likos nu'žudinli South Brain- 

nuo 'kuriu atimtatree, Mass. 
$15,000.

May 5, 1920. — Nicola Sacco 
sziauezius, ir Bar’tlamiejus 
Vanzetti žuvininkas, likos nu
žiūrėti kaipo žadintojai.

June 14,1921. — Abudu pri
kaltais už žudinsta. 

Te i sma s atnaujintas.
Dec. 24, 1921. — Sudžo at

metė praszyma ant naujo teis
mo.
-May 28, 1926. — Supreme su

dus atmetė praszyma ant nau
jo teismo.

Aipril 9, 1927. — Gu'bernato- 
rius nusprendė kad a'budu tu
ri mirti ant elckt'rikines kodas 
10 Julia jaus.

June 29, 1927. — Gu'borna- 
torius parkele vi roką mirties 
ant 30 dienu.'

Aug. 10, 1927. — Gubernato
rius parkele vi roką vela ant 12 
dienu idant duoti Supreme sū
dai niisJprensti paskutini nu
sprendimą kuris 'buvo atmes
tas ir a'budu pripažinti ant 
mirties.

ir penkis sūnūs. Kokia priožas- Aug. 24,1927. — Abudu clok- 
.trikiuoti Sorodoj anksti ryta 
po dvyliktai ValimVlaį.

sis garadžiuje užpakalyje na
mo. Andrius ta diena -iszejo 
jeszkoti darbo ir nesugryžo pa
kol jojo lavona nesurado ka
banti ant virves. Vėliaus daži- 
nota,'buk jisai ta diena iszeme 
isz banko pinigus ir insziurenc 
popieras, kurias rado ant jojo 
kaklo. Velionis paliko -paczia

ti^ btiMO savžudinstos tai neda-
'žinota*

J

ir

pažinti

butu pa-

ežiai atsisakė teketi už 
kaus.

Ana diena Turkiszkas jauni
kis sutikės Elasa,' dure jai in 
krutinia su peiliu, užmuszda- 
mas ja ant vietos. Tik per po
licijos iszgelbejima,
kartas per inirszusia mine 
žmonių už toki pasielgimu.

Laike laidotuvių nužudytos 
merginos dalvbavo keliolika 
tukstaneziu Žydu kad net vi
sos ulyczios buvo užkimsztos.
NORINTS NEMATO BET 

PATI NEPATIKO.
Praga. — Norints Nikalojus 

Szekedin,
szluotu yra neregiu ant abieju 
akiu, bet ant tiek žino, kad jo

28 metu, dirbėjas

“SAULE”
JSZEINA SAS JĮTABNINKA IB EEW3JZ1A.

RMnDhtraU KaBztuoJa: Amerika ant Vttd tnetd 91.0*4 * 
lEuropoje ir Lie t u vp ja $4.00 ant yi*fi jneUk

D.Ų-KART SANVAITIN1S LA1KRASZT1S
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EltalūH Ir Pinigui Visada siuskite tlf Int Brfd bdfMD
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.j 
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W. D. BOCXKOWHKI, Prea. A B*▼T• DUvriU v n c i
f. W. BOCKKOW8K1, Kilter 39 METAS
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Prigialbes Valdyti
I

Valstybe Jaunam
Karaliui.
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Bukaresztas, Rumunije. — 
Mironas (’ristea, Rumuniszkas 
patr.'jarka, yra sąnariu kabi
neto ir prigialbes valdyti Ru
munijos sklypą jaunam kara
liukui Mikolai. Mat, Rumunija 
yra pravoslaviszku sklypu to
dėl vyj/kupai ir turi tiesa prie 
valdymo sklypo.

mas, ‘kad jojo pagalbininkas 
praleido meilingam glebije sa
vo pacziules. Po kokiam laikui 
baladėj i mo in duris, paeziulo 
inleido savo vyra, kuris jaja 
szirdingai pasveikino, bet ir 
tame laike užtemino kad ais-

en-
pati, 48 metu yra nepatogi,mo-. Bakšio durys buvo truputi p ra
teris ir todėl dabar su jaja gei- vertos, rodos netvczia užtr
dže persiskirt. Savo užmetine- ke duris ir.nuėjo gulti.
jime sako, buk motere ji apga
vo priesz szliuba, i 
yra daug jaunesne 
motere.

Ant rytojaus, kada Hermann 
isz aisbaksio 

mėsos, iszszoko isz szepos ko- 
nia visas suszales jojo pagelbi- 

in ja pasislepi- 
sugryžo namo ir 

kaip dūme per duris, tai lig 
sziai dienai joj nematyt. — Ge
ras būdas ant prielaidiniu, te
kis atszaldimas meiles nuo mo
terių.
SKRUZDELES

SUKANDŽIOJO KŪDIKI 
ANT SMERT.

Paryžius^ Francuzie. — Al- 
zacijos kaimelije, kaimiete 
Anielc Pernilla, pasiėmė su sa
vim keturiu menesiu kūdiki in 
girria uogaut. Inviniojus kūdi
ki in skepeta, paguldė po me
džiu, o pati pradėjo rinkti uo
gas. Po kokiai valandai laiko 
motina sugryžo prie medžio, 
rado kūdiki visa pamelinavusi 
ir negyva. Skruzdeles insigavo 

ir sugryždamas in kūdikio burnelia, ausis, uosi 
net po pusiaunakt, dasiprasda- ir iszede akis.

nes sake kad nuėjo pasiimti i 
e ir patogi ! ninsiny iw/synL-n i 

. ‘įerz 11.3 y. y -
ežiu dagi rd o nuo kaitnynu kad ninkas, kuris 

ir iszrodo į kada “bosas

Bet neregįs isz nety

jo paeziulo yra sena
kaip “velnias” ir dabar Sze- 
kedinas ne nori tolinus su jaja 
gyvent.
APGAUTAS VYRAS UŽDA
RE PRIELAIDINI AISBAK- 
SYJE; ATSINOREJO JAM 

TOLIMESNE MEILE.
Velš, Austrije.

manu, gerai žinomas mėsinin
kas, nuo ilgo laiko nužiurinejo 
savo pageli) i n in k a, kuris kibo 
prie jojo jaunos ir patogios pa
cziules. Mesinyežioje stovėjo 
didele mėsinė szepa, pilna ledu 
ir toji, buvo priežaste a'tszalinm 
meiles del pacziules prielaidl- 
nio. -

Tula vakaru Hermanu, novos 
iszsirengo in miestą su kokli: 
tai pirkimu,

Hans Her-

kai moli je,
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ISZ LIETUVOS
SUĖMĖ LEKIOTOJO
LIETUVIAI PAĖMĖ IN NE
LAISVE LENKISZKA LE- 

KIOTOJA KURIS BA
DAI YRA SZNIPAS.

Lietuviai ana 
Len- 

Rusz- 
ero-

tas ir nuvežtas in 
bet vėliaus likos 
czionaitiniam kalėjimo 
nužiūrėtas sznipas

Kaunas, 
diena paėmė in nelaisve 
kiszka lekiotoji! vardu 
kovski, kuris nukrito su 
planu. Lckiotojas likos sužois-

ligonbut i 
uždan tas 

kaipo 
Lenkai vėl 

tvirtina kad tokis pasielgimas
Lietuviu yra neteisingas 
kožnam k*kiotojui panaszi 
laime gali atsitikt kokiam 
rints sklype ir tas butu papras
tu dalvku. Dabar daro dervbas 
su Lietuviais idant Ruszkovski 
permainyt už koki kita Len- 
kiszka politikiszka kalini kuri 
Lenkai laiko kalėjime*.
NUTEISTAS KALĖJIMU UŽ 

DIRBIMĄ SIDABRINIU 
PINIGU.

Sziomis dienomis Panevėžio 
apygardos teismas nuteisė Vy- 
žoniu valscziaus, Utenos ap
skrities gyventoja 
mauska dvejais metais sunkių
jų darbu kalėjimo.

Policija padariusi pas Za- 
mauska krata rado visa deže 
nulietu netikru po 2 litu mone
tų. Zaniauskas prisipažino, 
kad jis norėjos nulieti ponkli- 
tes monetas, bet jos taip nv- 
aiszkiai iszejusios, kad jis vė
liau jas isztirpdines ir nuliejes 
po 2 litu.

Monetos padirbtos taip 
vykusiai, kad kiekviena 
tęs tikrus sidabrinius 
lengvai gali sziuos 
sius pažinti.

NORĖJO APIPLESZTI 
PACZTA.

Vežant paszta isz Daugu iri 
Varėna Liepos 18 diena 4 va
landa' neprivažiavus Varėnos 
padarytas pasikėsinimas pasz
ta npipleszti. Pasikėsinimą pa
dare Varėnos miesto 
jai Velyvis Salva

nes 
ne 
no-

Utenos
.Juozą Za-

ne- 
s ma- 

piuigus, 
netikruo-

gyvento- 
ir Jackus 

Petras, kurie suimti ir vedama 
kvota.
NEATSARGUMO AUKA.
Beicziai, Rokiszkio vals., 

Liepos 17 diena pilietes (iiido- 
ries 5 metu vaikas bežaisdamas 

ir prigėrė, 
vienas. 

Tai pamokinimas tėvams, kad 
maži vaikai be globos mųinlie- 
kami.

BEGERDAMAS MIRĖ.
Kybartai, Kauno a p. 

J. Czionaitis 8 Liepos 
Rauones upelio skaldė 
uis. Apie vidurdieni susziles ir 
isztroszkes nuėjo in

Jo suims, 
nesulanke

inkrito in szulini 
Vaikas buvo paliktas 
Tai pamokinimas tėvams.

- Pil. 
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akme-
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ANT GARBES ŽUVUSIU KAREIVIU.

upeliuką atsigerti, 
kurie kartu dirbo, 
ateinant tėvo, nuėjo ir rado ne 
gyva ant upeliuko kranto. Bur
nos dalis buvo vandenyje*, bet 
prigerti negalėjo, nes buvo ne
giliai ir su rankomis butu atsi
rėmęs. Matyt sziaip isz didelio 
karszczio ar senatvės mirt*.
MAURE PRIGĖRĖ

TRYS ŽMONES.
Rudžiu kaimo, Kamajų vals., 

Liepos 15 diena iszejo uogauti 
dvi mergaites ir vienas bt*rniu- 
kas ir nesugryžo. Ant rytojaus 
buvo leistasi jeszkoti. Visi trys 
rasti klampioje pelkeje maure 

Ta pelke vadinas:
Varlirikalnis ir yra kitkart bu
vęs ežeras 1

prigėrė.

Meniu bromas Yipre, Francijoj, kuri ana diena buvo pa-
szvontytas ant1 gaubės 58,000 žuvusi u Anglijos kareiviu 
žuvo laike baididš1 kvietines Kares.*

anv garbes J)M,(JUU i ž u v ilsi i 
bai^iriš' kvietines Kares. * .•:! i > ■

kurie augo imrįu.'
kurio pnvirszius už-

viena
Imas;- “’.tunas nebe 
jhu yrį npgrt'vžs.

i
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.Washington, D. 0.
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Kas Girdėt
Departamentas Darbo Wash

ingtone tvirtina, kad milijonai 
darbininku Ameri'ke aplaiko 
tiktai po $10.34 ant sanvaites. |

Sekretorius darbo Davis, lai
ke savo kelones aplink Suv. 
Valst. pertikrino kad deszimts 
milijonu ypatų, ypatingai mo- 
teres ir vaikai nea'plaiko prigu- 
linczio užmok«‘sczio kaip pri
valo.

Darbininkai prie nKslžiu ap- 
lai'ko liktai po $17.17 ant san
vaites už 57’ j valandas darbo; 
200,000 darbininku ant gele
žinkeliu gauna po $17; darbi
ninkai prie maszinu fabrikuo
sią po $11.76;

1 . . . .. ...... . ■■■—.... . i.....
valiuoja isz visu sldjipu: Ang
lijos, Japonijos, Francijos, Vo
kietijos o ir isz Lietuvos, bet 
mažai isz tojo paskutinio skly
pelio. ,

Argi jau — nžklausite — jie
ji neturi to visko pas save ?‘Ge
ležinkelius, fabrikus, gorus 
universitetus ir kilus institu
tus? Turi, teisybe. Bet Ameri
kos duoda ta, ka kiti sklypai 
neturi. Amerike, kaip niekur 
kitur galima iszmv'kti pagerin
tu sistemų, darbo ir organiza
cijų, ta, kas iszdiCba greitai 
ta vora gerai ir pigei ir lodei 
ga'li pardavinel žmouioui pi
gei. Paimkime 
automobilius, 
turtingi žnnmes 
o 
ja automobiliais in fabrikus ir 
kasvklas o kožnas farmeris tu
ri mažiausia po viena. Tas pats 
su drabužiais, apsiavimu, gy- 

visokioms rakan-

CįusitiKirnas
Baiszo Pr. Bajoras.

SAULE . n
...... .  ■! i ■ —— ' i i..  ■ 11 "i* " ... .... "i R ■ 

rai pastdbojo, szyipterojo, pa
mojavo ranka ir nuėjo savu ke
liu.

Maniau aekti ja. Bet, apga1!- A M A * A .vajos, jog tai butu nerimtas.pa-

fabri kns,

ant paveizdos 
Kumpoje tikini 

ga'li pirkinei, 
eziouais darbininkai važino-

Važiavau asz gatvekariu in 
Brook’lyno priemiesti Maspoth.

‘siedgimas, sirgryžau atgal, par-
* jh a toll11 i m a

kan, ir, atsiikMes prie geriamo-
• i h J*. • i

darbininkai 
minksztu anglių kasyklosia po 
$10.34; prie fornisu $24.34; lie
ji nesia $25.25;
fabrikuosią po $28.75 ir 1.1.

automobiliu

Daktaras (’a re v F. Mcf’ard 
isz Cincinnatos universiteto, 
kuris dare tyrinėjimus restau
racijose Milwaukee, idant isz- 
tyrineti, kuom darbininkai 
maitinasi, daejo prie to, kad 
isz apsiredymo merginu ir mo
terių dirbaneziu, galima pažin
ti. koki maišia josios valgo. 
Daejo jisai, kad labai tankiai 
merginos tiesiog badauja idant 
tiktai turėti užtektinai pinigu 
ant puikiu parodu.

Darbininkes merginos velnk 
o turėti puikius kai-

naujos mados szlobes, 
puikius czeverykus ir szilkines 
paneziakas ir skrybėlės, o

4 4 i^a., : i f

nevalgyt 
linius,

sand vieži u
val- 

arbago tiktai 
agurkėli su aiskrymu.

Daktaras McCard ir jojo pa- 
gialbininkai persitikrino kad 
svetimtautiszkos merginos ge
riau valgo ir yra drūtesnes ne 
kaip Amerikonkos.

Paduotlame truputi apie ne
vedusius jaunikius ir kiek juju 
kur raminsi ir taip: Ant tuks- 
tanezio žmonių Rosi jo j vra 358 
nevedusiu: Franciioi 364: Vo-nevedusiu; Franci joj 364; V 
kietijoj 458; Sajvaicarijoj 527; 
Szvodijoj 520; Islandijoj 614. 
J*agal valdiszka surasza Mona- 
chiirme, tai 1926 mete, ant kož- 
no szimto gimimu buvo 28 vai
kai mdegaliszko gimimo, Uhi- 
lijoj buvo 39 'procentas tokiu 
vaiku, ir Pa n aim oje 69. Žymus 
vvrai kurie buvo nevedia buvo 
Swift, Kant, Rafaelus, Szuber- 
tas, Boticeli, Beethoven, Bra
ma, (’zai'kovski, Maupassant, 
Newton, Nietzsche, Leibnitz ir 
kiti.

Lietuvoje ir kitur, daugelis 
mano, kad Amerike 

alima rinkti nuo ulv-
žmoiiiu 
auksa g 
ežiu. Ir turi tiesa!...

Bet reikė žinoti kaip taji 
rinkti. Ne kožnas ji 

mato ir gauna. Reikė turėti 
atidarytas akis ir rei’ke žinot 
kaip ji jeszkoti. Reike prie 
joszkojimo boti pasirengusiu ir 
iszmintingu.

Kur raminsi tasai auksas? — 
iržklausite. Sztai jojo randasi 
užtektinai — knygosia, smege- 
nysia dasiekusiu žmonių ir ju
ju kasdien ini uosiu užsiemi- 
muosia ir tam visam ka tverė 
dideliu pramonysta sziam skly- 
pia, ka daro fabrikus, mokslai- 
nes, geležinkelius, gerovių, 
smagumu ir užganaklinima pas 
žmonis.

Paskui ta “auksa,” turtą 
mokslingumo, gabumo, dasie- 
kimo, darbsztum’o, suvažiuoja 
iii Amerika kas metas tukstau- 
cziai profesorių ir stiwlentu ant 
tnokskz, idant tuos dasekimus 
ir mokslus semti ir iszvežti mi
gai in savo tevynia. Taip, at-

«1 .F*

4 4 auksa f J

kasdien i niuoaia

geležinkelius,

auksa,

d raibužiai s 
veniniu 
doms.

Neužteks idant fabri'kuoti 
pigei ir greitai, bet reike mo
kėti parduoti greitai ir pigei, 

vartoti ta vora, 
Idant negule'tii ant lentynų. 
Jaigu tavoras greitai yra par
duotas, galima ji parduoti pi
ginu, bn jaigu kupezius uždir
ba ant jo mažiau o parduoda 
jojo daug ir tankiau, tai turi 
ir didesni pelną, kad jaigu 
pardavinėtu mažiau 
ginu.

ir

reike greitai

o bran- 
Jaigu t a voras groieziau 

buna iszporkamas tai ir žmo
nes gali pirkti pigiau ir fabri
kai daugiau dirba, duodami 
darbininkams geresnius uždar
bius. Tokiu bud u kyla gerove 
sklypo. Tame ne yra jok is ste
buklas liktai darbas ir siste
mas. l’ž tai atvažiuoja isz visu 
sklypu studentai iszmokli tojo 
A m e r i k o n i s z k o si s t em o.

idant užlaikvti 
vaiki že sumanė 

nuo svot imžemiu.

Maža valstybe vadinama Mo
nako (prie Franci jos) kuri gu
li ant kalno ir turi vos 20 tuks- 
taneziu gyventoju, yra maža ir 
neturtinga, o 
savo sklypeli, 
pasipelnyt
Miesto Monte Carlo užvedė pi
nigu loszimo paloviu. Toje 
gombleriszkoje 
randa laime 
ubagais per nakti.

Taigi sziomis dienomis, vie
nas turtingas Serbas praloszes 
visus pinigus, tiesiog iszejo isz 
proto, kur ten imies bleszine 
karasino, iszpy-le ant stalo ir 
norėjo uždegti. Tarnai pamate 
kad 'beprotis nori namus sude
gint, szoko ji suimti, bet tasai 
iszt raukos revolveri pradėjo 
szaudyt, o žmonos nežinojo kur 
pasislėpt. Po 
save nusiszove.

loszimo paloviu, 
urvoje 

o 'kiti

T ..

vieni
pasilieka

tam Serbas pats

< Read i n 
Įi nes
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NEW YORK A
NEDELIOJ 28 AUGUSTO

Dubeltavas 
Tikietas

Specialia Treinaa Sukatos Nakti

Isz » Ryte
Shamokin ............ ■.......... 12:01
Mt. Carmel......................  12:10
Ashland............................  12:47
Girardville...........................12:55
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.

---------- —. — - - - - - ---I . - 

16 Dienines Eksknrcijos in 
Atlantic City, Ocaan City ir t.t.

Ketverge 1 Septemberio 
$7,20 Dubeltavas Tikietas 

Mahanoy City
Tikletal geri ir ant Pullman karu 
primokant regulariszka Pullman
Tikletal geri ir ąnt Pullman karu 
primokant regulariszka Pullman 
preke. Tlkietai geri ant bile kokio 
treiflo dienoje ekskurcijos. Gali
ma sustot Philadėlphijoi važiuo
jant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

f

Buvau vi'durkdly. Žmonių gat- 
vekaryj radosi mažai. Visi ta 
kelione nelabai lenkiuosi. Mat, 
galvekarys baladojosi-lraukė
si, dulkiu debesys ji vijosi. 
Kiekviena syk gatvekariui su
stojus, apilpyle važiuojantiems i 
veidus, drabužius ir betsivežan- 
czius su savim dai'ktus gatves 
neszvariomis sziukszhunis. Ar

tai pravažiavimas 
“ Smirda n- 

Uzia tai ir kva pa 
reikia užsiimti kol ta vieta pra
važiuoji: slovintks ir visokiu 
dirbtuvių sutersztas vanduo 
sudaro toki bjauru ir nopaken- 
cziama dvokesi, kad nors imk 
ir guzu kauke apsimauk.

Apygardos ir no mažiausiai 
tinkamo inspud’žio nedaro.
Vienoj keflio pusėj riogso krū
veles isz miesto atvožtu
sziukszlliu, kitoj — ei'le aplūžu
siu ir srutomis apnosztu g,ge
namu nameliu. Kiek toliau ma
tosi koletas auksztais kaminais 
aprūkusiu dirbtuvių ir amžinai 

prarūgęs 'liugynas-

sziaiu'ia, 
Newtown (Teek — 
ezios Rives.”

inspud’žio

stovintis 
bala.

Szitoso apygardose, jau veik 
prie pat Maspotho randasi ir 
daržas — Queens ('onnty Park. 
Sziame parke daug Lietuvisz- 
ku pikniku-iszvažiavimu atsi- 
buna. t’zia, vasaros metu vie- 
na-kita Brook lyno, Maspofho, 
Blissvilllos ar apygardos Lictu- 
viszka draugija koki nors pa
silinksminimą pa re 11 g i a.

Pravažiuojant parka, mano 
keliones bemlradi’au’gis pasa
ko:

Kad'a asz tik pro ežia va
žiuoju, visuomet man prisime
na vienas mano gyvenimo pa
tirtas n uoli k is: graži mergina, 
pirma mano su ja pažintis, i il
si mylėjimas, pagaliau — tra
gedija, kaip ir paprastai jaunu 
dienu nesąmoningi insiszoki- 
mai baigiasi...

'Tai pasakęs, jis pasižiurėjo 
pro Įauga, atsiduso ir pasiūlo:

Jei norėt unit paklausyti, 
ai pasakoeziau.

Gi pasakok.
Buvo tai 1914 ntolu vasara. 

Tašyk sziame parke iszvažia- 
vima rouge d raugi ja Szv. N N. 
Su keletu savo draugu ir asz 
atvažiavau. Žmonių prisirinko 
pusėtinai. Jie linksminosi pa
doriai ir smagiai. Prie placziu 
stalu susėdo gere alų, valgė at
sivežtus iszmiesto užkandžius: 
sandviezius, raugytus agurkus, 
kumpina, deszras; 
Lietuviszkas dainas ir 
Lietuviszkus bei Amerikonisz- 
kns szokius.

Asz jaiicziausi nekaip. Svar
biausia to priežastimi, 
buvo: mane prižadėjusi pasi
tikti mergaite'dar neatvyko.

Idant ta apmauda paslėpus 
ir idant greieziau sužinojus, ar 
tos dienos mano idealas mane 
nosuvils, frizejau isz parko, ir 
atsisėdės ant akmens, apžinri- 
nejau apylinkes. Maczian antai 
tas rukstanezias dirbtuves, szi- 
tas sziu.kszliu krūvas, geriau 
ta nem'ailonu updlio dvokesi ir 
mi81ijau, jog 
niai pelno sau duona, ir net pa
silinksminti suvažiuoja, visuo
met neszvaru, negražu, purvi
nos apygardos, tvankus oras. 
Taip inislinau, bot mano akys, 
mano visas noperstipriausias 
kūnelis kreipėsi miesto 'link, 
ten, isz kur laukiau savo szir- 
dužes, savo meilužes atvyks
ta nt.

Bespoksant ir bemisdinaiit, 
staiga pamaeziau arti manos

r n

1 •

dainavo 
szoko

rodos,

jo stalo, žiurėjau in szokan-’
oziuosins, bandžiau szinip-taip

* • • i • .« * "' ' 4 * a nMan i 
ah’aiiuos,

Manoji ta vakaru neatvažia
vo.

Bot u*ž tai gi turėjau progos 
susipažinti su ta merginau kuri 
man lyg kokia vaiduokle pasi
rodo besėdint užuparky ir ku
ri, vdliau, susuko man galva, 
padare mano pakvaiszelin, ku
ria insimylejan ir jei but man 
likimas skyrės, bneziau su ja 
apsivedęs.

Nedaugiau kaip pusvalan
džiui praslinkus nuo to, kai asz 
su'gryžan pa rkan, prieszais 
mane veil stovėjo (a pati mer- 

Pasijaucziau
Taczinus pastebėjos jos malo
nia in mano szyipsa, laikiau sa
vo pareiga ja užkalbinti. O ka
dangi tuo tarpu muzika pra
dėjo groti, tai radosi patogi ir 
su mandagumu neapsilenkiant i 
proga tai padaryti.

Priėjės prie jos tariau:
— Pavelvsil man szita szo

ki, pandle ?...
'Taip, su mielu noru, — 

tarė ji maloniu ir szvobiiu bal
su.

Szokova. Ji prie manos glau
dėsi, kalbėjo, bet 'kad’angi asz, 
kaip ir visuomet būdavo, bu
vau 
'lipsznus, 
mams ai sakinėjau, 
kflausvmai buvo 
bet gana juokingi ir vaikiszki.

— Ar tahist'a mėgsti szok
ti ? — klauso jinai.

insikalbeli, jog mauotji dar 
i VI II AM, '

pa rkan,

no kaip.

prie dailiosios ’lyties no
tai tik jos klausi- 

Nors' tie 
savo vietoj,

atsakiau.
Ar dažnai einate in szo
ra i p

kins?
No. 
Kodėl ? 
Ti’krai ne nežinau. Gal 

but todd, kad neturiu sau tin
kamos drauges tai yra tokios 
drauges, kuri mogtii szokli. i

turi.

r

ti i

kad nelhucziau jos a plan-

t
visas

liko

Ja u Kėpt y frf i*
Nrt, žinai — anno-

Veliaii, dažniausia kaflbetiomcft 
apie tai, kaip mudu vėsimo, 
pirksime namus ir smagiai- 
smta'giai gyvensime.

Susidraugavome. Pusei me
tu praslinkus ja mylėjau neap
sakomai. Jos vardas isz mano I I- ■ ■
lupu nėjo. Jos skardus, malo
nus balsas mimo ausyse skam
bėjo. Gyvenau tiktai ja. Mieli
nau tik apie ja. Ji buvo mano 
gyvenimas, mano idealas — 
viskas. Mažai tokiu dienu bu
vo,
kos. O jei nugalėjau tai pada
ryti — sapnavau apie ja. Nu
vykęs gi pas ja, nakties mene-1 
sienoje, vaikszcziojome apie 
szita parka, sziame iszmatomis 
užverst amo Broo'klyno prie
miesty, spaudžiau ja sau prie 
krutinės, bneziavau, glamonė
jau.

Laikas bogo valandomis, die
nomis, savaitėmis, menesiais, 
pagaliau — metais. O kadangi 
Berta, pirmu kartu ja man su
tikus, buvo dar jauna mergai
te, pagaliau iszaugo iii didele, 
gražia mergina, Pirmiau ji ii ink 
manes buvo maloni, szvebii. 
Bet kuomet, suaugo, kalbėdavo 
mažai, apgalvotai, iszdidžiai. 
Kitokiu pobūdžiu insigyveno. 
Link manės ji pasidaro slėpi
ninga, sziurkszti, szalta.

Man tai netiko. Pastebėjos 
jos toki olgesi, visas sziurpiu 
apsipildavau. Teiravausi:

— Kodui* taip, mano bran
gioji Beria?

kės isz proto iszeiti. O kuomet 
jos namuose ėjo linksma puota, 
asz slampinėjau apie ta parka, 
tais takais, km’ seniau su Ber
ta vaikszcziojau ir, szirdper- 
szos draskomas, kentėjau, dau- 
žiausi, nerimavau. Man rodos* 
kad su Berta del manos 
pasaulis dingo, užgeso,
tiktai tuRztuma... Maniau nusi- 
žiulyt...

Vienok laikui bėgant, 
rnau, užniirszau nenusižudžiau. 
Gyvenimas pasirodo už viską 
malonesniu.-O idant dar sma
gesniu ji padarius, persipra- 

I sziau savo senosios meilužes, 
apsivedžiau ir laimingai gyve
nau. Prabėgus szeszioms me
tams, turėjau ketvertą kūdi
kiu, užsigyvenau nameli ir dar 
ir dabar džiaugiuosi savo rau
donike sumania szeimvninke.

i Apie Berta, i 
plauke Vokietaite 
niekad 
man isz minties kaip 
kaip lengvas debesėlio

nnri-

“Cho-
Szventadieniais mam-

I

Kodėl neturi ?
Nežinau... • 
J uokinga. 
Kas?
Kiwi tokios drauges no-

į

Nežinau ar,tai juokinga.
Man rodoši, kad tai ir 

labai juokinga.
— Gal ir taip, nežinau...
Užbaigus szoki, paaeziavau 

jai ir maniau tuo viskas tarpe 
mudviejų baigsis. Bet ne.
dovejo szale manes, szaipesi, 
juokėsi, 'ka’l’bejo-klegejo. Ir vi
sai trumpu laiku ji daug ko 
man pripasakojo. Sake, jog ji 
neto’li szio parko gyvena, jog 
dažnai in ežia parengtus szo
kius ateina. Lankytųsi dar ir 
dažniau, jei tik turėtu atatin
kama dranga, tai yni toki jau
nikaiti, kuris.megtu szokti, ku
ris butu smarkus, linksmas...

Klausydamas jos kalbos, in- 
drasejau ir pradėjau taip link
smai ir smarkiai apie su ta 
mergaite sukiotis; jog ja visam 
vakarui pavergiau ir pats jos 
vergovei! p a k 1 i ii'V a u.

Po kiekvienam szokiui mu-
du vaikszcziojome parke, bu

teli, kur rankpol-

stovinozia mergina. Isz syk 
paimi n tau, kad tai jau manoji 
atvyko. Bet koQeta staigiu 
žvilgsniu sumotos, — pastebė
jau nepažinstama, niekad ne
matyta mergaite. Ji in mane 
Žiurėjo gražiai, maloniai. To
dėl ir asz inste'Bbinu savo nu- 
lindtįsias akis ir neatsitrauk
damas, nejudėdamas žiurėjau, « i < * a •• •— i.ajos žvilgsnius sekiau. Ji tai ge-

— Kaip taip?
— 'Tokia szalta, sziukszti 

link manės...
— Asz tik taip sau... Asz 

tavo, žinai...
-- Tiesa?
— Ta i p, j i ik sa k a u.

Nežinau, ar tikėt...
Tikėk, tikėk.

Bet tai manes nenuramino. 
Szirdyj kaž kas ypatingo jau
tėsi, darėsi neramu, rodos ko
kia tai audra rengėsi kilti...

Viena diena nuėjės pas ja in 
namus, nustebau. Tenai sėdėjo 
man nepažystamas žmogus ir 
linksmai su jos tėvais Vokisz- 
kaį-kalbėjosi. • Man pasirodė 

“Ko jis

r ii

pikta, szirdi gėlo, 
ežia?” mislina.

Berta mano sielvartu paste
bėjus, pradėjo nerimauti, raus
ti. Guliau, visa drebėdama 
dususiu balsu pasakė:

— Tai man busiantis

> u z

v v- e

ras • • •

— Berta?!... Nejaugi?!.
— Taip. Asz taip sakau 

taip ir bus...
.Pagriebiau ja už rankos, pra
dėjau szaukti:

— Juokauji » ar isz proto
eini ?!

— Ne. Tai tiesa. Jis 
iszmint ingas, suaugės... 
liau — jis yra mano tautos

vome prie to akmens, kur pir
ma sėdėjau. Ten susėdusiu kal
bėjomės, g'lamonejomes, spau- 
demes prie vienas kito, juokė
mės, linksmi ’buvome. I - f

Apie savo mylimąją užmir- 
szau, Szita skaista-veide, gel- 
ton-.p'laidce di’ktoka Vokietaite 
Berta man ir gi tiko. Radau jo
je viso vakaro žaislą, ir ji man 
kas kart vis labiau ir labiau 
szirdin smigo.

Linksmai praleidusiu vaka
ro skyremos. Ji man davė savo 
antrasza ir uzsiprasze pas ja, 
in namus atsilankyti.

Isz pradžių in jos namus lan
kiausi tik retkareziais, pas’kui 
vis dažniau ir dažniau^ Pirmo
se dienose kalbojmumyse vir
te viro. Kalbejonąes apie invąi- 
rius gyvenimą reikalus: žais
lūs, szokius, knygų skaitoma,
laiminga vedusiu gyvenimą.

‘ 'll',. ■ ,

mecziau
met buvau jauna, kvaila, pasi- 
gvosziau ant jo rimtumo, pa
klausiau tėvu... Asz buvau del 
jo per jauna, jo nemylėjau... 
Maniau meile atsiras vėliau. 
Bot no. Todėl jnpamecziau ir 
tiek... Dabar draugaunu su ge
ru žmogum. Jis yra turi 
vrolct”,
iszsiveža pajnrin.. Myli mane.. 
O dar nesenai draugavau su 
kitu vertelga. Jis mane ir my
lėjo ir geras žmogus buvo... 
Man dabar visi vyrai patinka... 
Juos visus lygiai myliu...
Klausiausi jos tai kalbai, ste

bėjausi, skendau praeitin. Pri
siminiau savo jaunystes, su ja 
praleistas, dienas. Kokia gra
ži, kokia smagi, linksma ir nv 
kalta szitoji Berta tuomet bu
vo! Bet kaip keistai ir biauriai 
ji save dabar vaizduoja!...

Mums bekalbant,
pribėgo apie deszimties meti-

apie ta gelt on-
1 niekad-o- 

ne noipamislinan.
sapnas
szpRZo- berniukas. Ji apie ji puldinėjo, 

lis isznyko. Asz buvau laimiu- pasodino prie stalo, siūle jam 
gas, gyvenimu patenkintas. To 
ir užteko.

Apie deszimožiai motu pra
slinkus, karta užėjau valgy- 
klon pietautu. Valgykla ran
dasi prie Williamsburgh Pla
za ir jojo sudaro gardžiu.- 
Amerikoniszko sūrio ir rukvto* 
kumpio sandviezius.

Valgykla žmonėmis
Jie, sėdėdami prie valgomu 
stalu, rinkosi sau tinkamus 
valgius valgo bei garsiai links
mai kalbojb ir patenkinaneziai 
žnrojo in vikriai szmekoziojan- 
czas apie stalus patarnautoja 

Į Tndomiai ir asz in visa
tomijaii. Ypacz a lydžiai žiurė
jau in prie manos besitriusian- 
ezia.patarnautoja. Ji skubiai 
rinko nuo stalo buvusiu svo- 
cziu paliktas liokans ir indus. 
Ji dirbo vikriai, bot kaž ko 
nervavosi, drebėjo; indai puo 
le jai isz ranku, suko nuo ma
nos veidą bei stengėsi juogrei- 
eziau isz tenai prasiszalinti.

j Tuo labiau asz užsinorėjai, 
jos veidą pamatyt.
..Savo atsiekiau. Ji, matomai 

negalėdama iszlaikyti mano 
karsztu, persekiojanoziu žvil 
snin, atsisuko ir prataro:

! — Sveikas! Manau pažy

Ji
1

prie jos

gūžėjo.

ta:

<r_

tai mam-
Ski r-

valgyti. Paskui perstatė:
— Tai mano sūnūs... 

mano buvęs meilužis...
Pavalgęs Amerikoniszko sū

rio su rūkytu kumpiu, iszsigo- 
ros puodeli kavos ir užsirūkęs 
eiga ra, skubėjau savu reikalu, 
namo. Berta gi, pribėgus prie 
manos, pakuždėjo:

— Užeik kuomet nors
mano... Gvvonu viena.. Vaikas 
tik kai kada, nuo tėvo pasivo
gęs, pas mane ateina... v • •žinai...

Asz in ja piktai pažvelgiau.. 
Tr tuomet ji man iszrode bjau
ri, szlykszti. Kita syk jojo bu
vusios nekaltybes jau nebuvo. 
Gyvenimas ja prarijo, palik
damas

Tai

pa

Ateik,

tiktai liūdna-liūdna 
apie ta gražia ja nekultąją Ber
ta prisiminima...

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS.

žmogus...
Suliepsnojau piktumu, 

tveriau szirdiporsza, iszbogai 
laukan. O vakaro, patamsyj, 
pagavau ja lauko ,sueziupau už 
kaklo, pradėjau smaugti’ 
szaukti:

Busi mano, tiktai mano!
— Ne!
— Busi, busi!...
— Ne! Asz tail) sakau t v i p 

ir bus.
Girdėdamas jos griežta

pradėjau

IX o-

1

ti...
Apžiurėjau ja gerai. Taip, 

pažystama. Tai ji, 
buvusi meiluže, Berta!...
t urnas joje tik tas, kad ji gero
kai jau nusenus, veidai ranksz- 
leti, keliomis eilėmis 
d moti. ,

Pažines ja tirptelejau. Pra
eities vaizdai bogo vienas pas
kui kita.

Dar karta pažvelgęs jai vei
dan pratariau:

— Pažystu, kur gi nepažin
ti! Berta Taip?..

— Ta pati...
Ji pradėjo kalbėti. Kalbėjo 

greitai, skubiai 
kav

Žiuriu in ja, verdu praeities 
atsiminimais, klausinėju:

— Kaip gi tau? Ka ežia

apipū

ir apie daug

veiki K
Dirbu, matai
Kaip gi Vincas, tavo vy-

ras ?

Galite matyte paveikslus
Paveikslai

- | # M » » j

pa-t 
roiszkima, perpykau ir norė
jau nutompt ja in tuos sziuksz- 
lynus, in tas miesto iszmatas 
ir tenai amžiriai-amžinai palai
doti. Bet susivaldžiau. Tik pa- 
stumau ja szalin ir, parbėgės 
namo, verkiau, dejavau, aima
navau. '

— Negaliu be jos! Manno 
gyvenimas! Ji privalo būti ma
no, tiktai mano!

Tacziaus ji pasielgė kaip 
jai tiko.

Už trijų savaieziu atsibuvo 
jos (kilnios gražios vestuves. 
Bažnyczion susirinko daug 
žmonių — giminiu ir pažysta
mu. Doge visos szviosos, koras 
giedojo, kunigas laimino; sake
kilnu pamokslu, linkėjo jauna
vedžiams geriausios kloties. 
Berta jautėsi smagiai, paton-
kintai: spaudėsi prie savo vy
ro, szypsojosi...

Asz, žiūrėdamas in ja, asza- 
roju ir tikrai maniau, jog rei-
t ■ n 1

— Vincas ?! Tas biaurybe ?! 
Tas kales vaikas?!

— Taigi, tas pats? Kaip 
jam?

Ji užraudo, užkinko aszaro- 
mis, norėjo ka tai sakyt — ne
galėjo, žodžiu truko.

— Kas gi su juo nutiko. 
Berta?! Mirė, ar ka?...

— No, velniai jo neims!... 
Asz su juo daugiau negyvenu...

Pamatykite visa pasauli per musu 
puiku Stereoskopa arba Žiūroną, ku
ris yra padirbtas isz geriausios me
džiagos,
kaip tikrame gyvenime.
isz Pasaulinio Karo, Istoriszkos vietos 
Amerikoj. Amerikos kariszki laivai. 
Kristaus gyvenimas. Vizitas Rimo ir 
Venecijos, teipgi daugelis kitokiu 
puiku paveikslu. Su kiekvienu stere- 
oskopu mes duodame 100 rinktiniu ir 
geriausios ruszies paveikslu. Teipgi 
mes pasiuneziame gero modelio gva- 
rantuota laikrodėli, puikiuose nikelio 
luksztuose, kuris rodo laika labai 
teisingai ir užteks jumis per daugeli 
metu. Laikrodėli, Stereoskopa ir 100 
paveiksliu vertes mažiausia $8.00 
mes parduodame tik už $4.75. Su 
kožnu orderiu mes pasiuneziame dy
kai revolveri B.C. 22 kalibro, kuris 
yra padirbtas puikiai ir su kuriuo jus 
galite apsaugoti savo namus.
siuskite tik 35c. del persiuntimo, o 
$4.75 užmokesyte kaip tuos daigtus 
aplaikysite savo namuose. Užganedi- 
nimas gvarantuotas arba pinigai bus 
sugražinti. Siuskite orderi dabar kol 
prekė pigi. Adrcsavokite siitoi*:
PRACTICAL SALES COMPANY,

1219 N. Irving Ave.
CHICAGO, ILL.

Pri-

Desk 52

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
1 r ' \. i t MAHANOY CITY, PA. 

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-rQxin Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo

I* f <

*

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Juoda Vėliava
keletą musu pir- 

Jo Karai iszkosios

Iszverte Leonas Vitkauskas.
— - - --------- - ____________

Atsitiko tas titvVkis tomfe 
dienomis, kuomet Prancūzijos 
jnrine galybe buvo jau su
griauta. Didele dalis jos di
džiuliu, trijų deniu laivu vieto
je to, kad szviteti Breste, gulė
jo vandenyno dugne. Bet Pran
cūzijai iszliko dar fregatai ir 
korvetai, ir tie laivai szliauže 
juru vandenimis, Anglu perse- 

Taip, visuose žemes 
pu-

ir garbei mažu mo
ku rie mas-

kiojami.
galuose tie karianjaneziu 
siu gražus laivukai, pavadinti 
vardais mergaieziu arba geliu, 
žalojo arba skandino viens ki
ta szlovei
džiagos szmoteliu, 
k.ilavo ju didžiuosiuose pratie
suose. Apraszomaja nakti pute 
stiprus vejas, 
oras nurimo, ir t (‘kauti saule 
nuszviete žalias bangas, kurios 
laipszniszkai rimo, 
mos viena su kita, 
mos in viena begalini, 
lygu juravima. In sziaure ir in 
pietus matėsi akiratis, atvaiz
duojantis visiszkai tiesia lini
ja. Rytuose buvo matoma uo
luota sala. Asztrios kalnu vir- 
szunes kilo in dangų. Kur-ne- 
kur buvo iszmetytos grupes 
palmių, o virsz komiso pavida
lo virszunes paties augszcziau- 
šio kalno kaliojo tirsztas 
tlebesis.

Pas kranta buvo matomos 
bangos, ,o 

truputi toliau szvitejo juodais 
dažias nudažytas Anglu trijų 
deszimcziu dvieju 
fregatas “ 
jamas kapitono Džonsono. Ne
lyginant juodas gulbinas, gra
žus fregatas sūpavosi smarag- 

letai varvdainasi 
Ant fregato denio 

saules 
nudegtu veidu. Jis žiurėjo per 
žiūroną in akirati.

— Ponas^artonai!
riko jis girgždaneziu, kaip ne- 
iszteptos durys, balsu.

In szi szaukima vairinio lai
vo galo pasirodė iszdžinves ka
rininkas. Jo kojos buvo su 
lenktos ir jis ėjo knapezioda- 
nias.

bot SU 
ir t (‘kauti

anszra

susilieda- 
pavirsda- 

beveik

ruko

augsztos plakimo

patranku
Leda”, komanduo-

do bangose, 
in sziaure.
stovėjo mažas žmogus

su-

Kas tamstai reikalinga,
pone?

atidengiau 
insakyma,

užant-
ponas

1 

fregatai pastaruoju laiku
~ 11 ’ ....... paskand i no

kliu laivu. 
Didenybes fregatams paliepia
ma taipgi sugauti aTba nu
skandinti juros plosziku laiva, 

Nerimsiamosios Sar- 
“Gauruoto Fludso- 

vardais. Tie juru pleszikai

4 t 
arba

das.

žinoma 
ros ’ ’ 
no” 
plesze ne viena karta Britu lai
vus, nukankindami ju koman- 

“ Nerimsi amo ji Sarra”
perstoto savimi nedideli de- 
szimtieR keturiu svaru karro- 
nados (Karronada buvo vadi
namo patronko, turinti pavi
dalą kai ko panaszaus in juru 
mortyra. Tai buvo trumpa ar- 
rnota placziu vamzdžiu. Isz- 
rasta ji buvo Szkoto Karrono. 
— Leonas Vitkauskas), prie- 
szakiniame laivo gale 
Paskutini karta 
ja Sarra” 
Sombriero 
kontr. — i 
Manhomori.
1 iszkosios

Kolosas”. “Antigva.”
Kapitonas Džonsonas paslo 

po insakyma in kiszeniu, pažiu
rėjo žiūronu in akirati ir tarė:

— () musu bendrakeleivis 
prapuolė. “Didona” nuplaukė 
pirmyn kaip tik tuomet mus 
užklupo audra. Nesmagu, jeigu 
mes susitiksimo su Prancūzais 
be “Oidonos”. Ar no tiesa, po
nas Vartonai?

— Ko tamsia
Prancūzu laivas apsiginklavęs 
asztnoniolikos svaru ir dvyli
kos svaru anuotomis. Talpa 
jis virszija musu laiva beveik 
dvigubai, o jo kapitonas —vie
nas geriausiu žmonių visame 
Prancūzu laivyne. Kas nežino 
kapitono Milono?

O paskui, kaip ir susigėdo.*' 
savo baimingumo, jis pasisukę 
ant užkulniu nugara in leite
nantą ir suszuko:

— O visgi, velnias griebtu, 
asz mielu noru susikibsiu 
sziuo Milonu in abordaža!

Ir ruseziai pažvelgęs per pe
tį iri loitenanta, kapitonas su
komandavo:

— Ponas Vartonai, paliepk 
tamsta prilaikyti begi ir pa
sukti fregata in vakarus.

Nuo pratieso pasigirdo bai
sas sargybinio jurininko:

— Akiratyje matosi

vamždžiu.

brigą.
Nerimt a ma

niu,

>
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Duota Jo Kara- 
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Szis naujas tiltas Santa Fe gelžkelio, kuris eina per Mi?ssissip>pi npia prie Fort Madi- 
dcJloriu.son, Town, likos atidarytas ana diena ir kasztavb szeszis milijonus 

ginusia spinduli arba vidurini sujungimą kuris yra 576 pėdu ilgio, 
randasi virszujo ir kolos del automobiliu ir peksztininku.
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Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo
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“Didona” 
kaip tik tuomet

juokies?

su

bri-

Isz Lietuvos
LIETUVISZKAS

KARALIUS?
NORĖJO PADARYTI SME

TONA KARALIUM, BET 
TASAI ATSISAKĖ.

York 
gavo 

“patikėtinu daviniu” 
pas svetimus diplomatus czia, 
kad, jei ne Smetonos griežtas 
nenorėjimas būti Lietuvos ka
ralium, tai jis galėtu atsisėsti 
ant sosto bile diena, Korespon
dentui inteiktos žinios rodo,

Berlin.
Times’’“
pat irt i
fr

“New 
korespondentas, 

patikėtinu daviniu

rodo 
kad Lietuvos karininkai, kurie 
padaro perversmą ir 

9valdžia

Iszaiszkinimas isz
Craignėuk, Škotijos

Gerbiamu ” Red. — 
“Saules” 

a p-

būdamas mindos 
ošiu in-

4‘Sa iilles
Bes'kail vdamas 

N.53 radau labai indomu 
raszyma isz musu kolionijos, o 
ypatingai daug neteisybių, kas 
link komunisto moteres pasi
leidimą.

Asz 'pats
m o t o re s v y r u t a i p g i 
žois'las su ta neteisybe ir reika
lauju kad Szkolinskis ta mohi 
atszauklu, uos busiu priverstas 
p. S—-ki pa'trau'kti atsakomy- 
ben, taipgi da*l>ar paaiszlcinsiu 
apie pereita atsitikima.

Būdamas inlrauktas in taji 
dalyka,
Asz buvau vieno konlrake.zians 
knygų vedoju, taigi jisai pas 
mane Jauk vdavosi kožna diena

turiu , pasiaiszkinti.

— Asz 
spauduota 
Vartonai.

Vyresniojo leitenanto isz- 
džiuves veidas nuszvito smal
sumu. Dalykas tame, kad “Le
da” ir “Didona”, kitas toks 
pat fregatas, iszejo priesz ša

šu ii įsaky
mu, jiems nežinomu, kuris bu
vo užantspauduotame voke.

Kapitonas tarė:
— Voką mes turėjome

pleszti prie krantu negyvena
mos Sombriero salos, gulin- 
czios asztuonioliktame laipsny
je szraurines platumos ir 
deszimts szesztame f

vaito isz Antgvos

at-

tris- 
vakarines 

ilgumos. Sombriero guli už 4 
Mes praplau- 

audros, ponas

oficialiai misi-

mvliu nuo czia. 
kerne ji laike 
Vartonai.

Leitenantas
lenke sutikimo ženklam Jis ii 
kapitonas buvo vaikystes 
cziuliai. Kartu jie vaikszcziojo

bi-

instojo inin mokvkla kartu 
laivyną, kartu kovėsi ir dargi 
susigiminiavo tarpe saves, ve
dė giminaites. Bet szie bieziu- 
liu santykiai buvo užmirszta- 
mi tuojau pat, kaip tiktai jie 
inžengdavo in laiva. Bicziulys- 
tes vieta pakeisdavo geležine 
drausme, ir vietoje giminaiczlu 
buvo tiktai virszininkas ir pa
valdinys. Kapitonas Džonso
nas iszsieme isz kiszeniaus lak- 
szta pasztinio popieriaus, isz- 
skleide ji ir pers-kaite:

“Sziuo paliepiu dviems tris- 
ideszimties dvieju
fregatams ‘ ‘ Ledai ” i r 
nui/’
P. Džonsono ir Džemso Munro 
komandavime, plaukti tuojau 
pat in Karaibo jura ir surasti 
jen Prancūzu fregata * ‘ Garbe ’ ’

patranku 
” Dido- 

esantiems kapitonu A.

KREIPK1TES PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialist* 

Visos Kroniszkos Ligos.

Sergant! Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet vitgi ka tik pajiegs. 

dirbti. Apsisaugokite parojau*.

Silpni,

BALTRUVIENE
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Viena bobele namines nuėjo, 
Pasimnus namo ėjo, 

Pažinstama .Jonuli pasitiko 
Abudu viską iszgere ne 

« laszelio nepaliko.
Kas ton tdliaus da buvo, 

tai nesakysiu,
Tiktai del saves pasiliksiu, 
Badai ir žmogdl i u i szlektai 

atsitiko, 
Pas ja ja deszimts doleriu 

paliko, .
Už ka davė nedažinojau 

rEiktai dasi'pratau,
Bot žmogelis naudos neturėjo 

Norints pinigus palydėjo, 
O buvo tai Mahanojuje, 

Viena m u ž k a'l >o ry j e.

Nedelioj 4 Septemberio 

$5.00 In ten ir adgalios 
Ekikurcinii treinai apleis Maha
noy City 9 valanda aubatos nakti 
o grįžtant adgal apleis Niagara 
Falls 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

Lehigh V alley 
Railroad

The Route of The Black Diamond

v
I.letttvlsskas Graborius
K. RĖKLAITIS

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

A10 W. Ki.nire St., 
WAIIANOV (irt, l’A.

SOS MAKKKF KT., 
TAMAQIM. I’ A.

A

gas!^
Mažasis kapitonas nuėjo prie 

parapeto ir nukreipė in akirati 
žiūroną. Iszdžiuvusis leitenan
tas prisiart ino prie savo pagel- 
bininko Smitono ir pasznabž 
domis eme su juo tartis. Isz ka 
jutęs iszbego karininkai ir ju
rininkai ir, 'prisidengdami nuo 
saules akis rankomis, ome insi- 
žiureti tolumon.

Brigas, pastebetasai jurinin
ko, stovėjo po inkaru prie vin- 
guotos atsiautos žioeziu. Buvo 
visiszkai aiszku, kad szis lai
vas negali iszeiti in jura, nepa- 
kliuves po baisiomis Anglu fre- 
gato anuotomis.

— Laivo szio mes nepalei- 
, — ta re

— Ytin gali būti
simo, ponai Vartonai 
kapitonas. T/... 
kad tai ir ne juru pleszikai, po
nas Smitai, bet, del viso ko, te
gul žmonos eina įprie patranku. 
Paliepk tamsta taipgi prirengi 
valtis.

Britu jurininkai tais laikais 
buvo pripratę prie karo ir pil
dė savo pareigas dargi paezio- 
se pavojingiausiose valandėlė
se visiszkai ramiai. Praėjo nt 
daug laiko, kaip visi žmones 
buvo jau savo vietose, pasiruo- 
sze kovai. Fregatas skubiai lo
ke in savo majaja auka.

— Tai “Nerimstamoji Sar- 
ra”, pone! .. j

— Dabar nėra tame jokios 
abejones, ponas Vartonai.

— Jiems, matyt, netinka 
musu artinimasi. Žiūrėk tam
sta, jie nupiove inkaro ir triū
sia apie bures.

Buvo visiszkai aiszku, 
brigas rengėsi gelheti savo gy
vybe. Pratiesuose kilo viena po 
kitos bures, komanda dirbo lai
vo rykuose, kaip beprote. Bri
gas matyt, atsisakė nuo bandy
mo praslysti pro .prieszo szali 
ir nutarė pabėgti areziau prie 

—Tolinus bfls.^kranto.

load

* * *
Juo mergina lengviau turi
m - * *

Gydau pasekmingai kataro, užkimimą 
dusuli, galvos užimu, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

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

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverge ir Petnyczia.

Ofiso* valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

4 S. CENTRE ST.
POTTSVILLE. PA.

9 

Tuom ant vyru Įžibinus žiuri 
Ar jieji bus pas tėvus, 

Ar pas svetimus.
.Jaigu ne bus gražuoja laikyta

9

9

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

^ZZ-1.
Nubudimo valandoje 

geriausi patarnavima. 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

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

suteikiam
Palaidojimu

apėmė 
karsztai 

pasodint i 
pats Smetona 

Koks ten
Bet

kur pasiūlos mint i

karsztai 
tik nusi- 

sakoma, 
monar- 

valdi-

Lietuvos 
trokszta Smetona 
ant sosto.
staeziai to nenori.
Valiūnas jam iszkeles nesenai 
banketą,
Smetona padaryti karalium, ir 
minia tai mineziai 
plojo, bet Smetona 
szypsojo ir vėliau, 
smarkiai iszbare prie
k i jos palinkusius savo 
niūkūs.

“Times” korespondentas sa
ko, kad Smetona Lietuvoje po- 
puliariszkas.dėlto,...kad jo pa
triotizmas neabejotinas, o ap
siejimas no poniszkas. Jis atro
do kai prastas žmogus ir elgia
si kaip toks. Jis nekenezia isz- 
kilmingumo ir ceremonijų. Bū
damas pirmu Lietuvos
dentu, jis gyveno paprastai, fr 

galva,
Jis

prezi-

dabar, likos valstybes 
veik ciesoriszkos valdžios 
szalinasi visokiu puikybių ir 
parodavimu. O svarbesne prie
žastis negu paties Smetonos no 
noras likti Lietuvos karalium 
yra, kad karaliaus dalis krasz- 
to su dviem milionais gyvento
ju, apsuptame tokiu galingu 
kaimynu kaip Vokietija, Len
kija ir Rusija, butu nepavydė
tina.
PROF. SODEIKA UŽGANA- 

DINO ŽMONIS.
Antozavo, Zarasu ap. — Pas 

vietini kleboną kun. Žemaiti , 
vieszi keletas svecziu tarp ku
riu visiems žinomas valstybes 

p. A. Sodeika, 
jau pradėjo

operos solistas 
kuris jau pradėjo pagiedoti 
mums bažnyczioje per suma. 
Žmones labai susiindomavo ir 
klausinėjo isz kur toks gražus 
giesmininkas atvykęs.

Prieraszas Redaktoriaus: — 
Prof. Sodeika vargoninkavo 
Mahanoy City, Pa. Szv. Juoza
po bažnyczioje ir yra gerai pa- 

<rv- J 
j

r>

žystamu del ezionaitiniu 
vontojn.

ŽYMUS PLAUKIKAS.
Birsztonas. — Czia vakar su

traukė dideli skaieziu žmonių 
žiūrėtojų vietinis pilietis Ig- 
nas Kalhoff,
perplaukti visa ilgi

I.

kuris apsiėmė 
Nemuno 

kilpos ties Binsztonu. Keletas 
valcziu lydimas pilietis 
Kalhoffas iszplauko isz Birsz-
tono 5 valanda vakaro ir nesu
stodamas ne sekundes laiko, 
pasiekė, plaukdamas per Prie
nus, vėl Birsztonn 7 valandas 
10 minueziu. Tokiu budu per 
2 valandas 10 minueziu szis 
plaukikas perplauko 18 kilo- 4 -1 • 4 • • V • Jmetru ilgio distancija. Lietuvo
je, rodos, tai bus rekordinis 
plaukimo ilgis.

o Szkol inskis bernątyklamas ta 
atrado suvis ndbutus dalykus,
(V 
(

'leist u vi u, ir

uz mano

iris'kai'te mano moteri prie pa
pa raszo neimtus 

dalykus aipie kokiu 'pinigu pa
skolinimu ir neatklavima. Ži
noma, kaip asz ra^zinejau del 
to kantrakczlaus, taigi 'tas vy
rus mnn mokėdavo
darba kiek asz nuo jo reikala
vau.

O Mainioriu Streikui užėjus, 
tas gaivalas iszejo sTrai'k-Iau- 
žiauti ir asz, taippat* kaip kiti, 
ta gaivalu pasmerkiau už jo 
prasta darba, taigi tas niokszas 
ir pradėjo visokius nesmagh- 
mns aiszkinti, apszmeiždamas 
mane ir mano moteri, bet asz 
del jo užkirtai! kelia su pagial- 
ba advokato. Tai’gi, tas žmogus 
bijodamas imsi t ra ūkti in pras
ta vieta, dabar nieko nepasa
koja pats o turbūt paprasze 
Skotinskio kad tas mane ap- 
szmeižtu per Amerikos, nedel- 
raszczius, taipat ir kitus. Nes 

laikrasztis “Isz- 
netalpina, ba 

užsimokėjo
9 9 

viena karta

, Taigi 
la'bai

O 1 9

jam vietinis 
civili Draugas 
jau
apie 5L pa'baudos.

■musu Skotinskis vra
neteisingas ant ko už

pyksta, tai nebūtus plapalus 
paleidžia ir per laikraszczius 
pjudo viena priesz kita, ar tos 
žinios yra teisingos ar melagin
gos, tuojaus dui, pas “Saule” 
ir sako u*z pora san-vaieziu, pa
matysite kas bus!

“Saule
‘Saules

Teis v be 
nas negali 
Vienu

toli, kož- 
pasiekti.

, o 
“te

ka jis man padaris, 
asz “Saules” neskaitau ir ji 
mane nepažysta.”

Isz dalies gal ir teisylbo butu, 
’bet kam jau taip perdaug, jai
gu raszote, tai reikia raszytie 
■teisybe tai bus naudos del skai
tytoju ir no'bus pi'ktumo vieno 
priesz kita.

Draugė, kam viena peiktie o 
kitus užtylėti Raszyk visiulos 
teisylbo, ne melą, bus ir tau ir 
kitam smagu skaityt teisinga

9 9

“Saules” 
rankos per trumpos 

kiti suvis nepaiso — sako: 
gu<l raszo, 

‘ Saules

Antras Floras,

JOS. P. MILAUSKAS
I.ietuviszkas Skvajeris

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST. 
MAHANOY CITY, PA.

m. ... .IM .t ........ imu r * iimIi    

Lietuviai Schulykill Pavieto 
Balsuoktie už

James H. Kirchner
Ant Pavietavo Kamisoriaus

Praszo juso balso ir intekmes 
Prižada numažinti taksus.

Mahanojaus Lietuviai Pirmam 
Vorde Balsuokite už

JONĄ VIZGIRDA
Ant Konselmono Pirmo Vordo

BALSUOKITE UŽ

JOSEPH P. DANDO
ANT COUNTY TREASURER
Lietuviai Schulykill Pavieto 

Balsuokite už

G. FRANK BRUMM
Ant Judge of Court of 

Common Pleas

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

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

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City 

,„■11 ^11 , ■■■■■■■■■I. III n,|„ „ ■,    

Valgiu Gaminimas
r!

Bus nieksziszkai iszaugyta 
Ir kaip leluke rėdyta.

Jaigu ark Ii szersi ir glostysi 
Tai jau maža nauda turėsi, 
Mat kaip d u re in pauodege 

aibrakas, 
Tai jau niekas tokia kriokus.
Su arkliu tankiai važinėk, 

Ant to nepaisyk, 
Bile ipaedias, 

O ne turėsi bėdos.
Tr su mergina taip yra, 

Jaigu bus prižiūrėta, bus 
ir szczyra, 

Kaip užsiėmimą turės, 
Tada ant 'kipszu nežiuręs.

Atsakanti 'darba duok, 
Labai sunkiai neboruok, 

Tegul skaito ir knygas geras, 
O nauda dol tėvu ir svieto 

atsiras.* * *
Mont'karmu merginos rūgo ja 

ant vaikinu,
Kad nežiūri ant merginu, 

Ba prie paliokaicziu gretinasi, 
Ir su joms vakarais valkiojasi.

Josios geriausia myli 
sported i u s, 

Arba visus automobiliu 
dreiverius, 

Ba tokis bambilio dreiveris
Tai didelis ponaitis — ne 

Lietuvis.
Viena du’kre'le jau penkiolika 

mėtų turi,
O jau motina isZleist nori 
Ne už bile kokio, tik už 

dreiverio, 
AiJba u'ž Airiszio, 
Ba tai ne prasti, 
Tiktai unaristi.

Jaigu to'kis dreiveris atvel
ka buteli guzutes, 

Tai jau džiaugsmu turės, 
Tada gali mandrybia varyti 

Ir ka jiori daryti.
Dukriuko mamules klauso 

O ir tėvo rūstaus balso, 
Ka liepe turi daryt, 

Viską iszpildyt.
Dukrele ne mdka jokiu darbu 

O jau snukuti kraipo prie 
vyru,

*

J

Telefonas 872.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Iszbalsamnoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabui paruo- 
szia nuo papraseziausiu iM prakil
niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvių, veseliu. kriksztyuiu t| 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1871-M.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

9

»

Ne dyvai, juk tai ne 
žmoniszkai, 

Tiktai gyvuliszkai.

apraszyma. Žinoma, “Saule”
toli, nežino kas in ja raszo ir
ka, ar teisybe ar melą, taigi
pats apsvarstyk ir ateitoje pra- Namu PriŽiuręjimaS 
/f/iLr rnU7.v m lO^Aviita ai pu mum nu<k>k raszytie gerus straipsnius 
ir tikrus atsitikimus tai niekas 

—A.B.C.tau nepricrfztaraus.

666
yra tail receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszozio.

Uimussh mikrobus. — A|»tiekoao
r

F ARMA ANT PARDAVIMO.

t k Kožna moteris ar mergina' 
privalo turėti szia knyga 
jr ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50
W. D. BO0ZKAUSKAS CO-

ii i i ’MAHANOY 0ITY, PA.
■L t

I
k.

L

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

H. BALL, Prezidentas
G. W. BARLOW, Vice-Pres.

J. E. FERGUSON, Kas.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS

Gera farma, 45 akieriu, Lo
cust Valley, arti 'Mahanojaus 
ir kitu vietų, visa apdirboma. 
Didelis namas su salunu prie 
gero trakto, linksma, smagi 
apelinko. Turi but parduota 
isz priežasties nesveikatos loc- 
nininko. Preke pigi todėl pasi
skubinkite. t.f.

Wm. Kunsavage, 
Locust Valley,

Barnesville, Pa.

Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik told vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti dol žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu Ilgu kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovoj szlaplni- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir Lt. 
po 60c. Nuo nervu iszgasties, nuoma
rio, galvos skausmo, galvoj ir auysa 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata
ro, balt-liges ir t.t po 85e. pakelia. 
Jeigu kenti koki nesmagume isz virei 
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 
ma, puslapiu 992 su juodais mink- 
sztais apdarah po $4.75. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu Žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lie tu visikus 
kolonijas. Adreaavokite ssiteip:

M. ŽUKAITIS, 
26 Giilot Rd. Spencerport, R. *•
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— Visos anglines kompani
jos pakels preke ant anglių 
nuo 1 Septembmio.
Valles jau pakele 25 centus ant 
tftno.

Lehigh

ant vietiniu Kataliku kapiniu. 
Isz Lietuvos velionis paėjo isz 
Tauragės apskriezio, Kaltine? 
niu valscziaus, Bruszkiu kai
mo. Nuliūdus szeimyna sudddir 
szirdingn aeziu visiems kurie 
dalyvavo laidotu vesią.

si kapuose. Buvo taip: Velio
uis su savo szeimyha buvo at
važiavęs 
Barauckus

Į.

— Sziadien Readingo ka
syklų pede Mahanojaus„St. Ni
cholas ir Gilbertono distrikte. 
Lehigh Valles mokes Su bat oje.

— Musu senas gyventojas 
Antanas Kazlauckas, mums 
pranosza kad tai m* pas ji buvo 
tasai nesupratimas kaip apie 
tai rasze Angliszki laikrasz- 
cziai ir “Saule.” Ponas Kaz
lauckas yra malszaus budo 
žmogus ir savo šluboje jokiu 
armideriu da neturėjo nes gy
vena malszei su savo szeimyne- 
lia. Pravarde yra ta pati bet. 
ne buvo pas sena tautieti Kaz- 
laucka.

— Readingo kompanije ap
garsina, buk lyg tolimesniam 
laikui visos kasyklos szioje 
aplinkinėje dirbs kožna diena, 
nors lyg pabaigai szio menesio 
mažiausia. Mahanojaus, St. Ni
colas ir Ashlando distrikiuosią 
kasyklos dirbs bp paliovos, nes 
kompanije aplaike daug užkal
binimu.

Lehigh Valles kasyklos pra
eita sanvaitia penkes dienas

g pa-

in Newarka pas p. 
ant 'kriksztynu.

Pasilinksminus visa diena gry- 
žo atgal taksije, varytojas tak
sos pareikalavo nuo jo $1 
bet ant to nesutiko, 

Mount Carmel, Pa. ■—Kas to- uždaug užmdkedamas
i

.25, 
nes buvo

kiek reikėjo, 95 centus. Vary-kis mete szrnota dinamito pe.-
stogą in kriaueziu szapa Beno Jojas automobiliaus paėmė ji in 
Godlevskio' ir suteszkino visa ! suda, kuris jam paliepė užmo- 
viduri. Badai nekurie kaimy
nai padare tai ant “zlastios”;
nes Benas czystydamas drapa-'dino sūdo virszininkus 
nas naudojo kemikalus kurie 
turėjo nemiela kvepsni.

I

iszdirbo ir dirbs tolinus Iv 
liepimui.

Žmoneliams nubodo 
namie 
savo

s(‘deti 
ir klausyti zurzejimu- 

todėl nudžiugo, | 
pradėjo

su mielu

“bosu” 
kad vela kasyklos 
dirbt gerai ir 
eina dirbti.

noru

■

SHENANDOAH. PA.
Vela viena isz musu tau- 

“kankyt i-tieeziu turėjo būti 
ne’ parodyti kitoms moterimis, 
kad taksus reike užmokėti ir 
gana. Ana dien ant 
džio’’

“pa vyž
ta ksorius aresztavoj Ju

ze Adomaitiene, 129 Lehigh ui. 
kuri atsisakė mokėti taksas ir 

ka i minkąsatkalbinėjo savo 
taipgi. Kam po nogiu pirma 
aresztavo'ti ant 
“Polanderius”?

“pavyzdžio’' 
Juk mieste 

yra turtingos Amerikonkos 
kurios turi ir žemiszkos locnas- 
ties o taksu nemoka, bet jeises 
niekas neužkabina tiktai kabi- 

“ Polanderku ’ ’
idant parodyt ir baugint kita* 
mot eros.

— Szimas Valaseviczius, 60 
metu isz Atlaso, mirė Ashlando 
Jigonbutejo sirgdamas ant ke
liu ligų ir senatvės.

naši vis prie

*

r

f

1

M,

Frackville, Pa. 
metu sūnelis 
ant N. Railroad avė., puolė in 
grabe artimoje si ūbos baisei 

ranka,

Lenkiu
Kranu J u rėžiu

perpjaudamas 
daktaras turėjo susinti.

kuria

Scranton, Pa. f Persiskyrė
Stanislovas

14 diena
su sziuom svietu
Pipiras, 48 metu, 
Rugpiuczio, palikdamas dide
liam nuliudimia savo moteria, 

du sunūs, 
czionais ir

M

«

f

«« '

kF*
ii

ft

J

septines du k t eres, 
broli Kazimiera
Vinca, kaip dvi seseris Lietu
voje, pragyvendamas Amerikp 
28 metus. Laidotuves atsibuvo 
isz namo 1939 Jackson St., su 
bažnytinėms apeigomis Szv. 
Mikolo bažnyczioje. Palaidotas

ISZ SKOTLANDIJOS
*.......X.......  —

A V • 1

(Dancsza musu skaitytojas Saules)
« Y .J . T” .. ...
Oraigneuk, Scotlandija., —-
Pas mus moterėles atsižymi 

ne'korios savo narsumais, ar 
geriau pasakius, durnumais. 
Kovoja nežino už ka ant viena
kitos, pramania visa ttil'ži isz-

Ealls, 
szitam

Detroit, Mich. — Urszule 
Bluziene ir Jadviga Stanczi- 
kieno isz Minersville, Pa. dvi 
seseris pamate Niagara 
N. Y. dabar lankosi
mieste pas gimines ponus .Brė
žius ir kitus'gimines ir pažins- 
tamus. Isz ežia važiuos in Al
berta, Kanada kur, aplankys 
mirusio brolio Antano Schmit 
(Szemeto) kapa. Su jom drau
gia važiuoja ir p. A. K. Klimas, 
Schuylkill pavieto vertėjos. Vi-

‘‘Saules” skaitytojai.

keti, ka ir padare, bet susibarė 
su kapitonu policijos ir pava- 
r--......... .. - ■■ i>jau-

. (rais vardais; bet jo motore ji 
iszvede laukan. Eidami namo, 
motore pamate vijenezius pas
kui policijautus ir liepe vyru* 
bėgti, poliemonni paskui ir pa
gavo, tai taip ji apdaužo kad 
negalėjo ne paeiti. Tada nuvo
žė in kalėjimą visa sukruvinta. 
Polieije po tam sake kad Bro
nius iszmuszc stiklą ir pats su
sikruvino. Vėliaus pradėjo eiti 
silpnyn ir likos nuvežtas in li- 
gonbuti kur mirė 8 valanda ry
te. Laidotuves atsibuvo su baž
nytinėm pamaldom ant kurtu 
dalyhavo daug žmonių.

rais vardais;

si v ra

Buckner, Ill. f Motiejus Bru- 
žeika, 58 metu, mirė 10 diena 
Augusto, kurio laidotuves atsi
buvo 13 diena to paties mene
sio su bažnytinėms apeigom.**. 
Velionis paliko dideliam nuliu
dimia savo motore Marijona, 
sunu ir tris dukreles ir seseria 
E. Spudiene. Velionis paėjo isz 
Suvalkų guber., Starapoles pa
vieto, Aleksoto gmino, Moro- 
senka kaimo, prigulėjo prie 
S. L. A. 180 kuopos, kurioj isz- 
buvo deszimts metu, buvo my
lėtu žmogum nuo visu kurie ji 
pažinojo kaipo ir 
skaityt o jum per keliolika mo
tu.

prigulėjo

< t Saules’-

Wilkes-Barre, Pa. — Dauge
li kandidatu ant politikiszku 
urėdu ana diena susirinko ant 

politikiszko kliubo 
sc

Vyt auto
Moose saloje ir užtvirtino 
kanezius kandidatus: Kaz. Ma
žeiką Joną Laurinaiti, 
Stulgaiti, 
(Venchall) 
Chas.
Deeds, 
ronerio ir kitus.

Reike primyt ir tai kad Ven- 
sauckas ir Raisukas yra netur- 
tingu levu vaikai, Vensauckas 
dirba kasyklosia o Baisa par
davinėja namus ir lotus. Abu
du yra tinkami ant minėtu urė
du ir pildys savo užduotos tei
singai. Ant susirinkimo likos 
inneszta klausymas per polici- 
janta Kaz. Mažeika, idant nu
eiti in miesto valdžią ir parei
kalaut kad moksląiniu direk
toriai duotu darba Lietuvai
tėms kaipo tiezerkas publiez- 
nosia mokslainesia, nes da Lie- 
t u va i tęs da ra k t o rk os 
mieste nesiranda. Bemkite sa
vo tautieczius laike atejnan- 
cziu rinkimu nes tas yra svar
bu dalyku ateitoje del musu 
gent kartos.

Joną Laurinaiti Juozą
Juozą Ve n sa u ck a 

ant aldermono, 
Baisa ant Recorder of
Jurgis Jencza ant Ko-

musu

Newark, N. J. — Auka žve- 
risz'ko pasielgimo policijos bu
vo Bronislovas 
ežius, kuris mirė 
nuo policijos sumuszimo,
sūdąs iszrado policija nekalta 
ir a.a. Bronislovas dabar silsi-

Marcinkevi- 
15 Augusto 

bet

LAKESIDE
PARKE 5

KETVERGE 25 AUGUSTO
Al. Freidman ir jo garsinga Orkestrą kuri 
grajina per Radio WJZ stacija tiesog nuo 
Broadway, New Yorko grajis ketvergo va- 
kara 25 Augusto, Lakeside Parke.

Szokiai nuo 8:30 iki 12:30.
INŽANGA ANT SZOKIU SALES 50 IR 75c.

• •

Chicago. — Rugpiuczio 14 d. 
hesimaudyidamas 
Park maudyklėj prigėrė 
nas Bakans, 18 metu jaunuo
lis. Bakanas buvo labai g<»ra> 
plaukikas, įacziau pakliuvo in 
verpetą ir negalėjo iszsigelbeti. 
Jo lavonas isz ežero likos isz- 
t raukt as tik Rugp. 18 diena.

Laidotuves i n vyko isz Szv. 
Kryžiaus parapijos bažnyczios 
in Szv. Kazimiero kapines.

Velionis, kuris gyveno 144 
W. 4Gth St., paliko tėvus, sese
rį ir brolius.

— Petras Petkus, 4405 S. 
Wood St., apie 50 metu am
žiaus, parėjo Seredoj isz darbe 
ir nuėjo miegoti. Ant rytojaus 
ji rado negyva.

Petkaus lavonas ^randasi 
Eudeikiu pagrabu instaigoj. 
Praszomagiminu at-siszaukti ir 
pasirūpinti laidotuvėmis. Kiek 
žinoma, Petkus turėjo szvogeri 
Trakszeli ir pus-sesere Jona?- 
tiene.

Petkus dirbo pas Armoura Į r

lavonas 
pagrabu

Jackson
Pra

buvo apsidraudęs (turėjo insu
rance). —N.

oi ti

— Ella Am

11 Washington, D. C. —Val- 
dže praszalino 35 sausus agen
tus kaipo netinkami sznipai, 
gėrimą ir ėmimą kysziu. Badai 
apie szimtas kitu ketina 
“paszol von.”

11 New York,
derson, 52 metu nigerka, likos 
nubausta už varymu namines 
ant $1, kuri užmokėjo polici- 
jantas nes dolerio neturėjo. Se
nuke isz to tik maitinosi.

11 Kulpmont, Pa. — Taiu- 
rentas Jezorskis, 18 metu, din
go isz namu nežinomu budu 
kada nuėjo pasiimt pedes ir 
lyg sziam laikui nežino kur jis 
dingo.

11 Moskva. — M. Klepiko
va, likos pripažinta kalta už 
iszdavinejima val'diszku slap
tybių.Anglijai už ka likos nu
teista ant suszaudymo. Taipgi 
suszairde Minske du rubežinius 
inspektorius už apgavysta.

1[ London. — Per 'nusiriti- 
ma ekspresinio trūkio arti 
Dunton, 11 pasažieriu likos už- 
muszti ir daug sužeista. Visas 
trūkis iszsirito isz sztangu.

Scranton, Pa. Dvi eksplo
zijos namuosia Pekville suardė 
namus, o vieno stogą nunesze 
net puse bloko. Badai sąmo- 
gonikos eksplodavojo.

EKSKURCIJA 
in NewYorka 
NEDELIOJ 28 AUGUSTO 4 

$4.00^eltavas Tikietas 
Treinas aplois Mahanoy City 4:40 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard ‘Time. 
Baseball Giants su St. Louis 

New Yorke 28 Augusto

Railroad .

lietu, taip inirszia kad pamate 
viena kita neranda jau ne žo
džiu kokiais ga’letu viena kitai • 
iszmetineti. Buvo neperseniai 
tik viena porele, kurios nesi
skiria nuo viena kitos tik per 
maža tvorele, bot netrukus tuo- 
jau’s rado pasekėju, tuojaus 
iszdygo kita porele 'bet jau ne
galima pavadinti TJetuviszka, 
jau 'toji siunaiszyta, viena puse 
kvai'la-komiinistino o kita žiop- 
la-lenkistine, kaip ant tu paty- 
cziu tai'p artimos, kad kiekvie
na savo šluboj būdama, gali 
prieszui savo už ku'dllu pasiek
ti. Kaip matyt gyvenimas labai 
nemalonus kad tankiai pro vie
na kita einant reikia užpakalis 
atkreipti. Czion tai galvo-sukis 
koddl toki dalykai taiip plati
nasi, kitaiip nėr kaip nžsikreti- 

Pasižiureja in kovotoju 
jau dvi poras, sztai iszdygo ir 
t reczia, bet jau nepaprastu mo
terėliu. Jau galima jas priskirt 
prie milžinu gadynes, tik laime 
kad ne arti ,prie viena kitos, 
viena vienoj, kita kitoj pusėj 
to (paties ipalociaus, o kas butu 
jei tokios netoli viena kitos bu
tu, net sziurpuliai ima raszant.

Sztai kelios dienos atgal vie
nai -papuolė eiti in kita puse to 
palociaus ant savo reikalo, ir 
sztai susieina su savo prieszi- 
ninke, o 
buvo jau negalima no apraszy- 
ti, krtil notz pasirodė savo slap
tybes, kad net vaikai ome

irias.

brdlyti mano kas 'ten

lybes, kad net 
trauktis szaliii isz baimes nuo 
žaibavimo, o jau kokiu ten bu
vo girdima žodžiu tai jau ne
joki u hudu negalima apraszy- 
ti nes tokius •žodžius vartoja 
tiktai praseziausi apt pasaulio
elementah Geda moterdles, už 
tokius apfciejiimus, jau ir tarp 
hetflaugiapsia yra Lietuviu, o 
taip neužflikenęziat. Rodos abi 
begat in bažnyczia melstis o 
užmjrsztat prisakymu Dievo: 
“Myldk artima savo kaip pats 
save,” ir.kokia czion meile ar- 
(ymo ka'ibtaip priesz viena ki
ta kovoja t ir u'ž k a? ko ne pasi
dalinai? ar tai jum sveikiau 
kad svelimtaueZius juokinate, 
save i szj nok damos ir pasiže- 
mindamos. Kas tame kaltas 
kaip ant viena kitos isžradine- 
jat viena didnose, kita ilgakak
le, czion tai ne jūsų dalykas ant 

kitos iszradineti, o ve r- 
cziau pasi'gal'vokit ir atsiduse- 
kit kad jusu toki iszsiradincji- 
mai neatsilieptu ant jusu vai
ku, nes -abi'dvi esate motinom, 
turite duoti gera pavyzdi savo 
vaikams o ne szitaip begedisz- 
kai pasidlgti, tfu, oj pasiserge- 
'kit kad pone Baltruviene su 
koezelu neimtu szonus jums 
g’lostyt.

* P as mus jau užstojo vasa
ra nuo 15-tos Liepos, apstojo 
lietus ir jau kelinta diena kaip 
gerokai szilta, bet žmones labai 
neprakaituoja kaip kitados, ba

viena

gerokai iszseke skūra, kaulus 
laiko gerai aptempus kad tie 
neiszsi'barstytu, taškeliu nėra 
tad ir nereikia prakaituoti kad 
ir szi'lla, czion tai ir didvyrisz- 
k urna s Szk o tieeziu.

19ta Liepos Lietuviu eks
kursijos in Ba'Hoch, kelione to
lima, traukiniu truko virsz 
pusantro siundo važiuoti. Oras 
gružus, užstojo ir dauguma va
žiavo nors ir blogi laikai. Mat 
Lietuviai vistiek savo pasiro
do, neiszsiduoda nusiminė, ge
rai. z

Pas mus užstojo bedarbe 
nevisur vienodai, nekuriems 
viena*, sauvaite, 'kitiems dvi,

*

traukiniu truko

tris o nekuriems ir daugiau, 
nekokį pyragai, gerai uždir
bantiems tai atsi’lsys ir pasivie- 
szejhmas, bet vos ant pragyve-
nimo u'ždiiH>anticans tai naujos 
bėdos ir nauji vargai o tokiu 
randasi rdau^iiyisia. Szlekti

I ‘ *
I

giszeft. I

. M JI , \ .i t' (>I

Mopeduos RX-
M ii rtmto
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suvažiavimas ir 
Palociuje D’Orsey 

musu karei-
seimas buvusiu kareiviu kurie dalyhavo svietineje karėjo. Seimą laikys
kuri matome ant hziq paveikslo. Isz Suv. Valstijų iszkoliaus keli tukstaneziai 
viu, bot nokprie visai neprisipa žys prie savo tikru pravardžių idant Prancūzaites prie ju ju no 
prisikabytu, kurias musu boisai paliko

r i a u si 11 m u z i k a' 1 i sz k u
yra viena isz ge
es <p<» <

miestus it daviines koncertus. Kapelijos vedėju yra kapitonas W illiam Slaunard. Paveik 
las parodo kariszka kaĮielije prie sostapJles namo Washingtone duodami konc< rta du kartus

Imlesnius
‘ks-

ant sau va i tos.

PO DIDELIAM DREBĖJIMUI ŽEMES KINUOSIA.
Paveikslai likos prisiunsti in Chicaga per monsignori Teodora Buddenbrock, Vokisz- 

ka apasztaliszka vikarą isz Steyl misijos Liangchovfu, Kinu,'kurie parisiu baisumą tojo d re-
- - - « • t, • a « w’bejimo ir kiek jisai padare blades, kur žuvo apie szimtas tukstaneziu žmonių, 
parodo vyskupą Buddenbrock’a jojo klebonijoj su minyszka Virginia, laikanti du 
kuriuos iszgia’lbejo isz griuvęsiu minyszka Konstantina, 
vast i tame, darbe.

Paveikslas 
vaikus, 

pati konia paaukaudama savo gy-

#
sijų (patiko Boskari ndlaime sa
vininko Hunter iszvažiavo isz 
kelio, nugriovė akmenine siena 
ir nuvirto ant kraszto upes 
apie 30 pėdu aitozczio. Vienas 
iii smorti užmusztas, du ligon- 
buteje, o kunduktorka mergina 
in treczia diena mirey 'laime 
kad mažai buvo važiuotoju, 
Lietuviu nebuvo, bos’karis su
trupėjo.

* 28-ta, netolimoje, visiem
žinomoj upeje Clyde, prisigir- 
de mergina, bet ne vargsze, ad
vokato duktė. — Czion tai at
rodo paikysta, rodos negalėjo 
jai nieko* trukti, gal tik ožio 
pieno. _ <

• 30-ta, buvo pas mus įdo
mi sueiga nt kurios pribuvo. irĮ’važiavo ant to ir ant kito. Lie- 

pade'kavoda-

Dienoje Lietuviu ekskur-

ex-iprezidentas, 
inas už apraszyipa in Saule, su

1 i

f

priipažinimu kad tai viskas bu
vo teisingai, apie lai bus pla- 
eziau paaiszkinta kores^ion- 
do^cijoj.

• 5-ta Rugpiuczio, atsitiko 
didele ndlaime Bel'lshill. Va
žiuojant karui gatviniai kaip džiasi ir aimanuoja ir kada ga- 
visuomet, skerskelių atvažiavo 
boskaris ir smarkumu trenka 
in karu, penkis sunkiai sužeis
damas, negalima suprasti kas 
do priežastis, ar maszinerije 
sūgędo ar dreiverys užsnūdo, 
nes tenai ruimo yra i n vales, bet 
reikė užsukti in szona ir karas 
lieka nekliudytas, abudu smar
kiai sumuszti, ir karas ir bos- 
karis, bet sunkiai sužeistieji vi
si isz karo. Laimo kad buvo tas 
atsitikimas anksti ir mažai kas

paaiszkinta

tuviu taipgi visai nebuvo.
• Lietuviai nesnaudžia, jau

kaip kur ir Veselka pasirodo—> 
bravo!

* Škotijoj niekad negerai, 
lijo, visi aimanavo, o'lietui nu
stojus ir atszilus. užstojus blu
sų ir blakių gadynei vėl skun-

•Ii būti gerai, czion galvo-sukis.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mninieriu asthma, Gerkline aathma, 
Brookites, Gerklinis kosulia, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkaa 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszulims, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama sa 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 26c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ii; 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke. .




